
 
 

 

 
 
 

Sessió ordinària del Ple Municipal de 22 de juliol de 2021 
 

1.‐ Aprovació de l’acta del Ple de 25 de març de 2021.   
El Ple va aprovar l’acta del Ple ordinari de 25 de març de 2021 
UNANIMITAT  
 
2.‐ Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 13 de maig al 7 de juliol de 2021. 
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del dia 13 de maig al 7 de juliol de 2021, que van del 
número 487 al 67 
 
3.‐ Correcció d’errada del carrerer municipal. 
Es va proposar al Ple la correcció d’un error ortogràfic en el nom d’un carrer del barri de Pineda Feu, el carrer 
Passarell, que s’hauria d’escriure Passerell. 
Tots els grups polítics van coincidir en que es tractava només de corregir l’error ortogràfic i van votar a favor. 
UNANIMITAT  
 
4.‐ Festes locals del municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2022. 
El Ple va aprovar com a festes locals del municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2022 els dies 7 de gener i 9 de 
setembre. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que el 7 de gener coincideix amb el de dia del patró de Lliçà d’Amunt, 
Sant Julià, i que el 9 de setembre s’ha fet coincidir amb la Festa Major, com es fa habitualment. 
Els grups de l’oposició van manifestar que no havien canvis significatius i van mostrar el seu acord amb la 
designació dels dos festius. 
UNANIMITAT  
 
5.‐ Aprovació dels comptes generals corresponents a l’exercici 2020. 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020 es van sotmetre a informe de la Comissió Especial 
de Comptes amb data 31 de maig de 2021. Un cop finalitzat el període d’exposició pública es proposa la seva 
aprovació al Ple de l’Ajuntament.  
L’Alcalde va explicar que les dades de l’exercici 2020 eren excepcional amb motiu del context sanitari. També 
va aclarir que el tancament definitiu el feia la Diputació de Barcelona, i que es tractava d’unes dades molt 
tècniques.  
ERC va manifestar que es tractava d’un any atípic, amb afers sobrevinguts i que el números i les despeses 
eren els que eren, van dir que en aquest punt s’abstindrien. 
En  Comú  Podem va assenyalar que durant el 2020 havia hagut una col∙laboració estreta entre els grups 
polítics, i que aes tractava d’una liquidació de comptes més tècnica que política.  
Ciutadans també va comentar que durant l’any 2020 l’equip de govern va informar de les actuacions,  es van 
fer moltes reunions i, per tant, s’havia fet un treball conjunt. 
Junts va manifestar que es tractava d’un resum comptable d’un any especial, també va 
assenyalar la bona disposició del grups per treballar junts. Va comentar que es complia 
l’estabilitat i la regla de despesa i, per tant, votarien a favor. 
PSC: A FAVOR   
ERC: ABSTENCIÓ  
EN COMÚ PODEM: A FAVOR  
CIUTADANS:  A FAVOR  



 
 

 

 
 
 
 
 
JUNTS: A FAVOR  
 
6.‐ Aprovació inicial de la modificació de la Taxa per a la prestació de serveis d’intervenció administrativa 
d’activitats.    

El  Ple  va  aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança  reguladora  de  la  Taxa  per  la 
prestació  dels  serveis  d'intervenció  administrativa  en  l’activitat  dels  ciutadans  i  les  empreses  a 
través  del  sotmetiment  a  prèvia  llicència,  comunicació  prèvia  o  declaració  responsable  i  pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats. 
L’Alcalde va explicar que es tractava d’una actualització a les normes de la Llei 18/2020 que substitueix a la 
Llei 16/2015, que implica tres canvis normatius per adaptar el redactat a la llei vigent. 
Tots els grups polítics van coincidir en que es tractava d’una modificació administrativa. 
UNANIMITAT 
 
