
 
 

 
 

 

 

 

1.‐ Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 10 de setembre al 13 de novembre de 2020, que van del 

número 648 al número 858.   

 

2.‐ Donar compte dels informes d’Intervenció del tercer trimestre de 2020.  

Es  va  donar  compte  dels  informes  d’Intervenció  del  tercer  trimestre  de  2020  sobre  estabilitat    pressupostària, 

sostenibilitat financera i el període mig de pagament.  

L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar que les dades són favorables, que es compleix amb la regla de la despesa i el 

dies, i que s’està dins del període legal establert.  

 

3.‐ Aprovació inicial del Pressupost general per l’exercici 2021. 

El Ple va aprovar inicialment el Pressupost municipal general consolidat per a l’exercici 2021 amb superàvit inicial, 

essent  l’import  de  les  despeses  de  19.133.843’91  euros,  dels  quals  19.104.800  euros  corresponen  a  l’entitat  i 

29.043’91 euros a l’empresa municipal, i l’import dels ingressos de 19.178.370 euros, dels quals 19.104.800 euros 

corresponen a  l’entitat  i 73.570 euros a  l’empresa municipal. També va aprovar  la  relació de  llocs de treball  i  la 

plantilla de personal que es detalla al pressupost, així com les bases d’execució del pressupost. 

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va defensar el pressupost municipal per l’any 2021, un pressupost, va dir, basat 

en el diàleg i la negociació, en el treball conjunt per sortir de la situació de crisi sanitària i econòmica, i en la línia del 

que la ciutadania demana en aquests moments, entenent que l’Ajuntament els ha de fer costat.  Sánchez va agrair 

als partits d’ERC i En Comú Podem la voluntat de negociar el pressupost, la qual cosa ha fet que millorés en molts 

aspectes. El portaveu del PSC va repassar els punts més importants del Pressupost 2021, molts dels quals recollits 

en l’acord de reconstrucció social signat amb ERC i En Comú Podem.  

A nivell  social,  es proposa  tirar  endavant un pla  de  xoc per  assegurar  a  la  ciutadania uns drets  bàsics  com són 

l’habitatge  i els subministraments; mantenir el programa de beques menjador també durant  les vacances; ajuts 

retornables  per  qui  no  ha  cobrat  el  darrer  mes;  acompanyament  en  la  reinserció  laboral;  plans  d’ocupació 

municipals;  continuació dels programes socials existents de  treva hivernal, aliments, apropa’m, dependència...;  i 

ajuts al Banc d’Aliments.  

A nivell educatiu, es proposa continuar amb el projecte de gratuïtat de llibres de text fins a 2n d’ESO; formació i 

reinserció  educativa  a  través  del  PFI  i  l’Escola  d’Adults; millora  dels  projectes  educatius  de 

centre amb el programa Creix i el Consell d’Infants; portar l’ESO a Palaudàries amb la primera 

fase de la construcció d’un institut‐escola i l’acompanyament en el procés de fusió dels centres 

educatius de Miquel Martí i Pol i Hipàtia d’Alexandria; invertir recursos en el Pla educatiu de 

ciutat  que  ha  d’incloure  les  línies  educatives  dels  propers  10  anys;  i  la  col∙laboració  en  la 

digitalització dels centres educatius.   

 



 
 

 
 

 

 

 

A  nivell  cultural,  potenciar  la  biblioteca  i  continuar  apostant  per  la  majoria  d’actes  però  buscant  fórmules 

innovadores per poder‐los dur a terme en aquests moments de pandèmia, al igual que a nivell juvenil i de cohesió 

social.  

A nivell esportiu, es proposa introduir una figura tècnica per potenciar l’esport de base; donar suport a les entitats 

esportives; i dotar el municipi de nous equipaments esportius.  

A nivell de seguretat ciutadana, es proposa incorporar un agent més i fer tres promocions internes; i la renovació 

progressiva de la flota.  

A nivell d’obres, es proposa continuar amb els plans de manteniment establerts de millora de la xarxa d’aigua i de 

nous reasfaltatges. 

A  nivell  de medi  ambient,    es  proposa  un  pla  d’inversions  per  a  la  millora  de  la  recollida  de  residus  amb  les 

propostes  d’actuació  definides per  la  Comissió  creada  al  respecte;  renovació de  la  flota  de  vehicles;  reforçar  la 

plantilla  de  residus;  incorporar  una  persona  a  la  brigada  verda  per  a  la  millora  del  poble  en  aquest  aspecte; 

renovació  parcial  i  progressiva  de  l’enllumenat  públic  a  Leds  amb  contractes  temporals;  i  altres  projectes  com  

franges, cultius orgànics, espais mediambientals... 

