
 
 

 

 

CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DEL 31 DE MARÇ DE 2022  
1.- Aprovació d’actes de Plens. 

El Ple va aprovar les actes de les sessions plenàries del 23 de desembre de 2021 i del 27 de gener de 2022. 

UNANIMITAT 

2.- Donar compte de Decrets d’Alcaldia. 

Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos de l’1 de gener al 16 de març de 2022, que van del número 

1 al 287. 

3.- Donar compte dels informes d’estabilitat i de període mig de pagament del quart trimestre de 2021. 

Es va donar compte dels informes d’estabilitat i de període mig de pagament del quart trimestre de 2021.  

4.- Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost 2021.  

Es va donar compte del Decret d’Alcaldia número 234 de data 1 de març de 2022, pel que s’aprova la liquidació 

del pressupost de l’exercici 2021, de conformitat amb les dades que es reflecteixen a la comptabilitat municipal 

executada durant l’esmentat exercici i de conformitat amb la documentació.  

L’interventor, Toni Hierro, va explicar les dades econòmiques de l’informe d’intervenció relatiu a la liquidació 

del pressupost de 2021, que ha deixat un romanent de Tresoreria positiu de 5.327.422,89 euros, un estalvi 

net positiu i compleix amb el principi d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, el límit del deute i 

el període de pagament. 

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va manifestar que aquesta liquidació era el resultat “d’anar fent estalvi per 

després gastar-ho a final de mandat”. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar que mirant les liquidacions d’anys anteriors, el romanent s’havia anat 

gastant any rere any. 

Per la serva part, el portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que a l’octubre, quan es va aprovar el 

pressupost, ja pensava que no era un pressupost real i que s’incorporaria el romanent de la liquidació per 

anar fent modificacions pressupostàries durant l’any. 

Oriol Vera, de Ciutadans, va assenyalar que era una liquidació de majoria absoluta, que va fent segons el seu 

criteri polític, també es va mostrar sorprès per la modificació de pressupost al mes de març.   

                                                                                                                                                             

 

 

 



 
 

 

 

En el eu torn, Manel Busquets, portaveu de Junts, va donar la seva opinió sobre les xifres i va parlar sobre la 

regla de despesa dubtant que aquesta dada acabés desapareixent. 

Simón va remarcar que el més important era que el pressupost de 2021 s’havia complert, ja que s’havia 

executat més del 90%. 

 

5.- Aprovació inicial de la modificació del pressupost 2022. 

El Ple va aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’exercici 2022 mitjançant suplement de crèdit 

(per a subvencions de cooperació, reasfaltats i el Parc de Ca l’Artigues) i crèdit extraordinari (per a l’adquisició 

de contenidors) a finançar amb romanent de tresoreria (2.705.000 euros). També va aprovar inicialment la 

modificació de les Bases d’Execució del Pressupost 2022.  

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va comentar que amb la liquidació aprovada es disposaria de l’estalvi 

anual per incorporar crèdit amb l’objectiu de continuar millorant el municipi. En primer lloc, Sánchez va 

enumerar i explicar les modificacions amb suplement de crèdit: 5.000 euros destinats al Fons Català de 

Cooperació amb motiu de la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb Ucraïna; 500.000 euros per 

reasfaltats de diversos carrers del municipi com la continuació del carrer la Fàbrica, l’arranjament del camí 

d’accés a Ca l’Artigues i Can Farell, el carrer Creu de Baduell, entre d’altres; i 300.000 euros per completar el 

projecte de millora del Parc del Rosa Oriol, que esdevindrà una gran zona de lleure i passeig. Pel que fa al 

crèdit extraordinari, el regidor Fran Sánchez va comentar que s’incorporaven 1.900.000 euros per a 

l’adquisició de nous contenidors d’escombraries, ja que era necessari fer un canvi integral per a la millora 

del sistema de recollida. 

Pel que fa a la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost 2022, Sánchez va explicar que es proposava 

modificar la distribució de les subvencions nominals previstes per a les entitats esportives, per tal d’adequar-

la al número real de nens i nenes inscrits/tes. Per últim, també va assenyalar que s’havia incrementat en 

3.000 euros la subvenció del Grup 24 hores amb motiu del canvi d’ubicació del circuit, que ha generat una 

major despesa. 

