ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ
D’AMUNT DE DATA 28 D'OCTUBRE 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 extraordinari de primera convocatòria.
PRESIDEIX
Ignasi Simón Ortoll
ASSISTENTS

Ignasi Simon Ortoll
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Maria del Mar Pedrerol 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

1.- PRP2021/875 DECLARACIO INSTITUCIONAL EN SUPORT I AJUDA A LA
CIUTADANIA DE LA PALMA PER LES CONSEQUENCIES DE L'ERUPCIO
VOLCANICA.
Es donà lectura a la següent declaració institucional:

Gemma Navarro Medialdea
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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“El passat diumenge 19 de setembre de 2021, i després de diverses setmanes d’una activitat sísmica
cada vegada més intensa, entrava en erupció la zona de Cabeza de Vaca, a l’illa de La Palma. El pas
de les colades de lava en el seu recorregut des del cim fins al mar continua deixant, com a
conseqüència, la destrucció d’habitatges, la destrucció de la forma de vida de nombroses famílies i
una sensació permanent d’incertesa que manté tots els i les canàries amb el cor encongit i que ha de
ser minimitzada per l’acció coordinada de totes les Administracions implicades.
Gràcies al coneixement científic i als mitjans de protecció civil, s’ha pogut monitoritzar des dels primers
senyals i com a conseqüència s’han pogut evitar pèrdues humanes.
Destacar la resposta del poble de La Palma, el seu exemple de civisme amb el qual, en uns moments
molt durs, ha assumit les recomanacions de les autoritats prioritzant la seguretat personal i col·lectiva.

26/11/2021 Alcalde

Cal posar en valor el treball coordinat que des del primer moment han desenvolupat totes les
administracions implicades, la comunitat científica i els cossos de prevenció i seguretat, així com la
col·laboració encomiable entre la població resident, i la solidaritat i cooperació de la ciutadania,
societat civil, i institucions de la resta de l’Estat.
El nostre ajuntament compromès amb el compliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible. Uns objectius que persegueixen la lluita contra la desigualtats socials,
el creixement sostenible, la transició energètica, i per tant la protecció dels nostre planeta, i que sols
aquests es poden assolir conjuntament amb la cooperació, fraternitat i solidaritat entre persones,
col·lectius, i institucions per fer front a qualsevol element que impedeixin aconseguir aquests reptes
compartits.

Ignasi Simon Ortoll
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És per aquests motius, que tots els Grups Municipals de l’Ajuntament, reunits en Ple,
ACORDEN
1. Enviar un missatge de solidaritat a tota la ciutadania, col·lectius i institucions de l’illa de La Palma
en aquests moments de gran preocupació. Traslladem tot el nostre suport a les persones evacuades
de les seves llars i, molt especialment, el nostre afecte als qui han perdut els seus habitatges, els
seus cultius o qualsevol altre bé sota la lava.

3. Traslladar aquests acords a tots els ajuntaments afectats, en especial, el del
Paso, Los Llanos de Ariadne i Tazacorte, al Cabildo de l’illa de La Palma, i al
Govern de les Canàries.”
Acabada la lectura, el regidor Antonio Polo va manifestar que donava tot el suport a
qui havia perdut no només els béns materials sinó també sentimentals. Desitjà que

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

26/11/2021 Secretària

2. Agrair i felicitar el treball incansable que estan desenvolupant els equips d’emergència, policies
locals, Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, la UME de l’Exèrcit, organitzacions no
governamentals, professionals del sector sanitari, mitjans de comunicació i tants col·lectius que amb
la seva tasca sobre el terreny contribueixen a reduir les conseqüències d’aquest fenomen de la
naturalesa.
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no passés com en altres casos de desastres
naturals, humanitàries, climatològiques, que totes les institucions públiques fan
declaracions que duren el que dura la crisi, i

s’oblidaven quan passava el temps. Quan no hi ha mitjans de comunicació ni rèdits polítics es desa al
calaix, i hi havia molt a reflexionar. La gent s’hauria d’organitzar i acabar la feina que haurien de fer els
polítics.
El regidor Manel Busquets manifestà que era una situació catastròfica inimaginable amb xifres elevades
de danys, i donà tot el recolzament als que l’estaven patint. Esperava que arribessin ajuts i que no passés
com a les Cases d’Alcanar, on encara no havia arribat el s’havia compromès.
2.- PRP2021/830 APROVACIO INICIAL MODIFICACIO ORDENANCES REGULADORES
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:
“L’article 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atorga potestat
reglamentària a l’Ajuntament.
26/11/2021 Alcalde

Vist que s’han d’introduir modificacions a les ordenances:
- Ordenança reguladora de la Tinença d’animals de companyia
- Ordenança de Policia i de Bon Govern
- Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats
- Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals

Ignasi Simon Ortoll
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de les ordenances següents:
- Ordenança reguladora de la Tinença d’animals de companyia
- Ordenança de Policia i de Bon Govern
- Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats
- Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals

Oberta la deliberació el senyor Alcalde explicà les modificacions que es feien a les
ordenances:
- Ordenança de Policia i Bon Govern: es donava una millor regulació al tema de les
terrasses.
- Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals: es
regulaven espais que fins ara no existien.

