Ple ordinari del 27 de maig de 2021
Ordre del dia:
1.‐ DECRET 527 D'HABILITACIÓ SALA DE PLENS
Es va donar compte del Decret número 527 de 24 de maig de 2021 d’habilitació de la sala de l’Ateneu
l’Aliança, situada al carrer de l’Aliança número 17 de Lliçà d’Amunt, per a la celebració de les sessions del
Plens de la Corporació, atès que la sala on es celebraven fins ara les sessions del Ple Municipal, a l’edifici
municipal del Casal de la Gent Gran, ubicat al carrer Folch i Torres núm. 102‐106, no reuneix les condicions
exigides en quant a les distàncies de seguretat per la prevenció de la pandèmia de la Covid‐19.
2.‐ APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
El Ple va aprovar les actes del Ple extraordinari amb urgència del 20/01/2021, del Ple ordinari del
28/01/2021 i del Ple ordinari del 26/11/2020.
UNANIMITAT
3.‐ DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 12 de març al 13 de maig de 2021 que van del
número 247 al 486.
4.‐ DONAR COMPTE DEL DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
EXERCICI 2020
Es va donar compte del Decret d’Alcaldia número 421, de data 26 d’abril de 2021, pel que s’aprova la
liquidació del pressupost de l’exercici 2020.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar que, tenint en compte que l’any 2020 ha estat un any excepcional, en
plena pandèmia, és difícil fer‐ne la comparativa de la liquidació del pressupost amb anys anteriors.
L’Alcalde va explicar que moltes despeses previstes no es van poder realitzar i, per tant, el resultat és
extraordinàriament bo, molt semblant a la situació d’altres municipis, però no representa la dinàmica
habitual. Ignasi Simón va donar els següents números: 18,5 milions d’ingressos, 15,5 milions de despeses,
un fons líquid de més de 6 milions, un romanent per a despeses generals de més de 5 milions, un estalvi
net de més de 2 milions i una ràtio legal de deute viu del 35%. L’Alcalde va afegir que es compleix amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la regla de la despesa, i va indicar que aquests números
excepcionalment bons s’esperava poder‐los destinar a més ajuts relacionats amb la Covid aquest any.
ERC va coincidir a dir que es tractava d’un tancament estrany, a causa dels fets sobrevinguts, i va destacar
que els grups polítics havien treballat conjuntament per cobrir les necessitats de la ciutadania, la qual cosa
l’Alcalde va tornar a agrair.
En Comú Podem també va posar de manifest la singularitat del 2020, quan no es van poder executar molts
projectes previstos, i va remarcar el romanent de tresoreria obtingut.
Ciutadans va parlar en la mateixa línia i va desitjar que, amb les mesures establertes, aviat puguem sortir
d’aquesta crisi sanitària.
Junts va remarcar el compliment de l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa,
així com la col∙laboració política d’aquest 2020 excepcional.

5.‐ DONAR COMPTE DE L'INFORME PERIODE MIG PAGAMENT 1R.
TRIMESTRE 2021
Es va donar compte de l'Informe trimestral de morositat, corresponent al primer
trimestre de 2021, enviat al Ministeri a finals d’abril de 2021, 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.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que es complia amb les mesures que marcava l’estat.
6.‐ DONAR COMPTE INFORME ESTABILITAT 1R. TRIMESTRE 2021
Es va donar compte de l'Informe trimestral d’estabilitat, corresponent al primer trimestre de 2021, enviat
al Ministeri a finals del mes d’abril de 2021, 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 5.488.531,79€; i es valora que l’Ajuntament complirà amb l’objectiu de la
Regla de Despesa.
En Comú Podem va comentar que poques conclusions es poden treure d’un primer trimestre i va recordar
que el sostre de despeses està suspès.
7.‐ APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PRESSUPOST 2021
El Ple va aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'exercici 2021 mitjançant suplement de
crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb el romanent de tresoreria.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que, amb els bons resultats de la liquidació del 2020, es podia treure profit
del romanent de tresoreria, ara que la situació permet fer inversions. Aquests diners, va dir, està previst
destinar‐los a més plans d’ocupació, continuar canviant l’enllumenat a Led, soterrament de línies,
renovació de la flota de vehicles per més elèctrics i híbrids, amortitzacions de préstecs i ajudes a les AMPA
i per al Casal d’estiu.
ERC va dir que estava d’acord a fer aquestes inversions, però va abstenir‐se en la votació al∙legant que
faltava concreció en els projectes, que l’informe fos més específic.
En Comú Podem va comentar que els semblaven bé els projectes d’inversió però que eren prioritats de
l’equip de govern i potser n’haurien canviat alguns. Aquest grup va tornar a retreure l’augment de la taxa
d’escombraries, tenint en compte la bona economia de l’Ajuntament. I, per tot això, i per la falta de
concreció, també es va abstenir en les votacions.