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir que s’havia deixat pel final del discurs la modificació de la partida 

dels contenidors, tot i la seva importància; també va plantejar dubtes respecte a la 

partida destinada a Ucraïna. Pel que fa al canvi de la distribució de les subvencions va 

preguntar si s’havia tingut en compte l’esport femení, ja que, segons va dir, no estava 

ben explicat. En referència al suplement de crèdit pel Parc Rosa Oriol  va comentar que, 

tot i portar tres anys parlant del projecte, s’havia fet a última hora. Martínez també va  



 
 

 

 

assenyalar que veia just l’import dels reasfaltats per fer-ne molts i que això podria provocar que 

s’aixequessin en poc temps.  

En referència a la incorporació de crèdit extraordinari, ERC va afirmar que els contenidors actuals estaven 

fets malbé, però que necessitàvem un canvi de model i, segons va dir, la inversió en nous contenidors elimina 

qualsevol opció de millora del sistema de recollida actual.  

En resposta a la intervenció d’ERC, Fran Sánchez, portaveu del PSC, va aclarir que els 5.000 euros per Ucraïna 

es destinaven a una aportació directe al Fons de Cooperació i que, paral·lelament, des d’Acció social s’estava 

implementant el pla d’acollida amb les 24 persones que han arribat des d’Ucraïna al municipi, i se’ls s’està 

fent seguiment i acompanyament en diversos àmbits. Pel que fa als reasfaltats, Sánchez va afirmar que les 

actuacions que es fessin cobririen les necessitats amb la millor qualitat perquè poguessin durar el màxim 

temps possible. En referència al Parc de Ca l’Artigues, va assenyalar que es tractava d’una parcel·la gran i 

que s’havien tingut en compte molts aspectes que han anat definint el projecte que donarà com a resultat 

un “parc molt maco que podrem gaudir entre tots”. En el tema de la recollida d’escombraries, Sánchez va 

remarcar que amb la compra dels nous contenidors només s’eliminava el sistema “porta a porta”, que en 

les reunions amb els experts ja es va descartar perquè era inviable en el nostre municipi. Els nous contenidors 

que es compraran, va dir, estan preparats per adaptar qualsevol altre model de recollida que es decideixi 

més endavant. En resposta als criteris tinguts en compte per modificar la distribució de les subvencions, va 

explicar que s’havien valorat diversos aspectes, un d’ells referent a la promoció de l’esport femení. 

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va reiterar que mancava l’explicació de la modificació de la distribució de 

les subvencions nominals. També va assenyalar que el que s’estava aprovant era una compra de contenidors 

per continuar amb el mateix model i, que potser, si la comissió que es va crear per parlar dels models de 

recollida s’hagués reunit per explicar el tema es podria haver aprovat amb el suport del seu grup. 

La intervenció de la regidora de Medi Ambient, Mariona Pedrerol, va anar en la línia del que havia explicat el 

seu company de govern, Fran Sánchez, sobre la inviabilitat del model de recollida “porta a porta”, 

principalment, per l’orografia del nostre municipi. La regidora també va afirmar que no es tractava d’una 

inversió sinó d’una necessitat de canvi, ja que els contenidors actuals estan en molt mal estat. Pedrerol va dir 

que des de la regidoria s’estava observant l’evolució de diversos models de recollida, com és el cas del sistema 

de tancament de contenidors, i que es portaria a terme una prova pilot d’aquest sistema  

a dos barris del municipi per veure el resultat. A banda de l’estudi de models de recollida, 

Mariona Pedrerol va explicar que  

 

 



 
 

 

 

s’estava portant a terme una campanya de comunicació per fomentar el reciclatge entre la ciutadania, ja que 

segons va comentar, encara hi ha persones que tenen dubtes a l’hora de reciclar; també s’estan estudiant els 

itineraris dels camions de recollida per augmentar-ne l’eficiència, etc.  

Antonio Polo, portaveu d’En Comú Podem, va iniciar la seva intervenció dient que ja era la segona 

modificació pressupostària que es feina en tres mesos. Segons va dir, les modificacions haurien de ser un 

instrument per corregir errors o bé per emergències, però no per fer un pressupost paral·lel. Polo va 

comentar que en el pitjor moment de la pandèmia es va pujar el rebut de la recollida d’escombraries i ell 

havia proposat utilitzar el romanent de tresoreria per assumir aquest increment, però la resposta havia estat 

que el romanent només es podia tocar en cas d’emergència.  Segons va afirmar el portaveu d’En Comú 

Podem, si que es tractava d’una emergència, en aquell moment, la pujada del rebut, com podria ser-ho en 

aquests moments el mal estat de la xarxa d’aigua, ja que es produeixen molts talls del servei i en moltes 

ocasions la pressió és molt baixa, el portaveu va suggerir que es podria haver incrementat la partida per 

millorar-la. Antonio Polo va finalitzar la seva exposició indicant que aquest any es gastaria el romanent de 

tresoreria perquè es tractava de l’any anterior a les eleccions municipals. 

