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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 
24 D’OCTUBRE DE 2019 
 
 
Lliçà d’Amunt  24 d’octubre de 2019. 
 
A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105, 
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
extraordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde Ignasi Simón i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol i Villarroya,  
Lourdes Maria Estéfano Orozco, Fran Sánchez Castilla, Albert Iglesias Boza, David 
Morales Campos, Felicita Romero Olivares, Marc Palet Rodríguez, Iban Martínez 
Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Josep Nogués i Miras, Juana Maria Morata López, 
Antonio Polo Lama, Josep Oriol Vera Brau i Manel Busquets i Mateu. S’ha excusat la 
regidora Maria Lourdes Martín Montero. En el decurs de la sessió s’incorporà la 
regidora Manuela Nieves Garrido Marín. Foren assistits per la Secretària accidental de 
la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, 
senyor Antoni Hierro Medina. 
 
 
1 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER 
AL 2020 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció i el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
Primer.- 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 2020 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text 
refós:  
 
- Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
- Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica 
- Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents 

administratius. 
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per llicències o la 

comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per recollida, transport i 

tractament d’escombraries i altres residus municipals. 
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora de l’Impost sobre Activitats 

Econòmiques 
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per parades, espectacles i atraccions 

situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants. 
- Ordenança Fiscal número 35 reguladora de la Taxa per la connexió i 

construcció de claveguerons. 
- Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb 

els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 

  
Tercer.- Derogar l'Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la taxa per inspecció 
de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres 
eines o instal·lacions anàlegs i d’establiments industrials i comercials.  
 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
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següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde explicà que, pel que feia al punt primer, 
s’adaptava l’Ordenança a l’aprovada per la Diputació de Barcelona. Pel que feia a la 
resta de modificacions les passa a comentar una per una: 
 

- IBI: Suposava en augment de 3,1%. Calia tenir en compte que des del 2014 no 
s’havien augmentat, i ara en aquests moments, quan s’estava treballant amb 
els pressupostos propers, es creia necessari augmentar-lo. També es 
modificava la part de Béns Immobles de l’administració destinats a ús 
residencial amb renda limitada. S’aprovava una bonificació per a la instal·lació 
de sistemes d’aprofitament tèrmic, sempre i quan fos per a l’autoconsum. I es 
preveia un recàrrec pels immobles desocupats. Aquest recàrrec s’hauria 
d’establir d’acord amb l’Ordenança reguladora específica. 
 

- Impost de Vehicles: S’incorporava la bonificació als vehicles històrics, sempre i 
quan tinguin més de 30 anys i estiguin inscrits en una associació o club de 
vehicles antics. Una bonificació del 75% als vehicles classificats com a zero 
emissions i 50%% als vehicles classificats coma ECO. 
 

- Taxa per expedició de documents: Es reduïa l’import pel canvi de nom de 
llicència, atès que actualment no es feien inspeccions i el temps i la despesa 
era menor. 
 

- Taxa per la Llicència d’obres. En cas de pròrroga s’estableix un import de 50€. 
 

- Taxa d’escombraries. Hi havia un augment de l’11’24%, perquè la taxa havia 
d’aproximar-se al que costava el servei, i en els darrers anys havia augmentat 
la despesa, pel tractament de residus i, a més a més, es penalitzava 
l’Ajuntament perquè no es feia bé la recollida selectiva. Abans s’havia arribat a 
recaptar uns 60.000€ pel cartró, i ara es penalitzava per reciclar malament. Es 
comprometia a treballar amb tots els grups polítics per a revisar el sistema de 
recollida. 
 

- Es derogava l’ordenança d’inspecció de calderes, perquè no s’utilitzava. 
 

- Taxa per a parades per a espectacles i atraccions. Es fixava un preu per si 
algun dia es volia treure a licitació el control de la fira a alguna agrupació firaire, 
i per això s’havia fet comparativa, i s’ajustava el preu del metre quadrat. 
 

