
 
 

 

 
 

Crònica del Ple Extraordinari del 20-10-22 

 
1.- Aprovació inicial de la modificació del Pressupost 2022.  
El Ple va aprovar inicialment la modificació del pressupost de despeses de l’exercici 2022 per suplement de crèdit 
i crèdit extraordinari d’import 971.760,11 euros a finançar amb baixes d’amortitzacions d’entitats financeres i 
romanent de tresoreria. Els suplements de crèdit són per a Programes serveis socials, Accions solidàries i 
concretes, Transferències serveis socials, Consell Comarcal, Manteniment enllumenat públic, Carburants recollida 
escombraries, Combustible educació, Consum electricitat edificis, Inversions enllumenat, Manteniment i 
instal·lacions municipals i Centre escolar 3-16 anys.  
El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va comentar que, en relació al Consell Comarcal, l’any passat no van cobrar el 
transport escolar i aquest any s’ha de pagar doble. En relació a les altres partides, va justificar l’augment de costos 
per les necessitats d’ajuda a les persones en relació a Serveis Socials i per intentar contenir el fort augment de les 
factures elèctriques en relació a l’enllumenat públic. També va dir que els diners del centre escolar 3-16 eren 
necessaris per poder licitar l’obra i començar l’edifici.  
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir que el seu partit fa anys que diu, quan s’aproven els pressupostos, que la 
partida de Serveis Socials és baixa, i sempre acaba quedant curta. També va demanar a l’equip de govern de 
desglossar més els conceptes, que no siguin tan genèrics, per saber a què fan referència. Sobre el centre escolar 
3-16 anys, Iban Martínez va retreure la desviació de preu en el cost de l’edifici. El portaveu d’ERC va dir que 
esperaven modificacions per arreglar la xarxa d’aigua i per a més reasfaltatges de carrers, i que les modificacions 
que es portaven a Ple eren per tapar forats.  
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que més del 60% de les modificacions era per a noves inversions, no per tapar 
forats. L’Alcalde també va explicar el suplement de crèdit per al centre escolar 3-16 anys i va dir que el preu inicial 
era en funció d’un projecte bàsic i que en passar al projecte executiu han augmentat les exigències de la Generalitat 
en relació a l’edifici i també els preus dels materials, una situació excepcional i regulada. Sobre els suplements de 
crèdit de combustible i electricitat, Ignasi Simón va explicar que s’havien posat en unes partides concretes però que 
després els diners es repartirien en altres partides vinculants.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va comentar que es tractava de la tercera modificació del pressupost 
i que algunes coses no s’entenien, ja que s’hauria d’elaborar el pressupost en base al que s’hagués gastat l’any 
anterior, i l’any passat ja va passar el mateix amb la partida de Serveis Socials i amb la del Consell Comarcal, que 
es van haver d’augmentar. De tota manera, Polo va dir que el suplement de crèdit per a Serveis Socials estava 
justificat, perquè no es pot quedar al descobert, però que no entenia les altres modificacions. El portaveu d’En Comú 
Podem va preguntar perquè el canvi a Leds al centre urbà no podia esperar fins al pressupost 2023 i, sobre el centre 
escolar 3-16 anys, es va queixar del sobrecost en les obres públiques, que va qualificar de poc ètic i moral.  
La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va incidir en què s’havia adjudicat el disseny i l’obra de 
l’escola 3-16 de forma conjunta, i que la licitació es va fer sobre un projecte bàsic, que en redactar l’executiu ha 
augmentat de cost perquè la Generalitat exigeix més coses per a l’edifici i les tarifes del material han augmentat.  
El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va explicar que el pressupost inicial de Serveis Socials estava en diferents 
partides com la de pobresa energètica. També va comentar que, en referència al suplement de crèdit per al Consell 
Comarcal, les factures arriben quan arriben i potser l’any vinent torna a passar el mateix i també 
cal una modificació. I, en relació a l’enllumenat, va contestar que el canvi a Leds al centre 
s’havia avançat per poder sol·licitar una subvenció i per poder contenir el fort augment de la 
despesa elèctrica el més aviat possible.  
El portaveu d’En Comú Podem va concloure que, amb aquestes modificacions, hi havia una 
diferència de 8,5 milions respecte al pressupost inicial, que ens deixaven gairebé sense  
 



 
 

 

 
romanent i que el deute de l’Ajuntament a final d’any seria de més de 5 milions d’euros. Antonio Polo va dir que 
aquests números els preocupaven. 
En portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va comentar que la situació li semblava un “dejà vu” i que, si bé li semblava 
correcte el suplement de crèdit per a Serveis Socials, sobre l’escola 3-16 li hauria agradat veure el disseny perquè 
sembla un projecte faraònic. Vera va dir que, respecte a l’escola, no estava d’acord ni amb qui ni com es pagava.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va comentar que era la tercera modificació del pressupost d’aquest any i que 
això li reafirmava el fet que l’equip de govern anava sobre la marxa. Busquets va dir que una part petita de les 
modificacions les entenia (carburants, consum energètic i temes de caire social), però va dir que l’altra part s’hauria 
de poder controlar. El portaveu de Junts va manifestar que ens mengem el romanent de tresoreria, l’endeutament 
es dispara i les inversions que es fan no arriben a la població, que es continua queixant.  
Aquest punt es va aprovar amb el vot en contra dels partits de l’oposició.  
 