 L’Alcalde, Ignasi Simón, en resposta a Antonio Polo, va explicar que les modificacions que es proposen són 

puntuals i, pel contrari, la modificació d’un rebut no és puntual perquè s’hauria d’assumir la rebaixa l’any 

següent. Pel que fa a les inversions anuals, Simón va manifestar que els números podem desmuntar 

fàcilment la teoria d’En Comú Podem, perquè cada any s’ha invertit al màxim, segons va dir l’Alcalde, “no 

s’ha parat de fer inversions i asfalts des del primer dia de mandat”.  

Polo va replicar que no s’havien gastat 900.000 euros en reasfaltats cada any. L’Alcalde, Ignasi Simón, va 

puntualitzar que poden variar les inversions que es feien, però el còmput global en termes despeses anuals 

ha estat molt similar en els darrers anys. 

Pel que fa al tema de la millora de la xarxa d’aigua, l’Alcalde va comentar que s’estudiaria i que si era 

necessari fer una ampliació de partida per aquest tema es faria. 

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va explicar que el pressupost inicial que aprova l’Ajuntament conté les 

línies de despesa corrent previstes i que l’estalvi permet fer altres tipus d’inversions, bé per fer millores o 

per emergències, és un funcionament, va dir, similar al d’una economia particular. 

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va fer un repàs de les modificacions i va assenyalar 

que a l’octubre ja va veure que caldria augmentar la partida destinada a reasfaltats. En 

el cas de la incorporació de crèdit per  a la compra de contenidors, va posar en dubte de 

si havia estat o no improvisada, però va dir que es podria haver tingut en compte en el 

pressupost inicial.  



 
 

 

 

L’Alcalde va explicar que aquesta inversió estava planificada i que s’havia fet així perquè comptaven amb el 

bon resultat de l’exercici 2021 i, també, per un tema de normativa comptable. 

Fran Sánchez va afegir que en el pressupost inicial s’havia de prioritzar obligatòriament el projecte educatiu 

3-16 i, per tant, no era viable incloure, inicialment, les dues inversions. Pel que fa al Parc de Ca l’Artigues, 

Sánchez va puntualitzar que el projecte inicial parteix d’una base que defineix el què es vol fer, però que és 

el projecte executiu el que concreta les actuacions exactes i aquest fet acaba incrementant el pressupost. 

El portaveu de Junts,  Manel Busquets, va mostrar el seu acord en fer millores pel municipi, però va 

assenyalar que es tractava de modificacions molt importants i, segons va comentar, semblaven fetes a la 

lleugera. Busquets va dir que el percentatge del pressupost del Parc de Ca l’Artigues s’havia incrementat 

molt respecte a l’inicial i, va afegir que “casualment” aquestes inversions coincidien en any preelectoral.  

PSC: A FAVOR  

ERC: EN CONTRA  

EN COMÚ PODEM: EN CONTRA  

CIUTADANS: EN CONTRA  

JUNTS: EN CONTRA 

 

6.- Aprovació del Pla de mesures antifrau 

El Ple va aprovar el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament en el marc de l’execució de les mesures 

contingudes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

L’Alcalde, Ignasi Simón va explicar que l’aprovació d’aquest Pla és un requisit en el cas que l’Ajuntament 

volgués sol·licitar alguna subvenció en el marc del programa “Next Generation EU”. Simón va comentar que hi 

ha tota una reglamentació que pauta el desenvolupament del Pla, entre elles, la creació d’un comitè, que ja 

estava constituït,  diversos apartats a tractar i unes avaluacions de control periòdiques; tot regulat per una 

normativa europea. 

El portaveu d’ERC, Iban Martínez va mostrar el seu acord amb l’aprovació del Pla, comentant que es tractava 

d’un document estàndard basat en una normativa preestablerta i necessari en el cas de voler accedir als 

Fons europeus, tot i així, també va assenyalar que tenia la percepció que quedaria tancat en un calaix perquè 

la motivació per aprovar-ho era l’accés a les subvencions i no la voluntat de controlar el 

frau. 

En resposta, l’Alcalde va comentar que les administracions púbiques tenen els seus 

propis controls per evitar el frau i que aquest esdevenia un més. 

