
 
 

 

 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE DE DATA 20 D'OCTUBRE DE 
2022. 
 
 
A les 19:00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105, prèviament habilitat a tal 
efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió de caràcter Extraordinari en primera 
convocatòria. 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simón Ortoll 
ASSISTENTS 
Maria del Mar Pedrerol i Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Maria Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
Maria Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Albert Iglesias Boza 
Marc Palet Rodríguez 
Iban Martínez Asensio 
Josep Nogués i Miras 
Juana Maria Morata López 
Susana Mesas Sánchez 
Antonio Polo Lama 
Josep Oriol Vera Brau 
Manel Busquets Mateu 
 
La regidora Manuela Nieves Garrido Marín s’incorporà durant la sessió. 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària accidental. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- PRP2022/914   APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PRESSUPOST 2022    
 
Es donà lectura al 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 l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de despeses de l'exercici 2022  per 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb baixes i romanent de tresoreria. El detall 
de la modificació seria el següent: 
 
Suplements de crèdit 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits modificacio 
Crèdit 

definitiu 

04 2310 22699 Programes serveis socials 90.000,00 20.000,00 110.000,00 

22 2310 22699 Accions solidàries i concretes 1.500,00 5.000,00 6.500,00 

04 2310 48002 Transferències serveis socials 175.000,00 40.000,00 215.000,00 

16 9200 46500 Consell Comarcal 9.000,00 16.000,00 25.000,00 

15 1650 21000 Manteniment enllumenat públic 80.000,00 60.000,00 140.000,00 

18 1621 22103 
Carburants recollida 
escombraries 120.000,00 70.000,00 190.000,00 

03 3230 22102 Combustible educació 55.000,00 30.000,00 85.000,00 

16 9200 22100 Consum electricitat edificis 150.000,00 40.000,00 190.000,00 

17 1650 63300 Inversions enllumenat 289.800,00 240.000,00 529.800,00 

17 9200 62202 
Manteniment i instal·lacions 
municipals 52.729,70 60.000,00 112.729,70 

17 3210 62204 Centre escolar 3-16 anys 1.544.000,00 250.000,00 1.794.000,00 

     831.000,00  

 
Crèdit extraordinari 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits modificacio 
Crèdit 

definitiu 

14 9200 15200 Augment 1,5% 0,00 140.760,11 140.760,11 

 
 
Resultant la suma dels crèdits a incrementar en un total de 971.760,11 euros 
 
A finançar:  
 
Baixes de crèdit 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits modificacio 
Crèdit 

definitiu 

20 0110 91300 
Amortitzacions Entitats 
financeres 685.000,00 -370.000,00 315.000,00 

 
 
Romanent de tresoreria 
 

  Romanent Modificació   Romanent 

Eco. Descripció actual crèdit disponible 

87000 Romanent de tresoreria 1.418.639,76 601.760,11 816.879,65 



 
 

 

 
 
 
Resultant el total de finançament de  971.760,11 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 regidor Fran Sánchez comentà que primer volia aclarir el que s’havia 
comentat durant la Comissió Informativa en relació a la modificació de la partida del Consell 
Comarcal que era pel tema de la dependència. Continuà dient que s’ampliaven les partides de 
combustible, les de serveis socials, les de canvi enllumenat per aconseguir que s’incrementi més 
la despesa en electricitat, i la de l’Escola Institut 3-16 atès que era un projecte de feia més d’un any 
i s’havia de tenir complerta la partida per poder començar les obres. 
 
El regidor Iban Martínez explicà que les modificacions tornaven a ser en partides que des de l’inici 
ja eren curtes, en concret la de Serveis Socials es partia d’imports baixos que després s’havien 
d’ampliar, feia anys que ja se’ls hi deia que aquestes partides haurien de ser més altes. Per altra 
banda comentà que hi havia dues partides en relació a l’enllumenat, manteniment i edificis 
municipals, i demanà que estaria bé que quan es parlés d’elles es desglossessin una mica més. 
Les partides de combustible i carburant només es canviaven dues quan n’eren cinc. I en el consum 
elèctric també, de cinc partides s’augmentava només una però cap modificació gran que permetés 
reduir consums. Eren modificacions per tapar forats. El tema del centre escolar 3-16 no servia 
només dir que estava més car, si el contracte era un no servia el canvi, la sensació era que com 
que era diner públic no importava. Finalitzà dient que s’esperava una partida gran per millorar la 
xarxa d’aigua, per asfaltar carrers que ja fa anys que no s’arreglaven...   
 