Gemma Navarro Medialdea
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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.”
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- Ordenança reguladora de la tinença d’animals de
companyia: pel que feia a la llicència de tinença d’animals es pretén cobrar un
% en el moment de la sol·licitud.
- Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats: millor regulació a les
activitats extraordinàries per a que arribin a temps les autoritzacions.

El regidor Josep Nogués manifestà que, tot i que sobre les ordenances reguladores de la tinença
d’animals de companyia i l’ordenança municipal de policia i bon govern, no hi tenia res a dir, el vot del
seu grup municipal seria en contra de l’aprovació d’aquest punt pels següents motius:

Ignasi Simon Ortoll
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- En relació a l’ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats, es
proposava un canvi en l’article 8 relatiu a la tramitació electrònica, afegint l’apartat 8.2 que diu “El tràmit
Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
s’ha de presentar a l’Ajuntament, com a mínim, amb vuit (8) dies naturals d’antelació sobre la data de
celebració de l’espectacle o activitat extraordinària.”
Explicà que aquesta modificació durant la comissió informativa ja havia comentat que li grinyolava el
redactat i el que es pretenia dur a terme, tot i que entenia la intenció, no veia clara la forma en com es
feia. L’informe de l’enginyer municipal de l’1 d’octubre de 2021, en un fragment de la part expositiva
assenyala: “El compliment d’aquestes provisions, per la seva mateixa naturalesa, requereix de disposar
de temps suficient per realitzar-les. En particular és determinant el termini de deu dies que cal atorgar a
l’interessat per esmenar deficiències en la comunicació prèvia. Per aquest motiu és necessari establir un
termini previ per a la presentació d’aquest tràmit que permeti realitzar els tràmits posteriors, en cas de
ser necessaris.” Considerava que, per acomodar els tempos a la càrrega de treball del personal de
l’ajuntament s’estava generant un perjudici als interessats, atès que la norma deia que quan es parlava
de dies, si no s’especificava si eren hàbils o naturals, s’entendria que aquests eren dies hàbils.
Continuà dient que el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives, en l’article 100.2, relatiu a la suficiència de la sol·licitud i de la documentació
presentada, diu “Si l'ajuntament detecta mancances o deficiències en la sol·licitud o en la documentació
que l'acompanya ho ha de notificar a la persona sol·licitant, i donar-li un termini de deu dies per esmenarla, tot advertint-la que si no ho fa es considera que desisteix de la seva petició.”, a més del ja comentat
si s’afegia el termini legal per notificar la resolució o l’acte de tràmit, que podia arribar a ser d’uns altres
10 dies hàbils, els terminis encara es dilataven més en el temps, per tant creia que s’estava generant un
perjudici cap als interessats contravenint els preceptes legals d’una llei de rang normatiu superior.

Gemma Navarro Medialdea
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- En relació a l’ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals, comentà que la
informació rebuda durant la comissió informativa d’hisenda havia estat molt escassa i poc tenia a veure
amb l’exposat a l’informe del tècnic d’esports de 17 de setembre de 2021 relatiu a la pista 3x3 i l’escola
esportiva municipal.
Finalitzà dient que pel que feia al circuit de Can Montcau se sentien enganyats atès
que a l’Informa’t de maig de 2021 l’equip de govern anunciava a tota plana la cessió
“gratuïta” de la Masia de Can Montcau i la creació d’un Circuit permanent de motocròs
per a les 24H i espai esportiu per a entrenaments i altres activitats esportives.
Finalment res de res, circuit únicament per les motos, i era una llàstima perquè
algunes associacions esperaven poder fer servir aquest nou espai. La raó donada era
per un criteri imposat per la federació catalana de motociclisme, informe que no havien
vist ni s’havia adjuntat a l’expedient de modificació d’aquesta ordenança, i es parlava
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d’un compromís que l’equip de govern havia
adquirit amb els veïns i que estava relacionat amb l’ús d’aquest espai únicament
el cap de setmana de les 24 hores, però que tampoc s’havia acreditat.
Comentà que era una oportunitat desaprofitada, ja que sense anar més lluny des de l’associació Movem
Lliçà, es tenia la intenció de poder celebrar el 3r Cross Infantil Solidari de Carnaval en aquestes
instal·lacions i segurament els clubs ciclistes de

Lliçà també tenien algun que altre projecte en cartera, ja que seria relativament fàcil crear una pista
permanent de ciclocross o gravel on poder anar a entrenar i per què no en un futur pròxim incloure aquest
circuit al calendari de la copa catalana de ciclocross tal com ja es feia a la Garriga o les Franqueses.