PSC: A FAVOR 
ERC: EN CONTRA 
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA 
CIUTADANS: EN CONTRA 
JUNTS: EN CONTRA 
 
2.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua 
potable. 
El Ple va aprovar la sol·licitud de subvenció per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa 
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU 
(ref. BDNS 636385), per a l’actuació RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA DEL 
SECTOR MAS BO/CAN LLEDÓ DE LLIÇÀ D’AMUNT. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que l’ACA demanava un acord de Ple per sol·licitar una subvenció per a la 
millora de la xarxa d’aigua.  
ERC va puntualitzar que un dels requisits per a la subvenció era reduir un 20% les pèrdues d’aigua i que encara 
estem en un 40%. El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va qualificar la xarxa d’aigua de nefasta i va dir que estem 
llençant la meitat de l’aigua, que només fem petits ajustos i que cal un projecte a llarg termini. També va dir que el 
manteniment és una obligació de l’adjudicatari i que demanem molt a la gent a canvi del que els donem. Martínez 
va dir que en 15 anys de govern socialista la xarxa d’aigua no havia millorat de manera espectacular i va preguntar 
que, si no ens donaven la subvenció o era molt petita, si igualment s’apostaria per això.  
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que la xarxa d’aigua s’havia millorat a poc a poc i que s’havia fet un 
sobreesforç.  
La regidora de Companyies de serveis, Lourdes Martín, va afegir que s’havia exigit canvis d’aforaments a 
comptadors, la qual cosa permetia controlar millor fuites i abusos.  
ERC va concloure que el projecte de millora no ha evolucionat i que la xarxa s’ha anat deteriorant.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va manifestar que la xarxa d’aigua estava feta un desastre i que els 
anys passen i la seva vida útil es va esgotant, encara que es facin inversions, perquè són insignificants. Polo va 
dir que la xarxa tampoc compleix la normativa d’antiincendis en relació a la pressió de l’aigua i que els preocupa 
els 60 km de canonada d’uralita, que també és un problema per a la salut, i va recordar una nova llei que obliga a 
fer un cens d’amiant. El portaveu d’En Comú Podem va anomenar la fuga de fa mesos al carrer Josep Maria de 
Segarra i va dir a l’equip de govern que semblava que no s’ho prenien prou seriosament. 
Antonio Polo va comentar que d’un pressupost de més de 9 milions, la inversió a la xarxa 
d’aigua només suposava un 2% i va demanar que es comencessin a picar portes per a rebre 
més ajudes com aquesta que es portava a Ple perquè amb el pressupost municipal no s’hi 
arribava.  
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, també va retreure l’estat del carrer de Josep Maria de 
Segarra, una situació que va qualificar de vergonyosa.  
 



 
 

 

 
La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va explicar que en el carrer de Josep Maria de Segarra 
el problema estava en la xarxa de sanejament, ja que les aigües pluvials i fecals no estaven separades, i que el 
Consorci del Besòs s’encarregava de l’actuació.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que les dades de l’auditoria ens han de fer pensar i que, a més de 
l’antiguitat de la xarxa, també ens hem de plantejar el que suposa a nivell climàtic (sequera i malbaratament 
d’aigua), a nivell de salut (fibrociment i càncer) i a nivell econòmic ( l’aigua que es perd la paguem entre tots els 
ciutadans).  
Tots els grups van votar a favor de la subvenció. 
 
