ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE DE DATA 27 DE MAIG DE 2021
A les 19’00 hores, a la Sala de l’Aliança prèviament habilitada a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per
efectuar una sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria.

PRESIDEIX
Ignasi Simón Ortoll
ASSISTENTS

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

04/10/2021 Alcalde

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
Juana Maria Morata López
Susagna Mesas Sánchez
Antonio Polo Lama
Josep Oriol Vera Brau
Manel Busquets i Mateu.
EXCUSA LA SEVA PRESÈNCIA
Manuela Nieves Garrido Marín que s’incorporarà durant la sessió
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Gemma Navarro Medialdea, secretària accidental.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- PRP2021/455 DECRET 527 D'HABILITACIO SALA DE PLENS
Es dona compte del Decret d’habilitació de la Sala de Plens.
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També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal
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2.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Posat en consideració dels membres del Ple Municipal l’aprovació de les actes corresponents a les
sessions efectuades els dies 26 de novembre de 2020, 20 de gener de 2021 i 28 de gener de 2021,
aquestes foren aprovades per unanimitat.
3.- PRP2021/422 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del dia 12 de març al 13 de maig de 2021, que van
del número 247 al 486 dins del llibre de Registre de Decrets de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt..
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4.- PRP2021/364
EXERCICI 2020

DONAR COMPTE DEL DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

Es donà compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 421 de data 26 d’abril de 2021, pel que s’aprova
la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, 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.
Acabada la lectura el senyor Alcalde digué que hi havia poques coses a explicar, era una liquidació
excepcional d’any de pandèmia, difícil de comparar amb anys anteriors. Els ingressos havien estat de
18.500.000 d’euros i les despeses de 15.500.000 d’euros, per tant hi havia un resultat pressupostari de
quasi positiu de quasi 3.000.000 d’euros. El romanent de tresoreria havia estat de 5.354.349’49 euros.
L’endeutament era semblant al de l’exercici anterior i el deute viu era de 5.488.531’79 euros. Explicà que
s’estava complint la regla de la despesa i que aquest any es podria invertir més.
El regidor Iban Martínez manifestà que era un tancament estrany, en un any ple de fets sobrevinguts,
durant el qual s’havia treballat conjuntament per cobrir les necessitats de la gent.
El regidor Antonio Polo digué que en qualsevol altre moment diria que l’execució havia estat lamentable
però havia estat un any excepcional i de cooperació per tant tenia poca cosa a dir.
El regidor Oriol Vera manifestà que havia estat un any excepcional del que esperava es pogués sortir ja.

5.- PRP2021/409
DONAR COMPTE DE L'INFORME PERIODE MIG
PAGAMENT 1R. TRIMESTRE 2021
Es donà compte de l'informe trimestral de morositat i del període mig de pagament
a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2021.
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El regidor Manel Busquets explicà que havia estat un any de col·laboració entre tots els partits polítics
amb resultats positius pel municipi.
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6.- PRP2021/410 DONAR COMPTE INFORME ESTABILITAT 1R. TRIMESTRE 2021
Es donà compte de l'informe trimestral, corresponent al primer trimestre de 2021 on es comuniquen
les dades corresponents a l'Informe d'Avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei
Orgànica 2/2012, i que suposen que el Pressupost d'aquesta Corporació compleix l'objectiu
d'estabilitat pressupostària.
7.- PRP2021/416 APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PRESSUPOST 2021
Es donà compte del següent Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:
“Vist l’informe d’Intervenció.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'exercici 2021 modificació de crèdit
mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb el romanent de tresoreria.
Suplement de crèdit

Crèdit

Crèdit

crèdit

definitiu

17

1650

63300

Inversions enllumenat

376.000,00

300.000,00

676.000,00

27

2410

13100

Plans Ocupació

75.200,00

75.000,00

150.200,00

27

2410

16000

Seguretat Social plans ocupació

24.900,00

25.000,00

49.900,00

17

9200

62400

Vehicles i maquinària

20.000,00

250.000,00

270.000,00

17

1532

60901

Altres inversions noves infraestr.

330.000,00

200.000,00

530.000,00

20

0110

91300

Amortitzacions Entitats financeres

535.000,00

2.200.000,00

2.735.000,00

3.050.000,00
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Crèdit extraordinari
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Crèdit

Modificació

Crèdit

crèdit

definitiu

03

3230

48000

Subvencions AMPA

0,00

1.000,00

1.000,00

03

3230

48001

Fundació Nexe

0,00

1.300,00

1.300,00

Resultant la suma dels crèdits a incrementar en un total de 3.052.300,00 euros
Recursos que han de finançar-la:
1.- Romanent de tresoreria
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87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Romanent

Modificació

disponible

crèdit

4.330.062,46

3.052.300,00

Resultant el total de finançament de 3.052.300 euros.
Segon: Exposar al públic aquest acord, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer: 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.”
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde explicà que era la primera de les modificacions de l’any
2021, i que es resumien en:
- Incrementar la partida dels plans d’ocupació per canvi d’enllumenat, atès que es tenia la capacitat
financera per executar el projecte en dos anys i per tant es mantindrien els plans d’ocupació actuals.
- Inversió per soterrament de línies
- Inversió en vehicles de la flota municipal que és molt antiga, s’apostarà per vehicles híbrids.

- Subvencions de les AMPES
- Subvenció del Casal d’estiu
El regidor Iban Martínez digué que amb una modificació que parlava de leds pels
barris, de vehicles, de soterrament de línies, de liquidació del deute i de
subvencions a les AMPES no s’hi podia estar en contra, el problema era que es
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- Amortització de préstecs per mantenir el mateix percentatge de deute viu, entre un 30 i 40 %.
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parlava de projectes però no es concretava res, i per això s’abstindrien de votar atès que eren
actuacions necessàries però poc concretes.
El regidor Antonio Polo explicà que no era habitual una modificació del 20 % del pressupost, eren
actuacions que l’equip de govern considerava prioritàries i el números eren positius però no podia
deixar de recordar com enmig de la pandèmia s’havia incrementat la taxa d’escombraries tot i que
s’havia reclamat a l’equip de govern que no ho fes. No veia malament la modificació però s’abstindria
de votar.
El regidor Oriol Vera manifestà que l’equip de govern tenia majoria absoluta, i que tot i que les
actuacions eres necessàries, considerava que no estaven prou concretades i per això s’abstindria.
El regidor Manel Busquets digué que li molestava que es reduïssin terminis de plants que ja tenien
una planificació, quan es podia invertir en altres projectes amb energies més sostenibles. Entenia
que el govern tenia majoria absoluta i que ell decidia, per això s’abstindria de votar.
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El senyor Alcalde contestà que les modificacions eren una clara aposta mediambiental, l’enllumenat
led era positiu per medi ambient i per estalvi econòmic, igual que els vehicles, no s’havia pogut
explicar més perquè estaven pendents els plecs per vehicles que trauria l’ACM i quan ho tinguessin
els hi explicaria.
El regidor Manel Busquets contestà el canvi de leds ja estava planificat i es podia anar fent, en canvi
el tema de la biomassa no estava previst i era molt important.
El senyor Alcalde digué que el tema del cablejat era una herència de molts anys i que el romanent
servia per les inversions però no per la despesa corrent, per això no es podia destinar a la taxa
d’escombraries. Aquesta taxa ja era coberta en una part per l’Ajuntament i s’havia d’agafar
consciència del cost del servei, en països més capdavanters es cobrava més, s’havia de
conscienciar a la gent de la importància de reciclar, el preu que es cobrava era inferior al que costava
però es tenia el territori que es tenia. Si es volia fer demagògia es podia fer però en una modificació
pressupostària no cabia el tema de la taxa d’escombraries.
El regidor Antonio Polo contestà que la taxa d’escombraries era injusta perquè es pagava el mateix
si es tenia un pis gran o petit. El senyor Alcalde li digué que era una taxa deficitària que no cobria
els costos del servei, s’havien de prestar altres serveis i no per no apujar la taxa escombraries es
podien deixar de prestar.