 



 
 

 

 

Antonio Polo, d’En Comú Podem va manifestar que el seu grup estaria sempre d’acord amb l’aprovació de 

plans antifrau.   

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va dir que es tractava d’un pla molt tècnic i que votarien a favor. 

Per la seva part, Manel Busquets, de Junts, també va mostrat el seu acord dient que era un filtre més i que 

estaria a favor de tot el que suposés major control i transparència. 

UNANIMITAT 

 

7.- Autorització de compatibilitat. 

El Ple va reconèixer la compatibilitat d’un treballador municipal per poder realitzar tasques en l’àmbit privat 

d’acord amb una sèrie de condicions.  

Tots els grups es van mostrar d’acord amb la proposta al·legant que hi havia un informe tècnic de recursos 

humans que avalava la compatibilitat.  

UNANIMITAT 

 

8.- Aprovació de l’acta de delimitació entre els termes de Lliçà d’Amunt i Granollers. 

El Ple va aprovar l’Acta i la documentació complementària de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Lliçà d’Amunt i Granollers signada en data 7 de febrer de 2022.  

Els grups de l’oposició van manifestar que es tractava d’una modificació petita i molt ajustada i van votar a 

favor.  

UNANIMITAT 

 

9.- Desestimació del recurs de reposició contra l’acord de refús de la moció de reprovació del regidor Fran 

Sánchez. 

El Ple va acordar desestimar el recurs de reposició presentat pel portaveu d’En Comú Podem pels motius 

exposats a l’informe jurídic que conclou que els regidors Fran Sánchez i Lourdes Estéfano no s’haurien d’haver 

abstingut en la votació de la moció de reprovació presentada al no tenir un interès propi, particular i directe 

sinó un interès institucional.  

Antonio Polo, d’En Comú Podem, es va manifestar en desacord amb la interpretació en 

que es fonamenta la  desestimació del recurs. Segons Polo, el fet que el municipi formi 

part de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, que aquest organisme supramunicipal 

estigui finançat exclusivament pels 4 ajuntaments que en formen part i  que la persona 

representant actual de la Junta de la Mancomunitat tinguin un vincle matrimonial amb  



 
 

 

 

el regidor Fran Sánchez, són alguns dels motius que indiquen un interès personal i no institucional, tal i com 

s’argumenta al text del recurs, i per tant, és necessària la màxima objectivitat. Polo també va assenyalar que 

no s’havia portat al Ple la compatibilitat del regidor per ocupar el càrrec de gerent i va afegir, que s’havia 

fonamentat la desestimació en una jurisprudència molt antiga. 

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va iniciar el seu torn de paraula manifestant que no entraria a discutir la 

moció i va assenyalar que la garantia de l’ajuntament passa per confiar plenament en la capacitat dels seus 

serveis jurídics i de Secretaria per estimar i/o desestimar les qüestions que es presenten. Sánchez va dir que 

s’havien cenyit a l’orientació i el criteri  dels serveis jurídics i la Secretaria de l’Ajuntament, com es feia des 

de fa molts anys, i que no hi havia cap element que donés peu a pensar que la interpretació jurídica que 

s’havia utilitzat estigués malament. El regidor va manifestar que donaven validesa a la paraula dels qui 

s’encarreguen de fiscalitzar i orientar jurídicament, i que això, anava lligat a la professionalitat i 

l’honorabilitat de les persones que feien aquesta feina. Fran Sánchez es va preguntar quines serien les bases 

per discutir aquest assumpte, si es posaven en dubte els criteris dels professionals, les normes i les 

interpretacions jurídiques. El portaveu del PSC també va assenyalar que el recurs de reposició tenia un 

recorregut jurídic determinat, i que en cas de considerar que l’informe no té la valida suficient o no està ben 

orientat es podria recórrer a la via del contenciós administratiu per revocar-lo. Per complementar els 

exemples inclosos a l’informe de la desestimació, Sánchez va explicar alguns altres casos de mocions en les 

que les persones afectades havien pogut exercir el seu dret de votació. Per finalitzar la seva intervenció, el 

regidor va manifestar el seu desig de no allargar més aquesta situació, tot i que va mostrar-se receptiu per 

donar les explicacions públiques necessàries per continuar sent transparent.  

