
 
 

 

 
 

Crònica del Ple Municipal ordinari de 24 de 
novembre de 2022 

 

1.‐ Aprovació de l’acta de la sessió plenària del passat 21 de juliol.  

 

El Ple va aprovar l’acta de la sessió del Ple del dia 21 de juliol de 2022.  

 

UNANIMITAT 

 

2.‐ Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

El Ple va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del dia 19 de setembre a l’11 de novembre de 2022, 

que van del número 891 al 1105.   

 

3.‐ Aprovació del nomenclàtor dels camins municipals.  

 

Després de l’aprovació del catàleg de camins municipals de Lliçà d’Amunt, que inclou la relació de camins 

municipals, i tenint en compte que aquesta relació no està incorporada al nomenclàtor de camins i carrers 

de Lliçà d’Amunt, el Ple va aprovar el nom dels camins municipals, que es donaran d’alta en el  llistat de 

carrers de Lliçà d’Amunt. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que hi ha 79 camins municipals amb nom i reconeguts per la Diputació, 

que cal introduir en el nomenclàtor per facilitar‐ne la identificació.  

Tots els grups municipals van estar‐hi d’acord argumentant la necessitat de facilitar la gestió.  

 

UNANIMITAT 

 

4.‐ Aprovació de la mutació demanial subjectiva de l’edifici de l’antiga escola Sant Baldiri. 

 

El Ple va aprovar la mutació demanial subjectiva a favor de la Generalitat de Catalunya de l’immoble inscrit 

a l’Inventari de Béns de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb la qualificació jurídica de bé de domini públic, 

lliure  de  càrregues,  gravàmens,  servituds  i  limitacions  al  domini,  per  destinar‐lo  a 

equipament escolar.  

El  regidor  d’Educació,  Fran  Sánchez,  va  explicar  que  l’edifici  de  l’antiga  escola  Sant 

Baldiri  ja era de titularitat del departament d’Educació de la Generalitat, però que cal 

canviar‐ne l’ús de Primària a Secundària, ja que ara inclou els cicles formatius de l’INS 

Lliçà i es vol que aculli tota la formació professional del municipi.  



 
 

 

ERC va preguntar si aquest fet limitaria l’ús de l’edifici i si es podria continuar 

fent la formació d’adults.  

 

 

El regidor d’Educació va contestar que l’ocupació de Secundària és en horari de matí i que el Departament 

d’Educació de la Generalitat ja és conscient que a la tarda hi ha l’Escola de Persones Adultes de la Vall del 

Tenes.  

En  Comú  Podem  va  preguntar  si  hi  havia  algun  conveni  escrit  sobre  el  manteniment  a  l’edifici  de  les 

formacions que ja s’hi estan duent a terme.  

El regidor d’Educació va dir que hi havia un acord per a l’ús a la tarda.  

L’Alcalde,  Ignasi  Simón,  va  afegir  que  hi  hauria  un  estalvi  per  part  de  l’Ajuntament,  ja  que  ara  el 

departament d’Educació de la Generalitat no pot assumir les despeses de millora, consum, consergeria... i 

després si.  

Ciutadans  va  remarcar  que  la  titularitat  és  de  la  Generalitat,  però  l’Ajuntament  en  pot  fer  ús  i,  a més, 

representa un estalvi de despeses per a l’administració local.  

Junts  va  voler  fer  constar  que,  tot  i  que  representarà  un  estalvi  econòmic  per  l’Ajuntament,  aquest  no 

cobrarà impostos a la Generalitat.  

L’Alcalde va contestar que això estava regulat per norma.   

 

PSC: A FAVOR 

ERC: A FAVOR 

EN COMÚ PODEM: ABSTENCIÓ 

CIUTADANS: A FAVOR 

JUNTS: A FAVOR 

 

5.‐ Afers urgents. 

 

No n’hi havia. 

 

6.‐ Mocions. 

 

6.1.‐ Moció conjunta per a la millora del finançament de l’administració local.  

 

El Ple va acordar sol∙licitar al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les Diputacions 

dotacions  i  mesures  a  favor  dels  ens  locals  per  donar  resposta  a  l’augment  de  despeses  vinculat, 

directament o indirectament, a diferents aspectes. 

El  portaveu  del  PSC,  Fran  Sánchez,  va  justificar  aquesta  moció  pel  col∙lapse  de  les 

finances municipals i la necessitat de corresponsabilitat de les institucions que hi estan 

per sobre.  

ERC  va  fer  notar  que  es  tractava  d’una  moció  de  partits  de  tots  els  colors  que 

reclamaven a  institucions de tots els colors. El portaveu d’ERC va recordar que el seu 



 
 

 

partit era republicà i municipalista i que creia que era des dels municipis on 

es treballa per fer els pobles millors, i es necessiten més diners per fer coses per a la nostra gent.  

En Comú Podem va dir que la moció venia d’un ens municipalista i que tots els partits hi estaven d’acord, 

que era una moció justa i que calien més diners per a l’administració més propera al ciutadà.  

Ciutadans també va dir que era necessari. 

Junts també va defensar la funció propera i essencial dels Ajuntaments.  

 

UNANIMITAT 

 

6.2.‐ Moció d’En Comú Podem per a la transparència de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. 

Aquesta moció demanava d’instar a la Mancomunitat de la Vall del Tenes a crear un òrgan d’informació i 

control  on  s’integrin  els  grups municipals  de  l’oposició  dels  diferents  ajuntaments,  i  a  fer  una  auditoria 

econòmica sobre la gestió dels anys 2020, 2021 i 2022. 

En  Comú  Podem  va  explicar  que  la  moció  tenia  dos  objectius:  fiscalitzar  el  diner  públic  que  surt  de 

l’Ajuntament per aportar a la Mancomunitat i crear transparència a la Mancomunitat on participem.  

L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que la transparència de la Mancomunitat és millorable i que calia millorar la 

informació a  tots els  regidors  i  també als ciutadans. L’Alcalde va comentar que sol∙licitaria que es posés 

aquest punt a l’ordre del dia de la Mancomunitat.  

ERC va afegir que també calia un control de les decisions, no només dels diners, i que si no s’aconseguia 

més informació de la Mancomunitat, que aquesta informació arribés a l’oposició des de l’Ajuntament, que 

es busqués una solució.  

Ciutadans  va  recordar  que  moltes  vegades  el  seu  grup  s’havia  abstingut  en  punts  relatius  a  la 

Mancomunitat per falta d’informació, i va dir que l’oposició també té la funció de saber què es fan amb els 

diners que s’aporten a la Mancomunitat.  

Junts  va  dir  que  els  partits  que  no  estaven  representats  a  la  Mancomunitat  tenien  una  sensació 

d’hermetisme.  

L’Alcalde va afegir que, per un tema gerencial, s’estava en una situació d’impàs i que confiava que tornés 

l’estabilitat i això permetés millorar la informació.  

 

UNANIMITAT 

 

7.‐ Precs i preguntes. 

En Comú Podem va fer tres preguntes relatives al Pla Agrari de la Mancomunitat, el Sector Agrari de Lliçà 

d’Amunt i els Centres Cívics. 

 

 