- IAE: S’havia afegit a la classificació de carrers, com a primera categoria 
l’avinguda de can Montcau i el passeig del comerç, i s’havia rectificat noms 
antics que encara s’arrossegaven, modificant el nom de nacional 152, per C-
17, entre d’altres  
 

- Taxa per la connexió de claveguerons: s’incrementava en un 3,5%, per 
equiparar-lo als preus del Consorci. 
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- Taxa per la tinença d’animals perillosos: S’establien els nous preus d’acord 

amb l’empresa concessionària. 
 
Acabada l’exposició, intervingué el regidor Iban Martínez que manifestà que havien 
revisat la documentació amb el poc temps que havien tingut per problemes de 
recepció del missatges, i que hi havien determinats aspectes que no s’entenien, com 
per exemple, l’increment de preus que no es veia com es repercutiria en els ingressos 
per a l’Ajuntament; o el fet que l’estudi econòmic de les escombraries no parlava del 
retorn de subvencions i això feia que no es sabia si hi havia superàvit o no; pel que 
feia a l’impost de vehicles, no trobaven just que el que s’havia comprat un vehicle de 
baixes emissions ara es trobés que no tenia bonificació, i conclogué dient que per tot 
això, el seu grup votaria en contra. 
 
El Sr. Alcalde digué que l’augment de l’IBI suposava un increment de 160.000€ 
comparat amb el 2019, que el d’escombraries suposava 151.000€ d’augment; i que 
amb l’increment es podia comprovar que no superaven el cost del servei. 
 
El regidor Antonio Polo digué que mai estaria en contra de la pujada d’impostos, 
perquè pensava que era una manera de repartir la riquesa, però li sorprenia que amb 
la situació econòmica de l’Ajuntament, que fins i tot avançava pagament de crèdits, fos 
necessari l’augment. Pel tema de residus, indicà que s’havien quedat en fer una 
reunió, i no s’havia fet, i per altra banda li agradaria saber a què es destinaria la major 
recaptació. Per tot això s’abstindria de votar. 
 
El Sr. Alcalde digué que els comptes estaven bé, però no es podia viure de l’estoc. El 
pressupost de 2020 era més restrictiu que expansiu, per a poder equilibrar despeses 
amb ingressos reals, i no serien uns pressupostos senzills. 
 
El regidor Oriol Vera digué que li hauria agradat tenir més temps per revisar la 
documentació i que li feia mal d’ulls la pujada de l’11% en la taxa d’escombraries, i li 
feia por que la gent fes malament la recollida al pujar-li l’impost. Acabà dient que el seu 
vot seria en contra. 
 
En aquest punt s’incorporà a la sessió la regidora Manoli Garrido. 
 
El Sr. Alcalde digué, que pel que feia a les escombraries, quan es decideixi el model la 
implantació trigaria un any llarg, i es tenia tot el 2020 per plantejar-ho, però 
mentrestant s’havia d’incrementar la taxa. Continuà dient que s’estava parlant d’un 
augment de 20 euros, que en el 2013 el rebut era de 208€ i ara seria de 198€, que 
l’any 2013 va ser l’últim any externalitzat i s’havia pogut estalviat l’Iva i el benefici 
industrial, que l’any 2015 encara es va reduir un 10% més, però actualment passava el 
contrari. Conclogué dient que la pujada era moderada, i si la gent reaccionava fent 
pitjor el reciclatge, encara s’hauria d’apujar més. 
 
El regidor Manel Busquets digué que s’abstindria de votar, perquè tot i que es feia un 
esforç en la contenció de preus, aquesta era poc representativa, i es demanava més 
esforç al ciutadà quan la proposta de pressupostos seria de contenció. També afirmà 
que es tenia un problema amb els pobles veïns pel sistema de recollida 
d’escombraries, i potser s’haurien de buscar altres solucions abans d’augmentar els 
preus. 
 
El Sr. Alcalde digué que la intenció de l’Ajuntament no era treure serveis sinó millorar 
l’eficiència i amb els mateixos diners fer-ho millor. Manifestà també que contenció no 
volia dir deixar de fer. 
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Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables del grup PSC (8), el vot 
en contar del grup d’ERC (4) i de Ciutadans (1). S’abstingueren de votar els grups d’En 
Comú Podem (1) i Junts per Lliçà d’Amunt (1). 
 
