
 
 

 

 
 

Crònica del Ple ordinari de 24 de 
setembre 

 
1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 6 de juliol al 10 de setembre de 2020, 
que van del número 512 al 647.   
 
2.- Aprovació dels Comptes Generals de l’exercici 2019.  
El Ple va aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament corresponents a l’exercici 2019.    
L’Alcalde, Ignasi Simón, va donar quatre dades dels Comptes Generals de l’exercici 2019, 
avalats per l’Interventor i la Diputació i que calia passar per Ple abans de trametre a la 
Sindicatura de Comptes.  
Simón va recordar l’existència d’un Pla Econòmic i Financer, que es va haver de fer perquè 
s’incomplia l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, a causa d’haver imputat a l’any 
2019 obres endarrerides de l’any 2018. Segons l’Alcalde, sembla que això no passarà de cara 
al 2020 i al 2021.  
En relació a la gestió pressupostària, va anomenar un resultat pressupostari ajustat 
d’1.137.000€ i un romanent de tresoreria per a despeses generals d’uns 4 milions d’euros. 
D’aquesta manera, va dir, l’administració pública podrà aguantar la crisi.  
També va anomenar un estalvi net d’1.860.000€, que indica la capacitat màxima 
d’endeutament, i va explicar que properament se signaria un préstec. També va parlar d’un 
deute viu del 31,79%. 
L’Alcalde va dir que es tractava d’aprovar uns comptes tècnics, que tenien un informe 
d’Intervenció positiu i havien estat auditats per la Diputació, que eren uns comptes bons que 
ens permetrien afrontar el 2020 i el proper exercici, que són complicats, amb certa solvència i 
torejant la crisi.     
ERC va matisar que els comptes tenen relació amb els pressupostos, amb l’execució real dels 
pressupostos. I va dir que no podia aprovar uns números que portava un anys criticant, ja que, 
malgrat ser un tràmit, aquests números són una justificació legal del realitzat el 2019 per part de 
l’equip de govern. 
En Comú Podem va criticar que, malgrat formar part del govern en aquell moment, no els va 
agradar l’execució final del pressupost, amb partides que no van anar on calia. Però, va dir que 
ja s’havia discutit i que ara es tractava d’aprovar un tràmit tècnic. 
Ciutadans va dir que es tractava d’uns comptes tècnics, que havien estat 
exposats i no havien rebut queixes.  
Junts també va comentar que havien participat d’aquests comptes i que, tot i 
no ser per tirar coets pel tema de l’estabilitat pressupostària i la regla de la 
despesa, això es podia solucionar i va dir que caldria més control per ajudar 
als ciutadans i les empreses. 



 
 

 

 
PSC: A FAVOR 
ERC: EN CONTRA 
EN COMÚ PODEM: A FAVOR 
CIUTADANS: A FAVOR 
JUNTS: A FAVOR 
   
3.- Afers urgents. 
No n’hi havia. 
 
4.- Mocions.  
 
Moció de Ciutadans de suport a la jornada continuada escolar.  
 
Ciutadans va dir que es tractava d’una moció de suport a les AMPA del poble que volien 
jornada escolar continuada. Després d’una dilatada discussió, aquest punt es va deixar sobre la 
taula per treballar-lo conjuntament.  
D’entrada, el PSC no es va manifestar en contra de la jornada escolar continuada, tot i que hi 
ha diferents posicionaments pedagògics, i va dir que podria ser un punt de partida per debatre 
un canvi pedagògic, més vivencial, amb noves fórmules d’arribar a l’aprenentatge i que 
garanteixi les mateixes oportunitats per a tothom. Com que la moció no lligava la jornada 
continuada a un canvi pedagògic sinó només pensant en l’horari, va proposar de deixar-la sobre 
la taula i fer-la representativa.  
ERC també va dir que semblava una moció que demanava una redistribució d’horaris a causa 
de l’actual situació sanitària i que considerava que havia d’anar més enllà i parlar de refer el 
sistema educatiu i millorar l’educació. 
En Comú Podem va dir que aquest debat havia de ser tècnic, no polític, però com que el seu 
partit sempre havia defensat la participació ciutadana i la moció parlava d’una enquesta feta a la 
població i del 85% a favor, hi donarien suport.  
Junts també va considerar que la moció estava mal enfocada, tot i que tenia bones intencions, i 
que seria millor deixar-la sobre la taula i treballar-la i presentar-la conjuntament.  
Ciutadans va dir que la moció pretenia obrir el debat i, per tant, es podia deixar sobre la taula i 
treballar-la.  
   
Moció de Ciutadans sobre l’elaboració d’un pla municipal en contra de l’okupació il·legal 
d’habitatges. 
 
En aquesta moció, entre altres punts, Ciutadans demanava d’elaborar un Pla 
Municipal contra l’okupació il·legal d’habitatges, amb la finalitat d’assegurar la 
devolució dels immobles ocupats il·legalment als seus legítims propietaris, que 
inclogui la posada a disposició dels propietaris afectats de serveis 
d’assessorament i orientació jurídica. 
El PSC va dir que del punt 1 al punt 5 de la moció, el que es demanava ja 
  



 
 

 

 
s’estava fent. Segons l’Alcalde, es tracta d’un tema sensible, que es porta discretament, amb un 
% de casos baix al nostre poble, però que està ben controlat i coordinat per Serveis Socials, la 
Policia i els Mossos. El PSC també va dir que a la moció hi faltaven els grans tenidors. 
L’Alcalde va especificar que al nostre poble hi ha 33 indrets identificats com a okupacions 
il·legals de grans tenidors.  
ERC va comentar que el discurs incorporava errors, que barrejava okupació amb violència i que 
calia vincular el debat a polítiques d’habitatge i garantir-ne el dret.  
En Comú Podem va retreure que no es parlés de les màfies que en fan negoci i extorsionen les 
famílies. També va dir que es tractava d’un moció trampa amb una base ideològica que defensa 
el model liberal i de capitalisme.  
Junts va dir que era una moció tipus encaixonada a Lliçà i que els punts rellevants ja es feien.  
 
PSC: EN CONTRA 
ERC: EN CONTRA 
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA 
CIUTADANS: A FAVOR 
JUNTS: EN CONTRA 
 
5.- Precs i Preguntes.  
En Comú Podem va formular preguntes en relació a: mesures de seguretat davant la Covid-19 als 
centres educatius; la publicació d’informació sobre l’evolució de la pandèmia al poble; la 
reobertura del CAP de Palaudàries; la col·laboració amb L’Aliança per a l’obtenció de la llicència 
ambiental de l’ateneu; projectes de promoció econòmica a Can Malé; i mesures per combatre la 
falta de civisme a les zones de bateries de contenidors.  
 

 
 


