
Crònica del Ple extraordinari de 22 
d’octubre 

1.- Presa de possessió de la regidora Sra. Susana Mesas Sánchez. 

La Sra. Susana Mesas Sánchez va prendre possessió del càrrec de regidoria del grup 
municipal d’ERC després de la renúncia de la regidora Míriam Remolà Elvira. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va donar-li la benvinguda i va desitjar-li bona feina.   

2.- Aprovació de la pròrroga del termini de lliurament previst a l’acta amb l’empresa 
Biokit.  

El Ple va acordar modificar el punt segon de l’Acta de lliurament d’instal·lacions i 
formalització d’acords entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i BIOKIT SA, en compliment de 
les previsions de les bases d’actuació de la Junta de Compensació del Sector discontinu de 
Can Montcau-Can Malé de Lliçà d’Amunt i del Projecte de Reparcel·lació, en el sentit 
d’ampliar el termini per lliurar els espais identificats en l’Annex 1 no més tard del 31 de 
desembre de 2023.  

El Ple de l’Ajuntament, a la sessió efectuada el dia 25 de gener de 2018, va acordar 
aprovar l’Acta de lliurament d’instal·lacions i formalització d’acords entre l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt i BIOKIT SA, en compliment de les previsions de les bases d’actuació de la 
Junta de Compensació del Sector discontinu de Can Montcau-Can Malé de Lliçà d’Amunt 
i del Projecte de Reparcel·lació. En el punt segon de l’esmentada Acta s’assenyalava que 
BIOKIT S.A mantindria de forma transitòria la possessió i ús dels espais que 
s’identificaven a l’Annex 1, el manteniment dels quals resultava necessari per tal de 
culminar el procés físic i administratiu de trasllat i, particularment, finalitzar els registres 
administratius vinculats al desenvolupament de l’activitat. Aquests espais haurien de ser 
lliurats a l’Ajuntament en el moment en què culminés aquest procés i, en tot cas, no més 
tard del 23 de desembre de 2021. Aquesta Acta es va signar el dia 31 de gener de 2018. 
Però, amb data 6 d’octubre de 2020, l’empresa BIOKIT va presentar un 
escrit a l’Ajuntament pel que sol·licitava l’ampliació del termini establert 
en el pacte segon fins el 31 de desembre de 2023. Se’n va informar al 
representant del Clúster de cervesers i no hi ha per part de l’Ajuntament 
inconvenient en la pròrroga del termini de lliurament. 



L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que Biokit treballa arreu del món i que tenia previst 
finalitzar el registre administratiu per als contactes amb tots els països a finals del 2021, 
però això s’ha endarrerit. Per això, en alguns països encara consta que la seu de l’empresa 
és a Can Malé, on tenen una bústia i a vegades necessiten rebre alguna visita; per acabar 
aquests tràmits, han demanat una pròrroga del termini de lliurament previst dels espais. 
Aquests espais, va comentar l’Alcalde, l’Ajuntament els té cedits al clúster de la cervesa 
artesana, els quals no han posat cap inconvenient a cedir-los a Biokit un parell d’anys.   

ERC va comentar que semblava una cessió d’espai d’un equipament públic que ja es va 
recepcionar i se’n va pagar el contingut. Aquest partit va dir que es podria fer un conveni 
nou amb les noves necessitats. 

En Comú Podem va dir que, si el clúster hi estava d’acord, el seu partit també ho estava pel 
fet que unes instal·lacions de Can Malé treballades tinguessin vida. 

Ciutadans va explicar que s’abstindria perquè no sabia què hi havia actualment a Can Malé 
ni què hi feia el clúster. 

Junts va comentar que eren uns espais cedits al clúster, que encara no estava utilitzant, i 
que no tenien inconvenient a cedir un parell d’anys a Biokit.  

PSC: A favor 

ERC: En contra 

En Comú Podem: A favor 

Ciutadans: Abstenció 

Junts: A favor 

3.- Aprovació inicial de la modificació de les ordenances municipals. 

El Ple va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de policia i de bon 
govern i de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que en l’Ordenança de policia i bon govern es 
modificava el preu de les infraccions: les lleus, de 50€ a 100€, 
s’augmentaven fins a 150€ i les greus, de 101€ a 300€, s’establien entre 
151€ i 300€, sobretot per incidir en la recollida d’escombraries. En 
l’Ordenança de tinença d’animals de companyia, s’han afegit tres races de 
gossos perillosos, s’exigeix la recollida de la llicència concedida en el 



termini d’un mes i s’afegeix com a infracció lleu el no compliment 
d’aquest termini de recollida de la llicència concedida. 

