
Acta de la reunió del Consell de Poble 
 
Acta núm. 001/012 
Data: 4 juny 2012 
Hora: 19:00h. 
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
 
Assistents: 
 
Flori Gay (PSC), Neus Miró (CIU), Emilia Soler (ERC), Antoni Gispert 
(AV Ca l’Oliveres), Isabel Santos (AV Palaudalba), Miguel Guillen 
(C.Bàsquet), Montse Vegara (Dones del Tenes), Agustín Pinar 
(Protecció Civil), Pau Mataró (Club Tennis Serra Esport), Oriol 
Canadell (Pagesia), Antoni Auferil (ciutadà). 
 
Jordi Juarez (regidor d’Hisenda), Josep Vivancos (interventor), Juan 
Miguel Valderrama (regidor de Participació Ciutadana), Lluís Solà 
(tècnic de Participació Ciutadana) 
 
S’han excusa’t: 
 
Joaquima Moreno (AV Can Rovira Vell i Sud), Toni Romero 
(Aeromodelisme R/D), Manel Ruda (de la presidència), Marius Gomez 
(ciutadà). Carlos Conesa (representant del Consell d’Esports) 
 
Ordre del dia: 
 

1.- Situació dels membres del Consell 
2.- Pressupost 2012  

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
- Benvinguda i presentació del regidor. 
- Roda de presentacions de tots els assistents. 
 

- Punt 1.- Situació dels membres del Consell 
 

Lluís informa que tal i com diu el reglament del Consell, els membres 
de caràcter polític han de canviar desprès de les eleccions municipals. 
Els diferents partits polítics ja han designat la persona que ocuparà el 
lloc d’aquest àmbit pels propers quatre anys. Les persones són: 
 
- PSC: Flori Gay 
- PP: assisteix a la reunió Mª. Angela Roca però la titular serà un 
altres que en breu ens comunicaran 
- ERC: Emilia Soler 
- CIU: Neus Miró 



- ICV: Francisco León. 
 
També informa que durant els darrers anys han hagut algunes baixes 
i proposa que atès que l’any que ve s’han de escollir els nous 
membres i/o ratificar els que ja hi són, millor no convocar per cobrir 
aquests càrrecs i esperar a l’any que ve per fer una convocatòria a 
tota la ciutadania i entitats.  
La proposta és acceptada per tots els presents. 
 
El senyor Pau Mataró del Club Serra Esport comenta que ell ja no 
forma part de la Junta de l’entitat al qual està representant, pregunta 
si pot continuar assistint. 
Lluís li contesta que sí, els membres del Consell són nominatius fins 
al final del període pel que van ser admesos, a més, els membres del 
consell no venen en representació d’una entinat, sinó que són 
representatius d’un àmbit o tipus d’entitats. 
 
- Punt 2.- Pressupost 2012 
 
Pren la paraula el regidor d’Hisenda, en Jordi Juarez. Explica el 
pressupost. Atès l’extens de l’exposició, els punts i intervencions més 
importants i destacables són les següents: 
 
Explica que aquest pressupost ha estat molt auster i ha vingut donat 
així perquè hem tingut menys ingressos que mai i per tant s’han 
previst menys despeses. 
 
Un dels temes més presents és el de MANGO. El que s’havia 
contemplat no s’ha executat. Aquesta empresa també a patit la crisi, 
el sostre que tenien previst edificar ha baixat un 60%, per tant 
aquesta important font d’ingressos que havíem de tenir i que es 
nodria principalment de llicències d’obres, s’ha vist reduïda. 
 
També hem sofert les retallades de les aportacions de la Generalitat 
 
Sobre les Escoles Bressol, es rebia una subvenció de la Generalitat de 
1500€/alumne/any, aquest import ha baixat un 40%. 
 
La Generalitat deu a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt uns 2000.000 
d’euros. 
 
Pel que fa a la participació de tributs de l’Estat, hem de tornar uns 
700.000€ procedents del període 2008 – 2009, corresponents al que 
l’Estat ha aportat de més. Els ajuntaments estan intentant que aquest 
deute que tenen amb el Govern Central els hi deixi tornar en 10 anys. 
 



A part d’això també ens afecta de forma important la morositat que 
actualment està en uns 3.500.000 d’euros, majoritàriament 
procedent de l’IBI  de les empreses. 
Jordi Juarez explica que l’Estat no deixa endeutar més d’un 75% i 
això comporta un problema a l’hora de demanar crèdits. 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està per sota d’aquest 75% i hem 
demanat un crèdit per pogué fer petites inversions que ens ajudin a 
tenir menor despesa en temes de instal·lacions i consums de 
subministraments. 
 
Un altre cosa que ha fet l’Ajuntament com a mesura d’estalvi és 
assumir tasques que abans ho feien empreses externes, contractant 
directament al personal que realitzava aquests treballs (activitats 
esportives, neteja, electricitat), d’aquesta forma es genera l’estalvi de 
l’IVA i del benefici que se’n duia l’empresa per prestar el servei.  
 
Pel que fa a les despeses, algunes de les moltes mesures que s’estan 
prenent són: 
 

- S’estan revisant tots els consums energètics. 
- S’estan centralitzant les compres per optimitzar els recursos i 
aconseguir millors preus de mercat 
- S’han reduït despeses innecessàries per la situació que estem 
patint (supressió de l’aigua pels treballadors, del lot de Nadal...)  
- S’han reduït els imports destinats a subvencions per a entitats 
- S’ha reduït la Festa Major 
- Tots els programes amb poca assistència s’estan intentant 
reduir o anul·lar. 

