
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL 
DIA 24 D’ABRIL DE 2020 
 
 
Lliçà d’Amunt, 24 d’abril de 2020. 
 
A les 18 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió extraordinària de 
primera convocatòria, la qual, de conformitat a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, i al trobar-se vigent l’estat d’alarma 
declarat pel RDL 463/2020, de 14 de març, es celebra per mitjans telemàtics. 
 
Presideix la sessió el senyor Alcalde, Ignasi Simón i Ortoll. Hi assisteixen els regidors i 
regidores Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, Fran Sánchez Castilla, Lourdes Maria 
Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, David Morales Campos, Maria Lourdes Martín 
Montero, Felicita Romero Olivares, Marc Palet Rodríguez, Iban Martínez Asensio, 
Míriam Remolà i Elvira, Josep Nogués i Miras, Manuela Nieves Garrido Marín, Juana 
Maria Morata López, Antonio Polo Lama, Josep Oriol Vera Brau i Manel Busquets i 
Mateu. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma 
Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal, senyor Antoni Hierro Medina. 
 
 
1.- APROVAR LA CELEBRACIÓ TELEMÀTICA D’AQUEST PLE 
 
S’acorda per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17 regidors) la celebració 
d’aquest Ple de manera telemàtica. 
 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES D’AJUDES DE 
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT, PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE 
TEXT, FUNGIBLES I LLICÈNCIES DIGITALS DINS DEL PROGRAMA PER 
FOMENTAR LA IGUALTAT DE L’ACCÉS A L’EDUCACIÓ PER A L’ENSENYAMENT 
D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Vist que l’Ajuntament, amb la finalitat de fomentar la igualtat d’oportunitats dels 
infants a l’accés a l’educació, i mitjançant el Programa per fomentar la igualtat de 
l’accés a l’educació, vol contribuir a aquest dret fonamental convocant ajudes per a 
l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals que representen una 
important despesa per a les famílies. I així mateix, vol incentivar l’estimació pels 
llibres per part de l’alumnat, la socialització, la coresponsabilitat, la implicació de les 
famílies i de la comunitat educativa, els valors de solidaritat i la cultura del 
reciclatge. 
 
Atenent a la regulació establerta en el Títol IV de la vigent Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, sobre el procediment d’atorgament 
d’ajuts, i en concret l’article 16 i següents. 
 
Vista la necessitat de comptar amb unes bases reguladores dels ajuts per a llibres 
de text, fungibles i llicències digitals dins del Programa per fomentar la igualtat de 
l’accés a l’educació per a l’ensenyament d’educació primària (cicle inicial i mitjà). 
 
Atès que el Consell Escolar Municipal ha donat el seu vist i plau a les bases 
redactades. 
 



Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment les Bases reguladores d’ajudes de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals dins 
del Programa per fomentar la igualtat de l’accés a l’educació per a l’ensenyament 
d’educació primària (cicle inicial i mitjà). 
 
SEGON: Exposar-les al públic, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, durant el termini de vint dies hàbils. 
 
TERCER: Si durant el termini d’exposició al públic no es presentessin al·legacions, 
aquest acord esdevindrà definitiu.” 

 
Oberta la deliberació el regidor Fran Sánchez explicà que aquestes bases es tornaven 
a presentar per aconseguir el recolzament de tots els grups per fomentar la compra de 
llibres digitals i material fungible i d’aquesta maners donar un millor accés a l’educació 
als ciutadans de Lliçà d’Amunt. S’havia consultat a les direccions dels centres, i cada 
una havia aportat allò que li semblava més important; així mateix s’havia tingut 
trobades amb els grups polítics municipals i el Consell escolar municipal havia donat 
un ampli suport. Continuà dient que amb aquesta aprovació es feia un primer pas per 
una millor educació pública, que donés accés a una educació igual per tothom. Hi 
hauria tres modalitats subvencionables: els llibres de text, el material fungible i 
llicències digitals. La quota per accedir seria de 10 euros com a quota de manteniment. 
Aquestes bases serien vigents durant 3 anys i només s’haurien d’anar modificant per 
implementar als diferents nivells de l’educació obligatòria.  
 
El regidor Iban Martínez manifestà que a l’anterior Ple havien demanat que es deixés 
aquest punt damunt la taula per a que tots els grups poguessin aportar el que 
estimessin oportú. S’havien acceptat totes les aportacions a excepció de la sol·licitud 
que les ajudes fossin fins a 6è de primària i l’ampliació del programa a 4 anys que 
coincidiria amb el cicle de vida dels llibres del sistema de socialització que portaven les 
AMPES. Continuà dient que ERC sempre estaria al costat del que ajudés a la gent, i 
per això votarien a favor perquè el document havia estat consensuat amb la comunitat 
educativa, i era un text més treballat que el que s’havia presentat en l’anterior Ple.  
 
El regidor Antonio Polo digué que era un projecte compartit políticament, i que, com 
havia dit el grup d’ERC, en l’anterior Ple havia demanat que es deixés damunt la taula 
per puntualitzar alguns aspectes i per la manca de comunicació amb la comunitat 
educativa. S’havien introduït esmenes i li constava que hi havia el consens majoritari 
del Consell escolar municipal, per això votaria a favor, perquè sempre votaria a favor 
d’una educació pública, gratuïta i de qualitat. 
 