ERC va dir que la modificació de l’Ordenança de tinença d’animals de companyia es 
tractava d’una actualització administrativa i, en relació a l’Ordenança de policia i bon govern 
i a la problemàtica de les escombraries, va comentar que la gent ja sap que no pot haver-hi 
policia a cada contenidor i segurament el problema continuarà malgrat les multes. Aquest 
grup va justificar el seu vot en contra d’aquest punt dient que ja havien votat en contra 
d’anteriors modificacions d’aquestes ordenances.  

En Comú Podem va estar-hi d’acord, igual que Ciutadans, que va comentar que les multes 
podien ser més dissuasives.   

Junts va fer una crida a la consciència de la població i va dir que, amb més civisme, 
aquestes multes es podrien evitar, i que esperava que fossin dissuasives.  

PSC: A favor 

ERC: En contra 

En Comú Podem: A favor 

Ciutadans: A favor 

Junts: A favor 

4.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2021. 

El Ple va 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 2021 i següents, així com el seu text refós. I també va aprovar 
provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals 
que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

- Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

- Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

- Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de 
Valor  

dels terrenys de naturalesa urbana. 



- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per recollida, transport i tractament 
d’escombraries i altres residus municipals. 

- 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. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que en algunes ordenances fiscals només s’havien 
aplicat ajustaments de redactat i a la nova normativa com en l’Impost de Béns Immobles, 
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l’Ordenança general de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. En l’Impost sobre l’increment 
del valor del terreny de naturalesa urbana s’ha afegit que “La quota tributària no pot ser 
superior a l’increment patrimonial realment obtingut pel subjecte passiu”, va comentar 
l’Alcalde. També va dir que els preus de la Taxa de prestació de serveis d’animals de 
companyia s’havien ajustat en funció del que cobraven els proveïdors per aquests serveis i 
s’havia creat un preu nou per al lliurament d’un gos de raça considerada potencialment 
perillosa. Finalment, Simón va explicar l’increment del 15% de la Taxa de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. L’Alcalde va explicar 
que aquest augment era necessari per mantenir la bretxa entre ingressos i despeses, amb 
la voluntat que aquesta bretxa no es dispari i que no repercuteixi en altres serveis. Simón 
va comentar que els preus han augmentat moltíssim: del Consorci, del tractament, de la 
recollida, etc. i que el nostre model de poble, de ciutat-jardí, no ajuda: recorreguts més 
llargs, més hores, més consum, més gasoil, etc. L’Alcalde va dir que era conscient que 
l’augment de la taxa no era una mesura popular, però que ho havia d’assumir per 
responsabilitat política. Però, també va dir que, de forma paral·lela, s’estava treballant una 
proposta de millora del servei que contempla, entre altres coses, noves inversions en 
contenidors i camions, reforç de la plantilla de residus i incidir, amb més pedagogia, perquè 
la ciutadania recicli millor.    

ERC va comentar que, en general, a banda de la taxa d’escombraries, es tractava 
d’actualitzacions administratives, però que el seu partit hi estava en contra, no pel que 
s’incorporava, sinó pel que es podria incorporar i no es feia. Sobre les deixalles, ERC va dir 
que, la gent no ho fa bé, però el sistema és ineficaç i cal trobar-hi una solució i, a més, fer 
molta pedagogia, explicar a la gent, de forma transparent, què passa. Augmentar la taxa no 
serveix, va dir, hem de buscar o copiar un sistema eficaç de recollida d’escombraries, va 
concloure aquest partit.  

En Comú Podem va retreure a l’equip de govern la pujada de la taxa 
d’escombraries en un moment en què la pandèmia està deixant un 
panorama social i econòmic desolador, amb moltes famílies que els costa 
arribar a final de mes. A més, va dir, la taxa no distingeix la renda de les  



famílies ni el tipus d’habitatge. Segons aquest partit, la decisió d’augmentar la taxa no 
s’hauria de prendre només a partir d’un informe tècnic. I també va recordar l’autorització 
que ja tenen els Ajuntaments per gastar el superàvit. En Comú Podem va demanar a 
l’equip de govern que no fes servir la majoria absoluta i que no s’aprovés el punt si tots els 
partits de l’oposició hi estaven en contra.  

Ciutadans va dir que estava d’acord amb totes les modificacions menys la d’escombraries. 
Segons aquest partit, no és lícit dir que si no s’augmenten les deixalles s’haurien de retallar 
altres serveis, ja que 200.000€ es poden trobar d’altres llocs.    

Junts també va dir que ara no tocava i que es tornava a demanar un esforç a la població a 
canvi d’un servei que no funcionava, al qual s’hauria de buscar una solució. Aquest partit va 
dir que tot és qüestió de prioritats i que a aquest servei també se’l podria permetre ser 
deficitari com a altres. Junts també va reclamar més pedagogia a la gent.   