A nivell de promoció econòmica, es proposen noves línies d’ajuts per a comerciants, autònoms i empreses; ajudes 

per a la digitalització del comerç; microformacions per a la venta online; campanya de foment del consum; ajuda en 

el rebut del lloguer per als comerciants; ajuda en el rebut dels autònoms; subvencionar el rebut de les terrasses; 

etc. 

A  nivell  urbanística,  les  inversions  fonamentals  són  la  semaforització  per  fer  de  Lliçà  d’Amunt  un  poble  més 

transitable;  i  generar  espais  de  trobada  i  convivència  amb un  gran  parc  davant  de  l’escola  Rosa Oriol  i  amb  la 

potenciació del Pinar de la Riera on es farà un nou pont peatonal que comuniqui amb el centre.  

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va dir que en aquests moments la regla de la despesa està suspesa però que si 

fos vigent no la compliríem, però que valia la pena per poder tenir el poble socialment assistit.  

ERC va  comentar que un pressupost és un  reflex dels polítics que governen  i  és difícil  per a  l’oposició donar‐hi 

suport, però que aquest és un moment excepcional i tocava fer un pas més enllà. El portaveu d’ERC va dir que no 

els agradava el pressupost plantejat inicialment i que creuen que hi continuen faltant coses, però que les coses que 

no els agraden queden en segon terme després d’haver pogut pactar un Pla de reconstrucció social del municipi, 

amb una dotació de 300.000€ i la possibilitat d’ampliar‐se, per ajudar la ciutadania i reactivar l’economia en aquests 

moments difícils. ERC va puntualitzar que no estava blanquejant l’acció de govern, però que l’acord els reforçava 

com a força útil per als lliçanencs, i que continuaria fiscalitzant l’acció de govern i vetllant perquè totes les mesures 

de l’acord tirin endavant. 

En Comú Podem va dir que el pressupost general cada grup el faria d’una manera, però que 

estem  en  un  moment  social  i  econòmic  delicat  i  havia  de  ser  un  reflex  de  l’actualitat.  El 

portaveu  d’En  Comú  Podem  va  explicar  que  els  va  sorprendre  el  borrador  del  pressupost 

perquè no reflectia l’any que estem vivint ni el que vindrà i, després d’analitzar la situació real 

del poble i  la situació econòmica de l’Ajuntament, es van veure amb l’obligació de presentar 

propostes de reconstrucció social i econòmica del poble per ajudar comerços, empreses,  



 
 

 
 

 

 

 

autònoms  i  ciutadans en general afectats per  la crisi  sanitària, que ha derivat en un acord entre tres partits. En 

Comú  Podem  va  plantejar  una  dotació  econòmica  de  500.000€,  que  finalment  ha  estat  de  300.000€  però 

ampliable. En la situació actual, va dir aquest partit, és temps d’unitat i de fer política en majúscules amb l’objectiu 

principal que tots els lliçanencs tinguin cobertes les necessitats bàsiques.  

Ciutadans va dir estar d’acord amb les ajudes, però no amb les maneres. Aquest partit va comentar que els diners 

per les ajudes no es treien de cap partida, sinó que han d’arribar de fora, de l’Estat i d’Europa, i no és segur que 

arribin. També va retreure que per una banda s’havien augmentat les ajudes socials però per altra banda també 

s’havien  augmentat  les  taxes.  I,  va  afegir  que  també  es  podia  haver  comptat  amb el  seu  partit,  a  la  qual  cosa 

l’Alcalde va respondre que ERC i En Comú Podem es van presentar directament amb propostes a l’equip de govern. 

L’Alcalde també va respondre que si no arriben els diners, els assumirà l’Ajuntament, amb el romanent que hi ha, 

fruit d’una bona gestió feta els darrers anys.   

Junts va comentar que s’estava parlant de dos pressupostos diferents, que els primers no els havien agradat gens, 

però que els segons amb la incorporació de 300.000€ d’ajudes els havia fet replantejar el vot, ja que els preocupa la 

situació  de  les  PIMES  i  dels  ciutadans  actualment.  També  va  retreure  la  pujada  de  taxes  i  va  dir  que  encara 

esperaven inversions de quan hi havia el pacte de govern. A més, va retreure a l’equip de govern que no els hagués 

trucat per acordar també les mesures d’ajuda.  

PSC‐ A FAVOR 

ERC‐ A FAVOR 

EN COMÚ PODEM‐ A FAVOR 

CIUTADANS‐ EN CONTRA 

JUNTS‐ ABSTENCIÓ    

  

4.‐ Aprovació inicial de la modificació del POUM en el sector de Can Montcau.  