El regidor Oriol Vera explicà que Ciutadans havia demanat que el punt quedés damunt 
la taula perquè era un tema important pel municipi i no s’havia treballat lo suficient amb 
les AMPES i els altres grups municipals, entre tots havien aconseguit que fos un 
document de tots. Demanà que punts tan importants com aquest estiguessin més 
consensuats perquè no tornés a passar com en l’anterior Ple que tots els grups 
s’havien posicionat en contra. En aquests moments el projecte si que era de tots, 
escoles, grups polítics, direcció, AMPES i per això hi votaria a favor. 
 



El regidor Manel Busquets manifestà que votaria a favor per un ensenyament públic i 
de qualitat. En l’anterior Ple s’havien trobat amb un problema de temps i de formes 
més que de contingut, i després de parlar-ho tots junts, el resultat era unànime i 
encoratjador. Digué que aquests punts que eren importants pel municipi s’haurien de 
tractar abans perquè, en definitiva, tots els grups polítics buscaven el mateix. 
 
El Sr. Alcalde felicità a l’Àrea d’Educació per la feina feta atès que redactar aquestes 
bases no havia estat fàcil. 
 
El regidor Fran Sánchez digué que amb aquestes bases es posava en marxa el 
compromís total de Lliçà d’Amunt amb l’educació, i desitjà que l’aplicació del projecte 
anés bé. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 
de 17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
3.- RECOLZAMENT AL DECÀLEG APROVAT PER LA FMC I L’ACM PER A LA 
RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA. 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Vist el Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya 
aprovat per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.- Recolzar el Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de 
Catalunya aprovat per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya.” 
 

Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez manifestà que el municipalisme estava 
al capdavant, els diferents Ajuntaments de Catalunya feien front a la crisi units, en 
aquests moments no hi havia ni govern ni oposició per a lluitar contra les afectacions 
del virus. Hi havia una unitat política, una unitat de les administracions, unitat per a fer 
front una crisi en aquests moments sanitària i que després passaria a ser social i 
econòmica. Hi havia tres grans fronts: 
 
- Sanitari 
- Social  
- Econòmic 
 
El document presentava 55 mesures relacionades per no deixar a ningú fora: 
 
- Un sistema sanitari fort, recolzat amb recursos i no amb colors polítics. 
- Seguretat que ningú quedés al marge de la protecció social 
- Un reconeixement i acompanyament econòmic a les entitats locals, amb el 
reconeixement d’estar a primer línia de foc. 
Modificacions pressupostàries per fer front a la crisi que evidentment havia trastocat la 
realitat, i havia fet que les prioritats fossin unes altres. 
- Garantir l’accés serveis essencials. 
- Pla de recuperació econòmica pel petit comerç i indústria. 



 
El regidor Iban Martínez digué que eren conscients del moment que s’estava vivint, 
com a ciutadans l’havien d’afrontar el millor possible i com a polítics també. El 
document que es presentava era molt important, potser no era perfecte però era el que 
es tenia, i havia estat aprovat per les dues entitats municipalistes, i era una eina de 
treball, dels 55 punts s’havien de remarcar 2:  
 
- El mandat 2019-2023, posant en primer lloc la societat cohesionada i inclusiva 
- No es podria permetre que cap empresa no pogués continuar. 
 
Continuà dient que estaven disposats a seguir col·laborant, com feia 5 setmanes que 
estaven fent, en aquells punts que depenien de l’Ajuntament. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que s’estava en un moment excepcional, política i 
socialment, i s’havia de fer una aturada en les seves diferències i anar units per sortir 
el millor possible. El decàleg anava en aquesta direcció i naixia del municipalisme. 
Cada grup polític tenia una diferent visió i per això s’havien de felicitar per haver 
aconseguit un text amb el que sentir-se còmodes tots. Desitjà que això no passés 
només en el municipalisme, manifestà que es portaven massa dies suportant a les 
dretes nacionalistes que aprofitaven el virus per treure rèdit polític, tan VOX, PP i 
JUNTS PER CATALUNYA, utilitzaven els morts per atacar al govern de coalició. 
 
El senyor Alcalde contestà que el decàleg demostrava la maduresa de les entitats 
locals que ja li agradaria que les Comunitats Autònomes i l’Estat tinguessin. Les 
entitats locals coneixien millor el territori i se les havia de tenir en compte.  
 
El regidor Oriol Vera mostrà la seva ma estesa per aquest temes, s’havien de posar 
d’acord, i el decàleg del conjunt de municipis era important perquè eren la primera 
barrera de la crisi. Demanà de posar-se a treballar immediatament i que no quedés 
com a una simple declaració d’intencions.  
 
El regidor Manel Busquets digué que s’havia d’arribar a aquelles persones que tenien 
gent malalta o havien perdut a algú, eren moments excepcionals en els que la gent 
s’estava jugant la vida i no era el moment de prioritzar els motius econòmics. El 
decàleg era la suma del mon municipal, que vivia el dia a dia de les famílies, i estava 
unit. S’havia d’estar preparat per resoldre els problemes econòmica i calien actuacions 
conjuntes per tirar-les endavant. Destacà dos punts, ajudar a les PIMES i autònoms 
per a que es poguessin reenganxar i com a Ajuntament adaptar-se i avançar-se als 
problemes que pugessin venir, prioritzant les aportacions econòmiques a serveis 
socials.  
 
El senyor Alcalde digué que estava convençut que sabrien donar resposta a les 
necessitats, i que tenien l’avantatge de la immediatesa i de conèixer el municipi. 
Assegurà que continuarien treballant com fins aquells moments, tots junts i amb la 
col·laboració de totes les forces polítiques.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 
de 17), que constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada 
la sessió a les 18,55 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i 
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 
 



                L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 