UNANIMITAT 
 
3.- Aprovació de l’addenda del conveni amb el Departament d’Educació.  
El Ple va aprovar l’addenda al 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 Martí i Pol per acollir l’institut escola de Lliçà d’Amunt, en el sentit que l’increment de pressupost s’assumirà 
en la mateixa proporció que l’establerta al conveni, és a dir un 50% per cada part, ja que en la redacció del Projecte 
bàsic de les obres s’han incorporat les indicacions de la Direcció General de Centres Públics i hi ha hagut un 
increment de pressupost de les obres. 
ERC, després de l’explicació de l’equip de govern en el primer punt del Ple, va comentar que l’augment de costos 
era d’un 16% i que a l’Ajuntament li repercutia la meitat.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va insistir en què no estava d’acord amb els sobrecostos en l’obra 
pública i va afegir que Educació és competència de la Generalitat i que l’Ajuntament ja feia prou pagant la meitat 
com per haver d’assumir l’increment i també avançar els diners.  
El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va tornar a explicar els motius de l’increment del pressupost.  
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va retreure que la Generalitat fes servir l’Ajuntament com a caixa de pensions 
i que l’equip de govern tingués tanta pressa per fer aquest projecte quan s’acaba la legislatura.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que és difícil d’entendre que fem de caixa d’estalvis i va tornar a 
demanar explicacions sobre l’increment del pressupost, que el regidor Sánchez va tornar a explicar com a resultat 
de l’ampliació de la normativa i de la inflació.  
El punt es va aprovar amb els vots en contra d’En Comú Podem i Ciutadans i l’abstenció de Junts.  
 
PSC: A FAVOR 
ERC: A FAVOR 
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA 
CIUTADANS: EN CONTRA 
JUNTS: ABSTENCIÓ 
 
4.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2023. 
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2023 i següents, així com el 
seu text refós. També va aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
- Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
- Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres. 
- Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
- Ordenança Fiscal número 5 reguladora de les Contribucions especials. 
 



 
 

 

 
- Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’actes o actuacions comunicades en matèria d’urbanisme. 
- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals. 
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per parades, espectacles i atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants, i rodatges cinematogràfics. 
El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va explicar que la tendència era congelar totes les taxes perquè no els 
augmentessin els costos a les famílies, i que també hi ha modificacions de textos per ajustar-los a la normativa.  
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir que feia tres anys que el seu partit demanava la congelació de les taxes 
i que l’equip de govern en justificava la pujada. Ara, va dir, a 7 mesos de les eleccions, l’equip de govern congela 
les taxes, i va preguntar si els havien fet cas, pensaven en la campanya electoral o quina justificació hi havia. 
Martínez va comentar que la crisi no era d’ara sinó que ve d’anys enrere. Tot i estar d’acord amb la congelació de 
les taxes, el portaveu d’ERC va dir que votarien en contra perquè votar a favor seria com donar per bones les 
modificacions d’aquests darrers anys.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que era previsible a 6 mesos d’eleccions i va retreure l’augment 
anterior de la taxa d’escombraries, a meitat de la pandèmia, quan ja hi havia acomiadaments i ERTES.  
L’Alcalde, Ignasi Simón, en relació a la taxa d’escombraries, va dir que l’augment de la taxa estava justificat perquè 
no volien que es fes més gran el dèficit.  
Ciutadans va dir que tant de bo sempre fos així i es congelessin les taxes. 
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que un servei públic no ha de ser beneficiari i va demanar una 
justificació per congelar ara els impostos i no haver-ho fet en el moment de la pandèmia, i va afegir que era sospitós 
que es fes ara a pocs mesos d’eleccions.  
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que la crisi era diferent i que la crisi energètica actual és més incerta i ara 
han de ser més prudents.  
Aquest punt es va aprovar amb el vot en contra d’ERC i l’abstenció d’En Comú Podem i Junts.  
 
PSC: A FAVOR 
ERC: EN CONTRA 
EN COMÚ PODEM: ABSTENCIÓ 
CIUTADANS: A FAVOR 
JUNTS: ABSTENCIÓ 
 
5.- Aprovació inicial de les ordenances reguladores. 
El Ple va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives 
municipals i el Reglament dels actes de benvinguda a la comunitat dels infants de Lliçà d’Amunt. 

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir que el seu partit estava a favor del reglament, però en contra de la 
modificació de l’ordenança. Sobre el reglament, Martínez va dir que estava bé que algú volgués fer un acte 
de benvinguda al seu nadó no vinculat amb l’església. En relació a l’ordenança, va retreure que no s’hagués 
modificat el redactat del circuit de Can Malé on se celebren les 24H.  

L’Alcalde va explicar que hi havia una denúncia d’un veí i que s’està pendent d’un Pla 
Especial, i que de moment era millor preservar aquest espai.  

 



 
 

 

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va comentar que es tractava de 
canvis tècnics.  

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va estar d’acord en aquest punt. 

El portaveu de Junts, Manel Busquets, va comentar que, en l’ordenança, seria millor posar que preval el 
criteri dels monitor i de l’activitat en quant als aforaments, per no crear confusió. Sobre el reglament, va dir 
que li agradava i que li despertava tendresa.  

El punt es va aprovar amb l’abstenció d’ERC, En Comú Podem i Junts.  

PSC: A FAVOR 
ERC: ABSTENCIÓ  
EN COMÚ PODEM: ABSTENCIÓ 
CIUTADANS: A FAVOR 
JUNTS: ABSTENCIÓ 

 