El Ple havia d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM en l’àmbit del PAU‐17 Can Montcau‐Can Malé 

pel que fa a la refosa de les normes urbanístiques del sector i al canvi de qualificació urbanística de la parcel∙la H.  

La  regidora  de  Territori  i  obres  públiques,  Lourdes  Estéfano,  va  explicar  els  objectius  d’aquesta modificació  del 

POUM en  el  sector  de  Can Montcau:  consolidar  l’ús majoritari  logístic,  reforçar  l’estudi  de mobilitat  del  sector 

potenciant els recorreguts a peu i en bicicleta, i implantar nous usos de lleure i esportius en el perímetre de la Masia 

de Can Montcau com l’emplaçament de les 24H.  

ERC va comentar que es consolidava el que Mango demanava ja des de l’inici, que tot el polígon fos logístic. I, va dir 

que els amoïnava que Mango, a  canvi de  la  requalificació urbanística, ens deixés una masia en  ruïna durant un 

temps, que hauria d’haver habilitat. També va dir que tenim exemples per dir que Mango no 

sempre compleix amb els acords.  

En Comú Podem va posar en dubte l’interès general en aquest canvi de qualificació urbanística, 

a  part  de  l’interès  de  Mango.  I  també  va  dir  que  no  veia  convenient  aprovar  aquesta 

modificació sense veure prèviament el conveni que se signaria amb l’empresa. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Junts també va trobar a faltar dos informes tècnics, d’esport i de medi ambient, en referència a la ubicació de les 

24H en el perímetre de la masia de Can Montcau, tot i que l’Alcalde va respondre que era una activitat esporàdica, 

que es fa un cop l’any.  

Davant  les peticions  de  veure el  borrador del  conveni  i  incloure més  informes,  l’Alcalde  va decidir  de deixar 

aquest punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària sobre la taula.    

 

5.‐ Aprovació del Conveni urbanístic de la finca de Ca la Miquela.  

El Ple va aprovar el contingut i la signatura del Conveni urbanístic de planejament i gestió de l’àmbit corresponent a 

la finca Ca la Miquela.  

La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va explicar l’interès en la signatura d’aquest conveni ja 

que es preveu prolongar el carrer del Camí del Turó fins al carrer de la Metal∙lúrgia i obrir un nou vial (previst en 

l’estudi de mobilitat) per donar continuïtat a la variant del Camí de la Serra com a ronda per sortir cap a Granollers i 

la C‐17, i millorar la circulació del trànsit al municipi. La regidora va destacar que, amb la fórmula proposada, les 

obres no tindrien cost per l’Ajuntament i la masia de Ca la Miquela esdevindria un equipament municipal.  

ERC  va  posar  en  dubte  la  necessitat  d’un  nou  equipament  en  aquest  àmbit  a  canvi  de  la  requalificació  per  un 

particular. I també va posar sobre la taula la possibilitat que la parcel∙la que es quedaria l’Ajuntament per vendre i 

pagar les obres perdés valor.  

En Comú Podem va dir que aquest projecte estava en el pacte de govern, però que tenia dubtes sobre els costos 

per l’Ajuntament.  

Ciutadans va dir que els agradava el projecte, que es guanya una masia, que és una millora pel poble que no costa 

diners i que es completa el final d’una carretera.  

Junts va explicar que va ser un dels motius per entrar a  formar part del pacte de govern  i que era un punt del 

programa del  seu partit del 2015  i del passat 2019. Va explicar que estava previst dins de  l’EMUS, que crea un 

cinturó cap a Granollers i la C17, i que descongestionarà i donarà seguretat a la zona del pavelló i l’escola Els Picots. 

A més, va dir, és una oportunitat perquè no costarà diners o molt pocs.  

PSC‐ A FAVOR 

ERC‐ EN CONTRA 

EN COMÚ PODEM‐ ABSTENCIÓ 

CIUTADANS‐ A FAVOR 

JUNTS‐ A FAVOR  

 

6.‐ Aprovació de la cessió d’ús i el conveni de cessió d’ús de la bassa de Can Dunyó. 

El Ple va acordar cedir  l’ús de la bassa de Can Dunyó a  l’entitat privada sense ànim de lucre 

Societat  Catalana  d’Herpetologia  i  aprovar  el  Conveni  de  custòdia  d’aquesta  bassa  entre 

l’Ajuntament i aquesta entitat.  

La regidora de Medi Ambient, Mariona Pedrerol, va explicar l’important interès ecològic de la 

bassa de Can Dunyó, la terbolesa actual de les aigües, la gestió de mínims que en pot fer  



 
 

 
 

 

 

 

l’Ajuntament i l’interès de la Societat Catalana d’Herpetologia per estudiar‐hi els animals i fer‐hi millores.  