7.‐ Aprovació de la delimitació del terme municipal de Lliçà d’Amunt amb Parets del Vallès.    
El Ple va aprovar l’Acta i la documentació complementària de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Lliçà d’Amunt i de Parets del Vallès signada en data 17 de juny de 2021. 
L’Alcalde  va explicar que la modificació més substancial era la incorporació de la Masia de Can Rodó al terme 
municipal,  ja que administrativament es  considerava de  Lliçà d’Amunt  i  també era  la  voluntat dels  seus 
propietaris. Simón va assenyalar que en aquest cas en guanyava territori, però que es perdia una mica de 
superfície en el límit d’algunes fites. Va indicar que un cop aprovat pel  Ple, la Generalitat de Catalunya era 
l’encarregada de fer l’aprovació definitiva. 
La  Regidora  de  Territori  i  Obres  públiques,  Lourdes  Estéfano,  va  aclarir  que  en  termes  de  volum,  Lliçà 
d’Amunt guanya més superfície i, que amb el canvi, també es reconeix la realitat d’una masia, que tota la 
vida els seus propietaris han tingut un sentiment de pertinença al nostre poble. Estéfano també va explicar 
que en les delimitacions es segueix la línia de les anteriors, posant la fita en el mig de la calçada quan es 
troba molt a prop entre un municipi i l’altre perquè tingui més coherència i que no passi pel mig d’un camps, 
o una parcel∙la. 
L’Alcalde  va  comentar  que  possiblement  passaria  pel  Ple  de  setembre  la  delimitació  territorial  amb 
Canovelles, perquè ja s’havia mantingut la reunió. 
ERC va mostrar el seu acord argumentant que es trava d’uns ajustos coherents que perfilen millors els límits 
municipal i que hi ha acord entre els municipis veïns. 
En  Comú  Podem també va dir que eren canvis coherents  i que, a més, en aquest cas tenen en compte 
l’opinió dels propietaris de la masia afectada. 
Ciutadans és un cas tècnic que s’està fent amb coherència, incorporant als veïns que se senten d’aquí. 
Junts va comentar que es  tractava d’una regulació  i que a més  incorpora una masia que sempre s’havia 
considerat de Lliçà d’Amunt. 
UNANIMITAT 
 
8.‐  Resolució  dels  recursos  de  reposició  contra  l’aprovació  definitiva  de  les 
contribucions especials del carrer Major.    
El Ple aprova la desestimació dels recursos de reposició interposats contra l’aprovació 
definitiva de les contribucions especials del carrer Major.    
 
 



 
 

 

 
 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que es tractava d’un punt tècnic i jurídic. D’una banda estava el tema de 
les contricions especials, que s’han d’aplicar, i de l’altra la compensació per la cessió de terrenys que es feia 
constar a les al∙legacions presentades. 
Davant dels dubtes dels grups polítics sobre la relació d’ambdós temes, l’Alcalde va insistir en que eren dos 
expedients diferents, un en relació al cobrament de  les contribucions especials del carrer Major que tira 
endavant,  i  l’altre,  la  indemnització per  la  cessió de  terrenys que els  serveis  jurídics estan estudiant per 
buscar una solució.  

Un cop aclarida a desvinculació dels dos temes, tots els grups polítics van coincidir en que es tractava 
d’un tema tècnic i prioritari  i que calia tirar endavant. 
UNANIMITAT 
 
9.‐ Sol∙licitud de pròrroga de la declaració de zona turística.    
El Ple va aprovar  la sol∙licitud de  la pròrroga de  la qualificació del municipi de Lliçà d’Amunt com a zona 
turística durant  tot  l’any a efectes d’horaris  comercials,  aprovada per Resolució del Director General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya de data 11 de març de 1997, atès que fonamentalment es mantenen 
les condicions que, d’acord amb el marc legal aplicable en el seu moment, la van permetre. 
ERC  va  comentar  que  el  fet  que  Lliçà  d’Amunt  sigui  considerat  municipi  turístic  permet  que  els  petis 
comerciants puguin obrir els diumenges i que li semblava raonable que ho poguessin continuar fent per no 
crear un greuge comparatiu amb els comerciants del mercat setmanal. També va dir que potser en 4 o 8 
anys cal replantejar‐se si ens interessa o no mantenir‐ho perquè els que més es beneficien d’això són les 
grana cadenes comercials.  
L’Alcalde  va  respondre  que  s’aprofita  tot  el  sector  comercial  i  també  la  població  en  general  que  té  la 
possibilitat de poder anar a comprar en diumenge. 
En Comú Podem va afirmar que hi ha comerç local que es beneficia d’aquest fet, i que per tant hauria de 
continuar igual, tot  i que també va assenyalar que estaria bé poder disposar de dades per valorar‐ho en un 
futur. 
Ciutadans va comentar que només pel fet de no crear un greuge comparatiu entre el mercat setmanal i el 
comerç local ja val la pena mantenir la condició de zona turística. 
Junts també va mostrar el seu acord amb el debat iniciat per ERC sobre la conveniència o no de ser municipi 
turístic,  ja que per una banda afavoreixi a  les grans superfícies, però també dones  la possibilitat al petit 
comerç de  fer venda el diumenge  i així  tenir una eina més en un municipi que és complicat per  la  seva 
dispersió territorial. 
UNANIMITAT 
 