Posada a votació, la proposta fou aprovada pels vot favorables del grup del PSC (9 de 9), que
constitueixen majoria absoluta legal. S’abstingueren de votar els grups municipals d’ERC (4 de 5),
d’En Comú Podem (1 de 1), de Ciutadans (1 de 1) i de Junts per Lliçà (1 de 1).
8.- PRP2021/428
SUBSTITUT

PROPOSTA DESIGNACIO JUTGE DE PAU TITULAR I

Es donà lectura del següent Dictamen de la Comissió Informativa de Temes
Sectorials:
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En aquest punt entrà a la sala la regidora Manoli Garrido.
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“L'article 4 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, assenyala que els Jutges de Pau
seran nomenats per un termini de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia,
i que el nomenament recaurà en les persones escollides pel respectiu Ajuntament.
Iniciat per aquest Ajuntament el procés per la selecció del Jutge de Pau titular i substitut, s’ha publicat
al Butlletí Oficial de la Província de 14 d’abril de 2021 i anunciat en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament,
del Jutjat de Pau i del Jutjat de Primera Instància e Instrucció de Granollers.
L'elecció del càrrec s'efectuarà per acord del Ple, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres.
Estudiades les sol·licituds presentades i la idoneïtat per a exercir el càrrec de Jutge de Pau titular
i substitut, i en consideració que reuneixen els requisits legals, són espanyols, majors d’edat, i
declaren no incórrer en cap de les incapacitats o incompatibilitats previstes per a l’exercici de les
funcions judicials.

04/10/2021 Alcalde

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes sectorials, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Escollir pel termini de quatre anys, pel càrrec del Jutge de Pau titular al senyor Antoni
Castellà Navarro, jubilat, amb Document Nacional d'Identitat número 37237359 Z; i pel càrrec de
Jutgessa de Pau substituta a la senyora Montserrat Febrer Martin, subalterna centre educatiu
Generalitat de Catalunya, amb Document Nacional d’Identitat número 33927984 V.
Segon: Trametre el present acord al Jutge de primera Instància i instrucció de Granollers.”
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Acabada la lectura el senyor Alcalde explicà que l’actual jutge havia desenvolupat una bona tasca i per
tant es proposava la seva renovació. Pel que feia a la substituta es proposaria la senyora Montse Febrer.
El regidor Iban Martínez manifestà que li hagués agradat el canvi per aportar sàbia nova i feminitzar el
càrrec però també era cert que el jutge actual ho feia be, i volia continuar i per tant li semblava correcte
que continués.
El regidor Antoni Polo digué que per primera vegada a Lliçà d’Amunt hi hauria una jutgessa de pau
substituta i agraí la feina del senyor Castellà.
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El regidor Oriol Vera manifestà que el que funcionava era millor no tocar-ho i atès que l’actual jutge feia
una bona feina la proposta li semblava encertada, amés la suplent segur que també ho faria perfecte.
El regidor Maner Busquets digué que ell també pensava que si una cosa funcionava el millor era no tocarho, i si volia continuar encara millor. Considerava que amb la jutgessa substituta farien un bon tàndem.
Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents
(17 de 17) que constitueixen majoria absoluta legal.
9.- PRP2021/419
APROVACIO INICIAL MODIFICACIO ORDENANÇA
CIRCULACIO DE LLIÇÀ D'AMUNT
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Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
“L’article 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atorga potestat
reglamentària a l’Ajuntament.
Vist que s’han d’introduir modificacions a l’Ordenança de circulació de Lliçà d’Amunt per ajustar-la a
les noves modificacions normatives.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de circulació de Lliçà d’Amunt.
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Segon: Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als interessats per un termini
de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments que, si es produeixen la
Corporació haurà de resoldre. Si no es produeixen al·legacions, la modificació es considerarà
aprovada definitivament.”
Oberta la deliberació el regidor Albert Iglesias explicà que amb la modificació s’introduïa la normativa
relativa als vehicles de mobilitat personal (VMP), els patinets elèctrics i la seva utilització, així com la
limitació de velocitat a 30 Km/h a les vies de determinades característiques. L’any 2019 va haver 519
persones mortes per atropellament i els estudis demostraven que reduint la velocitat es podria reduir fins
a un 10% la probabilitat de mort en cas d’accident atès que es reduïa fins a la meitat la distància de
frenada.
El regidor Iban Martínez digué que entenia les modificacions, una per les noves necessitats i l’altra per
ser obligat per normativa superior. Cada vegada que hi havia novetats s’havien d’actualitzar les
normatives. L’Ajuntament tenia l’obligació de trobar sinèrgies amb totes les parts perquè hi haguessin
menys problemes, hauria d’invertir per a què els nanos poguessin anar per carretera amb bones
condicions, sinó s’incrementarien les xifres d’accidents. S’havien de fer campanyes de conscienciació i
s’hauria de pensar com regular la convivència dels vehicles de mobilitat personal.
El senyor Alcalde contestà que era molt important informar a la població i per això havia sortit la notícia a
primera plana de l’Informa’t. Es farien campanyes als instituts.

El senyor Alcalde contestà que s’havia tingut el debat de valorar les vies una per una
però era molt complex canviar-ho atès que entre d’altres coses obligava a senyalitzar
a cada cruïlla.
El regidor Oriol Vera manifestà que el seu grup ja havia plantejat canvis en els trams
amb circulació inversa.
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El regidor Antonio Polo digué que coincidia amb la necessitat de fer campanyes, i considerava que el fet
de que totes les vies es tinguessin per un igual no era el millor, es tenia l’eina del 22.3 per poder matisar
les limitacions.
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El regidor Manel Busquets digué que apart de la pedagogia, l’Ajuntament hauria de començar a implantar
carrils per vehicles de mobilitat personal.
Posada a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17) que
constitueixen majoria absoluta legal.
10.- PRP2021/430
MALE

APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO POUM CAN MONTCAU-CAN

Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“El Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 25 de març de 2021, va 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.
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Durant el període d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació.
Vist l'informe de l’Arquitecte municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar provisionalment 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: Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la
seva aprovació definitiva.”
Oberta la deliberació la regidora Lourdes Estéfano explicà que tenia poca cosa a dir, era un tràmit
més per arribar a l’aprovació definitiva. No hi havia hagut al·legacions.
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El regidor Iban Martínez manifestà que, malgrat fos un pas més, aprofitaria per fer d’altaveu del què
opinaven, el que veien era que MANGO demanava i PSC obeïa i aquest era el resum del que
passava a Can Montcau. Es carregaven l’espai lúdic per convertir-lo en un polígon de gairebé el
100% ús logístic i es recuperava una masia en runes, s’hauria d’haver fet més en els darrers 14
anys per a que MANGO rehabilités la Masia.
El senyor Alcalde contestà que el PSC no deia sempre sí a MANGO:
- Havia demanat fer tots aparcament i es va dir que no
- Havia demanat aparcament dins la nua i es va dir que no
- Havia demanat que Ajuntament fes dipòsit aigua i l’havia fet MANGO
En conclusió es deia que sí, si hi havia un interès general però sinó era el cas no
s’acceptava.
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El regidor Antonio Polo digué que, com en l’anterior Ple, votaria en contra perquè era la única zona
d’oci pels joves i desapareixia per donar un caprici a MANGO amb més naus i poca feina. Era una
presa de pèl el tema de l’interès general perquè no podia ser que una masia en runes es cedís a
l’Ajuntament i es reconstruís amb diner públic. Acabà felicitant a MANGO perquè el POUM estava a
la seva disposició.
El regidor Oriol Vera manifestà que dir que era una zona d’oci que el jovent perdria no era veritat, a
més hi havia la zona de Can Malé que es podia utilitzar. L’hotel no es faria i la proposta de logística
era la que estava a la resta del sector. Però tot i així considerava que no s’havia optat per la millor
forma i per això s’abstindria.
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El regidor Manel Busquets digué que no hi veia cap tipus t’avantatja amb la modificació, allà hi havia
d’anar zona d’esbarjo a part de l’hotel i ara no interessava perquè la logística tenia més bona tirada.
El tema de la Masia era un presa de pèl al municipi, igual que els jardins que feien pena. Votaria en
contra perquè no era la seva idea per l’àmbit.
Posada a votació la proposta fou aprovada amb el vot favorable del grup municipal del PSC (9 de 9) que
constitueix majoria absoluta legal; i el vot en contra dels grups municipals d’ERC (5 de 5), d’En Comú
Podem (1 de 1) i de Junts per Lliçà (1 de 1). S’abstingué de votar el grup municipal de Ciutadans (1 de
1).
11.- PRP2021/431 APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO POUM CA LA MIQUELA

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“El Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 28 de gener de 2021, va aprovar inicialment la
Modificació puntual del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de Ca la Miquela.
Durant el període d’exposició al públic s’ha presentat una al·legació per part del senyor Joaquim
Sabates Bosch, en nom i representació de CIRO ESPORTS SL.
Vist l'informe dels Serveis Tècnics.

PRIMER: Estimar les al·legacions presentades pel senyor Joaquim Sabates
Bosch, en nom i representació de CIRO ESPORTS SL.
SEGON: Aprovar provisionalment Modificació puntual del vigent Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal en l’àmbit de Ca la Miquela amb introducció de les
modificacions assenyalades pel tècnic redactor.

Gemma Navarro Medialdea
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
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TERCER: Remetre l’expedient a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació
definitiva.

QUART: Comunicar aquest acord a l’al·legant.”
Oberta la deliberació la regidora Lourdes Estéfano explicà que com en el punt anterior es passava a
aprovació provisional la modificació per obtenir el vial i la Masia.
El regidor Iban Martínez manifestà que les coses no es podien fer d’aquesta manera, l’equip de govern
utilitzava la paraula “gratis” molt fàcilment, quan el que es volia era afavorir a un particular. Digué que li
preocupava l’al·legació presentada en quant que l’estudi de mobilitat al que es feia referència era de
Montmeló.
La regidora Lourdes Estéfano contestà que el tema de l’estudi de mobilitat era només en el títol no en el
contingut i que era una errada material.

Ignasi Simon Ortoll
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El regidor Antonio Polo manifestà que aquest punt era com l’anterior, una masia més per la col·lecció.
El regidor Oriol Vera digué que aquesta masia es trobava en millor estat que la de Can Montcau i també
es guanyava un vial per això ho veia correcte, però no li agradava la modificació del POUM i per això
s’abstindria.
El regidor Manel Busquets manifestà que veia l’interès general fins i tot en la Masia, atès que el vial
reduiria els vehicles a la zona del pavelló i les escoles.
Posada a votació la proposta fou aprovada amb el vot favorable dels grups municipals del PSC (9 de 9) i
de Junts per Lliçà (1 de 1), que constitueixen majoria absoluta legal; i el vot en contra dels grups
municipals d’ERC (5 de 5) i d’En Comú Podem (1 de 1). S’abstingué de votar el grup municipal de
Ciutadans (1 de 1).
12.- AFERS URGENTS.
No se’n han presentat.

Gemma Navarro Medialdea
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13.- MOCIONS
13.1.-PRP2021/429
FEMINISTA

MOCIO DECLARACIO LLIÇÀ D'AMUNT MUNICIPI

La regidora Lourdes Martin donà lectura a la següent Moció presentada pels
grups municipals del PSC, ERC, CIUTADANS I JUNTS PER LLIÇÀ:
“La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin
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a utilitzar les seves facultats i les dels seus
associats a favord’una igualtat més gran” (Consell de Municipis i Regions
d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 2005).

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull en la seva
exposició de motius que:

 La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos
internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l’eliminació de
totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per l’Assemblea General
de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983. En aquest mateix
àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per conferències mundials monogràfiques, com
la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995.

Ignasi Simon Ortoll
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 La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Desde l’entrada en vigor
del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les
desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i
accions de la Unió i dels seus membres.
L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i ala no discriminació per
raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2consagra l’obligació dels poders públics de promoure
les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives.
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al lliure
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia,
lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació”.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en elseu preàmbul que “el
dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és
una necessitat essencial enuna societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal
androcèntric i sexista”.
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders públics han de
fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los suport i
impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les
polítiques públiques”.

Gemma Navarro Medialdea
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Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota mena de
discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la societat i per al
benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran.
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de
l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han
precedit, ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen
els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris.
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important
que mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de
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canvi que ens ha de permetre el ple exercici dels
drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que destinem energies i
recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal de derrocar les
desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels.

Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones:

Ignasi Simon Ortoll
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-

El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones.
L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba fins
a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions mínimes i
insuficients.
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a la
feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la cura
de persones grans i/o dependents.
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les dones,
moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions.
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més cruesa.
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat més gran.
El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a viure d’una altra forma
les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i exercim la igualtat de manera efectiva en tots
els aspectes de la vida.
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la seva funció
d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les discriminacions masclistes,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes sectorials, els grups polítics municipals
del PSC, ERC, Ciutadans i Junts per Lliçà, proposen al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Declarar Lliçà d’Amunt municipi feminista.

Gemma Navarro Medialdea
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SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les alcaldesses
de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de les dones del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del 5è
Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar progressivament les mesures que s’hi proposen,
dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.
“Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les alcaldesses del
Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i Consell de les dones del Consell
Comarcal del Baix Llobregat i fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la
presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat
1. Declarar-se municipi feminista a través d’una moció o declaració
institucional aprovada en el ple i acompanyar aquesta declaració de polítiques
públiques que li donin sentit i contingut i d’un impuls dels valors feministes que
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impregnin el conjunt del teixit social i econòmic
de la ciutat i les actuacions ambientals. Crear un registre de bones
pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat.
2. Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el pressupost municipal,
des d’una perspectiva de gènere, com un potent instrument per a la realització de polítiques
públiques d’equitat.

3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un nou marc per
superar els actuals protocols i convertir-se en una eina eficaç que articuli el treball de tots els
agent implicats en la lluita contra el masclisme en totes les seves manifestacions
(micromasclismes, violència virtual o digital, etc).

