ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE DE DATA 28 DE GENER DE 2021.
A les 19:00 hores, es reuneix, de manera telemàtica el Ple Municipal per efectuar una sessió de caràcter
ordinari en primera convocatòria.
PRESIDEIX
Ignasi Simon 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
Susagna Mesas Sánchez
Antonio Polo Lama
Josep Oriol Vera Brau
Manel Busquets i Mateu.
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Gemma Navarro Medialdea, secretària accidental.
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- PRP2021/54 DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA

2.- PRP2021/56 DONAR COMPTE DE LA XIFRA DE POBLACIO A 1 DE
GENER DE 2020

Gemma Navarro Medialdea
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Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del dia 14 de novembre al 31 de desembre de
2020, que van del número 859 al 1026 dins del llibre de Registre de Decrets de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt..
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Es donà compte del següent Dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
“Vist l’escrit de l’Institut Nacional d’Estadística pel que es notifica que la xifra de població
resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 2020 és de 15.469
habitants.
Vist el Real Decret 1147/2020 pel que es declaren oficials les xifres de població resultants de la
revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 2020.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informatives de Temes Sectorials:
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Únic.- Es dona compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2020 que és de 15.469
habitants.”
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que Lliçà continuava creixent, tot i que durant el 2019
s’havien produït 111 naixements i 112 defuncions. Comentà que els moviments més significatius
per barris havien estat al nucli urbà menys 10 persones, a Ca l’Esteper menys dues persones, a
Can Rovira més nou persones i a Ca l’Artigues amb més catorze. Continuà dient que el centre urbà
era el barri amb més gent gran, i Ca l’artigues el de gent més jove, que les altes que s’havien fet
eren 1126 i les baixes 1113, el que significava un diferencial positiu de més 13 persones. També
digué que els barri de més concentració era el del nucli urbà, seguit de Ca l’Artigues, Can Salgot,
Can Rovira i Ca l’Esteper i que l’edat mitjana era de 41’28 anys amb una tendència a l’alça.
Conclogué dient que la piràmide d’edats ja no era tal atès que les dades donaven una altra forma
a les gràfiques.
El regidor Iban Martínez digué que el creixement aproximat era de l’1% i moment era suportable,
que li sobtava que s’aprovessin les xifres a un any vista, i que li resultava estrany que no es
poguessin donar xifres més al dia.
El senyor Alcalde contestà que estava totalment d’acord en què era sorprenent que les dades
s’aprovessin a un any vista.
El regidor Antonio Polo manifestà que li cridava l’atenció el número de baixes i altes que hi havia.
El senyor Alcalde digué que a principis dels anys 2000 encara hi havia més mobilitat.
El regidor Oriol Vera manifestà que temia les dades de l’any vinent.

3.- PRP2021/57 APROVACIÓ DE PRÒRROGA DE CONVENI AMB EL SERVEI
CATALÀ DE TRÀNSIT
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
“L’Ajuntament té subscrit amb el Servei Català de Trànsit un conveni de
col·laboració per tal que els membres del cos de Mossos d’Esquadra puguin

Gemma Navarro Medialdea
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El regidor Manel Busquets comentà que de les 216 persones nou vingudes, hi havia més dones
que homes però encara en la població total hi havia més homes que dones.
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exercir la facultat de denúncia i sanció de les infraccions que en matèria de trànsit puguin
observar en les vies urbanes del nostre municipi.
Aquesta potestat s’entén d’interès per tal que no puguin quedar impunes les infraccions que no
siguin directament observades per la policia local.
D’altra banda, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, concretament en
allò establert a l’article 49.h) pel qual s’estableix les regles següents en quant al termini de
vigència dels convenis:

04/06/2021 Alcalde

 Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys,
llevat que normativament es prevegi un termini superior.
 En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior (4 anys),
els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals o la seva extinció.
Igualment, i de conformitat amb l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, esmentada, relatiu a l’adaptació dels convenis vigents, els convenis que el 2
d’octubre de 2016 no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta
una pròrroga tàcita per un temps indefinit, el seu termini de vigència serà de quatre anys.
En compliment de l’esmentada normativa, de no renovar
automàticament.

l’esmentat conveni s’extingirà

Vist el dictamen favorable de la CI Temes Sectorials , es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:

Ignasi Simon Ortoll
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Primer.- Aprovar la Renovació del Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit
corresponent al tipus C de l’annex:
“Municipis amb cos de Policia Local i Mossos d’Esquadra: municipis que, malgrat tenir cos de
Policia Local, volen que els mossos puguin denunciar les infraccions que presenciïn quan
patrullin per les vies urbanes del municipi. Es faculta al cos de Mossos d'Esquadra perquè
denunciïn i el Servei Català de Trànsit únicament tramita i gestiona aquestes denúncies, no les
de la Policia Local.”
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. “

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents
(17 de 17), que constitueixen majoria absoluta legal.
4.- PRP2021/52 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM EN
L’ÀMBIT CA LA MIQUELA

Gemma Navarro Medialdea
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Oberta la deliberació, el senyor Alcalde explicà que es tractava d’un conveni que feia anys s’havia signat,
però ara el Departament d’Interior havia sol·licitat que s’aprovés pel Ple, i tenia per objecte que els
Mossos d’Esquadra pogués sancionar a les vies urbanes del municipi si veien alguna infracció.
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Es dona lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“Redactat el document de Modificació Puntual del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit de Ca la
Miquela.
L’objecte d’aquesta Modificació és habilitar la prolongació de l’actual Camí del Turó que
connecta el nucli urbà amb els barris de la part oest del municipi fins al Carrer Metal·lúrgia, que
és l’inici de l’actual “variant” est de Lliçà d’Amunt que enllaça amb l’Avinguda Països Catalans
fins a la Carretera BV-1432 que dirigeix cap a Granollers.
A més a més es permetrà la cessió de la Masia catalogada de Ca la Miquela com a nou
equipament
Municipal, on es preveu implantar un ús públic relacionat amb la promoció de l’activitat del
polígon Molí d’en Fonolleda.
De conformitat al que estableix l’article 85 i 99 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Ignasi Simon Ortoll

Primer: Aprovar inicialment la Modificació puntual del vigent Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Lliçà d’Amunt, en l’àmbit en l’àmbit de Ca la Miquela, actualment qualificat amb la
clau 10 de verd privat i que té per objecte permetre la prolongació de l’actual Camí del Turó.
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.”
Oberta la deliberació, la regidora Lourdes Estéfano explicà que l’important era el projecte pel nou
vial per poder fer realitat una ronda que connectés els barris amb el centre i pogués reduir els
vehicles que passaven per les escoles, que podia ajudar a la mobilitat conjunta del centre, i per
això s’havia apostat per aquesta modificació. Conclogué dient que s’havia signat un conveni amb
el propietari i conseqüència d’aquest era la modificació que ara es presentava a aprovació.
El regidor Iban Martínez manifestà que, tal com havien dit en l’anterior Ple, els aspectes que els
feien no donar suport a la modificació eren: que no era just pels propietaris de l’espai, que quan
equip de govern parlava de gratuïtat de la masia, no era així; que els costos d’urbanització no els
encaixaven perquè eren obres més petites amb costos més elevats; i discrepàncies amb els
beneficis que obtindrien els propietaris que no elsi semblava bé. Per tot això, el seu grup votaria en
contra, no perquè no fos positiu pel municipi sinó perquè no reflectia la realitat.
La regidora Lourdes Estéfano contestà que la cessió de la masia era gratuïta, que sobre el cost de
les obres a la documentació de la modificació hi havia l’estudi econòmic i que la
diferència era que abans es contemplava fer una rotonda i un vial.
El regidor Iban Martínez digué que estava ple de casos que els estudis econòmics
deien un cost i després n’era un altre. Considerava que no era veritat que es
connectés els barris amb el centre, sinó que connectava barris amb el polígon,
perquè la primera part del vial era la que connectava amb el centre i ja estava

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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feta. Acabà dient que la cessió de la Masia no era gratuïta atès que es feien concessions.
El senyor Alcalde manifestà que la modificació no es feia per afavorir un particular, sinó que es feia
per interès general, que hi havia un estudi de mobilitat que deia que seria beneficiós atès que
serviria com a circumval·lació, i afirmà que era una bona jugada perquè tenia cost 0 per
l’Ajuntament.
El regidor Iban Martínez contestà que dubtava que fos a cost 0, i ja se’n parlaria d’aquí a uns anys
i manifestà que el particular no havia pagat res dels costos d’urbanització per la clau que tenia la
seva parcel·la i ara se li canviava.