PSC: A favor 

ERC: En contra  

En Comú Podem: En contra 

Ciutadans: En contra 

Junts: En contra 

5.- Donar compte informe trimestral període mig pagament. 

Es va donar compte al Ple de l’informe trimestral de morositat, corresponent al segon 
trimestre de 2020, enviat al Ministeri a finals de juliol de 2020, on es comuniquen les 
dades corresponents a l’informe trimestral previst a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol: Pagaments realitzats en el trimestre i Pagaments pendents de pagament al 
final del trimestre. També es va donar compte del PMP (període mitjà pagament a 
proveïdors), corresponent al segon trimestre de 2020, enviat al Ministeri a finals de 
juliol de 2020. 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE: 

Període Mig Pagament (PMP) (dies): 69,64 

Pagaments dins Període Legal Pagament:  



Número de Pagaments: 511 

Import Total: 690.651,23 

Pagaments fora Període Legal Pagament: 

Número de Pagaments: 220 

Import Total: 711.092,53 

Període Mig Pagament (PMP) (dies): 12,09 

Pagaments dins Període Legal Pagament:  

Número de Pagaments: 5 

Import Total: 66.029,06 

Pagaments fora Període Legal Pagament:  

Número de Pagaments: 0 

Import Total: 0 

PAGAMENTS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL TRIMESTRE: 

Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies): 44,10 

Dins Període Legal Pagament al Final del Període:  

Número d’Operacions: 442 

Import Total: 657.579,62 

Fora Període Legal Pagament al Final del Període: 

Número d’Operacions: 53 

Import Total: 186.141,15 



Període Mig Pagament Pendent (PMPP) (dies): 0 

Dins Període Legal Pagament al Final del Període:  

Número d’Operacions: 0 

Import Total: 0 

Fora Període Legal Pagament al Final del Període: 

Número d’Operacions: 0 

Import Total: 0 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL:  

Lliçà d’Amunt: 28,24 

L’Alcalde va comentar que s’estava complint el que demanava el Ministeri d’Hisenda. 

ERC va sol·licitar més informació de cara al proper trimestre.  

6.- Donar compte informe trimestral estabilitat pressupostària. 

El Ple va donar compte de l’informe trimestral, corresponent al segon trimestre de 
2020, enviat al Ministeri a finals del mes de juliol de 2020, on es comuniquen les dades 
corresponents a l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius que contempla la 
Llei Orgànica 2/2012, i que suposen que el Pressupost d’aquesta Corporació: compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària; el nivell previst de deute viu al final del període és 
de 4.738.996,35€; es valora que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la Regla de 
Despesa. 

Ingrés no financer: 16.456.000,00 

Despesa no financera: 15.877.000,00 

Ajustos pròpia Entitat: 0,00 

Ajustos op. Internes: 00,00   

Capacitat/necessitat finançament: 579.000,00 



Ingrés no financer: 214.713,00 

Despesa no financera: 180.880,59 

Ajustos pròpia Entitat: 0,00 

Ajustos op. Internes: 00,00   

Capacitat/necessitat finançament: 33.832,41 

* El nivell previst de deute viu al final del període: 4.738.996,35€

* Es valora que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la Regla de Despesa.

L’Alcalde va comentar que el Pla Econòmic i Financer ja estava superat, que els 
resultats són correctes i que s’arribarà a finals d’anys complint l’estabilitat 
pressupostària encara que no sigui vigent el PEF, ja que s’intenta seguir la tònica. 

7.- Modificació delegacions a la Diputació de Barcelona en matèria d’ingressos de 
dret públic.  

El Ple va acordar modificar l’abast dels acords de delegació adoptats amb anterioritat a 
aquesta data, només pel que fa als tributs i ingressos de dret públic que es detallaran 
seguidament, en el sentit que l’actual delegació d’aquests conceptes detallats abastarà 
únicament les competències de recaptació, tot això a l’empara del que preveu l’article 
7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; Taxa 
per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme; i Taxa 
per la prestació del servei d’escola bressol. 