 
2 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES NO 
FISCALS PER AL 2020 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“L’article 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
atorga potestat reglamentària a l’Ajuntament. 
 
Vist que s’han d’introduir modificacions a diferents ordenances municipals de Lliçà 
d’Amunt.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar la modificació de les ordenances municipals següents: 
 

- Ordenança municipal de policia i de bon govern. 
- Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
- Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  

 
Segon: Exposar l’expedient de modificació a informació pública i sotmetre’l al tràmit 
d’audiència als interessats per un termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se 
reclamacions i suggeriments que, si es produeixen la Corporació haurà de resoldre. 
Si no es produeixen al·legacions, la modificació es considerarà aprovada 
definitivament.” 
 

Acabada la lectura, el regidor Iban Martínez demanà si no hi hauria l’aprovació dels 
preus públics; contestant-li el Sr. Alcalde que l’aprovació dels preus públic era 
competència de la Junta de Govern Local, que s’havia efectuat de manera pública 
abans del Ple. El regidor Iban Martínez preguntà si no es donava publicitat d’aquesta 
convocatòria; contestant el Sr. Alcalde que es publicava a la web municipal. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde explicà que les modificacions a les ordenances eren les 
següents: 
 

- Ordenança de Policia i Bon Govern: es modificaven els articles 77 i 95, que 
eren relatius a les bateries de contenidors, i sobre l’abocament irregular de 
residus 

 
- Ordenança d’instal·lacions esportives: s’incorporava el tema del vestuari a les 

piscines. 
 

- Ordenances de subvencions: es feia un mix entre l’ordenança de l’Ajuntament i 
la de la Diputació de Barcelona. 

 
El regidor Iban Martínez manifestà que normalment les ordenances prohibien o 
restringien, però no autoritzaven, i li sorprenia que la ordenança sobre el vestuari de 
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les piscines autoritzés a anar vestit de determinada manera; i preguntà a què responia 
la distància dels contenidors. 
 
El Sr. Alcalde contestà que era per reflectir la realitat del que ja s’estava fent. 
 
En aquest punt s’incorporà a la sessió la regidora Lourdes Martín. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que votaria a favor de la proposta, i planteja el 
problema greu que hi havia amb les bateries de contenidors properes a altres 
municipis; i preguntà què suposava una multa per falta lleu. 
 
La regidora Mariona Pedrerol contestà que la sanció era de 50 a 300€ i que s’estava 
patint les conseqüències del sistema porta a porta dels municipis confrontants. Informà 
que s’havia fet una reunió amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia que havia detectat que 
unes 50 famílies del seu municipi no feien la recollida porta a porta,i s’havia 
compromès a enviar una carta als veïns. Pel que feia a l’augment de la taxa 
d’escombraries resultava alt però la radiografia era que s’havien de posar les piles i no 
s’havia de perdre de vista el tipus de municipi que érem, a més a més s’havia fet el Ple 
del Consorci de Residus que augmentava totes les taxes. 
 
El regidor Oriol Vera digué que totes les propostes li semblaven bé i que si es 
poguessin votar punt per punt a alguns votaria que sí, però creia que posar un policia a 
cada contenidor hauria de ser l’últim recurs, per això s’abstindria de votar. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que votaria a favor de la proposta, atès que 
confiava en les propostes que feien els tècnics.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables del grup PSC (8), En 
Comú Podem (1) i Junts per Lliçà d’Amunt (1). S’abstingueren de votar els grups el vot 
en contar del grup d’ERC (5) i de Ciutadans (1).  
 