El senyor Alcalde contestà que 240.000 euros eren per inversió nova i 250.000 per l’escola 3-16 
que també era nova, no podien dir que eren per tapar forats. El 3-16 quan s’havia licitat s’havia fet 
per projecte i obres, el preu s’havia posat en base a un avant-projecte, i posteriorment havia hagut 
l’increment de preus. Quan s’havia fet el projecte executiu havia sigut quan s’havia vist que els 
imports havien canviat, això entrava dins la legalitat. Pel que feia als consums es posaven a unes 
partides concretes però aquestes després estaven vinculades unes amb les altres. En quant a les 
partides de manteniment d’enllumenat aquesta era per manteniment i la de inversió era per inversió. 
En aquests moments s’estava mirant la intensitat de l’enllumenat públic, dels llums de nadal, calia 
tenir en compte que el consum de Can Malé era de 3.000 euros i ara havia passat a 12.000 euros, 
i això havia encès les alarmes. Pel tema dels asfaltats, en Plens anteriors s’havia comentat que 
com que eren eleccions s’asfaltava i ara deien s’hauria d’asfaltar més. 
 
El regidor Iban Martínez digué que des del primer dia l’equip de govern havia volgut fer el tema de 
les LED’s i la seva comoditat entorpia la seva feina en l’oposició. 
 
El senyor Alcalde explicà que el tema de l’enllumenat del centre l’havien avançat perquè havia 
arribat una subvenció que si s’executava abans del 31 de desembre es pagava el 90%, per altra 
banda tampoc es sabia que hi hauria una guerra. El regidor Iban Martínez contestà que es deia que 
tot el preu de consum elèctric anava vinculat a la guerra i això no era veritat.  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que tenia diferents qüestions sobre aquesta modificació, entenia 
que quan es feien uns pressupostos s'agafava de base allò gastat l'any anterior. Per això, es 
preguntava, per exemple, si la despesa real en serveis socials l’any 2021 havia estat de 205.401 
euros perquè en el pressupost 2022 es posava 175.000 euros, en canvi a les partides de festes no 
passava això, en el pressupost 2021 s’havien gastat 214.000 euros i en el pressupost inicial 2022 
ja es posaven 250.000 euros, el que faltava a serveis socials era el que es posava al pressupost 
de festes, així s’entenien perfectament les prioritats per a l’equip de govern. El segon dubte era que 
es feia una modificació de 240.000 euros fins arribar als 529.800 euros d’inversió en il·luminació 
pel centre, i no entenia perquè no es posava directament al pressupost 2023, quan calia recordar 
que les modificacions pressupostàries s’havien de justificar, i per aquesta en concret no ho feia, es 
preguntà si una fase de canvi de led’s, que estava dins d'un projecte de diversos anys, era un dels  
fets que s'havien produït el 2022 i que feien necessària la modificació pressupostària per acomodar 
les despeses necessàries i inajornables per continuar prestant convenientment els serveis bàsics 
del ciutadà del municipi. Manifestà que ell creia que aquesta modificació prestava convenientment 
els serveis al partit socialista més que als ciutadans, atès que si s’esperava al pressupost 2023, les 
obres no s’acabarien abans de les eleccions municipals de maig. I per acaba, el tercer dubte li 
sorgia per la modificació pel sobrecost a l'obra de l'institut de Palaudaries, atès que en una obra ja 
adjudicada a una empresa per valor de 1.544.000 d’euros,  arribés l'empresa a demanar 250.000 
euros més, encara que ho justifiqués com volgués, no li agradava gens, perquè al final, els 
concursos i licitacions, no serien reals, serien un engany, es pressupostaven x euros i després 
encarien l'obra fent ús de diverses justificacions.  
 