També va acordar revocar els acords adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius 
a la delegació de la Taxa de l’escola de música, la Taxa per la prestació dels serveis 
d’atenció domiciliària i teleassistència, la Taxa per la prestació del servei de prevenció 
d’incendis forestals i la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
de l’empresa transportista d’energia elèctrica en la Diputació de 
Barcelona a l’empara del que preveu l’article 7.1 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

A més, va acordar especificar que, després de les modificacions i 



revocacions efectuades en els punts anteriors, els acords municipals adoptats, relatius 
a la delegació en la Diputació de Barcelona a l’empara del que preveu l’article 7.1 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
Impost sobre activitats econòmiques; Impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana; Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general; Impost 
sobre béns immobles; Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Taxes per recollida, 
transport i tractament d’escombraries i altres residus municipals; Taxa per les entrades 
de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, 
carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena; Taxa per la prestació del 
servei d’escola bressol; Preu públic per la utilització dels serveis de les instal·lacions 
esportives municipals; Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària; 
Taxa per parades, espectacles i atraccions situades en terreny d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants, únicament el mercat setmanal; Taxa cementiri municipal 
únicament pel servei dels drets de conservació de Cementiris; Contribucions especials; 
Quotes d’urbanització; Taxa per retirada i immobilització de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública; Execucions subsidiàries; 
Multes coercitives; Sancions administratives, sancions per infracció i/o incompliment 
d’ordenança municipal i sancions urbanístiques; Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme; Taxa per expedició de documents administratius; 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; Altres ingressos no 
tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar; i Costes Judicials derivades de procediments 
contenciosos administratius. 

També va acordar que l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient. 

L’Alcalde va explicar que la idea era que les recaptacions voluntàries 
les faci l’Ajuntament per millorar l’eficàcia del servei i estalviar. 



ERC va comentar que si l’Ajuntament tenia l’estructura per assumir aquesta tasca, els 
semblava bé; i va encoratjar-los a revisar altres rebuts per gestionar-los des de 
l’administració local i poder estalviar més.  

PSC: A favor 

ERC: A favor 

En Comú Podem: A favor 

Ciutadans: A favor 

Junts: A favor 

8.- Aprovació conveni amb Generalitat Catalunya per execució obres ampliació escola 
Martí i Pol per acollir institut-escola.  

El Ple 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. 

Actualment els alumnes de secundària de l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt 
estan ubicats en uns espais provisionals en un nucli del municipi diferent a on es detecten 
les necessitats d’escolarització. Està prevista la creació de l’Institut Escola de Lliçà 
d’Amunt de 2 línies per fusió de l’Escola Miquel Martí i Pol i l’Institut Hipàtia d’Alexandria i, 
per aquest motiu, s’ha d’ampliar l’Escola Martí i Pol que permetrà que l’Institut Hipàtia 
d’Alexandria s’ubiqui en espais definitius. L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està disposat a 
col·laborar aportant diners per a l’execució d’aquestes obres. 

El regidor d’Educació, Fran Sánchez, va explicar que es tractava d’un tràmit per tirar 
endavant un projecte que feia més de 5 anys que s’estava treballant: traslladar l’educació 
secundària de l’institut Hipàtia, ubicat provisionalment al centre urbà, a Palaudàries, on 
inicialment ja estava planificat. El regidor d’Educació va comentar que hi havia una fuga 
del 52% d’alumnes  de l’escola Miquel Martí i Pol, situada a Palaudàries, a altres 
municipis per tal d’assegurar-se després l’accés a una educació secundària propera al 
domicili, la qual cosa feia perillar la continuïtat de l’escola. Amb la fusió de l’escola i 
l’institut s’aproparà l’educació secundària als alumnes de la zona, es 
reforçarà l’escola i també es reforçarà l’arrelament dels joves al poble. 
D’aquesta manera, segons Sánchez, tindrà lloc una reorganització  

educativa, amb una nou eix formatiu a Palaudàries i l’IES Lliçà, situat al 



centre urbà, es podria ampliar amb un cicle formatiu d’informàtica i tenir espai per l’IFE. 
Tot això, segons el regidor d’Educació, hauria de culminar amb la creació d’un Pla 
Educatiu de Ciutat.  

ERC va comentar que era una realitat que l’escola Miquel Martí i Pol havia perdut 
matriculació i que el nou projecte de fusió hi donarà impuls i solucionarà aquest problema. 
A més, va dir, darrerament s’estan impulsant els centres educatius de 3 a 16 anys i 
aquesta fusió donarà sortida a una reivindicació històrica de la zona de Palaudàries. Per 
tot això, hi va votar a favor i perquè aquest projecte també el portava el programa 
electoral del seu partit.  

En Comú Podem va dir que aquesta també era una reivindicació de fa temps del seu 
partit dins del projecte de poble de 3 centralitats i posar serveis a cadascuna.  

Ciutadans va comentar que els centres educatius de 3 a 6 anys són el futur i també fer 
més cicles formatius a secundària.  

Junts va dir que també ho portava el seu programa electoral i que era un projecte 
engrescador, que afavoreix una major presència de l’escola Miquel Martí i Pol i fa que 
l’alumnat no emigri i pugui tenir una oferta de secundària propera, a més de solucionar 
problemes de mobilitat.  

PSC: A favor 

ERC: A favor 

En Comú Podem: A favor 

Ciutadans: A favor 

Junts: A favor 