 
3 – APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER DE L’AJUNTAMENT PER ALS 
EXERCICIS 2019-2020 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Amb ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, es va informar per la 
intervenció municipal que el mateix INCOMPLIA l’objectiu  de la regla de la 
despesa. D’acord amb allò establert a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció 
donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control del deute comercial 
en el sector públic, i l’article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats Locals, és precisa l’aprovació pel 
Ple de la Corporació d’un pla econòmic financer amb una projecció temporal per 
assolir el reequilibri d’un any comptat a partir de l’inici de l’any següent a què es 
posi de manifest el desequilibri. 
_ 
En aquest sentit, i dins del termini d’un mes marcat per les normes esmentades, i 
de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica de 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada 
per la Llei Orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l'Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal, el pla econòmic financer elaborat per l’Àrea 
d'Hisenda serà presentat davant el Ple de la Corporació per a la seva aprovació. Al 



 

7 
 

document esmentat s’assenyalen les pautes pressupostàries per assolir l’objectiu 
de la regla de la despesa a l’horitzó temporal indicat. 
 
D’altra banda, un cop aprovat el pla econòmic financer es procedirà a la seva 
remissió a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat Catalunya, 
així com la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província a l’efecte exclusivament 
informatiu. 
_ 
Considerant l’informe de la Intervenció municipal. 
_ 
Vist el projecte de pla econòmic financer elaborat pels serveis econòmics 
municipals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament per als exercicis 2019-
2020 presentat per la Regidoria d’Hisenda i Pressupostos d’acord amb allò establert 
a l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, que consta a l’expedient.  
 
Segon.- Remetre el Pla Econòmic Financer esmentat a la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat Catalunya 
 
Tercer.- Procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província a l’efecte 
exclusivament informatiu d’acord amb allò assenyalat a l’article 23.4 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
i article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària en la 
seva aplicació a les entitats locals.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que hi havia una regla de despesa que 
obligava a no passar-se del 2,4%, i l’ajuntament s’havia passat del 16% pels temes 
dels asfaltats, casals, escombradora, inversions aprovades el 2018, i per això calia fer 
un Pla per assolir l’equilibri pressupostari. Concretament el que es proposava a nivell 
de despesa era: 
 

- Pel capítol I, que es veuria incrementat per la relació de llocs de treball, s’havia 
de trobar la manera de compensar amb el cobriment de baixes, serveis 
extraordinaris. 
 

- Pel capítol II, S’hauria de tornar a números del 2017 en estalvis de consums 
elèctrics. 
 

- Pel capítol VI. S’haurien de reduir les inversions. 
 

- Pel Capítol IX. Es pretenia mantenir els préstecs subvencionats. 
 
A nivell d’ingressos: 
 

- Pel capítol III. Increment de la taxa d’escombraries 
 

- Pel capítol IV. Augment de participació en els ingressos de l’Estat. 
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- Pel capítol VII. Es tenia en compte el PUOSC i la mesa de concertació de la 

Diputació. 
 
El regidor Iban Martínez digué que el Pla Econòmic era un tràmit per esmenar un error 
de càlcul de quan les coses no sortien com es preveia, i l’Interventor feia un Pla 
Econòmic que acabava en el calaix d’algun tècnic de la Generalitat; per tot això hi 
votaria en contra. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que era un tema més tècnic que polític i atès que ell 
no hi havia participat, s’abstindria de votar. 
 
El regidor Oriol Vera digué que o bé s’estaven arreglant coses que no s’havien fet bé, 
o s’estava preparant per tenir més diners en el futur; per això s’abstindria de votar. 
 
El regidor Manel Busquets digué que veia punts interessants, com la reducció de 
préstecs, però també hi havia temes com en el capítol I, en la reducció de 
substitucions, que repercutirien en el ciutadà, igual que en el capítol II que es farien 
menys inversions, i afirmà que el que necessitava aquest municipi, era que es fessin 
més inversions i que al final el més perjudicat seria el ciutadà. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables del grup del PSC (8), 
amb el vot en contra del grup d’ERC (5)  i l’abstenció dels grups d’en Comú Podem (1), 
Ciutadans (1) i Junts per Catalunya (1) 
 
 
4 – MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/2019 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Vist l’informe d’Intervenció i el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda,  
 
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'exercici 2019 per 
suplement de crèdit a finançar amb el romanent de tresoreria per a despeses 
generals i majors ingressos :  
 