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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El regidor Fran Sánchez contestà que es regulava l’ús de ciclomotors, en el cas de les bicicletes no
estaven en contradicció amb cap normativa mediambiental i no s’havia de regular, quan es tractava
de motocicletes s’havia de demanar o un Pla Especial per cada cap de setmana que hi hagués
motocicletes o un permís puntual per prova anual, i havia un acord amb veïns per a que a nivell de
motocicletes no es converteixi en un circuit com Montmeló.
El regidor Josep Nogués manifestà que el que deia l’article 38 era que quedava expressament
prohibit l’ús d’aquest espai fora de la celebració de les 24H, contestant el regidor Fran Sánchez que
les activitats amb motor sí, la Federació Catalana de motociclisme només podria comptar una
vegada a l’any exclusivament per les 24H, digué que a nivell de bicicletes ell creia que si que es
podria fer. El regidor Josep Nogués preguntà si es tancaria el recinte, perquè si era així s’hauria
de regular el seu ús, contestant el regidor Fran Sánchez que sí s’hauria de regular, i que estaven
treballant per a que fos útil durant tot l’any excepte per les motocicletes. El regidor Josep Nogués
finalitzà dient que el seu grup en aquells moments votaria en contra i l’any vinent quan es regulés
l’ús ja veurien què votarien.
El regidor Antonio Polo preguntà a quants metres estava el circuit de la bassa de Can Dunyó, atès
que li resultava estrany que es firmés un acord amb una Associació ecologista per protegir la bassa
i després es fessin moviments per fer un circuit. Sobre la resta de modificacions no tenia gaire més
a dir, per això s’abstindria.
El regidor Manel Busquets manifestà que, en relació a l’Ordenança de tinença d’animals de
companyia el pagament avançat era una bona manera d’assegurar la retirada de la llicència; pel
que feia a l’Ordenança de policia i bon govern tenia lògica que es regulés l’espai de les terrasses i
era una manera de deixar lliure l’espai públic fora de l’horari autoritzat; en relació a l’Ordenança
d’Intervenció administrativa municipal en les activitats la modificació tenia sentit i era una manera
de facilitar la tasca al personal de l’Ajuntament; i pel que feia a l’Ordenança reguladora de l’ús de
les instal·lacions esportives, en el tema de l’edat mínima pensava que seria millor als 17 anys, i en
relació al circuit de Can Montcau, si estava destinat única i exclusivament a les 24H el primer cap
de setmana de setembre i per aquelles peticions autoritzades per l’Ajuntament se sentien
enganyats, tant per la inversió com per la cessió de MANGO, a les Comissions Informatives s’havia
parlat fins i tot de tancar el circuit, i es preguntà quin cost tindria al final el circuit
per un dia a l’any, en un espai tant apartat només es permetria ús per a
ciclomotors i ni tan sols es podrien fer entrenaments.
Posada a votació la proposta fou aprovada pel vot favorable dels grups municipals
els PSC (9 de 9) i de Ciutadans (1 de 1), que constitueixen majoria absoluta legal,
i el vot en contra del grup municipal d’ERC (5 de 5); S’abstingueren de votar els
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regidors dels grups municipals d’EN COMÚ
PODEM (1 de 1) i de JUNTS PER LLIÇÀ (1 de 1).
3.- PRP2021/845
EXERCICI 2022

APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS

Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:

“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Ignasi Simon Ortoll
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En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació
de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que
s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Gemma Navarro Medialdea
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
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Consta també acreditat a l’expedient que s’ha
observat el tràmit de consulta pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei
39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici
2022 i següents, així com el seu text refós.

Ignasi Simon Ortoll

- Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
- Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
- Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per recollida, transport i tractament
d’escombraries i altres residus municipals.
- Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
- Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per parades, espectacles i atraccions situats en terrenys
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants, i rodatges cinematogràfics.
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
- Ordenança Fiscal número 36 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de
la via pública
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
- Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de
companyia i per concessió de llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
Tercer.- Imposar la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local per instal·lacions de
transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, i aprovar l’ordenança
fiscal reguladora de la mateixa.
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Gemma Navarro Medialdea
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
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Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de
les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.”