 
10.‐ Modificació del conveni de col∙laboració del Departament d’Educació per a l’execució de les obres 
d’ampliació de l’escola Miquel Martí  i Pol per acollir l’Institut – Escola.  
El  Ple  va  aprovar  la modificació  del  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. 
El regidor d’Educació, Fran Sánchez, va explicar que la diferència entre l’anterior conveni 
i l’actual és que en el primer es contemplava que tota la secundària aniria a la construcció 
del nou edifici, però ara s’avalua i se veu que una part de l’alumnat podria estar ubicat a 
l’edifici  actual  de  l’escola Miquel Martí  i  Pol  i  aquest  canvi  comporta  reduir  la  nova 
construcció per adaptar‐la a la matriculació que es preveu. El regidor també va assenyalar 
que es mantenen les zones comunes com l’espia de biblioteca i la sala del professorat de 
 



 
 

 

  
 
secundària, i que es continua amb el compromís de segregar els diferents espais educatius (infantil, primària 
i secundària). 
ERC va mostrar el seu acord comentant que el que es fa és dimensionar el projecte en funció de la previsió 
d’alumnes, això fa que es redueixi la construcció, que baixi la inversió i que es pugui iniciar abans. 
En Comú Podem va afirmar que és un projecte que sempre havien recolzat perquè consideraven necessari 
un altre  institut als barris per  la dispersió territorial del municipi. També va comentar que la modificació 
implicava una reducció de 750 mil euros respecte al pressupost inicial i que veien bé adaptar la construcció 
a les necessitats reals del nostre poble.  
Ciutadans per la seva part també  va donar suport assenyalant que es tractava d’una modificació a la baixa 
que s’adaptava més a les necessitats, tot i que va comentar que els hi hagués agradat que la Generalitat 
assumís el cost del projecte donat que en té la competència. 
Junts, en la línia de la resta de grups, va comentar que es tractava d’una modificació intel∙ligent que ajusta 
la construcció a les necessitats reals amb un import més assequible i sense renunciar a que si en un futur 
canvien les necessitats es pugui ampliar sense afectar el dia a dia del centre educatiu. 
UNANIMITAT 
 
11.‐ Aprovació del conveni amb el Departament d’Educació per a la realització del Pla de Transició al Treball 
(PTT) d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de restauració. 
 
12.‐ Afers urgents 

No n’hi havia.  
 
13.‐ Mocions 
 

13.1.‐ Moció  sobre  les  armes  nuclears  i  de  suport  al  tractat  sobre  la  prohibició  de  les  armes 
nuclears  

 
El Ple va acordar expressar la solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les 
bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears i reclamar als estats del món que es comprometin d’una 
manera clara i precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment. 
També va acordar fer seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el Premi 
Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra ciutat està profundament preo‐
cupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem 
fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol 
ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i 
duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de 
les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar‐lo i ratificar‐lo”. 
UNANIMITAT 
 
14.‐ precs i preguntes. 
 
ERC va fer preguntes sobre les obres del carrer d’Anselm Clavé a l’alçada de la Costa de 
Can Puig. 


