
 
 

 

 
 

CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DEL 25 DE 
NOVEMBRE DE 2021 
 
1.- Aprovació de les actes anteriors.   
El Ple va aprovar les actes de les sessions plenàries del 30 de setembre i del 28 d’octubre. 
UNANIMITAT 
 
2.- Manifest amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 
La regidora d’Igualtat, gènere i LGTBI, Lourdes Martín, va llegir el manifest institucional amb motiu 
del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones, un manifest consensuat entre 
totes les forces polítiques.   
La regidora del PSC va recordar xifres d’aquest any a Catalunya de les víctimes de violència masclista 
i va remarcar el servei que es dona des de fa 20 anys des de l’Ajuntament, que s’ha anat ampliant, 
anomenant l’actualització del Protocol local per a l’abordatge de les violències masclistes a Lliçà 
d’Amunt, presentat recentment, i la Taula de treball per a la dona, que es va reunir per primer cop a 
principis de novembre, entre altres actuacions. 
ERC va comentar que aquesta realitat persisteix de formes diverses, fruit del patriarcat, i que cal anar 
cap a una societat més igualitària amb més polítiques públiques preventives. 
En Comú Podem va llegir unes paraules escrites per les dones del partit on manifestaven que, des 
de l’any 1700 fins ara, s’ha reclamat justícia i s’han guanyat batalles, però encara queda molt per fer. 
També anomenaven que la llista de frases masclistes que se senten és àmplia i que això és la base 
del masclisme i alhora la base de la violència. Per tot això, reclamaven de continuar treballant, però 
cada dia, perquè el 25N hauria de ser cada dia.  
Junts va donar més xifres sobre violència masclista, unes xifres que va qualificar d’esfereïdores, i va 
dir que la situació és preocupant i que la llei no actua de manera suficient, que calen més accions i 
canvis profunds.  
 
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 16 de setembre al 10 de novembre, que van 
del número 931 al 1163.  
 
4.- Proposta de renovació del Jutge de Pau Substitut. 
El Ple va acordar, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, escollir José 
Rodríguez Heredia com a candidat que es proposarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia com a Jutge de Pau Substitut.    
Tots els grups polítics van estar d’acord en què el candidat complia els requisits i 
tenia ganes d’ocupar el càrrec. Tots li van donar les gràcies i li van desitjar sort en 
la tasca.    
UNANIMITAT 
 
5.- Aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut 2017-2021. 



 
 

 

 
El Ple va aprovar prorrogar el Pla Local de Joventut 2017-2021 perquè continuï vigent durant el 2022, 
acceptant els objectius i directrius marcats. 
El regidor d’Infància i Joventut, David Morales, va explicar que el Pla Local de Joventut 2017-2021 
es va aprovar en la sessió plenària del 25 de maig de 2021, després d’haver-se treballat de forma 
participativa amb els joves. Degut a la pandèmia, no s’ha pogut treballar amb els joves en un nou 
Pla. Per altra banda, al Pla vigent encara li queda recorregut perquè algunes activitats i projectes 
han quedat aturats per la crisi sanitària. Per això, es proposava una pròrroga d’aquest Pla, tenint 
en compte que sense ell no es pot accedir a alguns programes que ofereixen altres institucions. 
Les accions i programes que es realitzin durant l’any 2022 quedaran recollits i emmarcats dins 
d’aquesta pròrroga. El regidor va dir que es començarà a preparar el nou Pla amb els joves a principis 
del 2022 i que espera que abans d’acabar l’any es pugui aprovar.  
Tots els grups polítics van entendre els motius de la pròrroga. 
UNANIMITAT  
 
6.- Aprovació de l’acta d’operacions de delimitació del termes de Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt.  
El Ple va aprovar l’Acta i la documentació complementària de les operacions de delimitació entre 
els termes municipals de Lliçà de Vall i de Lliçà d’Amunt signada en data 4 de novembre de 2021. 
La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va explicar que es tracta de 7 fites que 
van des de Can Montcau, passant pel Camí de la Serra i Can Salgot, fins arribar a Can Lledó. 
També va dir que s’havia arribat a un bon acord amb Lliçà de Vall. 
Tots els grups polítics van coincidir a dir que es tractava d’actualitzacions de límits i que hi havia 
acord entre les parts.  
UNANIMITAT 
 
7.- Verificació del text refós de la modificació del POUM en relació a Ca la Miquela. 
El Ple va acordar Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del POUM en l’àmbit de Ca la 
Miquela de Lliçà d’Amunt, incorporant les prescripcions assenyalades per la Comissió d’Urbanisme 
de l’Arc Metropolità de Barcelona. 
La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va explicar que el Text Refós incorpora 
els requeriments de la Comissió d’Urbanisme: 1. Cal delimitar un polígon d’actuació que inclogui 
tot l’àmbit d’actuació. En la seva regulació com a mínim cal fixar l’obligació de cedir i urbanitzar el 
sòl de sistemes i cedir el 15% de l’increment de sostre; i el sistema i la modalitat d’actuació. 2. En 
la justificació de la viabilitat econòmica de la proposta cal incloure com a càrregues del polígon la 
cessió i urbanització del sòl de sistemes i la cessió del 15% de l’increment de sostre. La regidora 
va justificar la necessitat d’aquesta actuació per poder connectar de forma més ràpida els barris i 
el centre urbà, traient trànsit dels carrers Baronia de Montbui i Anselm Clavé.  
ERC va votar-hi en contra al·legant que des del principi no han estat d’acord amb 
com s’estava gestionant l’actuació. 
En Comú Podem també va votar-hi en contra, per coherència amb les anteriors 
votacions sobre el tema, perquè van dir que no els sembla bé aquesta 
requalificació i no els agradava el conveni signat, que segons ells té un clar 
beneficiari. També van dir que els feien respecte les modificacions de zona verda 
a industrial.  



 
 

 

 
Junts va votar-hi a favor perquè va dir que és una actuació que se senten seva, que és una 
necessitat, que l’EMUS ho indica i que cal la pacificació de Sant Baldiri.  
PSC: A FAVOR 
ERC: EN CONTRA 
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA 
JUNTS: EN CONTRA 
 
8.- Aprovació inicial de la modificació del POUM d’adaptació a les Normatives Urbanístiques en 
relació als usos industrials en sòl no urbanitzable.  
El Ple va aprovar inicialment la Modificació puntual del vigent Pla d’ordenació urbanística municipal 
general pel que fa a l’adaptació de les Normes Urbanístiques en relació als usos industrials en sòl 
no urbanitzable. 
El principal objectiu d’aquesta modificació és modificar l’articulat de la normativa urbanística del Pla 
d’Ordenació de Lliçà d’Amunt per tal d’adaptar el contingut relatiu als usos industrials en sòl no 
urbanitzable. 
La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va explicar que es tractava d’eliminar 
les referències concretes en matèria d’activitat, perquè limita molt l’activitat que es pugui implantar, 
i incorporar una visió més genèrica.  
A tots els grups polítics els va semblar bé, ja que, en relació a l’empresa Bosch, és beneficiós per 
als treballadors i per al poble.  
UNANIMITAT 
 
9.- Afers urgents. 
No n’hi havia. 
 
10.- Mocions. 
No n’hi havia.  
 
9.- Precs i preguntes. 

 