Ignasi Simon Ortoll

5. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de Recursos Humans i
treballar per la total supressió de la bretxa salarial. Incorporar també la visió de gènere en els
procediments de contractació pública i garantir que aquestes recaiguin en empreses o entitats
que acreditin unes condicions laborals i salarials dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en
els temaris i plecs i en els plans de formació del personal de l’Ajuntament.
6. La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l’educació formal i no formal,
en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir la igualtat entre
homes i dones en el marc del respecte vers la diferència.
7. Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones com a
element central de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i professionals que s’hidediquen
i promoure un diàleg amb els agents socials per difondre conjuntament la necessitat i la
rellevància dels treballs de cura.
8. Comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les
contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i enfortint les dones
creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. Afavorir l’ús de noms de dones i de noms
d’espais de dones al nomenclàtor.
9. Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no sexista, fer visibles
les dones als mitjans de comunicació local: butlletí municipal, ràdio i televisió. Elaborar i compartir
un llibre d’estil propi. Vetllar per assolir una representació equilibrada de dones i homes als
mitjans de comunicació. Incorporar sancions sobre publicitat sexista a les ordenances. I aprofitar
els recursos existents, com l’Observatori de les Dones en els Mitjans de
Comunicació.
10. Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el
temps del treball assalariat, amb la necessitat de temps personal i que
afavoreixin la coresponsabilitat. Fomentar la participació i representativitat de
les dones cercant la paritat a els organismes i entitats de la ciutat.”

Gemma Navarro Medialdea
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4. Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una revisió urbanística
i de l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als carrers volem ser lliures, no valentes”. Definir
protocols clars d’actuació en casos de situacions d’assetjament sexual en tots els àmbits i vetllar
pel seu compliment. Actuar també a nivell preventiu.

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

045481e51c8e45279884056964facf6f001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la
Igualtat de Dones i Homes ala Vida Local.
QUART. Fer visible el compromís de suport local amb les demandes del moviment feminista.

CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat,
serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als
serveis de dependència i atenció a les persones.

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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SISÈ. Aprovar un Pla d’Igualtat que inclogui un registre retributiu (prèvia auditoria retributiva) per evitar
l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detecti aquesta escletxa
salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les diferències salarials
intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció
domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres).
SETÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones LGTBI i dones
migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació pública i privada, així com per
la seva visibilitat.
VUITÈ. Traslladar aquests acords a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a
l’Institut Català de les Dones (ICD), a la PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a les entitats socials
de Lliçà d’Amunt.”
Oberta la deliberació la regidora Lourdes Martin explicà que tan els punt 1 com el 2 eren punts de
partida.
La regidora Joana Morata manifestà que diverses institucions han fet una aposta els darrers anys
per feminitzar els espais masculinitzats i reduir desigualtats, i ara s’havia d’anar més enllà fins assolir
l’eliminació d’aquestes desigualtats, però que s’hagués evolucionat no volia dir que ja no existís. El
món municipal era el més proper a les persones i els governs locals, per tant, havien d’utilitzar les
seves competències per assolir que tots i totes tinguessin un espai de convivència on viure de la
mateixa manera. Ser un municipi feminista no era només tenir en compte a totes les persones, volia
dir que cada idea, cada pas, cada projecte, cada decisió, es faria pensant de manera inclusiva i en
la diversitat. Incorporar la perspectiva de gènere en el seu funcionament, en el gen de totes les
polítiques, no només en aquelles adreçades a àmbits concrets que s’anomenen “de dones”.
Continuà dient que el feminisme no tractava de fer veure la vàlua de les dones,
tractava de canviar la percepció del món vers les dones i lluitar per la justícia, la
igualtat i la llibertat de totes les persones.
Un exemple eren els noms de carrer: 30% homes i 0,66% dones i la majora
santes i mares de déu.
A Lliçà d’Amunt aquesta realitat era de 63 a 1, es a dir, 63 noms de carrers amb
noms d’homes i 1 que fa referència a una dona: Víctor Català, pseudònim masculí
de Caterina Albert.
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Finalitzà dient que es feien coses, que hi havia polítiques i programes amb
el títol de feministes, però no hi havia prou, i volien, demanaven, que aquesta declaració no es
quedés només en un eslògan, sinó que es traduís en un impuls real i en la priorització efectiva de
polítiques transversals, nous protocols, revisió urbanística, valoració de les professions de cura i
atenció a les persones, comunicació, conciliació i sobretot en educació, lleure i esport.

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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El regidor Antonio Polo manifestà que compartia el text i estava d’acord, però s’havia sorprès perquè feia
dos anys el seu grup havia presentat una moció en relació a l’emergència feminista davant les violències
de gènere i masclistes, i en el punt 1 deia:
1. La violencia de género es un problema de toda la sociedad. Toda la sociedad tiene que
involucrarse en la búsqueda de soluciones eficaces para proteger a las víctimas, así como, a sus
hijas e hijos, rechazar a los maltratadores y prevenir la violencia. Por ello, se propone al pleno la
puesta en marcha de una mesa de trabajo, donde se incluya a: la sociedad civil, entidades
feministas y organizaciones que trabajen en esta dirección; una mesa de trabajo que trabaje codo
con codo con la administración, en la puesta en marcha y desarrollo de todas las medidas, que
actualmente se estén trabajando y otras nuevas. Esta mesa de trabajo debería iniciar su trabajo
en enero de 2020, ya que el 31 de marzo de 2020, se ha de emitir un informe final referido a los
proyectos o programas para el desarrollo del Pacto de Estado para la violencia de género.
Doncs encara estaven esperant que es convoqués la taula de treball i esperava que no s’aprovés només
per quedar bé a la portada de l’Informa’t.
El senyor Alcalde contestà que s’havien fet reunions prèvies però després havia vingut el tema del COVID
i difícilment s’havia pogut fer alguna cosa. Pel que feia als noms dels carrers hi havia un altre carrer que
era el de Mercè Rodoreda.
El regidor Oriol Vera digué que moltes vegades les mocions quedaven com a declaracions d’intencions.
El dia a dia del municipi havia de ser feminista i trobava a faltar una taula per treballar-hi.
La regidora Lourdes Martin contestà que respecte al Pacte d’estat s’estava fent una actualització del
protocol on s‘havien implicat tots els agents del municipi, serveis socials, Polia Local, Atenció a la dona,
Mossos d’Esquadra, joventut, CAP, Assessoria jurídica de la Mancomunitat, Servei ocupació de la Vall
del Tenes, OAC, Servei integral d’atenció a la dona i fills i l’entitat Amunt Dones.
El regidor Antonio Polo digué que a la mesa havien de participar la societat civil, els partits polítics i
organitzacions que treballessin pel feminisme. Afegí que ell coneixia associacions a les que no havien
avisat i ell com a partit polític tampoc en sabia res, faltava gent que no hauria de faltar atès que era un
tema lo suficientment important com per no excloure a ningú.
El regidor Manel Busquets manifestà que ja anava sent hora de que es complís amb
la igualtat entre homes i dones, no perquè fos un principi jurídic universal, o perquè
ho marqués la Constitució a l’article 14 o al 18.1, o a la Llei 17/2015 de 21 juliol, sinó
perquè era de justícia. Ja hi havia prou de discriminació econòmica, de bretxa salarial,
de murs a l’accés a la feina, i de la discriminació que patien en processos de promoció
laboral, de infravaloració de tasques que majoritàriament realitzen les dones tant a

