
 
 

 

 
 

CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DEL 29 DE 
SETEMBRE 

 
1.- Aprovació d’actes anteriors. 
El Ple va aprovar les actes de les sessions plenàries del 31 de març i del 26 de maig. 
Aprovat per UNANIMITAT 
 
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
Es va donar compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia emesos del 8 de juliol al 16 de setembre, que van del 
número 607 al 890.  
 
3.- Nomenament de representant al Consell de Formació Professional i Ocupació del Vallès Oriental. 
El Ple va aprovar designar el regidor de Promoció econòmica Marc Palet com a representant de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt en el Consell Plenari de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i el regidor 
d’Educació i Esports Fran Sánchez com a suplent. 
Els grups de l’oposició van coincidir a dir que la proposta del regidor de Promoció econòmica com a 
representant els semblava millor que la del regidor d’Educació que es proposava en l’anterior Ple.   
Aprovat amb els vots següents: 
PSC: A FAVOR 
ERC: ABSTENCIÓ 
EN COMÚ PODEM: ABSTENCIÓ 
CIUTADANS: A FAVOR 
JUNTS: A FAVOR 
 
4.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera. 
El Ple va acordar ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera 
aprovat en sessió de Junta General del dia 22 de juny de 2022. S’han de modificar els Estatuts conforme el 
que preveuen els articles 313 i 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny. També és procedent modificar els Estatuts en altres aspectes, el més 
rellevant és el d’agrupar els ens consorciats en tres grups, segons el nivell d’actuació del Consorci.  
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que es tractava d’ajustos normatius i de passar l’adscripció de l’àrea 
metropolitana al Consell Comarcal.  
Els grups de l’oposició van coincidir a dir que es tractava de canvis tècnics, que poden permetre la millora en 
la gestió.  
Aprovat per UNANIMITAT 
 
5.- Aprovació dels Comptes generals de l’exercici 2021. 
El Ple va aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament corresponents a l’exercici 
2021, després de sotmetre’ls a informe de la Comissió Especial de Comptes, d’exposar el 
Compte General al públic i de complir totes les tramitacions legals.  
Aquest punt ja va tenir un intens debat en l’anterior Ple i l’oposició va mantenir el mateix 
sentit del vot. Així, doncs, aquest punt es va aprovar amb els vots en contra de l’oposició, 
que van dir que els comptes estaven lligats a un pressupost que no els agradava i que 
havia patit moltes modificacions mancades de prou informació.   



 
 

 

 
Aprovat amb els vots següents: 
PSC: A FAVOR 
ERC: EN CONTRA 
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA 
CIUTADANS: EN CONTRA 
JUNTS: EN CONTRA 
 
 6.- Afers urgents.  
No n’hi havia.  
 