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez va relacionar els canvis més importants que s’havien fet a
les ordenances fiscals, en concret:
- A la taxa d’expedició de documents administratius es reordenava la manera d’accedir a les còpies.
- S’establia una taca per rodatges cinematogràfics
- S’establia el pagament en quatre terminis de la Taxa d’escombraries
- S’incrementava l’Impost de béns immobles un 1’5 %
- Es reduïa pel curs vinent un 20% la Taxa d’escoles bressol per a que fos un servei accessible.
- S’aprovava una nova taxa per l’aprofitament especial del domini públic local per instal·lacions de
transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs per tal que les empreses de serveis que feien
servir espais públics de Lliçà d’Amunt paguessin.
El regidor Josep Nogués manifestà que el seu grup s’abstindria de votar, bàsicament per la rebaixa de
la taxa per la prestació del servei de l’escola bressol, de no ser per aquesta rebaixa el seu vot hagués
estat en contra, ja que es trobaven davant d’una nova pujada d’impostos municipals, en aquesta ocasió
un 1,5% de l’IBI. Per una banda celebraven l’esforç que havia decidit fer l’ajuntament per facilitar a 128
famílies el manteniment dels seus infants a les escoles bressol municipals, però el PSC sempre
demanava alguna cosa a canvi i aquesta vegada els regalava una pujada de l’IBI per la majoria de
famílies de Lliçà d’Amunt. Una nova pujada d’impostos quan moltes famílies encara no havien recuperat
la plena normalitat econòmica que havia provocat la pandèmia, i una nova pujada d’impostos de primera
a canvi d’uns serveis públics que en ocasions eren de segona o tercera. Seguien tenint un problema i
gros amb la gestió de residus, i el manteniment i senyalització de carrers i vials estava com estava.
Continuà dient que, en relació a la taxa de residus es colava una petita trampa, els rebuts domiciliats es
fraccionarien en quatre terminis en lloc de tres, i a algú li semblaria que pagaria menys o que la taxa
havia baixat, però seria tant sols una il·lusió, un engany de la perspectiva des d’on es miraven les coses,
si la càrrega impositiva seguia creixent a aquest ritme no descartaven haver d’arribar a la modalitat de
subscripció mensual dels impostos com si es pagués Netflix. En el mandat 19-23 portaven masses
pujades d’impostos a l’esquena, i les dades eren preocupants, aquest 2021 el dia de
l’alliberament fiscal havia estat per Catalunya el 21 de juliol, cada català havia dedicat
202 jornades de rendes del treball i capital a pagar impostos. I més preocupant encara
era la informació facilitada a la comissió informativa d’hisenda en relació a la pretensió
d’anar modulant els impostos en funció de les pujades de l’IPC, primer exemple
aquesta pujada de l’IBI. No feia gaires mesos l’alcalde ja havia emès un avís per
navegants, el missatge era clar, la taxa d’escombraries podria arribar a enfilar-se fins
als 500 €. Calia repensar un canvi de model de poble i de serveis públics, s’havia de
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comptar amb les persones, explicar el que hi
havia, en què es gastaven els diners i quines alternatives es podrien valorar, el
municipalisme no podia mirar cap a una altra banda i amb les seves accions col·laborar a agreujar la
senda inflacionista que estaven patint durant els últims mesos i que semblava no tenir aturador.
Finalitzà dient que la pressió fiscal a la que es trobaven sotmeses les famílies per part de totes les
administracions començava a ser molt preocupant i més tenint en compte que encara no eren conscients
del que costaria la factura de la Covid.
El senyor Alcalde contestà que quan parlava dels 500 € de la taxa d’escombraries havia posat d’exemple
el País Basc, i havia dit que era la tendència. La gent hauria de saber costos i les escombraries costaven
molt més, i si ho gestionés una empresa privada encara seria més.