Ignasi Simon Ortoll
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El senyor Alcalde insistí que la modificació es feia per interès general i potser també beneficiava a
algú. El regidor Iban Martínez contestà que ell no havia dit que algú hagués parat la ma, però si
que algú en sortia afavorit.
El regidor Antonio Polo manifestà que el projecte no li semblava malament però quan es parlava
de requalificació els hi agradava analitzar profundament. Digué que s’havien mirat el conveni i no
els hi havia agrada el punt cinquè perquè la mercantil no suportaria cap cost, i si la Comissió
d’Urbanisme reduïa el sòl aquest aspecte s’imputaria a la parcel·la de l’Ajuntament. Pensava que
el conveni estava fet a mida per a la mercantil i era un greuge en relació als altres propietaris que
havien tingut unes despeses. Finalitzà dient que no estava d’acord amb el conveni en el que es
recolzava la modificació.
La regidora Lourdes Estéfano contestà que no era veritat que amb la modificació només guanyés
el propietari, la promovia l’Ajuntament perquè obtenia una vial nou, una parcel·la i una Masia i
afirmà que a criteri de l’equip de govern era interessant pel municipi que en sortia guanyant.
El regidor Antonio Polo digué que amb el projecte no estaven en desacord perquè hi havia interès
general, però li sorprenia que es volguessin més equipaments quan no s’aprofitaven els que ja es
tenien, com era el cas de Can Malé i afirmà que l’Ajuntament podia haver sortit més beneficiat.
El senyor Alcalde contestà que el conveni ja estava aprovat, i avui es debatia sobre la modificació
del POUM.
El regidor Oriol Vera manifestà que s’ho miraria en positiu, i que creia que era una bona jugada, ja
que sobre els papers es sortia guanyant.

Gemma Navarro Medialdea
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El regidor Manel Busquets explicà que defensaria el projecte perquè se’l sentia seu, i considerava
que si es podia desviar el trànsit per fora el municipi era important, a més l’EMUS el recolzava, i
s’obtenien metres quadrats, segons els papers el cost seria zero i creia que era important.
El senyor Alcalde contestà que si s’hagués fet via expropiació hauria estat més car i més lent.
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (9),
de Ciutadans (1) i de Junts per Lliçà (1), que constitueixen majoria absoluta legal, i el
vot en contra dels grups d’ERC (5) i d’En Comú Podem (1).
5.- PRP2021/53 APROVACIÓ INICIAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS C.
MAJOR
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Es donà lectura del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:
“Atès que d’acord amb el que preveu l’article 34 del TRLRHL, l’exacció de contribucions especials
precisarà la prèvia adopció de l’acord d’imposició, així com el de l’ordenació, amb el contingut i
procediment dels articles 15, 16 i 17 de la mateixa llei.
Atès el que disposen els article 15.1, 16. 17. 28 a 37 i 133 del TRLRHL.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Aprovar provisionalment la imposició de Contribucions Especials per a les obres que queden
per fer al carrer Major de Lliçà d'Amunt.
Segon: Aprovar provisionalment l’ordenació concreta de les contribucions especials, de conformitat
amb l’article 34.3 del TRLRHL, amb els següents extrems:

04/06/2021 Alcalde

1. El cost total del Projecte aprovat és de 50.562’50 €.
2. L’aportació de l'Ajuntament: corresponent al 10% del cost del projecte és de 5.056’25 €
3. La quantitat a repartir entre els beneficiaris, que constitueix la base imposable de les contribucions
especials, serà del 90% del cost de total del Projecte que és de 45.506’25 €.
4. S’aplica com a mòdul de repartiment: el percentatge de la superfície construïda.

Ignasi Simon Ortoll
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5.- En tot allò no previst en aquest acord, regeix l’Ordenança General de Contribucions Especials
vigent.
Tercer: Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes individuals resultants d’aplicar a la base
imposable el mòdul aplicable, tal com consta en l’Annex 1.
Quart: Exposar el procediment a informació pública en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies, dins els quals els interessats podran examinar el
procediment i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Sisè: Convidar als propietaris o titulars afectats a que, si ho estimen convenient, sol·licitin la constitució
en Associació administrativa de contribuents.”
Oberta la deliberació el regidor Iban Martínez manifestà que era una obra que s’havia
de fer per augmentar la seguretat per anar a l’escola i el pavelló.
El senyor Alcalde explicà que aquest projecte també contemplava la construcció de
la passera, que en temps de l’Isidre Ballester s’havia signat un conveni amb el