7.- Mocions. 
PSC: Moció contra l’ocupació il·legal d’habitatges als municipis de Catalunya. Aquest moció proposava 
requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors a cedir als ajuntaments o entitats sense 
ànim de lucre els habitatges buits dels quals disposen, que no hagin llogat o venut en un termini de tres 
mesos, a comptar des del requeriment de l’administració, i a demanar a la Conselleria de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya que es doti anualment als Ajuntaments de recursos econòmics suficients per poder 
incrementar els ajuts a les persones vulnerables i, especialment, poder ampliar decididament el seu Parc 
d’Habitatge Social, mitjançant l’adquisició, reforma o rehabilitació d’habitatges per cobrir les necessitats 
d’aquelles persones que es trobin en situació d’exclusió residencial. La moció també instava al Govern 
espanyol i als grups parlamentaris que iniciïn una reforma urgent de la normativa processal per tal de 
garantir i donar cobertura a l’actuació policial per a les desocupacions d’aquells immobles ocupats 
il·legalment, en el moment en què es tingui coneixement i constància de la comissió d’aquests delictes. 
També que el Departament d'Interior de la Generalitat, juntament amb la resta de forces i cossos de 
seguretat de l'Estat, elaborin amb urgència un Pla Especial de Seguretat contra les màfies (grups i 
organitzacions criminals) que trafiquen amb persones i amb les usurpacions d’immobles, etc. La moció 
també instava al Govern d’Espanya i als grups parlamentaris que iniciïn una reforma urgent de la normativa 
penal per tal de clarificar la tipificació dels delictes de violació de domicili i d’usurpació de la propietat, pel 
que fa als actes emprats per a l’assoliment de la majoria de les ocupacions incrementant la penalitat actual 
d’aquests delictes en els seus tipus bàsics i, en especial, introduint un agreujant en cas que la finalitat del 
delicte sigui el lucre en la cessió de l’ús d’immobles sense títol habilitant i es faci en perjudici de famílies en 
situació de vulnerabilitat, fent responsables als autors d’indemnitzar el dany i perjudici causat a la propietat 
i als ocupants en qualsevol cas. 
El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va defensar la moció dient que tenia una mirada diferent sobre l’ocupació 
il·legal. Sánchez va comentar que els esforços de les administracions són pocs i que l’Ajuntament no té 
capacitat per solucionar aquest problema. El portaveu del PSC va explicar que hi ha famílies que no tenen cap 
altra opció que l’ocupació il·legal comprant la clau d’un habitatge irregular per 1.200€, i que cal evitar-ho amb 
lleis i amb més recursos, entre altres solucions. Fran Sánchez va dir que l’ocupació il·legal no pot ser la solució 
a la manca d’accés a l’habitatge.   
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va explicar que era una moció de la Federació de Municipis de Catalunya 
que a la comarca estava presentant el PSC. Martínez va dir que es demanaven algunes coses desitjables, però 
que hi havia altres opcions que es podien fer que no es reflectien. També va dir que la moció hauria 
d’anomenar el Sareb. El portaveu d’ERC va comentar que la moció barrejava conceptes i 
que no estava ben enfocada, que l’enfoc hauria de ser més social, ja que la gran majoria 
de gent que ocupa és aquella que té problemes econòmics. Martínez va dir que cal 
diferenciar entre l’ocupació per motius econòmics i l’ocupació de les màfies. El portaveu 
d’ERC també va comentar que Ciutadans havia presentat una moció semblant en el Ple de 
març i que el PSC hi havia votat en contra. 



 
 

 

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va comentar que era una moció 
semblant a les que presentaven PP i Vox , i que els havia sorprès que la presentés el PSC. Polo va dir que cal 
diferenciar entre l’ocupació delinqüencial i la de les famílies vulnerables, i que aquestes darreres no tenen 
una altra alternativa i són víctimes de les màfies. El portaveu d’En Comú Podem va dir que el problema era de 
tipus social i que la solució passava per la intervenció pública en el mercat de l’habitatge. També va anomenar 
la moció sobre aquest tema presentada per Ciutadans al març.  
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va qualificar la presentació d’aquesta moció com a campanya política i 
populisme, i va dir que el seu partit ja havia presentat una moció similar que anava més enllà i proposava de 
fer un Pla local sobre aquest tema.  
L’Alcalde, Ignasi Simon, va comentar que, precisament, el Pla local és el que els “grinyolava” d’aquella moció, 
ja que és un problema que no es pot solucionar des d’aquí.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va comentar que la moció no tenia res a veure amb l’explicació que 
havia donat el portaveu del PSC. Busquets també va dir que cal diferenciar entre l’ocupació com a lucre i 
l’ocupació per necessitat, i que en la moció també calia diferenciar altres conceptes. El portaveu de Junts 
també va dir que es tractava d’un problema social i que la moció no parlava de solucions sinó de sancions. 
També va comentar que els hagués agradat treballar i presentar conjuntament aquesta moció. I va justificar 
el seu vot dient que s’estava votant la moció, no el problema.  
Aquest punt es va aprovar amb una abstenció i dos vots en contra de l’oposició.  
Aprovada amb els vots següents: 
PSC: A FAVOR 
ERC: ABSTENCIÓ 
EN COMÚ PODEM: EN CONTRA 
CIUTADANS: A FAVOR 
JUNTS: EN CONTRA 
 
8- Precs i preguntes. 
ERC va presentar una pregunta sobre l’existència d’un informe de mobilitat justificant el canvi de sentit dels 
carrers propers al Centre Cívic i Piscines de Ca l’Artigues.  
En Comú Podem va presentar preguntes sobre els efectes de la crisi climàtica, els Premis Licius i sobre 
informació de les inversions en la xarxa d’aigua.  
Junts va presentar una sèrie de preguntes sobre el manteniment de parcel·les buides en condicions 
òptimes i la socialització de l’esport base. 

 