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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El regidor Josep Nogués digué que s’havia de dir a tothom el que costava el servei , i s’havia de fer
arribar més enllà del Ple, contestant el senyor Alcalde que ho feien a l’Informa’t.
El senyor Alcalde explicà que s’havia anunciat un IPC del 5’5, i l’IBI el pujaven un 1’5 %, amb el que es
recaptava de l’IBI no es cobria ni la reducció de la taxa de l’Escola Bressol, s’intentava estalviar com era
en el cas del tema de les LED’s. El regidor Josep Nogués contestà que no coneixia cap administració
que no arribés a final de mes però que de famílies sí que n’hi havia. El senyor Alcalde insistí que amb el
còmput de les modificacions, la recaptació seria inferior, contestant el senyor Nogués que no es tractava
només d’ordenances, s’estava parlant d’un tema estructural i polític i no podien mirar cap a una altra
banda. El senyor Alcalde digué que estava fent un discurs contradictori.
El regidor Antonio Polo manifestà que després de la Comissió Informativa havien rebut una rectificació
de la modificació de la Taxa de les escoles bressol i que la reducció seria pel curs 2022-23, és a dir, per
4 mesos del 2022, per tant no tota la recaptació de l’IBI aniria a l’Escola Bressol. Continuà dient que tots
els serveis públics eren deficitaris, s’havia començat amb un pressupost de 19.000.000 euros que
acabaria amb 25.000.000 d’euros, l’Ajuntament era una institució pública que donava serveis, i semblava
un consell d’administració de qualsevol empresa privada. Digué que analitzant les modificacions,
aquestes no eren molt significatives excepte en dos casos:
1.- La reducció de les quotes de les Escoles Bressol que era un petit pas per aconseguir una educació
pública, de qualitat i gratuïta també de 0 a 3 anys, però era insuficient. La reducció no començava el dia
1 de gener i no sabia el perquè, la reducció s’implantaria a vuit mesos d’unes eleccions municipals, i
esperava que no fos un acte electoralista.
2.- L’augment de l’IBI, que considerava que era un error de l’equip de govern que s’hauria de preguntar
si era necessari per l’estat de les finances municipals i si era el millor moment pels veïns, i ell creia que
cap de les respostes avalaven l’augment. La situació dels veïns estava pitjor que mai segons es podia
veure en els pressupost, atès que s’havia d’incrementar la partida d’ajuts socials. En
definitiva, si l’ajuntament no en tenia necessitat i els ciutadans no estaven millor, creia
que era un erros l’augment, i per això votaria en contra de les modificacions de les
ordenances fiscals.
El regidor Fran Sánchez digué que compartia el fet que l’escola bressol hauria de ser
pública, gratuïta i de qualitat. Feia uns anys s’havien trencat les regles de finançament
entre famílies, ajuntament i Generalitat, creia que hauria de ser gratuïta per conciliació
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familiar i per acompanyament a la criança, entre
d’altres, i la reducció de les quotes era una aposta clara de l’Ajuntament per les
Escoles bressol. Pel que feia a l’augment de l’IBI, aquell dia mateix la Ministra Yolanda Díaz havia
anunciat una taxa d’ocupació a l’alça a Espanya, la gent més afectada quan venia un situació com la
COVID es veia encara més afectada, i l’augment de serveis socials creia que era una situació més per
la COVID que per noves incorporacions. La responsabilitat de l’equip de govern no només era tenir bons
números, sinó també mantenir-los, quan ERC havia arribat al govern s’havia trobat una situació
complicadíssima a nivell econòmic, i quan hi va arribar el PSC va haver de continuar redreçant comptes,
per això si no es volia tornar a aquells temps s’havia d’explicar tot, i s’estava redistribuint la riquesa.
Continuà dient que moltes vegades havia sentit dir al regidor Antonio Polo que incrementar la taxa
d’escombraries era el més injust perquè no anava vinculat al que tenia el ciutadà, però l’IBI sí que anava
vinculat a que qui més tenia més pagaria, era un impost just, qui mes tenia més aportava i el govern
redistribuïa, i justament perquè no eren una empresa privada, qui més tenia més aportava per a qui
menys tenia tingués beneficis.

26/11/2021 Alcalde

El regidor Antonio Polo contestà que no sabia què havia dit la Ministra, però ell justificava la seva posició
per les dades que donava l’ajuntament, hi havia bones dades financeres però s’havia de ser enginyer
per entendre totes les modificacions. Ell no deia que fos un impost injust, ell només feia dues preguntes,
si era necessari i si era el moment adequat, i sota la seva opinió, amb les dades de les que disposava,
ell creia que no.
El regidor Oriol Vera digué que dins les modificacions hi havia aspectes positius i d’altres molt positius,
però hi havia l’augment de l‘IBI que l’impedia votar a favor de la proposta, per això s’abstindria.
El regidor Manel Busquets manifestà la seva opinió sobre les diferents modificacions:

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

- en relació a l’IBI ara no era el moment de pujar, trobava que no era necessari amb el pressupost i el
romanent actual, qui menys tenia també hauria de pagar l’1’5%.
- en relació a l’Impost sobre l’Increment de valor terrenys de naturalesa urbana: es facilitava el pagament.
- en relació a la Taxa per expedició documents administratius: trobava just el cobrament.
- en relació a la Taxa recollida, transport i tractament d’escombraries i altres residus municipals: no sabia
si beneficiava o perjudicava.