La regidora Lourdes Estéfano explicà que a totes les obres que s’havien licitat fins aquell moment 
l’Ajuntament redactava un projecte que s’aprovava i es licitava l’obra, era el projecte executiu el 
que determinava el cost. En canvi, per l’obra del 3-16 s’havia licitat el disseny juntament amb l’obra, 
l’adjudicatari havia de dissenyar el projecte executiu i fer l’obra, la licitació s’havia fet partint d’un 
projecte bàsic que calculava un preu, però quan es va procedir a la redacció del projecte executiu 
i es va enviar a la Generalitat, aquesta va demanar més coses que les previstes al bàsic, i entre 
aquestes peticions i els increments de determinats preus havien fet que el contractista demanés 
aquesta modificació de contracte.  
 
El regidor Antonio Polo contestà que no estava d’acord amb aquesta modificació de contracte atès 
que la justificació l’havia presentat l’empresa que havia guanyat la licitació. 
 
El senyor Alcalde manifestà que tan l’arquitecte de la Generalitat com el municipal havien donat el 
seu vist i plau a l’informe de l’empresa. 
 
Canviant de tema, el regidor Antonio Polo continuà explicant que les tres modificacions que es 
portaven durant el 2022 deixaven els següents números: 
 
INGRESSOS REALS EL 2022: 18.785.669 euros 
 
PRESSUPOST DE DESPESES DESPRÉS DE LA MODIFICACIONS: 27.371.853 euros 
 
Més de 8,5 milions d'euros de despeses més que no pas d'ingressos. 
 
El que es resumia en què pràcticament no quedava romanent de tresoreria, a més de pujar el deute 
de l’Ajuntament de 4.312.851 euros fins a 5.722.851 euros. I aquests números eren preocupants, 
per això hi votaria en contra. 



 
 

 

 
 
 
 
El regidor Fran Sánchez explicà que la suma de les partides de Serveis Socials no era veritat que 
fossin igual que l’any anterior. Pel que feia a la instal·lació de LED’s s’avançaven les obres perquè 
s’havia atorgat una subvenció que finalitzava el 31 de desembre i si es deixava pel 2023 no 
s’obtindria aquesta subvenció. El regidor Antonio Polo contestà que aquesta informació no se’ls hi 
havia donat ni amb l’expedient ni a la Comissió Informativa. 
 
El regidor Oriol Vera manifestà que era una modificació molt similar a les ja fetes, i tornava a veure 
la partida del 3-16, ell no hi creia en projectes faraònics pagat pel municipi i esperava que la 
Generalitat pagués, per això hi votaria en contra. 
 
El regidor Manel Busquets digué que en el Ple de Març ja s’havia aprovat una segona modificació 
de pressupost que es menjava el romanent inicial que era de 4.123.639’76 euros passava a ser 
d’1.418.639’76 euros, amb les modificacions d’1.900.000 euros per adquisició contenidors, un 
augment del 150 % de la partida del Parc Rosa Oriol, i un 125% en re asfaltat.  El mes d’octubre 
es feia una altra modificació que deixava el romanent en 816.879,65 euros. Entenia que no es podia 
preveure del tot l’augment dels costos energètics i menys en aquesta situació actual però s’estava 
parlant d’una desviació de 140.000 euros entre carburants residus, combustible educació i consum 
elèctric; que amb la situació actual no es podia filar prim amb actuacions de caire social però 
estaven parlant de 65.000 euros. No entenia que l’addenda del centre escolar 3-16 Martí i Pol 
s’incrementés en 250.000 euros, que les inversions en enllumenat a instal·lacions municipals 
s’incrementessin en un 45%. Del total de la modificació no es podien preveure 205.000 euros en 
temes socials i l’augment costos energètics, però la resta 766.760 euros, es preguntà si era un 
pressupost paral·lel electoral.  
 
Finalitza dient que cada 3 mesos hi ha via una modificació, que des del gener s’havien menjat el 
romanent de tresoreria en 6.151.383.51 d’euros i que l’Ajuntament s’endeutava més, passant d’un 
rati del 22.10% al 32.8%. La sensació de la població per les xarxes, era que les coses anaven a 
pitjor i que no s’estava fent res. 
 