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

045481e51c8e45279884056964facf6f001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

nivell professional com particular a les llars.
S’havia de pal·liar la violència masclista, recolzada per segments de la societat
i fins i tot a nivell polític amb partits d’extrema dreta, que moltes dones havien d’enfrontar sense tenir
recursos i amb una societat que moltes vegades només els posava impediments morals i econòmics.
Continuà dient que estava d’acord amb sumar-se al decàleg de la construcció de ciutats feministes, la
declaració de municipi feminista, prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i lluitar a través
d’un pacte local contra la violència masclista, però s’havia d’assolir un municipi, i per tant ajudar a fer una
societat sexual, lliure i segura d’agressions sexuals, amb campanyes on la dona no fos valorada com un

objecte o desig sexual, un municipi co-educador, amb formació i transparència d’aquest fet a la infància
i a col·lectius vulnerables, donant informació i sortida a totes les dones que es trobessin en una situació
personal de vulnerabilitat., alabar la tasca poc valorada de la dona dins la llar i en el mon laboral, donant
valor a sectors especialment feminitzats ( neteja, cuida de tercers, ajuts a la llar..) i assolir la igualtat entre
dones i homes en el mon laboral, amb igualtat de sous dins les mateixes tasques; i havia de ser
l’administració pública la que havia de complir amb l’exemple.

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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Posada a votació, la moció fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17) que
constitueixen majoria absoluta legal.
13.2.- MOCIÓ DE CONDEMNA DELS ÚLTIMS ATACS DE LES FORCES D’OCUPACIÓ
ISRAELIANES A PALESTINA
El regidor Antonio Polo donà lectura a la següent Moció presentada pel grup municipal d’EN COMU
PODEM:
“Desde que en 1948 Israel comenzó el desalojo y usurpación del territorio palestino, las
agresiones militares con especial incidencia sobre la población civil se han convertido en una
amenaza continua. Los bombardeos sobre la Franja de Gaza se han ido repitiendo en sucesivas
operaciones a lo largo de los últimos años, con un coste de vidas humanas altísimo y
exacerbando la situación de crisis que vive la Franja por el bloqueo impuesto por Israel desde
2007. En esta ocasión, con el infame argumento de los misiles caseros que se envían desde
suelo palestino se han lanzado miles de toneladas de bombas inteligentes, de alto valor
destructivo, que han arrasado infraestructuras clave como carreteras, fábricas, escuelas u
hospitales.
Como en 2014, los bombardeos han sido constantes y han sacudido día y noche todo el territorio
de la Franja de Gaza. Los blancos del Ejército israelí han sido los barrios más poblados y ya han
matado a más de 200 personas, entre ellos más de 60 niñas y niños. La Franja de Gaza es una
de las zonas más densamente pobladas del mundo y una operación de bombardeo masivo no
puede suponer otra cosa que el genocidio de población inocente.
Las condenas de la sociedad civil mundial y de numerosos gobiernos no
parece hacer mella en la determinación israelí de expulsar a la población
palestina, ya que esta última escalada se inició con la violencia de grupos de
colonos de extrema derecha sobre la población palestina en Jerusalén y los
intentos de expulsar a seis familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah para
que sus casas sean ocupadas por colonos. Esto responde a un plan cuyo
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objetivo es acabar con la presencia palestina en
Jerusalén. En los últimos días, hemos visto como se ha incrementado la
violencia policial, el ejército israelí ha ocupado la Mezquita de al-Aqsa, y reprimido brutalmente
las protestas que se están produciendo en todo el territorio palestino, matando a más 20 personas
hasta el momento.
Este nuevo proceso de expulsión y colonización en Palestina, en lo que es una clara violación
del derecho internacional, ha desencadenado protestas en todo el territorio. Ante esto, Israel ha
reprimido las protestas en Jerusalén y otras ciudades, hiriendo y deteniendo de forma arbitraria
a centenares de manifestantes.

04/10/2021 Alcalde

En la actual ofensiva Israel ha movilizado a 5.000 reservistas para esta operación bautizada como
“Guardianes del Muro”, ha prohibido el paso a la Franja de Gaza para periodistas y bombardeado
las oficinas de agencias internacionales, buscando eliminar testigos.
Palestina no puede seguir siendo atacada ante el silencio de la comunidad internacional. Es por
ello, que proponemos que esta corporación municipal ratifique su compromiso con los derechos
humanos y que consigne un compromiso con el pueblo palestino y su resistencia, exigiendo
medidas concretas que obliguen a Israel a respetar la legalidad internacional y los derechos del
pueblo palestino. Este nuevo ataque confirma que debemos poner fin a la impunidad con la que
sigue actuando Israel.
Por todo ello, el grupo municipal de EN COMU PODEM, propone al Pleno del Ayuntamiento de
Lliçà d’Amunt la adopción de los siguientes acuerdos:

Ignasi Simon Ortoll
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1º.- Mostrar su más rotunda condena a la agresión del Gobierno de Israel al pueblo palestino.
2º.- Instar al Gobierno español que condenen el ataque, reconozca el Estado palestino y trabaje
por el cumplimiento de las resoluciones de la ONU
3º.- Instar a la ONU a que pongan al Estado de Palestina bajo la protección internacional.
4º.- Instar a la ONU crear una comisión de investigación sobre los bombardeos israelíes en Gaza.
5º.- Exigir al Gobierno de Israel para que en cumplimiento de la resolución 242 C.S. de la ONU,
del 22 de noviembre de 1967 proceda al retiro militar de los territorios ocupados.

7º.- Instar a promover desde el Ayuntamiento una campaña de ayuda de emergencia para paliar
la situación que se está viviendo en la franja de Gaza, atendiendo así al
llamamiento de Cruz Roja para pedir ayuda humanitaria.
8º.- Dar traslado de los acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de
Exteriores, al embajador israelí, a todos los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados.”

Gemma Navarro Medialdea
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6º.- Exigir el derribo del muro construido por Israel en territorio palestino, e instar a que se reparen
los daños ocasionados por el bloqueo y los bombardeos.
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Oberta la deliberació el regidor Fran Sánchez
manifestà que el seu grup votaria a favor de la moció, atès que s’estava
produint una clara amenaça contra els drets humans, el 75 % de la població de Gaza no arribava
als 14 anys atès que la població adulta no havia sobreviscut. El poble de Palestina patia la crueltat,
i Jerusalem en comptes de ser un lloc de trobada de les tres religions monoteistes era un lloc de
guerra. La societat s’havia de comprometre per a que això no passés.
El regidor Iban Martínez explicà que aquest no era un conflicte nou, era una nova escalada de
violència que coincidia amb les 73è. aniversari de l’èxode palestí, i era la resposta israeliana a una
manifestació de palestins que s’oposava a un desnonament de palestins per donar a israelians. En
aquest conflicte hi hauria molts interessos internacionals perquè ningú volia posar mitjans per
solucionar-lo. Demanà respecte pels drets humans i el dret internacional, i com a representants
municipals tocava sumar-se a la demanda de converses de pau.