Suplement de crèdit de les partides següents: 
 

Modificació Crèdit 

Crèdit  crèdit  definitiu 

12  1320  16000  Seg. Social policia  280.000,00 80.000,00  360.000,00

18  1621  13100  Retribucions recollida escombraries  340.000,00 60.000,00  400.000,00

04  2310  13000  Retribucions serveis socials  310.000,00 50.000,00  360.000,00

04  2310  16000  Seg. Social serv. socials  88.000,00 25.000,00  113.000,00

25  2410  13100  Plans ocupació  40.000,00 120.000,00  160.000,00

25  2410  16000  Seg.Social plans ocupació  15.000,00 25.000,00  40.000,00

09  3230  13000  Retribucions escola bressol  710.000,00 110.000,00  820.000,00

09  3230  16000  Seg. Social escola bressol  220.000,00 30.000,00  250.000,00

03  3230  13000  Retribucions educació  395.000,00 30.000,00  425.000,00
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13  1710  21000  Manteniment espais verds  233.000,00 60.000,00  293.000,00

15  1600  21000  Manteniment clavegueram  100.000,00 100.000,00  200.000,00

15  1650  21000  Manteniment enllumenat públic  80.000,00 20.000,00  100.000,00

15  1650  22100  Consum electricitat  300.000,00 30.000,00  330.000,00

18  1621  22103  Carburants recollida escombraries  100.000,00 30.000,00  130.000,00

18  1622  22700  Despeses gestió residus  640.000,00 60.000,00  700.000,00

25  1532  21000  Manteniment vies públiques  100.000,00 20.000,00  120.000,00

25  1532  21300  Eines i estris brigada  35.000,00 20.000,00  55.000,00

25  1532  22699  Manteniment serveis Can Montcau  25.000,00 25.000,00  50.000,00

04  2310  22699  Programes serveis socials  94.000,00 55.000,00  149.000,00

11  4411  22300  Servei autobus mobilitat  760.000,00 20.000,00  780.000,00

16  9200  22100  Consum electricitat edificis  120.000,00 50.000,00  170.000,00

16  9200  46300  Mancomunitat Vall del Tenes  240.000,00 30.000,00  270.000,00

20  0110  91300  Amortitzacions Entitats financeres  706.000,00 500.000,00  1.206.000,00

1.550.000,00 

 
A finançar amb les partides següents: 
 
  Romanent  Modificació 

disponible  crèdit 

87000  Romanent de tresoreria per a despeses generals  3.348.394,46  1.330.000,00

 

 
 
  Modificació  Previsió 

Previsió  crèdit  definitiva 

39904  Ingressos per facturació exempt d'IVA  20.000,00 20.000,00  40.000,00

34200  Quotes escola bressol  350.000,00 100.000,00  450.000,00

46100  Altres subvencions Diputació  521.000,00 100.000,00  621.000,00

220.000,00 

Segon: Exposar al públic aquest acord, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
Tercer: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, es considerarà l’expedient aprovat 
definitivament.” 

 
Acabada la lectura, el Sr. Alcalde explicà quines eren les modificacions que a realitzar. 
S’incrementaven les partides de despeses següents: 
 

- Partides del capítol I, pel tema de la Policia Local, es podien jubilar abans, però 
s’incrementava el cost de cotització a la Seguretat Social, s’havien incrementat 
els serveis extraordinaris, el servei de recollida d’escombraries, serveis socials i 
neteja d’edificis hi havia hagut baixes importants que s’havien cobert el cent per 
cent per considerar que eren serveis essencials. Així mateix s’havia 
incrementat el personal de l’escola bressol com a conseqüència de l’augment 
dels usuaris inscrits. També s’havia incrementat la partida de plans d’ocupació, 
atès que s’havien rebut diferents subvencions no previstes en el pressupost. 
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- Partides del capítol II. Hi havien diferents serveis bàsics que havien precisat de 
major despesa per poder fer front a les necessitats dels mateixos, aquest era el 
cas dels espais de neteja d’espais verds, clavegueram, enllumenat públic 
(augment del preu de l’energia elèctrica), eines i estris de brigada, programes 
de serveis socials i transport públic (nova línia de Can Montcau). Així mateix, 
s’havia de tenir en compte la despesa important en consum elèctric de 
l’equipament de can Malé. 
 