 
Posada a votació la proposta va ser aprovada amb el vot favorable dels regidors del grup municipal 
del PSC (9 de 9), que constitueixen majoria absoluta legal,  i el vot en contra dels regidors 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). 
 
 
2.- PRP2022/941   APROVAR SOL·LICITUD SUBVENCIO PER LA MILLORA I RENOVACIO 
XARXES ABASTAMENT AIGUA POTABLE    
 
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda: 
 

“Per Decret d’Alcaldia número 794 del dia 5 d’agost de 2022, es va resoldre sol·licitar la  subvenció 
per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa en el marc del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 
636385), per a l’actuació RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA DEL 
SECTOR MAS BO/CAN LLEDÓ DE LLIÇÀ D’AMUNT, amb un pressupost de 786.083’17 euros. 
 
En data 2 de setembre de 2022 es va acordar ratificar l’esmentat Decret. 
 



 
 

 

 
 
 
En data 11 d’octubre de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua, a través del seu tauler electrònic ha 
comunicat a l’Ajuntament tot un seguit d’esmenes que s’han de fer a la sol·licitud presentada, entre 
elles, que la sol·licitud ha de ser efectuada mitjançant acord del Ple.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament 
d’aigua en baixa en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió 
Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 636385), per a l’actuació RENOVACIÓ DE LA XARXA 
D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA DEL SECTOR MAS BO/CAN LLEDÓ DE LLIÇÀ D’AMUNT.   
 
SEGON: Trametre la documentació de la sol·licitud.” 

 
Acabada la lectura el senyor Alcalde explicà que era una subvenció tramitada durant el mes d’agost, que 
s’havia ratificat per Junta de Govern Local, com totes les subvencions, però es demanava que fos el Ple 
qui ratifiqués.  
 
El regidor Iban Martínez manifestà que agraïa que passés pel Ple perquè així es permetia el debat. El 
projecte era de 786.000 euros, i un dels requisits era que es reduïssin en un 20% les pèrdues, segons 
l’informe tècnic s’estava en un 40%, i això era inacceptable. Portava anys reclamant que es fes una 
renovació i havien passat 5 anys des de l’auditoria i tot i que s’havien fet petits ajustos es tapava el 
problema. Es reparava un tros i s’espatllava un altre, la xarxa no havia millorat en els darrers 15 anys. 
Encara no se sabia la quantitat que es subvencionaria ni si ho farien, i preguntà què es faria si no 
atorgaven la subvenció. Finalitzà dient que en aquest tema es feia molt poc i es demanava molt a la gent. 
 
El senyor Alcalde digué que quan ERC estava al govern li havia semblat bé posar 200.000 euros cada 
anys en inversió i això era el que s’estava fent. El regidor Iban Martínez contestà que ho sabia, atès que 
ell ho havia treballat, però si aquell projecte no funcionava s’havia de canviar perquè es llençaven molts 
m3 d’aigua, i preguntà si el concessionari no havia de fer res. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que aquest era un tema que li preocupava moltíssim, tant el problema 
de la nostra xarxa, com la poca preocupació que tenia aquest equip de govern davant d'aquesta situació. 
Explicà que hi havia una rebentada cada 2-3 dies, hi havia fissures i escapaments en dipòsits i 
canonades, tots els equips instal·lats es trobaven en un estat precari, el rendiment de la xarxa era del 
59%, es tenia més de 60 km de xarxa de fibrociment (uralita), que eren les canonades que més es 
rebentaven, ja que havien esgotat la seva vida útil, no es complia ni la normativa antiincendis, ja que 
amb els trams d'aquesta uralita en un estat lamentable, s’impedia que la xarxa disposés de les pressions 
mínimes, això requeria una inversió enorme.  
 
Preguntà què estava passant al carrer Josep Maria de Segarra, hi haiva una fuita d’aigua des de feia 
mesos, fins quan estaria així, era un perill per a motos, bicis i per als veïns, a més de les olors i problemes 
sanitaris que generava tenir tot el carrer amb l'aigua corrent.  