Gemma Navarro Medialdea
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- en relació a la Taxa per la prestació servei escola bressol: estava bé unificar en el tema del menjador i
rebaixar els preus
- en relació a la Taxa prestació relacionat amb animals de companyia i concessió de llicències animals
potencialment perillosos: no acabava de veure bé el fet d’imputar el cost del personal de l’ajuntament, ja
que aquest estava per donar servei.
- en relació a la nova taxa, trobava que si les companyies feien servir patrimoni
municipal per prestar el servei, que paguessin.
Finalitzà dient que s’abstindria de votar.
El Sr. Alcalde va fer un últim comentari dient que era curiós que quan un estava al
govern o a la oposició tenia diferents maneres de veure les coses, i que aquell mateix

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

e89f1724be2c43d39b224b266fa627a0001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

dia molts ajuntaments de diferents colors estaven
aprovant increment d’impostos. I puntualitzà que repercutir les hores dels
treballadors es feia sempre, era un cost directe. El regidor Manel Busquets contestà que era diferent
repercutir el cost del treballador en la gestió que en un servei.
Posada a votació, la proposta va ser aprovada amb el vot favorable del grup municipal del PSC (9 de 9),
que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en contra del grup municipal d’EN COMU PODEM (1
de 1); s’abstingueren de votar els grups municipals d’ERC (5 de 5), de Ciutadans (1 de 1) i de JUNTS
PER LLIÇÀ (1 de 1).
4.- PRP2021/836 APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PRESSUPOST EXERCICI 2021
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:

Ignasi Simon Ortoll

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'exercici 2021 per suplement de
crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb el romanent de tresoreria següent:
Suplement de crèdit

Org.

Pro.

Eco.

Descripció

Credit

27

2410

13100

27
03

2410
3230

16000
13000

09

3230

13000

08
18

4300
1622

13000
22700

Plans ocupació
Seguretat Social plans
ocupació
Retribucions educació
Retribucions
escola
bressol
Retribucions
promoció
econòmica
Despeses gestió residus
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Crèdit
definitiu

78.000,00

228.200,00

49.900,00
425.300,00

24.000,00
75.000,00

73.900,00
500.300,00

661.200,00

35.000,00

696.200,00

64.800,00
1.050.000,00

20.000,00
100.000,00

84.800,00
1.150.000,00

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

Modificació
crèdit

150.200,00

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

26/11/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

26/11/2021 Alcalde

“Vist l’informe d’Intervenció.

Estat d'elaboració: Original

25
25

1532
1532

21000
21300

13
11

1700
4411

22699
22300

04

2310

46500

04

2310

48002

16
16

9200
9200

46300
46500

11

4400

63300

12

1350

48001

Manteniment
vies
públiques
Eines i estris brigada
Mant. franges, activitats i
projectes
Servei autobus mobilitat
Fons comarcal serveis
socials
Transferències
serveis
socials
Mancomunitat Vall del
Tenes
Consell Comarcal
Senyalització i parades
mobilitat
Subvencions protección
civil

100.000,00
40.000,00

20.000,00
70.000,00

120.000,00
110.000,00

95.000,00
810.000,00

100.000,00
50.000,00

195.000,00
860.000,00

10.000,00

50.000,00

60.000,00

175.000,00

40.000,00

215.000,00

245.000,00
9.000,00

41.000,00
21.000,00

286.000,00
30.000,00

53.944,63

15.000,00

68.944,63

30.000,00

100.000,00

130.000,00

26/11/2021 Alcalde

839.000,00

Crèdit extraordinari

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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22

2310

48001

Crèdit

Modificació
crèdit

Crèdit
definitiu

0,00

2.100,00

2.100,00

Lliça Peruanitos

Resultant la suma dels crèdits a incrementar en un total de 841.100,00 euros
Recursos que han de finançar-la:
1.- Romanent de tresoreria

Eco.