- Partides del capítol IV. S’havia incrementat l’aportació a la Mancomunitat pels 
serveis que gestionava. La Mancomunitat aprovava el pressupost el mes de 
març quan l’Ajuntament ja el tenia aprovat i no disposava de les dades 
definitives. 
 

- Partides del capítol IX. S’incrementava la partida d’amortització per tal 
d’amortitzar anticipadament préstecs. 

Explicà que aquests increments es finançarien per l’increment de partides d’ingressos, 
com era el cas dels preus públics de l’escola bressol, de subvencions dels plans 
d’ocupació,  per l’aportació del sector privat en el finançament del servei d’autobús 
urbà, i per part del romanent de tresoreria que resultava de la liquidació del pressupost 
2018. 

El regidor Iban Martínez digué que el seu grup votaria en contra, perquè eren números 
que no havien estat treballats quan tocava. Manifestà que en els darrers anys s’havien 
fet modificacions pressupostàries que feien que el pressupost final no s’assemblés en 
res amb el pressupost aprovat. Sorprenia per exemple que el manteniment d’espais 
verds augmentés la despesa en un 30% quan els espais eren els mateixos; pel que 
feia al clavegueram digué que quan s’havia aprovat el conveni s’havia considerat molt 
interessant i ara resultava que estava pressupostat. Pel que feia a l’enllumenat, afirmà 
que s’estava al límit quan encara quedava pendent la garantia addicional que havia 
ofert el contractista quan es van canviar les lluminàries. També assenyalà que el tema 
del consum d’edificis representava un increment del 40% del previst. Pel que feia al 
bus, digué que li cridava l’atenció perquè d’aquí a uns anys aquest despesa passaria a 
ser estructural de l’Ajuntament. En definitiva, manifestà que era una modificació 
pressupostària molt arriscada, atès que gairebé totes les partides eren d’estructura i es 
pagaven amb romanent. 

El senyor Alcalde digué que les modificacions probablement no s’esgotarien totes, atès 
que eren bosses per arribar bé al final de l’exercici, i donà la raó al que deia el regidor 
Iban Martínez pel que feia al romanent de tresoreria. 

El regidor Antonio Polo digué que votaria en contra, atès que s’havia incomplert el que 
havien pactat sobre el trasllat de Can Malé i li semblava excessiu el consum elèctric. 
Així mateix, assenyalà que hi havia obres esperant com per amortitzar crèdit bancari. 

El regidor Oriol Vera digué que s’abstindria atès que no havia tingut oportunitat de 
treballar el pressupost inicial. 

El regidor Manel Busquets manifestà que hi havia partides que s’havien disparat, i 
algunes eren positives, com els plans d’ocupació i la neteja d’espais verds però 
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d’altres eren sorprenents com les eines i estris de la brigada i consums elèctrics, per 
això s’abstindria de votar. 

Posat a votació, la proposta fou aprova pel vot favorable del PSC (9). Amb el vot en 
contra del grup d’ERC (5) i En comú podem (1). S’abstingueren de votar, els grups de 
Ciutadans (1) i Junts per Lliçà d’Amunt (1). 

 
5 – APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar inicialment 
la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la conseqüent 
proposta retributiva. 
 
Aquest acord juntament amb l’expedient ha estat exposat al públic, amb la inserció 
de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província del dia 22 de maig de 2019, i en el 
Tauler d’anuncis.  
 
Durant el període d’exposició pública s’han presentat diferents al·legacions que 
consten a l’expedient. 
 