Continuà dient que pensava que l’equip de govern no es prenia seriosament aquest problema, i posà 
l’exemple de quan s'arreglaven carrers, preguntà si es mirava que hi havia a sota, o es limitaven a posar 
5 cm d'asfalt a sobre sense importar-li si aquest carrer necessitava un sanejament intern.  

 



 
 

 

 

 

En relació al tema de les canonades d'uralita, digué que tots sabien que va ser prohibida la seva 
instal·lació feia 20 anys, i s’havia deixat la ja existent que estigués en servei fins a esgotar la seva vida 
útil. De fet, s'havien anat ampliant els terminis per anar donant més temps als ajuntaments, que havien 
anat retirant a poc a poc l'existent, però Lliçà no havia fet res sobre aquest tema, i per això el govern 
havia hagut d’actuar i legislar i havia aprovat la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus on a la seva disposició 
addicional catorzena. Instal·lacions i emplaçaments amb amiant establia que en el termini d'un any des 
de l'entrada en vigor de la llei, els ajuntaments haurien d’elaborar un cens d'instal·lacions i emplaçaments 
amb amiant incloent-hi un calendari que en planifiqués la retirada. Tant el cens com el calendari, que 
tindrien caràcter públic, serien remesos a les autoritats sanitàries, mediambientals i laborals competents 
de les comunitats autònomes, les quals haurien d'inspeccionar per verificar, respectivament, que 
s'havien retirat i tramès a un gestor autoritzat. Aquesta retirada prioritzaria les instal·lacions i 
emplaçaments atenent el seu grau de perillositat i exposició a la població més vulnerable. En tot cas, les 
instal·lacions o emplaçaments de caràcter públic amb més risc haurien d'estar gestionades abans del 
2028, és a dir en poc més de cinc mesos, l'ajuntament havia de fer un cens de tots els seus edificis i 
instal·lacions que continguessin amiant i elaborar un pla per retirar-lo abans del 2028. Preguntà com 
estava aquest tema a Lliçà.  

Acabà dient que estava encantat que vinguessin ministres, consellers, diputats, etc... però que 
vinguessin a resoldre problemes i a donar un cop de mà en les necessitats que tenia el municipi, perquè 
per venir a donar la sortida de les 24 hores i fer-se la foto es podia quedar a casa seva. 

El regidor Oriol Vera digué que hi votaria a favor i que era una vergonya el que estava passant a 
Josep Maria de Segarra. 
 
La regidora Lourdes Estéfano contestà que el tema del carrer Josep Maria de Segarra no era una 
fuita d’aigua sinó del sanejament del carrer i que el dilluns començaria la reparació.  
 
El regidor Manel Busquets manifestà que estava d’acord en que s’ha de invertir en aquest aspecte 
i si hi havia una subvenció calia aprofitar-la per tal d’estalviar en el pressupost del municipi, però no 
li agradava la gestió, recordà que quan hi havia una fuita la pagaven entre tots, ni a nivell climàtic 
(sequera), ni a nivell econòmic (litres d’aigua que es pagaven entre tots), ni a nivell de salut (molta 
xarxa amb fibrociment). Essent un problema greu com era,  es feia evident que no hi havia prou, 
amb una xarxa vella, amb els 200.000 euros del pressupost que s’invertia cada any des de que 
s’havia consensuat amb tots els partits.  
 
 
Posada a votació la proposta va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17) 
que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
3.- PRP2022/942   APROVACIO ADDENDA CONVENI AMB EL DEPARTAMENT EDUCACIO    
 
Es donà lectura al següent dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda: 
 

“El Ple de l’Ajuntament, a la sessió efectuada el dia 22 d'octubre de 2020, va acordar aprovar el 
Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’educació, i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a l’execució de les obres 
d’ampliació de l’escola Marti i Pol per acollir l’institut escola de Lliçà d’Amunt. 
 



 
 

 

 
 
 
 
Que en data 8 de setembre de 2021 es va signar l’esmentat conveni, per a l’execució de les 
obres d’ampliació per un import màxim previst d’1.500.000,00 €, IVA inclòs. D’aquesta quantitat, 
la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació, aportava un import màxim de 
750.000,00 €, IVA inclòs, que s’aplicaria a l’execució de l’obra, distribuït en les següents 
anualitats: Anualitat 2022: 150.000,00 €, Anualitat 2023: 300.000,00 € i Anualitat 2024: 
300.000,00 €. 
 