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

04/06/2021 Secretària

Cinquè: Si no es produeixen reclamacions l’acord es considerarà aprovat definitivament, sense
necessitat d’adoptar un nou acord, procedint-se a la publicació de l’acord, i a la notificació individual
a cada subjecte passiu de les quotes que li corresponguin.
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propietari per a que pagués el pont, i que ara s’executaria el conveni i el que faltés ho posaria
l’Ajuntament,. Comentà també que per contribucions especials només es pagava el carrer.
El regidor Manel Busquets manifestà que amb aquest projecte es permetria la prolongació final del carrer
Major i culminar el projecte. Comentà que era conscient que es demanava un esforç als veïns amb la
que estava caient, però tampoc eren quantitats desorbitades per donar per acabat el projecte que havia
redactat l’Ajuntament i per tant el cost havia estat 0.
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
6.- PRP2021/55 APOVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM QUALIFICACIÓ
URBANÍSTICA A L’ENTORN DE CAN GENÀS, CAN CAPONET I CAN JULIÀ
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:

04/06/2021 Alcalde

“El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 30/01/2020, va aprovar inicialment la Modificació puntual
del vigent POUM pel que fa a la qualificació urbanística de l’entorn de les construccions en sòl no
urbanitzable a Can Caponet, Can Genàs i Can Julia de Lliçà d’Amunt.
Durant el període d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació.
Vist l'informe de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental i de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal.

Ignasi Simon Ortoll
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Vist el dictamen favorable de la CI Urbanisme, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar provisionalment la Modificació puntual del vigent Pla general pel que fa a la
qualificació urbanística de l’entorn de les construccions en sòl no urbanitzable a Can Caponet, Can
Genàs i Can Julia de Lliçà d’Amunt amb introducció de les modificacions assenyalades a l’informe de
l’arquitecte municipal.
SEGON: Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la
seva aprovació definitiva.”

04/06/2021 Secretària

Oberta la deliberació la regidora Lourdes Estéfano explicà que aquesta modificació s’estava tramitant
des del 2017, que era un error material del planejament però la Comissió d’Urbanisme havia informat
que s’havia de fer un document estratègic.
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
7.- PRP2021/58 APROVACIO DE MODIFICACIO DE BASES REGULDORES
D’AJUDES PER A LLIBRES LLIBRES

Gemma Navarro Medialdea
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Es donà compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:
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“El Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en sessió del dia 24 d’abril de 2020, va aprovar
inicialment les Bases reguladores d’ajudes de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a l’adquisició
de llibres de text, fungibles i llicències digitals dins del Programa per fomentar la igualtat de
l’accés a l’educació per a l’ensenyament d’educació primària (cicle inicial i mitjà), les quals es
van donar per aprovades definitivament en data 3 de juliol de 2020.
Atès l’interès d’ampliar les ajudes als cursos inclosos fins a 2on d´ESO.
Atès que en el vigent Pressupost municipal s’ha incorporat la partida corresponent (17 3230 78000)
per import de 73.500 € per poder portar a terme el programa d´ajudes (PFIDE).
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:

Ignasi Simon Ortoll
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PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores d’ajudes de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals dins del Programa per
fomentar la igualtat de l’accés a l’educació, en el sentit que l’objecte de les bases quedaria redactat
de la següent manera:
“D’acord amb les previsions de l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS, en endavant), l’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts econòmics destinats
a centres educatius públics sostinguts amb fons públics situats al municipi de Lliçà d´Amunt, que
imparteixen educació primària i secundària (cicle inicial, mitjà, superior i 1er i 2on d´ESO) per al
foment de la reutilització de llibres de text, l´adquisició de llibres fungibles i el material didàctic vinculat,
i llicències digitals. Els ajuts tenen un caràcter singular per raons d’interès públic, social, econòmic i
educatiu.
Així mateix en el paràgraf on es defineix els requisits dels centres educatius beneficiaris caldrà
ampliar:
1. Estar degudament constituïts i inscrits com a centres educatius públics sostinguts amb fons
públics d’educació primària i secundària (cicle inicial, mitjà i superior i 1er i 2on d´ESO) abans de
l’últim dia de presentació de sol·licituds que estableixi l’anunci de convocatòria dels ajuts corresponent
publicat en el BOPB.