Una vegada estudiades les al·legacions amb la Comissió Tècnica de Valoració de 
llocs de treball s’ha elaborat informe pel Departament de Recursos Humans.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar en part les al·legacions presentades de conformitat a l’informe que 
consta a l’expedient i desestimar la resta. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la Relació de llocs de treball que inclourà les 
modificacions resultants de l’informe de les al·legacions, i la proposta retributiva 
resultant. L’aprovació definitiva de la Relació de llocs de treball implicarà la 
modificació de la distribució salarial de la nòmina, tal com s’ha acordat amb la Mesa 
de negociació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als treballadors que han presentat al·legacions. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- Remetre còpia del present acord a l’Administració General de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya.” 

 
Oberta la deliberació, el Sr. Alcalde explicà que portaven dos anys treballant en aquest 
tema, que s’havia provat inicialment i que era un document obligatori i viu que sempre 
estaria en revisió. Continuà explicant que s’havia començat amb una empresa, que 
havia fet les entrevistes amb els treballadors i s’havia creat una comissió tècnica que 
aplicaria el mètode utilitzat per la Diputació de Barcelona, que posteriorment s’havien 
fet diferents reunions i que s’havia tingut en compte tant l’equitat interna com l’externa. 
També digué que com a conseqüència de la relació de llocs de treball s’havia aprovat 
la conseqüent proposta retributiva i en la negociació s’havia quedat que cada any 
s’aplicaria un 25% dels augments i així mateix s’havia quedat que el conveni fos vigent 
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fins el 2024. L’aprovació inicial havia sigut a l’abril, i durant l’exposició al públic, 
s’havien presentat 61 al·legacions, de les quals se n’havien admès un 30%. Conclogué 
dient que al Ple del mes de setembre, aquest punt havia quedat damunt la taula per 
aclarir determinats aspectes, deprés del qual s’havia fet una assemblea i el nou comitè 
havia demanat que s’inclogués al Ple. 
 
El regidor Iban Martínez preguntà si l’empresa també havia participat en la resposta a 
les al·legacions i indicà que li sobtava el volum elevat de les al·legacions, però malgrat 
tot això li constava que els treballadors volien tirar endavant la proposta, i per això 
votarien a favor. El Sr. Alcalde li contestà que havia participat en diferents valoracions, 
i aquest volum d’al·legacions era normal. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que ara sí que s’havia fet bé, i per això votaria a 
favor. 
 
El Sr. Alcalde digué que el propi comitè li havia adreçat una carta on sol·licitava que 
s’aprovés i on acceptava que no s’havien comès irregularitats anteriorment; contestant 
el Sr. Polo que sabia perfectament que s’havia fet una reunió només amb un dels 
sindicats, i que el comitè d’empresa, amb tal que s’aprovés, deia el que l’Alcalde 
volgués. El Sr. Alcalde contestà que no entraria a respondre el que deia el Sr. Polo. 
 
El regidor Oriol Vera digué que entenia que s’havia arribat a un acord amb el Comitè, i 
per tant votaria a favor. 
 
El regidor Manel Busquets digué que votaria a favor, atès que tots els actors hi 
estaven d’acord. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
6 – RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE CESSIÓ D’ESPAIS AL CARRER CREU DE 
BADUELL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENA DE TELEFONIA MÒBIL 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“ L’Ajuntament és propietari de les instal·lacions del carrer Creu de Baduell, número 
87 de Lliçà d’Amunt.  
 
Atès que aquestes instal·lacions serien les adequades per poder posar una 
infraestructura per equips de comunicacions que donarien solució als greus 
problemes de cobertura de telefonia mòbil, en data 15 d’abril de 2019, la Junta de 
Govern Local va acordar: 
  

“PRIMER.- Cedir l’ús gratuïtament a favor de l’empresa TELXIUS TORRES 
ESPAÑA SLU dels espais de titularitat municipal situats al carrer Creu de 
Baduell, número 87, per tal d’instal·lar infraestructures i elements accessoris 
necessaris pel funcionament d’equips de comunicació de tercers.  
 
SEGON.- Aquesta cessió tindrà una durada de vint anys essent prorrogable per 
prorrogues de cinc anys excepte denúncia expressa de qualsevol de les parts. 
 
TERCER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt i l’empresa TELXIUS TORRES ESPAÑA SLU  
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QUART.- Autoritzar al senyor Alcalde per la signatura del conveni en nom i 
representació de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- Ratificar aquest acord en el proper Ple que es celebri.” 