Ciutadans va comentar que ho veien correcte, que eren coses necessàries, però també es va abstenir dient
que per aprovar un canvi en el pressupost s’ha de veure molt clar.
Junts va comentar que caldria utilitzar el romanent de tresoreria per a idees noves i no per planificar coses
ja proposades. També va dir que els hagués agradat una reunió amb tots els partits polítics per plantejar
conjuntament en què gastar el romanent. I una proposta d’aquest grup, va dir, seria més inversions
relacionades amb el pacte pel medi ambient, com més plaques i una caldera de biomassa. També es van
abstenir.
L’Alcalde va puntualitzar que el romanent s’havia d’utilitzar per a despeses d’inversió, no per a despeses
corrents, i va tornar a explicar els costos que té el servei d’escombraries, que és deficitari. I, referent a la
concreció dels projectes, va dir que encara s’hi estava treballant i que quan es tingués la informació
concreta es faria arribar als partits.
PSC: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
EN COMÚ PODEM: ABSTENCIÓ
CIUTADANS: ABSTENCIÓ
JUNTS: ABSTENCIÓ

8.‐ PROPOSTA DESIGNACIÓ JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT
El Ple va aprovar escollir pel termini de quatre anys, pel càrrec del Jutge de Pau titular al senyor Antoni
Castellà Navarro i pel càrrec de Jutgessa de Pau substituta a la senyora Montserrat Febrer Martin.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que s’havien presentat tres persones per al càrrec, a les quals s’havia
fet entrevista, i que es proposava renovar el càrrec a l’actual jutge tenint en compte la seva voluntat de
continuar i la bona tasca que ha fet fins ara. També es proposava com a substituta la Sra. Febrer, va dir,
tenint en compte l’entrevista feta.
Tots els grups polítics van estar d’acord a renovar el càrrec de jutge al Sr. Castellà i es van felicitar per
haver introduït una jutgessa com a substituta, un pas endavant més cap a la igualtat de gènere.
UNANIMITAT
9.‐ APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ DE LLIÇÀ D'AMUNT
El Ple va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de circulació de Lliçà d’Amunt, vist que s’han
d’introduir modificacions per ajustar‐la a les noves modificacions normatives.
El regidor de Transport públic i mobilitat, Albert Iglesias, va explicar que s’havien introduït dues
modificacions: la primera, per regular l’ús dels vehicles de mobilitat personal com patinets elèctrics (a
partir dels 15 anys, ús de casc obligatori i circulació per vies, mai per voreres); i la segona, per introduir la
nova normativa de limitació de la circulació a 30 km en vies urbanes, segons les característiques de les vies.
El regidor va donar algunes dades sobre l’augment dels atropellaments i sobre com es redueixen les
probabilitats de morir si se circula a menys velocitat.
Tots els grups polítics van coincidir en la necessitat d’engegar campanyes de comunicació i conscienciació
perquè puguin conviure pacíficament patinets i altres vehicles per les vies urbanes, que tots van considerar
força perillós, i per informar de la importància de reduir la velocitat. Alguns grups, com ERC i Junts, també
van demanar a l’Ajuntament d’invertir en espais habilitats, com per exemple carrils bici en vies principals. I,
En Comú Podem va qüestionar el fet que vies principals com les de Ca l’Artigues i Can Salgot s’hagin tractat
igual que les secundàries i també s’hi hagi limitat la velocitat a 30, quan la normativa permet modificar‐ho.
L’Alcalde va contestar que s’havia estudiat i s’havia considerat deixar totes les vies a 30; a més, va indicar
que de punta a punta del municipi, a una velocitat de 30 km, el temps del trajecte no augmenta més de 5
minuts.
UNANIMITAT
10.‐ APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ POUM CAN MALÉ‐CAN MONTCAU
El Ple va aprovar provisionalment 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.
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 25 de març de 2021, va 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. Durant el període d’exposició
al públic no es va presentar cap al∙legació. Ara, es proposava l’aprovació provisional, per després remetre
l’expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva.
La regidoria de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va explicar que es tractava d’un tràmit més
cap a l’aprovació d’aquesta modificació i que durant el període d’exposició al públic no
s’havia presentat cap al∙legació.
Tot i ser un segon tràmit, després de l’aprovació inicial en el Ple anterior, els grups
polítics van tornar a indicar el seu posicionament respecte a la modificació.
ERC va insistir en què aquesta modificació respon a una petició i a un interès de Mango,
que es carrega l’espai lúdic previst, que el polígon es converteix gairebé al 100% en
logístic i que ens toca recuperar una masia que havia d’haver arreglat l’empresa.

En Comú Podem també va parlar de capritx de Mango, de la desaparició de la zona lúdica, de la
reconstrucció de la masia amb diners públics i del camí de vianants ja compromès, i va felicitar Mango, al
qual, va dir, posem a disposició el POUM.