En la redacció del Projecte bàsic de les obres s’han incorporat les indicacions de la Direcció 
General de Centres Públics, i ha hagut un increment de pressupost de les obres.  
 
Vista l’Addenda al Conveni signat. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’educació, i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a 
l’execució de les obres d’ampliació de l’escola Marti i Pol per acollir l’institut escola de Lliçà 
d’Amunt, en el sentit que l’increment de pressupost s’assumirà en la mateixa proporció que 
l’establerta al conveni, és a dir un 50% per cada part.  
 
Segon.- Autoritzar al senyor Alcalde a la seva signatura.” 

 
 
Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez explicà que en un principi no havien entès el tipus 
de contracte que s’havia fet amb l’empresa, però entenien que l’Ajuntament hauria de pagar el 50%, 
i com que estaven d’acord amb fer l’edifici hi votarien a favor. 
 
El regidor Antonio Polo digué que es modificava el contracte en favor d’una empresa que havia 
presentat una oferta, el conveni signat amb la Generalitat obligava a pagar a cada part el 50%, 
l’Ajuntament avançava els diners, i no estava d’acord que l’Ajuntament hagués d’assumir 
l’increment del cost de les obres per requeriments que feia la Generalitat. 
 
El regidor Fran Sánchez contestà que quan s’havia enviat el projecte bàsic per a que la Generalitat 
l’informés, aquesta havia demanat més amplitud a les aules i biblioteca, i sense aquest informe 
favorable no es podia continuar. El regidor Antonio Polo manifestà que continuava pensant que era 
una competència de la Generalitat i a sobre l’Ajuntament havia de pagar més, per això hi votaria en 
contra. 
 
El regidor Oriol Vera digué que era la Generalitat la que hauria de fer l’escola, i l’equip de govern 
tenia pressa i necessitava avançar l’obra si volia posar la foto al llibre de final d’any. El senyor 
Alcalde contestà que era un equipament necessari i que aquestes obres no estarien a punt per la 
campanya. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que segur que les justificacions estaven ben fetes atès que  
aquestes empreses tenien departaments especialitzats per complir les lleis i justificar, però 
moralment no creia que amb l’esforç sobrehumà a nivell econòmic que estava fent el municipi i a 
sobre avançant, que correspongués a l’Ajuntament cobrir la diferència. 



 
 

 

 
 
 
La regidora Lourdes Estéfano explicà que quan s’havia tret a concurs la Generalitat havia posat els 
paràmetres i a posteriori havia canviat els requisits. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que entre uns i altres qui havia d’acabar pagant era 
l’Ajuntament.  
 
Posada a votació la proposta va ser aprovada amb el vot favorable dels regidors dels grups 
municipals del PSC (9 de 9) i  d’ERC (5 de 5), que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en 
contra dels regidors dels grups municipals d’EN COMU PODEM (1 de 1) i de CIUTADANS (1 de 
1). S’abstingué de votar el regidor del grup municipal de JUNTS PER LLIÇÀ (1 de 1). 
 
 
4.- PRP2022/917   APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 
EXERCICI 2023    
 
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. 
 
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 de 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Vistos els informes de la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria,  



 
 

 

 
 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
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 
2023 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:   
 
- 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 número 5 reguladora de les Contribucions especials. 
- 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’actes o 
actuacions comunicades en matèria d’urbanisme. 
- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals. 
- 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. 
 
Tercer.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- 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.” 

 
 
Oberta la deliberació el regidor Fran Sánchez digué que les modificacions eren més aviat tècniques, 
a nivell de la ciutadania la tendència havia estat congelar les taxes per no incrementar els costos a 
les famílies.  
 