Descripció

Romanent
actual

87000

Romanent de tresoreria

1.277.762,46

Modificació
crèdit
841.100,00

Romanent
disponible
436.662,46

Resultant el total de finançament de 841.100,00 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.”
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Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que les modificacions es podrien resumir en:

Ignasi Simon Ortoll

- Mancomunitat de la Vall del Tenes, la Mancomunitat aprovava el seu pressupost una vegada ja
havia començat l’exercici, i ara s’havia ajustat.
- Parades i mobilitat: per tasques de més que s’havien fet.
- Vehicles Protecció Civil: tres vehicles que no funcionaven i era urgent la substitució i més ara que
venia l’hivern.
- Subvenció per Lliçà peruanitos, que havia estat un oblit.
El regidor Josep Nogués comentà que hi havia poques coses a dir, només que l’acció municipal
s’havia adaptat al llarg dels darrers mesos a la nova realitat sobrevinguda amb la crisi sanitària. A
Lliçà d’Amunt s’havia demostrat amb l’aprovació dels pressupostos pel 2021 per part de LLACP,
PSC i ERC, aquest acord puntual havia donat lloc a la creació de l’Oficina COVID que a data
setembre 2021 ja havia dedicat més de 430.000 € per tractar d’ajudar a recuperar l’economia de
les famílies, negocis i empreses de Lliçà, i molt possiblement, aquesta quantitat es veuria
incrementada d’aquí a finals d’any. Ara tocava la que seria la tercera o quarta modificació de crèdit
del que portem de 2021, a costa del romanent de tresoreria disponible. Sent objectius
s’assenyalava que els suplements de crèdit es justificaven amb augments de les partides dels plans
d’ocupació, retribucions d’educació o transferències a serveis socials entre d’altres, modificacions
que tindrien relació amb els assumptes gestionats per l’oficina COVID, però que no justificaven el
vot a favor d’aquesta modificació.
Continuà explicant que les modificacions fetes al pressupost inicial dispararien fins als 24 milions
d’euros aproximats el sostre de despesa prevista, i creia que eren números ficticis, eren números
manipulats sobre el paper, i no dea que s’estigués fent trampa, sinó que cadascú jugava amb les
eines que tenia i coneixia. Creia que el pressupost definitiu rondaria els 20-21 milions d’euros i es
trobarien amb un nou romanent de tresoreria d’entre 3,5 – 4,5 milions. Li quedava clar que moltes
d’aquestes modificacions de crèdit i algunes de les fetes anteriorment es feien per anar traslladant
el romanent de tresoreria d’un any per l’altre, cosa que facilitava que l’equip de
govern disposés de liquiditat i capacitat de finançament a curt termini, i
especialment a un any i mig vista de les noves eleccions municipals. En definitiva,
anaven fent el just i necessari els 2-3 primers anys de mandat i avocaven tota la
morterada de quartos a poc més d’un any de les eleccions. Així que esperaria a
veure el pressupost definitiu executat per comprovar si tenia raó o no, mentre el
vot del grup municipal d’ERC seria en contra de la modificació.
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- Plans d’ocupació i seguretat social, que era un tema tractat i aprovat per l’oficina COVID.
- Retribucions de l’àrea d’educació, un increment per despeses bàsicament de pes substitucions
en el servei de neteja.
- Gestió de residus: increment de preus per més tones, entre d’altres.
- Manteniment de les vies públiques i eines: degut a una major activitat, per la COVID s’havien
frenat les tasques i ara s’havia accelerat.
- Manteniment de franges: s’augmentava perquè s’havien fet mes franges que els que tocaven fer
per recomanació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
- Bus: mal càlcul inicial en el pressupost.
- Liquidació convenis Consell Comarcal de l’any 2019.
- Transferències Serveis Socials, per ajuts de més per la COVID
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El regidor Antonio Polo manifestà que era la
tercera modificació de l’any i analitzant-les es podia veure que hi havia un
increment 60% les despeses brigada, un 105% manteniment de franges, 50.000 euros pel bus, els fons
comarcals i subvencions de Protecció Civil, que pel que quedava d’any es preguntava quina necessitat
hi havia per aprovar una modificació pressupostària amb càrrec al romanent de tresoreria. Les
modificacions s’havien d’utilitzar per petites rectificacions però no per pressupostos paral·lels, revisades
les modificacions fetes, d’un total de 6.130.000 euros, 5.000.000 eren de romanent. Quedaven 436.000
euros de romanent, quan l’any anterior l’Alcalde havia dit que el romanent només es podia utilitzar per
casos excepcionals. Manifestà que estaria disgustat si fos el responsable polític del pressupost perquè
les modificacions eren per petits errors, però no per fer un pressupost paral·lel que no era real perquè
no s’anava a gastar perquè fins a aquell moment només s’havien gastat 1.000.000 d’euros dels
6.000.000. Per finalitzar digué que es podien treure dues conclusions:
1.- El pressupost es modificava en un 30% i es quedava sense romanent.
2.- Ni era real el pressupost inicial, ja se sabia que es jugaria amb les modificacions pressupostàries per