 
Aquest acord va ser exposat al públic al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província de data 27 de maig de 2019. 
 
Durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació per part del 
senyor Josep Mas Martí. 
 
Vist els informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de datat 15 d’abril de 2019. 
 
Segon.- Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Josep Mas Martí, de 
conformitat als informes emesos i que consten a l’expedient. 
 
Tercer.- Trametre l’expedient al Departament de Polítiques Digitals i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Oberta la deliberació, el Sr. Alcalde digué que aquest era un tema ja discutit, i que 
havien estat esperant informes nous per part dels veïns que es mostraven en contra, i 
aquests no havien arribat. També digué que havia parlat amb al senyora que es sentia 
perjudicada, i li havia demanat que aportés informes mèdics, que tampoc no havia 
aportat. Afirmà que l’Ajuntament complia la normativa urbanística i pel que feia a 
l’antena, aquesta no es posaria en marxa fins que el Ministerio validés que es donava 
compliment a la normativa. 
 
El regidor Iban Martínez digué que tal com ja havien insistit en el passat Ple, eren 
conscients de la necessitat de l’antena, però que esperaven uns informes i que els 
havien dit que havien parlat amb l’Alcalde i que no es sabia encara quin tipus d’antena 
seria. 
 
El Sr. Alcalde contestà que seria 3G o 4G, perquè eren les úniques que s’implantaven. 
 
El Sr. Iban Martínez digué que era un tema delicat, perquè no s’havia demostrat 
perjudici amb persones sanes, però sí que hi havia estudis que parlaven de perjudicis 
en persones amb certes malalties. Creia que hi havia hagut poc diàleg amb els veïns i 
no havia passat ni un mes des de l’anterior Ple i es podrien mirar altres espais. També 
digué que els informes tècnics i jurídics que avalaven la instal·lació allà, també podrien 
avalar el contrari, i això generava dubtes que podrien tenir conseqüències jurídiques 
pels regidors que votessin a favor. Insistí en demanar una altra ubicació i deixar 
aquesta en suspens, perquè els veïns visquessin més tranquils, per tot això votarien 
en contra. 
 
El Sr. Alcalde contestà que se li havia demanat un mes perquè sinó el grup d’ERC 
votaria en contra, i ja se li havia donat. Afirmà que aquest tema estava més que 
treballat, que ja hi havia estudis del GECODIT de l’any 2011, i ningú no podia dir que 
no s’havia treballat suficient. Assegurà, així mateix, que normativament estava coberta 
i que els informes eren objectius. Conclogué que si es complia amb les normes 
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urbanístiques i amb les normes estatals sobre infraestructures, s’havia de tirar 
endavant. 
 
El regidor Antonio Polo digué que sempre havien estat d’acord amb la necessitat de 
l’antena, però del darrer Ple a avui no s’havien resolt determinades qüestions, ja que 
no es sabia si comportaria afectacions ni quin tipus d’antena, a més hi havia veïns amb 
por, i davant d’això votaria en contra. 
 
El regidor Oriol Vera manifestà que hi havia informes favorables en relació a l’espai i 
no a l’antena, i que per aquest tema es passava la pilota al Ministario per a que 
informés, però a la vegada hi havia veïns que tenien por i per això s’abstindria de 
votar. 
 
El regidor Manel Busquets digué que entenia que aquest punt era per a la cessió de 
l’espai que tenia una millor situació de cobertura, per això votaria a favor, però 
remarcant que s’havien de complir les normatives en quant a la instal·lació de 
l’antena.. 
 
Posat a votació, al proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (9) i 
Junts per Lliçà d’Amunt (1). Amb el vot en contra dels grups d’ERC (5) i En Comú 
Podem (1). S’abstingué de votar el grup de Ciutadans (1). 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència dóna per 
acabada la sessió, essent les 21,00 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària que ho certifica. 
 
 

 L’ALCALDE                       LA SECRETÀRIA ACCTAL. 
 
 
 
 
 