 



 
 

 

 
 
 
El regidor Iban Martínez explicà que durant els darrers tres anys, l’equip de govern havia justificat 
els increments, però aquest any, a sis mesos de les eleccions, els congelaven, i no sabia si és que 
els havien fet cas o era perquè estaven en campanya. Des del 2019 s’havia demanat que s’invertís 
en el municipi, que es deixessin de retornar préstecs, i casualment aquest any no s’incrementava 
la taxa d’escombraries. Donar el vot favorable a aquestes modificacions seria donar per bones les 
dels darrers tres anys i no ho podia acceptar. Potser era el moment de fer unes taxes progressives 
i fer pagar en funció de paràmetres que fossin més justos per a tothom. Es podria gravar més IBI a 
les grans superfícies, pujar el cost d’us de vies aèries a les grans companyies de serveis a canvi 
de rebaixes per us del subsòl i eliminar el cablejat aeri, però a tot arreu, no només de casa d’algun 
regidor. Tenien l’oportunitat de replantejar, ara que obligarien a pujar les tarifes, a fer que la gent 
pagués per generació, però l’equip de govern perpetuava un model caducat. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que les modificacions eren els típics canvis tècnics, que a sis 
mesos de les eleccions no es pujarien impostos ni taxes.  
 
El regidor Manel Busquets explicà que en la seva majoria es tractava de modificacions aclaridores 
tant pels tècnics com per la Diputació, i les modificacions  econòmiques eren per igualar una de les 
atraccions d’adults de la fira amb la resta i la lleu pujada dels preus en els Bars casals de la gent 
gran, la resta es mantenia.  
 
El senyor Alcalde contestà que sabien que els increments del consorci de residus eren inferiors que 
anys anteriors, i la crisi energètica actual era d’una incertesa brutal per això havien pensat ser més 
prudents.  
 
El regidor Manel Busquets digué que la crisis del COVID era una certesa i ara era una incertesa. 
 
Posada a votació la proposta va ser aprovada amb el vot favorable dels regidors dels grups municipals 
del PSC (9 de 9) i de CIUTADANS (1 de 1), que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en contra 
dels regidors del grup municipal d’ERC (5 de 5). S’abstingueren de votar els regidors dels grups 
municipals d’EN COMU PODEM (1 de 1) i de JUNTS PER LLIÇÀ (1 de 1).  
 
 
5.- PRP2022/921   APROVACIO INICIAL 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. 
 
Vist que s’han d’introduir modificacions a l’Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals 
 
Vist l’interès d’aprovar el Reglament dels actes de benvinguda a la comunitat dels infants de 
Lliçà d’Amunt. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 



 
 

 

 
 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals 
 
Segon: Aprovar inicialment el Reglament dels actes de benvinguda a la comunitat dels infants 
de Lliçà d’Amunt. 
  
Tercer: Exposar l’expedient a informació pública i sotmetre’l 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 senyor Alcalde explicà que els canvis eren per temes normatius, i explicà 
que pel que feia al Reglament de benvinguda s’aprovava perquè hi havia hagut demanda. 
 
El regidor Iban Martínez digué que pel que feia a l’ordenança de les instal·lacions esportives 
continuava amb el mateix redactat que ja s’havia demanat que es canvies, en quant a Can Montcau. 
Pel que feia al nou reglament li semblava perfecte i felicità a la veïna que ho havia demanat. 
 
El senyor Alcalde contestà que pel tema de Can Montcau s’estava fent un Pla especial per activitat 
puntual, i quan estigués aprovat es regularien les activitats.  
 
El regidor Manel Busquets manifestà que estava d’acord amb la majoria de canvis de l’ordenança 
d’instal·lacions esportives però no compartia que s’acotés el tema de l’aforament del gimnàs i de la 
sala d’activitats dirigides si finalment a criteri del monitor segons l’activitat es podia modificar. En 
quant al Reglament de benvinguda li produïa tendresa atès que entenia que era un document de 
pertinença al municipi.  
 
 
Posada a votació la proposta va ser aprovada amb el vot favorable dels regidors dels grups 
municipals del PSC (9 de 9) i de CIUTADANS (1 de 1), que constitueixen majoria absoluta legal. 
S’abstingueren de votar els regidors dels grups municipals d’ERC (5 de 5), d’EN COMU PODEM 
(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. 
 