fer un pressupost paral·lel, ni era real el modificat, i això es
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veuria a la liquidació. El romanent tornaria a estar però estaria compromès, que a uns mesos de les
eleccions municipals seria important.
En definitiva no sabia quins pressupostos hi havia, ni que es gastarien.
El senyor Alcalde contestà que els pressupostos eren vius, i fer modificacions pressupostàries era lo
més normal, era veritat que s’havien gastat el romanent en modificacions pressupostàries, i era així
perquè reinvertien els diners en el poble, quan hi havia estalvi es gastava. Afegí que a les darreres
liquidacions es podia veure com s’executava un 80-90% del pressupost. El regidor Antonio Polo replicà
que no deia el mateix l’any passat amb la modificació de la taxa de les escombraries, contestant el
senyor Alcalde que una cosa era fer els pressupostos, on s’havien d’equilibrar despeses i ingressos, i
l’altre era quan s’executaven que, si havia beneficis, es reinvertien en la ciutadania.
El regidor Antonio Polo contestà que no s’anava a reinvertir en la ciutadania perquè sobraria, ja es veuria
en la liquidació com seria així.
El senyor Alcalde manifestà que per exemple el 3-16 en quinze dies s’aprovarien les bases i al 2022 es
començarien les obres, per això la modificació de romanent s’incorporaria per l’exercici següent. El
regidor Antonio Polo preguntà perquè es feia aquest any, contestant el senyor Alcalde que quan el
Departament d’educació va donar el vist i plau al mes de juliol va introduir canvis que havien impedit
que no es pogués començar abans. El regidor Antonio Polo digué que es gastaria l’any vinent que era
preelectoral perquè l’Ajuntament volia , contestant el senyor Alcalde que era la Generalitat la que s’havia
compromès amb les famílies, que el que deia el conveni que es faria al 2024 era la devolució dels diners,
no l’execució de les obres.
El regidor Oriol Vera digué que aquesta era la tercera modificació del pressupost
2021, un pressupost que no eren seus. Entenia algunes coses però d’altres no
s’entenien per això votaria en contra.
El regidor Manel Busquets explicà que les modificacions venien motivades per noves
inversions en les que no s’hi havia pensat, i preguntà que hauria passat si no es
pogués tocar el romanent. En els casos que no s’era del tot coneixedor del cost de la
partida s’havia de preveure i deixar un marge, com en el cas de les baixes de personal,
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si es tenia un personal d’edat avançada, s’havia
de fer una previsió que hi hauria baixes. De la modificació del Ple de maig li
agradava amortitzar els préstecs i el restabliment de la subvenció de les AMPA; de la modificació del
Ple d’octubre li agradava el manteniment de les vies públiques però no li agradava la mala previsió en
el servei d’autobús, senyalització i parades de mobilitat i la poca preocupació per les entitats que fan
una tasca tant important com Lliçà Peruanitos i Protecció Civil.
Continuà dient que semblava que tan sols eren capaços d’invertir en il·luminació LED, quan hi havia
altres mancances com les energies renovables als edificis municipals, i s’estava perdent una gran
oportunitat en inversions que si no era amb el romanent de tresoreria no es podrien fer mai. Per acabar
digué que li donava la sensació que s’anava sobre la marxa, i tot i que era cert que el pressupost era
viu, la sensació era la de no tenir projectes propis i que tan sols posaven en pràctica els de l’antic govern
en coalició, no es podien sentir orgullosos d’una modificació de 4 milions en un any.
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LED que donaven un gran estalvi econòmic i mediambiental s’havien pogut accelerar les obres perquè
hi havia el romanent de tresoreria. Digué que no acceptava que es digués que només s’havia fet com
inversió gran el Casal de la Gent Gran de Palaudàries, s’havien fet més inversions com el Camí de la
Serra, la Biblioteca, l’Escola Bressol del centre, el Molí d’en Fonolleda, entre d’altres.
El regidor Manel Busquets contestà que si s’anés renovant la flota no passaria el de Protecció Civil, i
que el tema dels Led’s estava bé però no només hi havia leds , hi havia altres alternatives; pel que feia
al Camí de la Serra també havien participat la Generalitat i l’Estat.
Posada a votació, la proposta va ser aprovada pel vot favorable del grup municipal del PSC (9 de 9),
que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en contra dels grups municipals d’ERC (5 de 5), d’EN
COMU PODEM (1 de 1), de Ciutadans (1 de 1) i de JUNTS PER LLIÇÀ (1 de 1).
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:15 hores, tot el que jo com a
secretària certifico.
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El senyor Alcalde contestà que amb aquesta modificació es reconeixien errors, pel que feia a protecció
civil havien tingut accidents que no eren previsibles i s’havien de comprar vehicles. Planificació en tenien
encara que no li semblés. Pel que feia a les
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