Així mateix, digué que la qüestió no era només acabar el conflicte sinó fer un reconeixement per a
que els palestins pugessin tornar a casa seva. Calia demanar l’amnistia dels presos polítics palestins
que patien repressió, fins i tot sent menors d’edat.
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El regidor Oriol Vera digué que Lliçà d’Amunt no tenia competències en afers internacionals, i
considerava que no s’havia d’entrar en aquest debat, per això ell s’abstindria de votar. Creia que era
una moció que quedaria en declaracions d’intencions.
El regidor Manel Busquets manifestà que no acabava d’entendre la permissibilitat internacional.
El regidor Antonio Polo agraí als grups que havien votat a favor, i aclarí al regidor Oriol Vera que les
vides humanes eren una qüestió de tots, i en el punt setè s’instava a promoure campanyes d’ajuda
a Lliçà d’Amunt i fer alguna cosa des de la regidoria de cooperació.
Posada a votació la Moció fou aprovada pel vot favorable dels regidors dels grups municipals de
PSC (9 de 9), d’ERC (5 de 5), EN COMU PODEM (1 de 1) i JUNTS PER LLIÇÀ (1 de 1), s’abstingué
de votar el regidor del grup municipal de CIUTADANS (1 de 1).
13.3.- MOCIO PER UNA PIROTÈCNIA RESPECTUOSA I SEGURA

“La pirotècnia al nostre país és considerada com a sinònim de festa i d’alegria. Entesa com a
espectacle, executada per professionals o entitats socials especialitzades, en una data, un horari i un
espai concrets i aptes per a la seva utilització, és un tret distintiu de la nostra cultura popular, que es
desenvolupa majoritàriament amb les mesures de seguretat pertinents i amb uns impactes acotats.
No obstant, els focs d’artifici i la pirotècnia van acompanyats de molèsties i danys
de diverses consideracions que, com a societat moderna i inclusiva, hem
d’abordar. La generalització de l’accés a artefactes pirotècnics de gran impacte
sonor al conjunt de la població, inclosos infants que en fan un ús encara menys
conscient, genera un impacte negatiu a la convivència i a l’entorn de les nostres
ciutats i pobles.

Gemma Navarro Medialdea
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El regidor Antonio Polo donà lectura a la següent Moció presentada pel grup municipal d’EN COMU
PODEM:
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L’ús indiscriminat de pirotècnia d’alt impacte sonor
provoca perjudicis greus a adults i infants amb trastorns de l’espectre autista,
amb hipersensibilitat auditiva o sensorial, amb malalties mentals, amb malalties del son, amb
depressions o convalescents d’altres malalties. És nociu en especial per a la petita infància i per a la
gent gran, agreujant-se en casos de malalties degeneratives. També ho és per a tots els animals que
conviuen amb nosaltres, ja siguin domèstics o silvestres, que no comprenen la situació i en pateixen
l’impacte multiplicat, en tenir una oïda habitualment molt més desenvolupada que la dels humans.
Aquesta manera de celebrar la nostra alegria provoca por, angoixa, tristesa i dolor a molts dels qui
formen part de la nostra societat.
Cada any lamentem accidents causats per artefactes pirotècnics amb resultat de lesions, de vegades
irreversibles, sovint provocats per la desastrosa combinació d’artefactes pirotècnics i alcohol. Cada
any el nostre país pateix danys al medi natural i incendis, provocats per l’ús indiscriminat d’aquests
artefactes. Cada any lamentem danys contra la propietat pública i privada per aquest mal ús. Cada
any,
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milers d’animals moren per cardiopaties o per vandalisme, arran d’aquest ús indiscriminat. Cada any,
els municipis del país gasten grans quantitats de diners públics en la neteja, restauració i reparació
dels danys que causen.
La pirotècnia s’ha de regular per a protegir les vides de tots i totes i enfortir la convivència. No sembla
raonable que durant diverses setmanes cada any, infants i adults del municipi carreguin amb artefactes
pirotècnics i els utilitzin de forma indiscriminada a qualsevol espai, a qualsevol hora i sense preocuparse ni de la seguretat pròpia i d’altri, ni de l’impacte dels artefactes, ni de la neteja posterior al seu ús.
És un fet que la pirotècnia ha d’afrontar un procés de modernització i reservar-se majoritàriament a
espectacles professionals o d’entitats especialitzades, i regular a cada municipi els espais i els horaris
acotats en que la ciutadania en general pugui fer ús d’aquests artefactes, vetllant sempre per a la major
protecció possible dels col·lectius de persones vulnerables, dels animals i dels entorns naturals i per
la pròpia seguretat dels usuaris.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal d’En Comú Podem de Lliçà d’Amunt proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS

Segon.- Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es comprometi a regular, amb una ordenança específica
o un annex a les ordenances de convivència existents, la utilització de la pirotècnia al municipi,
especialment d’aquella que suposa un alt impacte sonor, delimitant els dies, els horaris i les ubicacions
concretes en que es podrà fer ús d’artefactes pirotècnics per part de la ciutadania
en general i implementant mesures de protecció i seguretat en el seu ús.
Tercer.- Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es comprometi a dur a terme
campanyes informatives sobre els problemes i perjudicis que causa l’ús
indiscriminat de pirotècnia d’alt impacte sonor en persones, animals i medi natural.
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Primer.- Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt doni suport a les festes populars i a la cultura del nostre
país, en que la pirotècnia s’utilitza per part de professionals o d’entitats socials especialitzades en unes
dates, horaris i ubicacions concretes, aptes i respectuoses.
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Quart.- Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es
comprometi a utilitzar en les festes municipals, de forma prioritària, artefactes
pirotècnics de baix impacte sonor.
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
del Congrés de Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.”
Oberta la deliberació el regidor Antonio Polo explicà que no era el seu objectiu acabar amb els actes
culturals, però li agradaria que es regulessin per aquella gent que ho passa molt malament i també pels
animals.

Ignasi Simon Ortoll

i on es podia llençar pirotècnia. Pel que feia al tercer punt també calia dir que des de l’Ajuntament,
anualment es feien campanyes sobre l’ús responsable de la pirotècnia en dates importants com les
properes revetlles de Sant Joan i Sant Pere, es publicava un Ban municipal i, a través dels mitjans de
comunicació i xarxes socials de l’Ajuntament, es feia difusió de la campanya de sensibilització que difonia
la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya a la que l’Ajuntament
s’adheria sempre. En quant al quart punt calia dir que des de l’anterior legislatura ja s’havien portat a
terme canvis en l’ús d ela pirotècnia en activitats com la cavalcada de reis on s’havia substituït el 100 %
de la pirotècnia sonora per pirotècnia lluminosa i també es faria en les properes celebracions de la
cremada del Drac de Sant Jordi que es feia conjuntament amb l’Ateneu l’Aliança. Continuà dient que en
el cas de la Festa Major s’havia arribat a acords amb entitats culturals com els Diables per tal de reduir al
mínim essencial la pirotècnia sonora per lluminosa en els diferents correfocs, i s’havia prescindit del castell
de focs que feia l’entitat al finalitzar l’activitat com també ja s’havia fet des de l’any 2017 amb el castell de
focs que donava inici al Sopar de les Àvies. Totes aquestes iniciatives estaven encaminades a trobar
l’equilibri entre la diversió i l’oci i el respecte a aquells que podien patir les conseqüències de l’ús de la
pirotècnia.
Finalitzà dient que el seu grup votaria en contra del segon punt atès que consideraven que ja hi havia una
normativa específica que regulava l’ús d ela pirotècnia per part dels particulars, la primera i la més
important era que quedava rigorosament prohibit llençar coets en terrenys forestals i en un radi de 500
metres de zones boscoses i a Lliçà d’Amunt no hi havia ningú que no visqués a més de 500 metres de
terreny forestal o zona boscosa. Cada any es publicava la prohibició de no llençar pirotècnica però també
s’havia de ser realista i evitar que això no succeís era com posar-li portes al camp, els recursos humans
dels que es disposaven eren limitats i en un municipi com Lliçà que territorialment era molt extens
dificultava la seva aplicació, tot i així calia posar en valor la tasca que realitzava tant la Policia Local com
Protecció Civil en nits complicades com era la Revetlla de Sant Joan.
El regidor Antonio Polo digué que el problema era que la festa s’allargava durant
masses dies.
El senyor Alcalde contestà que l’ordre estava donada però era complicat sancionar a
ningú perquè se’ls havia d’enxampar “in fraganti”, sabia del problema però era
complicat.
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El regidor Albert Iglesias manifestà que des del grup municipal del PSC recolzarien el text expositiu de la
moció, però pel que feia als acords es demanaria votar punt per punt perquè votarien a favor de tots els
punts excepte del segon. En el primer punt ja donaven i òbviament continuarien donant suport a qualsevol
expressió cultural i recolzarien les festes populars, per altra banda la normativa deixava molt clar qui, com
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El regidor Iban Martínez manifestà que era un
tema molt complicat tan de control com de la gent que ho patia. També els
riscos que hi havia pels boscos i la gent, semblava possible encaixar-los amb les tradicions. En relació al
segon punt sol·licità que s’afegís escoltar als col·lectius d’afectats i entitats culturals, però si el grup
municipal del PSC no estava d’acord amb aquest punt, no tiraria endavant, afegí que en altres municipis
estava prohibit.
El senyor Alcalde contestà que des de l’Ajuntament es prohibeix tirar endavant, però costa de controlar
que es compleix, pel que feia al punt número 2 com a polítiques municipals es continuaria informant però
fer una ordenança que seria difícil d’aplicar no ho creia convenient.
El regidor Oriol Vera manifestà que fer una ordenança era complicat, i també demanaria que s’informés
als ciutadans de les conseqüències de llençar petards.
El senyor Alcalde contestà que la idea era aquesta, conscienciar més a la gent sense necessitat de fer
una ordenança.