SEGON: Exposar-la al públic, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant el termini de
vint dies hàbils.
TERCER: Si durant el termini d’exposició al públic no es presentessin al·legacions,
aquest acord esdevindrà definitiu.”
Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez explicà que el projecte continuava
endavant fins a segon de l’ESO, que hi havia hagut una implicació molt forta de les
escoles, i encoratjava als instituts per a que s’adherissin al projecte.
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Així mateix incorporar les modificacions en tots els apartats que indiquin els destinataris de les ajudes
que s´amplia a educació primària i secundària (cicle inicial, mitjà, superior i 1er i 2on d´ESO).”
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El regidor Iban Martínez manifestà que els hagués agradat que tots aquests cursos ja haguessin estat
inclosos l’any passat, però la resposta de l’equip de govern havia estat que calia anar poc a poc, i només
s’havien gastat 30.000 euros, esperava que aquesta vegada no s’equivoquessin i s’acabessin els diners,
sinó semblaria que el calendari electoral marcava els ajuts. Malgrat això considerava que el projecte era
bo i hi votarien a favor.
El regidor Antonio Polo digué que era un bon projecte i el continuarien recolzant.
El regidor Oriol Vera explicà que era un bon projecte però lamentà que no s’hagués fet així l’any anterior.
El senyor Alcalde contestà que no s’havia fet l’any anterior per qüestions d’organització logística i per
recomanació dels experts, vist el resultat, en aquests moments potser ho haguessin fet diferent.
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
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8.- PRP2021/65 APROVACIO DE LA MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA
TAXA DE TERRASSES
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:
“Vista la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya, que a l’apartat 14 estableix:
“Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
- El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
- En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima
degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
- A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre
comensals de taules o grups de taules diferents.
- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que
pertanyin a la bombolla de convivència.
- S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones
que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es
garanteixin aquestes distàncies.
- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les
15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es
podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment.”
Atesa la necessitat de minimitzar els efectes de crisi sanitària, social i econòmica
provocada per la pandèmia de la covid-19, tenint en compte la situació d'incertesa
que està afectant el sector de l'hostaleria i la restauració que ha vist restringida
dràsticament la seva activitat.
Vist el Títol II del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que
regula de forma exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas, determina
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la facultat de les Corporacions Locals pel seu establiment, ordenació, supressió, per la determinació
de les quotes tributàries, així com per l’aprovació i modificació de les corresponents Ordenances
Fiscals, en els termes que s’hi concreten.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar l’Ordenança reguladora de la TAXA PER PARADES, ESPECTACLES I
ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS, mitjançant la incorporació de la següent disposició transitòria:
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“L’aplicació d’aquesta ordenança fiscal, en relació a la “Tarifa 13.- Llicència per l’ocupació de la via
pública amb la instal·lació de taules, cadires, gènere propi del comerç, en l’àmbit de la restauració”,
queda suspesa pel període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.”
SEGON: Exposar al públic l’acord precedent mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, a un
dels diaris de major difusió de la província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, per a que durant el
termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la seva publicació, els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període sense haver-se’n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
TERCER: En el cas de no produir-se reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord
definitiu i el text íntegre de les modificacions aprovades.”
Oberta la deliberació el regidor Marc Palet explicà que el gremi de l’hostaleria havia resultat molt malmès
durant els confinaments, i aquesta modificació era un petit gra de sorra per recolzar-lo, i que des de
l’Oficina COVID es continuaria treballant.
El regidor Iban Martínez manifestà que com a administració s’havia de donar suport i les eines que es
tenien a l’abast, perquè era una situació complicada de viure i de gestionar. Afirmà també que l’objectiu
de l’Oficina COVID era mirar aquestes coses i podrien venir més modificacions.
El regidor Antonio Polo digué que era una modificació per ajudar als veïns, que l’Oficina COVID
treballaria per al benefici del veïns i comerciants i que era un petit ajut i més que vindrien a través de
l’Oficina.
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El regidor Oriol Vera explicà que era una modificació en la línia del que es parlava en les reunions de
tots els grups.
El regidor Manel Busquets manifestà que aquesta modificació anava enfocada cap al ram de l’hostaleria,
un dels més afectats, i que esperava que per a l’exercici 2022 ja no fos necessari.
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents
(17 de 17), que constitueixen majoria absoluta legal.
9.- AFERS URGENTS
No se’n han presentat.
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10.- MOCIONS
No se’n han presentat.
11.- PRECS I PREGUNTES
No se’n han presentat.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20:09 hores, de tot el que jo com
a secretària certifico.
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