Ciutadans, en canvi, va dir que més part logística pot donar més llocs de treball i que es pot trobar algun
altre lloc per fer la zona lúdica per als joves. De tota manera, es va abstenir, considerant que es podia
haver fet millor.
Junts va dir que no hi veien cap avantatge i que veien el tema de la masia com una presa de pèl, igual que
els jardins, que feien pena. Va dir que no era la idea del seu grup ni responia al plantejament inicial.
L’Alcalde va insistir en l’interès general d’aquesta modificació. També va dir que el tema dels jardins està
pendent que el resolguin, sinó no es recepcionarà.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA
CIUTADANS: ABSTENCIÓ
JUNTS: EN CONTRA
11.‐ APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ POUM CA LA MIQUELA
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 28 de gener de 2021, va aprovar inicialment la Modificació
puntual del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de Ca la Miquela. Durant el període
d’exposició al públic es va presentar una al∙legació. El Ple va aprovar estimar les al∙legacions presentades i
va aprovar provisionalment la Modificació puntual del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en
l’àmbit de Ca la Miquela amb la introducció de les modificacions. Ara l’expedient s’ha de remetre a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva.
La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, també va explicar que es tractava del tràmit
anterior a l’aprovació definitiva.
ERC va retreure que es fes servir la paraula gratis quan, segons aquest grup, es feia un favor a un particular
i la masia s’hauria de rehabilitar. També va preguntar si l’estudi de mobilitat era adient a Lliçà, per una
errada material que hi havia, a la qual cosa es va respondre afirmativament.
En Comú Podem va retreure que es faci col∙lecció de masies i equipaments sense donar‐los cap utilitat,
fent referència a aquesta masia, a la de Can Montcau i a Can Malé.
Ciutadans va abstenir‐se pel fet de ser una modificació del POUM, però va dir que els semblava bé guanyar
un vial pel polígon.
Junts va comentar que en aquesta modificació si que veien l’interès general perquè s’allarga el Camí de la
Serra fins a l’avinguda dels Països Catalans, amb la qual cosa es pot disminuir el trànsit a la zona de les
escoles i el pavelló, i es facilita l’accés a la C‐17. A més, creuen que la masia té una situació estratègica dins
del polígon.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA
CIUTADANS: ABSTENCIÓ
JUNTS: A FAVOR
12.‐ AFERS URGENTS.
No n’hi havia.

13.‐ MOCIONS
13.1.‐ MOCIÓ DECLARACIÓ LLIÇÀ D'AMUNT MUNICIPI FEMINISTA
El Ple va aprovar declarar Lliçà d’Amunt municipi feminista i sumar‐se al Decàleg per a la construcció de
ciutats feministes elaborat per les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis
Comarcals i el Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de
2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat, i implementar
progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant‐hi els recursos necessaris per fer efectives les
polítiques feministes i d’equitat. També va aprovar adherir‐se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones
i Homes a la Vida Local, entre altres punts com: Fer visible el compromís de suport local amb les demandes
del moviment feminista; Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la
sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins
als serveis de dependència i atenció a les persones; Aprovar un Pla d’Igualtat que inclogui un registre
retributiu (prèvia auditoria retributiva) per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i
licitacions que efectuï l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, evitant la contractació amb aquelles empreses en les
quals es detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les
diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei
d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres); i Establir un protocol d’actuació per evitar la
discriminació laboral de les persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la
seva contractació pública i privada, així com per la seva visibilitat.
La regidora d’Igualtat, gènere i LGTBI, Lourdes Martín, va explicar que els punts 1 i 2 del decàleg servirà
com a punt de partida per avaluar els punts del 3 al 10 i veure què s’està fent concretament al nostre
poble i poder seguir la línia proposada per declarar‐nos municipi feminista.
ERC va reclamar que la perspectiva de gènere sigui el gen o punt d’origen de totes les polítiques municipals
i va demanar que aquesta declaració no es quedi en un eslògan sinó que es tradueixi en polítiques reals.
En Comú Podem va dir que compartien el text i la moció, però que feia 2 anys el seu grup ja va proposar
una cosa similar, que es va aprovar però no s’ha tirat endavant, i, per tant, ja es podria tenir treball fet. En
aquest sentit, va dir que s’havia aprovat de crear una Mesa de Treball i encara no s’havia convocat. Per
això, va dir que esperava que s’aprovés, però que es treballés de veritat.
Ciutadans va comentar que seria una pena que aquesta moció només es quedés en una declaració
d’intencions, perquè el dia a dia del poble ha de ser feminista. També va dir que faltava una comissió o
taula de treball.
Junts va dir que és de justícia que es compleixi la igualtat i que s’ha de pal∙liar la violència de gènere, i va
afegir que s’ha de fer pedagogia des de la infantesa.