04/10/2021 Alcalde

El regidor Manel Busquets digué que s’havia de trobar un punt mig entre la tradició i no molestar als veïns
tenint en compte que no eren tants els moments que es tiraven petards.

El regidor Antonio Polo, com a proposant de la moció digué que retiraria el punt número 2 si es deia que
es constituiria una mesa amb diferents col·lectius per trobar un acord entre tots.
El senyor Alcalde contestà que no recolzarien una taula per fer una ordenança, el seu grup estaria d’acord
amb la resta de punts però no amb el punt 2 atès que amb la normativa de la que es disposava ja es
podia actuar.
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El senyor Antonio Polo manifestà que retirava el punt número dos de la moció.
Posada a votació, la moció, amb la retirada del punt número dos, va ser aprovada per unanimitat dels
regidors assistents (17 de 17), que constitueixen majoria absoluta legal.
13.4 MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I
NEONATAL.
La regidora Susagna Mesas donà lectura a la següent Moció presentada pel grup municipal d’ERC:

Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació,
ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes
(considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins
als 28 dies de vida.
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“La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada socialment i
que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels
quals 34 abans de les primeres 24h i 96 entre el dia 1 i els 28 dies.
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La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix
sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca
que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar
aquest dolor.
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que aquest dol
perinatal, o “dol no reconegut” a poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social i també mèdic
davant de les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies
en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el
Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són diverses les entitats que
treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i acompanyar les famílies.
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També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb el fet,
treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals, gestacionals i
neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les
famílies. Es tracta de crear un espai, preferentment en el cementiri , per facilitar el dol i l’acompanyament
de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns
ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les famílies que així
ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual.

Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de reconeixement
i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers estimats en aquestes condicions, i
visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la importància que es mereix.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal ERC proposa al ple de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt els següents acords:
PRIMER.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un
ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol.
SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà d’un espai en el cementiri , de suport
i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai
físic al cementeri municipal i d’altres estratègies d’acompanyament.
TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a través
dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol.
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QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o
neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin
en aquestes situacions.”
Oberta la deliberació la regidora Susagna Mesas explicà que amb aquesta moció,
ERC de Lliçà d’Amunt demanava ubicar al cementiri del municipi un espai dedicat al
dol gestacional perquè les famílies afectades tinguin un lloc on recordar els seus fills.
Per a entendre la magnitud del que suposaria tenir un espai així, va explicar què
implicava el dol gestacional. Quan una dona es quedava embarassada s'assumia que
tot aniria bé, però més sovint del que es podia pensa l'embaràs no arribava a terme.
La mort gestacional era aquella que succeïa durant l'etapa de gestació i podia ser
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provocada de forma natural, avortament
espontani, o de forma intencionada, interrupció voluntària o legal de l'embaràs.
Quan això passava, apareixia un dol molt característic del que a poc a poc es començava a parlar. La
pèrdua d'un fill o filla, sigui espontània o a causa d'una interrupció per motius mèdics, sacsejava fortament
la família d'aquell nadó tan estimat i desitjat. La família no tenia l’oportunitat de registrar-lo enlloc i molts
cops tampoc podia disposar del cos, per tant, de cop aquella criatura desapareixia per la societat i deixava
la família endinsada en un dol sovint molt incomprès i desautoritzat.
Incorporar un espai així era fer un pas endavant en la visibilització de la mort gestacional i perinatal, donar
una mà a les famílies afectades i reconèixer el seu dolor. Era reforçar el fet que aquestes criatures
efectivament havien existit, havien estat molt estimades i proporcionava un espai de recolliment, de
serenor i de pau a aquelles famílies que no tenien un lloc on anar a visitar els seus fills. Era no deixar
caure en l'oblit aquests nadons i recolzar el sentiment de pèrdua i enyorança dels pares.

04/10/2021 Alcalde

Finalment, demanà un espai simbòlic dedicat al dol gestacional i perinatal on les famílies poguessin reunirse, portar flors o en alguns inclús deixar unes estrelles personalitzades en memòria dels seus fills. Un lloc
tranquil on recordar aquella vida que es va escapar de les mans i que amb tanta il·lusió esperaven. Un
arbre, un monòlit

o una placa són els protagonistes d'aquests espais, no calen grans estructures, només un raconet
acollidor on seure i respirar.
El regidor Fran Sánchez manifestà que si així es podia ajudar, el seu grup votaria a favor.
El regidor Antonio Polo digué que per donar ajudes d’aquest tipus era pel que estaven les institucions
públiques i per tant hi votaria a favor.

Ignasi Simon Ortoll
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La regidora Susagna Mesas afegí que l’endemà del Ple a 2/4 de set de la tarda a l’Hera de la Biblioteca
hi hauria la presentació d’un llibre sobre aquest tema.
Posada a votació la Moció fou aprovada per unanimitat dels regidor assistents (17 de 17) que
constitueixen majoria absoluta legal.
14.- PRECS I PREGUNTES.
14.1.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC

Gemma Navarro Medialdea
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1. Camí de vianants i/o carril bici cap a Granollers.
a. En quina situació està el projecte en qüestió?
b. Quins terminis per a l’aprovació, construcció i finalització s’estimen?
c. Qui acabarà assumint les despeses i en quina proporció?
d. Quines conclusions es deriven de les reunions que s’havien de dur a terme?
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano contestà que hi havia un avantprojecte fet
per la Diputació de Barcelona amb dues fases a Lliçà d’Amunt i un tercera fase a Lliçà
d’Amunt i Granollers. Al mes de gener van venir el diputat i tècnics de la Diputació i
es va acordar que pel gran impacte econòmic que tenia el projecte es faria una fase
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des de Països Catalans fins a l’entrada de Can
Merlès per connectar els barris amb el centre. Feia dues setmanes els hi havien
dit que estaven redactant els plecs de clàusules per licitar la redacció del projecte d’aquesta fase., De
moment no sabien quant hauria de pagar l’Ajuntament i quant la Diputació.
2. Al ple del passat juliol de 2020 es va establir el reglament del Centre Municipal d’Activitats
Empresarials.
a. Quines actuacions ha realitzat la regidoria de promoció econòmica en aquest sentit? Què s’ha fet?
b. Quanta gent, empreses o emprenedors s’hi han interessat? A quants se’ls hi ha llogat/cedit l’espai?
Resposta: El regidor Marc Palet contestà que s’havia fet difusió per les xarxes socials, i s’havien
presentat 6 sol·licituds, de les que 4 s’havien llogat despatxos, i un ho havia deixat. En aquets moments
hi havia 3 despatxos ocupats, i en quedava un per omplir.