Referent a l’endeutament (el 75%), són préstecs anteriors que anem 
amortitzant. Aquest any s’hauria d’amortitzar 1800€. 
 
Tot això ha fet que les inversions s’hagin reduït de forma important. 
En inversions només es farà  temes de manteniment com ara la 
urbanització de Can Franquesa ja que entre subvencions i el que 
paguen els propis veïns serà de cost 0 per l’Ajuntament. 
 
Sobre el Capitol I de personal, suposa el 38% del pressupost. 
S’han previst algunes amortitzacions de places. Algunes de les més 
clares són les del personal d’escoles bressol, ja que hi ha menys 
matrícules. S’estan duent a terme mesures com ubicar a altres llocs 
de treball, cobrir les baixes amb les persones que ocupaven llocs de 
treball que s’havien d’amortitzar. De Serveis Socials han marxat dos 
persones que ha facilitat fer aquestes operacions i evitar 
acomiadaments.  
 
L’any 2012, els ingressos eren de 15.630.000€, al 2011 van ser de 
25.397.200€. 
 



S’expliquen les despeses de cada regidoria segons el full que s’ha 
repartit amb la comparativa de l’any passat. S’ha intentat reduir de 
totes les regidories de forma proporcional excepte aquells serveis 
més necessaris per la ciutadania. 
 
El monitoratge d’esports que es feia a través d’una empresa ara s’ha 
contractat directament per l’Ajuntament. El mateix s’ha fet amb el 
personal de enllumenat electric. Això a permès un important estalvi. 
 
Neus Miró: pregunta com es que la partida de Benestar i Familia ha 
baixat tant amb tot el que està passant?.  
 
Jordi Juarez: contesta que es degut a que han marxat dues 
persones del departament i s’han cobert amb personal propi que ja 
estava treballant a l’Ajuntament. S’ha reorganitzat el servei intentant 
fer més coses amb menys personal. 
 
Neus Miró: la demanda de serveis socials haurà pujat molt. 
 
Mª.Angels Roca: pels ràtios estipulats , estàvem per sobre. Les 
ajudes han pujat i es prioritza el més necessari. 
 
Emi Soler: Aquest pressupost no és de liquidació i hi ha hagut 
modificacions que el varia. 
 
Jordi Juarez: pot variar un, dos o tres punts però el que és 
important són els 5.000.000 d’estalvi. 
 
Emi Soler: seria bo amb les modificacions fer la comparativa amb el 
pressupost del 2012. 
 
Jordi Juarez: aquest any ens ha constat molt posar ordre, ha estat 
un exercici molt complicat. Per l’any que ve intentarem fer-ho. 
 
Isabel Santos: la reducció de la policia, s’ha tret del servei de policia 
de proximitat?, considera que és un error treure-ho perquè en època 
de crisis hi ha més actes delictius i robatoris. 
 
Jordi Juarez: no és això. La policia de proximitat és un servei que de 
la pròpia organització de la policia. La reducció ve donada perquè 
s’han amortitzat dues places de policia i s’han canviat per dos de 
personal administratiu, la diferència d’estalvi en els sous és més o 
menys la diferència. 
 
Antoni Auferil: Entén que el Consell de Poble és per participar en les 
decisions però presentar el pressupost que ja està aprovat no te 
sentit. S’hauria de presentar al Consell abans d’aprovar-lo per poder 
debatre i fer aportacions. 



 
Jordi Juarez: te part de raó però aquest any ha estat molt 
complicat. 
 
Juan Valderrama: té raó però han hagut  unes eleccions pel mig, ha 
costat molt aprovar-lo. Per l’any que ve ho portarem abans, tot i 
tenint en compte que el Consell no té caràcter decisori. 
 
Josep Vivancos: es tractaria de començar a preparar el del 2013 
però tot és molt just en quant a terminis. A l’octubre es treballa el 
pressupost, es fan reunions i té molt treball per poder presentar-lo al 
desembre-gener. 
 
Juan Valderrama: ho podem fer al setembre 
 
Oriol Canadell: els ingressos provinents de les multes a on van a 
parar? 
 
Jordi Juarez: són ingressos de l’Ajuntament. 
 
Pau Mataró: pel setembre podríem tenir el desenvolupament 
d’aquest pressupost per tenir idea de com anat? 
 
Josep Vivancos: és complicat ja que encara no s¡ha acabat l’any i 
no podem preveure com aniran els quatre mesos restants. 
 
Isabel Santos: considera que hi ha temes que són una despesa no 
necessària com per exemple el futbol o les 24 hores. 
 
Neus Miró: considera que les 24 hores no són prioritàries i suposa 
una despesa molt gran i innecessària. Que s’hauria d’eliminar. 
 
Antoni Auferil: no està d’acord, pensa que les 24 hores fa molts 
anys que es fan i és un signe d’identitat de Lliçà. 
 
Isabel Santos: pregunta que passa amb l’impost sobre l’aigua?. 
 
Jordi Juarez: li contesta que Sorea ha trencat  l’acord que tenia i ara 
està en mans dels tribunals. 
 
Josep Vivancos: sobre aquest tema diu que hi ha dos aspectes: 
l’augment de tarifes i l’augment de l’ACA (Generalitat) 
 
Emi Soler: no es pot mirar el conveni si es pot paralitzar? 
 
Josep Vivancos: La Generalitat ho va autoritzar. 
 
Sense més preguntes es dona per finalitzada la sessió. 



 
 
 
 
 
 