UNANIMITAT
MOCIONS D’EN COMÚ PODEM:
1.‐ MOCIÓN DE CONDENA DE LOS ÚLTIMOS ATAQUES DE LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN ISRAELÍES EN
PALESTINA
Aquesta moció proposava al Ple adoptar els següent acords: “Mostrar su más rotunda
condena a la agresión del Gobierno de Israel al pueblo palestino; Instar al Gobierno
español que condenen el ataque, reconozca el Estado palestino y trabaje por el
cumplimiento de las resoluciones de la ONU; Instar a la ONU a que pongan al Estado de
Palestina bajo la protección internacional; Instar a la ONU crear una comisión de
investigación sobre los bombardeos israelíes en Gaza; Exigir al Gobierno de Israel para
que en cumplimiento de la resolución 242 C.S. de la ONU, del 22 de noviembre de 1967

proceda al retiro militar de los territorios ocupados; Exigir el derribo del muro construido por Israel en
territorio palestino, e instar a que se reparen los daños ocasionados por el bloqueo y los bombardeos; e
Instar a promover desde el Ayuntamiento una campaña de ayuda de emergencia para paliar la situación
que se está viviendo en la franja de Gaza, atendiendo así al llamamiento de Cruz Roja para pedir ayuda
humanitaria.”
En Comú Podem va condemnar el genocidi; el PSC va dir que aquest conflicte era una clara amenaça als
drets humans; ERC va reclamar l’acabament del conflicte armat i el reconeixement del dret dels ciutadans
a tornar a casa, a més de demanar l’amnistia per als presos polítics palestins; i Junts va retreure a les
institucions internacionals la seva permissibilitat. Ciutadans es va abstenir al∙legant que era competència
internacional.
PSC: A FAVOR
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
CIUTADANS: ABTENCIÓ
JUNTS: A FAVOR
2.‐ MOCIÓ PER UNA PIROTÈCNIA RESPECTUOSA I SEGURA
Aquesta moció proposava al Ple adoptar els següent acords: “Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt doni
suport a les festes populars i a la cultura del nostre país, en que la pirotècnia s’utilitza per part de
professionals o d’entitats socials especialitzades en unes dates, horaris i ubicacions concretes, aptes i
respectuoses; Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es comprometi a regular, amb una ordenança específica
o un annex a les ordenances de convivència existents, la utilització de la pirotècnia al municipi,
especialment d’aquella que suposa un alt impacte sonor, delimitant els dies, els horaris i les ubicacions
concretes en que es podrà fer ús d’artefactes pirotècnics per part de la ciutadania en general i
implementant mesures de protecció i seguretat en el seu ús; Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es
comprometi a dur a terme campanyes informatives sobre els problemes i perjudicis que causa l’ús
indiscriminat de pirotècnia d’alt impacte sonor en persones, animals i medi natural; i Que l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt es comprometi a utilitzar en les festes municipals, de forma prioritària, artefactes pirotècnics
de baix impacte sonor.”
El PSC va estar‐hi d’acord menys en el segon punt, ja que va dir que ja hi ha una normativa que ho regula i
de la qual es fa difusió. També va dir que l’Ajuntament va substituint les activitats amb pirotècnia sorollosa
per pirotècnia cada vegada menys sorollosa i més lluminosa.
ERC va dir que cal trobar l’encaix entre la tradició festiva, que és molt de pirotècnia, i la proposta. I, en
referència al punt 2, va comentar que caldria treballar la regulació amb les entitats afectades.
Ciutadans va reclamar que, a més d’informació sobre la normativa, també s’informés
sobre les afectacions que pot tenir en una part de la població.
Junts va dir no estar d’acord amb la moció si es tractava d’una reducció dràstica de la
pirotècnia, ja que estava arrelada a la tradició, però si que caldria concretar‐ne els
moments i fer‐ne una reducció suau.

La moció es va aprovar per unanimitat, traient el punt 2.
UNANIMITAT
MOCIÓ D’ERC:
1.‐ MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL
Aquesta moció proposava al Ple adoptar els següent acords: “L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es posa al
costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o
neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol; Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà
d’un espai en el cementiri , de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal,
gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i d’altres estratègies
d’acompanyament; Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer
difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol; i Donar suport a les
associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al
municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.”
PSC”.
Tots els grups polítics van estar d’acord a ajudar la ciutadania que passa per aquesta situació dolorosa.
UNANIMITAT
14.‐ PRECS I PREGUNTES.
ERC va fer preguntes sobre el camí de vianants i/o carril bici cap a Granollers, el Centre Municipal
d’Activitats Empresarials i el Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social.
En Comú Podem va plantejar preguntes relatives a els mitjans de comunicació municipals i l’Espai Can
Malé.