Ignasi Simon Ortoll
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3. Al ple del passat maig de 2020 es va establir el Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social
de Lliçà d’Amunt i es va aprovar el seu reglament.
a. Quines actuacions ha realitzat la regidoria de promoció econòmica en aquest sentit? Què s’ha fet?

Resposta: El regidor Marc Palet contestà que havien tingut diferents entrebancs com el personal
de baixa, l’Associació de comerciants no estava constituïda fins el mes anterior, entre d’altres. ES
comprometé a tirar-la endavant.
El regidor Iban Martínez digué que promoció econòmica estava aturada des de feia un any.
El senyor Alcalde explicà que al ple de maig s’havia aprovat inicialment, i fins passat l’estiu no va
quedar aprovada definitivament, els tècnics de baixa, i els seus substituts havien fet el que era
prioritari. Tirarien endavant perquè era un tema important per l’equip de govern.
14.2.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL LLIÇA D’AMUNT EN COMU PODEM
1- El Ajuntament de Lliçà d’Amunt tiene una serie de medios de comunicación como el Informa’t, la
página web y las diferentes redes sociales.
¿Cree el equipo de gobierno que está haciendo un uso correcto y objetivo de estos medios
de comunicación Municipales?
Resposta: El regidor David Morales contestà que l’equip de govern creia que sí que estava fent un
ús correcte i objectiu, i ho creien per diferents motius: perquè s’ho prenien seriosament, perquè
havien rebut diferents premis com el d’Infoparticipa que mesurava la qualitat de la informació i
transparència, perquè s’havia realitzat per part de la Diputació de Barcelona una auditoria a la que
s’havien fet aportacions que s’havien implementat, perquè s’havia simplificat
l’accés a les xarxes socials, i impulsat de noves, perquè s’havia posat un espai
nou a la web per transparència per accedir millor a la informació...
El regidor Antonio Polo manifestà que creia que no s’havia explicat bé, atès que
ell reconeixia que hi havia un molt bon equip tècnic a l’Ajuntament, però ell es
referia al contingut partidista de les notícies, com per exemple el titular de la
pàgina 5 de l’Informa’t del mes de maig que deia que l’Ajuntament i Mango
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acordaven la cessió de la Masia, i ometia el
motiu de l’acord, semblava que Mango havia regalat la Masia, quan la
cessió era a canvi de la modificació del POUM.
El regidor David Morales contestà que la pregunta que havia presentat no era del que li comentava
en aquells moments, i parlant de memòria, perquè no s’ho havia pogut preparar al no estar complerta
la pregunta, la notícia feia referència al conveni amb MANGO, no parlava sobre la modificació del
POUM. A l’Informa’t s’havien publica tres noticies diferents: els terrenys de les 24 hores, la
modificació del POUM i la cessió Masia.. En cap cas es manipulava a informació sinó el que
s’intentava és que fos més entenedora.
El regidor Antonio Polo insistí en que quan una informació no era complerta no es podia dir que fos
informació, el titular podia haver estat un altre: l’Ajuntament modifica el POUM a sol·licitud de
MANGO i reconstruirà amb diner públic la Masia que hagués hagut d’estar rehabilitada per MANGO.
El propi conveni a la clàusula 7a. especificava perquè es feia la cessió.

Ignasi Simon Ortoll

El senyor Alcalde digué que s’hauria de respectar el mecanisme de pregunta-resposta, i que des del
govern i la oposició els punts de vista eren diferents.
El regidor Antonio Polo assenyalà que ell no tenia cap pressa, i que només es podia fiscalitzar al
govern en els Plens cada dos mesos. Ell considerava que hi havia una manipulació política a
l’Informa’t. El regidor David Morales li preguntà si aquesta sensació la tenia des de que estava a
l’oposició o quan estava al govern, contestant el regidor Antonio Polo que dels 36 Informat’s que
s’havien publicat mentre ell estava a l’equip de govern, la seva imatge havia sortit dues vegades.
2Hace 2 años y medio que se aprobó por este pleno, uno de los proyectos municipales más
ambiciosos que se han desarrollado en nuestro pueblo en los últimos años, l’Espai Can Malé. Este
proyecto quedó paralizado cuando el partido Socialista consiguió su mayoría absoluta.
Después de 2 años de legislatura ¿ha tenido tiempo el equipo de gobierno en buscar
alguna alternativa para este espacio municipal?
Resposta: El regidor Fran Sánchez contestà que l’espai no estava paralitzat, estava més viu que
mai. El govern socialista amb majoria absoluta volia que Can Malé fos un nexe d’unió entre els barris
i el nucli urbà, que respongués a les necessitat del petit comerç i productes de proximitat tan del
municipi com de la comarca. La única diferència era la ubicació de l’Ajuntament, però l’equip de
govern no renunciava a Can Malé. En dos anys per Can Malé havien passat la Àrea de
desenvolupament econòmic de la Diputació de Barcelona, el Delegat de Govern de la Generalitat
de Catalunya, el Delegat de la Facultat de tecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, Turisme del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Fundació Vallès, l’Associació sostre cívic, l’APINDEP, i
altres entitats per tirar endavant projectes socials. Els que tenien projectes més
avançats eren la Fundació Vallès i Mosaic, que havien visitat les instal·lacions
fins a 10 vegades. Can Malé havia de ser un projecte molt agosarat amb una
mirada comarcal. Així mateix convidà al senyor Polo a que s’hi sumés.
El regidor Antonio Polo digué que l’espai de Can Malé ja tenia un projecte, i els
ciutadans de Lliçà d’Amunt l’havien escollit, ciutadans de Lliçà hi havien estat
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El regidor David Morales contestà que no tenia el conveni al davant, i la noticia ja deia que MANGO
hagués hagut de fer camí i rehabilitat Masia. El regidor Antonio Polo insistí que el no es deia era a
canvi de què es donava la Masia, era una notícia enganyosa sota el seu punt de vista.
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treballant durant els caps de setmana. I ara no
es veia cap moviment, eren molts metres els que estaven en un espai tancat
sense fer-ne cap us.
El regidor Fran Sánchez contestà que la nau del Banc d’Aliments i on s’havien de posar les entitats
no estava inclosa a cap cessió. L’equip de govern considerava Can Malé com un projecte molt
important, que no havia de ser només de la seva responsabilitat, però potser no l’havien sabut
explicar, i demanà la col·laboració de tots per triar-lo endavant.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22:35 de tot el que jo com a
secretària certifico.
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