ERC  va  formular  preguntes  en  relació  al  preu,  ja  que  els  costos  de manteniment  els  assumeix  l’Ajuntament,  a 

perquè  no  se’n  pot  fer  càrrec  l’Ajuntament,  a  si  s’han mirat  altres  empreses  i  a  si  es  pot  renovar  el  conveni 

directament. La regidora de Medi Ambient va contestar que no serà un cost alt però no el sabia, que la regidoria de 

Medi Ambient ara mateix abarcava molt i tenia els recursos limitats, que va ser aquesta empresa qui es va posar en 

contacte amb l’Ajuntament i que el conveni no es podia renovar automàticament sinó que hi havia d’haver un nou 

acord.  

En Comú Podem va dir que els semblava una bona iniciativa.  

Ciutadans va dir que es podria provar com funcionava.  

Junts va dir que valia la pena, que els costos no faran enfonsar el pressupost municipal i que la mateixa Societat diu 

que buscarà subvencions.  

UNANIMITAT 

 

7.‐ Denegació de compatibilitat d’un treballador municipal. 

El  Ple  va  denegar  la  compatibilitat  per  realitzar  tasques  en  el  sector  privat  d’un  treballador municipal  per  una 

qüestió d’hores de la jornada ordinària de treball.  

Tots els grups polítics van estar‐hi d’acord tenint en compte l’informe tècnic de Recursos Humans dient que era 

incompatible per un tema de normativa legal.  

UNANIMITAT 

 

8.‐ Aprovació de la pròrroga del Conveni col∙lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

El  Ple  va  acordar  prorrogar  el  vigent  Conveni  col∙lectiu  de  treball  del  personal  laboral  de  l’Ajuntament  de  Lliçà 

d’Amunt fins al 31 de 2024. 

Tots els grups polítics van estar‐hi d’acord tenint en compte que el conveni ja estava fet, consensuat i signat per 

totes les parts.  

UNANIMITAT 

 

9.‐ Moció per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació 

Next Generation EU. 

El  Ple  va  acordar  sol∙licitar  al  Govern  d’Espanya  un  espai  permanent  de  representació  del municipalisme  en  la 

Conferència  Sectorial  de  Fons  Europeus  que  es  reactivarà  amb  les  Comunitats  i  Ciutats  Autònomes.  També  va 

acordar de sol∙licitar al Govern d’Espanya una assignació dels Fons Europeus assignats al Pla de 

Recuperació,  Transformació  i  Resilència,  que  no  passi  per  la  tutela  de  les  Comunitats 

Autònomes. A més, va aprovar instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les 

demandes del món local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus 

per als municipis. I, en relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU 

que gestionaran directament les Comunitats Autònomes, va aprovar de reclamar al Govern de 



 
 

 
 

la Generalitat  de Catalunya  la  constitució d’una  taula  de  coordinació  amb el 

món local per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans 

que aquests siguin presentats, i per fer‐ne el seguiment de l’execució, un cop siguin aprovats.  

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va explicar que l’Ajuntament, com a primera línia de foc, demana que les ajudes 

de recuperació que arribin d’Europa puguin ser gestionades pels Ajuntaments.  

ERC va comentar que la mateixa Unió Europea dirà on van els diners. 

En Comú Podem va dir que la moció tenia l’acord de tots els grups parlamentaris amb representació al Ple i que els 

Ajuntament,  per  proximitat,  són  els  que millor  coneixen  els  municipis  i  haurien  de  ser  actors  principals  en  la 

reconstrucció.  

Ciutadans  va  fer  referència  al  que  havia  dit  en  el  punt  dels  pressupostos  sobre  que  els  diners  pel  Pla  de 

reconstrucció social municipal venien de fora i no eren segurs. 

Junts va dir que la moció venia de la federació de municipis i que l’opinió dels Ajuntaments era important ja que 

estaven en la primera línia i haurien de formar part de la taula de coordinació. 

UNANIMITAT 

 

10.‐ Afers urgents.  

No n’hi havia. 

 

11.‐ Mocions.  

No n’hi havia. 

 

12.‐ Precs i Preguntes.  

En  Comú  Podem  va  formular  preguntes  relatives  a  l’Oficina Municipal  d’Informació  al  Consumidor  (OMIC)  i  a 

informació sobre una ajuda econòmica de 6.800€ per projectes de promoció econòmica a  l’Espai Can Malé que 

tenen un import total de 17.000€. 

 

 

   