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va aclarir que la moció, a més de la reprovació al regidor, incloïa una 

sol·licitud a la Mancomunitat per regular que això no pogués tornar a passar, i va afirmar que aquesta feina 

no s’havia fet. Martínez també va manifestar que part de la feina de l’oposició era fiscalitzar el govern i en 

aquest cas, segons el seu parer, “s’havia passat de frenada”, també va posar de manifest que tindrien un 

problema cada cop que el Ple hagués de decidir qüestions que afectessin la Mancomunitat de la Vall de 

Tenes. El portaveu d’ERC va mostrar el seu desacord amb la postura de fer prevaldre els informes dels tècnics 

i les decisions dels serveis jurídics argumentant que els seus serveis jurídics i els dels altres grups de l’oposició 

feien interpretacions diferents respecte al mateix assumpte, a més, va afegir, les lleis 

estan per complir-les, però la majoria són interpretables. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va puntualitzar que confiaven en els informes de Secretaria perquè 

en tots aquests anys no havien fallat mai. 

 



 
 

 

 

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va diferenciar entre la moció que es va presentar conjunta, a la qual 

continuaven donant suport, però no tornaria a debatre; i, d’altra banda, va fer referència a la desestimació 

del recurs. En aquets segon punt, Vera va explicar que eren pragmàtics i acostumaven a donar suport als 

informes tècnics, però que en aquest cas concret, per la diversitat d’interpretacions jurídiques sobre 

l’assumpte, s’abstindrien en la votació. 

Per la seva part, Manel Busquets, de Junts, va aclarir que no es posava en dubte l’honorabilitat del personal 

de Secretaria, però no compartien la decisió jurídica presa. Segons Busquets, l’informe es basava en que no 

hi havia un interès personal sinó institucional, en aquest sentit, quan l’Ajuntament forma part de la 

Mancomunitat, hi ha un sou entremig i una relació de parentesc, si que és personal, va afirmar el portaveu 

de Junts. Pel que fa al tema de continuar per la via judicial, Manel Busquets va puntualitzar que en el moment 

de presentar la moció s’havia deixat clar que es tractava d’una qüestió ètica i no jurídica, segons va explicar, 

tot i que fos legal ocupar el càrrec, ells entenien que hi havia un buit legal sobre el tema que la Mancomunitat 

havia de corregir perquè no tornés a  passar. 

PSC: A FAVOR  

ERC: EN CONTRA  

EN COMÚ PODEM: EN CONTRA  

CIUTADANS: ABSTENCIÓ 

JUNTS: EN CONTRA 

 

10.- Afers urgents. 

No n’hi havia. 

 

11.- Mocions. 

11.1.- Suport al reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica.  

El grup Lliçà d’Amunt en Comú Podem va presentar aquesta moció per “donar suport a la resolució del conflicte del 

Sàhara en el marc del procés de descolonització sostingut en les resolucions de l’ONU inclòs el dret 

d’autodeterminació del poble sahrauí mitjançant un referèndum, traslladar al Govern d’Espanya el rebuig al pla del 

Regne del Marroc d’autonomia per al Sàhara Occidental per no donar compliment a les 

resolucions de l’ONU en ignorar el dret a la lliure determinació del poble sahrauí i traslladar al 

Govern d’Espanya el suport al reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica”.  

El portaveu del grup, Antonio Polo va recalcar que considerava molt important l’aprovació de la 

moció per a la defensa dels drets d’aquest país. 



 
 

 

 

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va manifestar que compartien plenament tot el que deia la moció i va 

afegir, que el dret a l’autodeterminació és un dret internacional que està regulat i al qual s’hauria de fer cas, 

és el poble el que ha decidir que vol fer mitjançant un referèndum. 

En el seu torn, el portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va compartir unes paraules dels seus companys en el 

Congrés dels diputats. 

Per la seva banda, Manel Busquet, portaveu de Junts va donar algunes dades per reflectir la gravetat de la 

situació, un conflicte que porta més de 47 anys. 

Per últim, Fran Sánchez, portaveu del PSC, va sol·licitar votar els punts per separat, el grup va donar suport 

al primer i al tercer punt i es va abstenir en el segon. 

PUNT 1 

UNANIMITAT 

PUNT 2 

PSC: ABSTENCIÓ 

ERC: A FAVOR 

EN COMÚ PODEM: A FAVOR 

CIUTADANS: A FAVOR 

JUNTS: A FAVOR 

PUNT 3 

UNANIMITAT 

 

12.- Precs i preguntes.   

El grup d’En Comú Podem va plantejar preguntes entorn de dos temes: els Premis Licius i el trasllat de la 

seu del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT).  

El grup d’ERC  va plantejar preguntes entorn al tema dels canvis de sentit als carrers propers al Centre Cívic 

i Piscines de Ca l’Artigues. 


