
 
 

 

 
 

CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DEL 30 DE SETEMBRE DE 
2021 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions del Ple del 27 de maig i del 22 de juliol de 2021.   
El Ple va aprovar les Actes de les sessions plenàries dels passats 27 de maig i 22 de juliol.  
 
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 9 de juliol al 15 de setembre de 2021. 
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del dia 9 de juliol al 15 de setembre de 2021, que 
van del número 679 al 930. 
 
3.- Aprovació del Document únic de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt.  
El Ple va aprovar el Document únic de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, el qual estableix el marc 
orgànic i funcional previst per al municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les 
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, 
sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema 
autonòmic de protecció civil. 
Atès que Lliçà d’Amunt és una població afectada per diversos riscos territorials inclosos dins del Pla 
PROCICAT; riscos naturals com incendis forestals, inundacions, vent, neu i sismes; i que també es 
troba afectat per la seva ubicació i característiques socioeconòmiques a diferents riscos tecnològics 
com el transport de mercaderies perilloses, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de 
protecció civil municipal.  I, els municipis que han d’elaborar plans de protecció civil han de redactar 
el Document únic de protecció civil municipal, per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del 
municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans. 
La regidora de Medi Ambient, Mariona Pedrerol, va explicar que es tractava de tenir una manera 
d’actuar protocolaritzada davant les emergències i que és un document obligatori en municipis de 
més de 20.000 habitants o amb unes característiques concretes, com el fet de ser municipi turístic, 
que és el cas de Lliçà d’Amunt. També va dir que s’havia rebut una ajut de la Diputació per elaborar-
lo i que era un document públic, menys la part que contenia dades protegides. Pedrerol va parlar de 
l’estructura del document i va donar les gràcies al Tècnic de Medi Ambient i el Cap de la Policia Local, 
els quals han capitanejat el projecte, així com a tots els voluntaris de Protecció Civil. 
La regidora de Medi Ambient va definir el document com una eina bona, adequada 
i adient per a una ràpida intervenció.  
 
 



 
 

 

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va comentar que, tot i ser un document 
feixuc i que s’hauria de resumir, era necessari i l’haurien de tenir tots els municipis. També va dir que 
es recollien protocols que es tenien separats en un únic document i que s’adequava a la realitat ja 
que s’havia treballat amb personal que coneix molt bé el nostre territori.  
L’Alcalde, Ignasi Simón, va afegir que es tractava d’un document viu.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va definir el document com a un bon treball de l’equip 
tècnic, molt complet, però que caldria fer més pràctic seccionant-lo.  
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, també va dir que els semblava un document molt interessant, 
que s’ha fet bé, però que costa de mirar i caldria marcar-ne les parts més importants.   
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va destacar-ne la feina ben feta per la Diputació, l’Ajuntament 
i Protecció Civil d’actualització de documents anteriors, que cal mantenir i també va comentar que 
era un document molt interessant que tots els municipis haurien de tenir. També va afegir que 
esperava que no s’hagués de fer servir mai, la qual cosa significaria que no es produeixen situacions 
d’emergència.  
UNANIMITAT  
 
4.- Aprovació de l’Acta de delimitació del terme de Lliçà d’Amunt i Canovelles. 
El Ple va aprovar l’Acta i la documentació complementària de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Lliçà d’Amunt  i de Canovelles signada en data 15 de juliol de 2021. 
Per resolució de la Direcció General d’Administració Local del 16 de desembre de 2020, es va iniciar 
l’expedient de delimitació del terme de Lliçà d’Amunt amb el municipi de Canovelles. I, efectuades 
diferents reunions de les comissions nomenades per cada Ajuntament amb la intervenció dels 
representants nomenats per la Generalitat de Catalunya, en data 15 de juliol de 2021, es va estendre 
i signar l’acta de conformitat de les operacions de delimitació entre els dos termes municipals. 
L'Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que la delimitació del terme ja s’havia treballat amb els 
Ajuntaments de Palau, Caldes i Parets, i que ara havia estat el torn de Canovelles. En aquest cas, es 
tractava d’una distorsió de fites, d’un tram de Can Xicota que pertanyia a Canovelles però que tots 
els serveis els oferia Lliçà d’Amunt i els habitants de tres cases que hi havia es consideraven de Lliçà. 
Per tant, en aquest cas, Lliçà d’Amunt ha guanyat terreny.  
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va comentar que s’actualitzen fites històriques i que es respecte el 
que es va fer fa anys, i va destacar que hi havia acord entre els dos Ajuntaments.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que es tractava de corregir una anomalia i també 
va destacar l’acord entre els Ajuntaments.  
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va destacar l’acord pactat i la participació del 
veïns.  
 
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que els habitants d’aquestes cases se 
sentien lliçanencs i que estaven lluny del nucli de Canovelles.  



 
 

 

UNANIMITAT 
  
5.- Afers urgents 
No n’hi havia. 
 
6.- Mocions 
6.1.- Moció conjunta de condemna a les agressions i violències contra persones del col·lectiu LGTBI.  
El Ple va aprovar una moció de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones 
del col·lectiu LGTBI.  
Aquesta moció proposava,  entre altres punts, a expressar, d’una banda, la més enèrgica condemna 
a les agressions i la violència que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i 
identitat sexual; i de l’altra, refermar el compromís per a avançar en la millora i consolidació dels drets 
de les persones LGTBI. 
La regidora d’Igualtat, gènere i LGTBI, Lourdes Martín, va comentar que s’ha d’adaptar la normativa 
a la realitat i que és necessària la protecció dels drets d’aquest col·lectiu i crear una sanció específica 
per a la LGTBIfòbia, perquè tota la societat hi guanyarà.  
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va fer notar que, un cop més, es portava a Ple el suport a un 
col·lectiu reprimit i que, per tant, era evident que la societat no aconsegueix avançar. Va dir que es 
tractava d’un col·lectiu reprimit per quatre individus pertanyents a grups feixistes que actuaven 
contra un grup diferent. Va comentar que hi havia lleis per regular aquestes actuacions, però que 
s’havien de posar en pràctica, que aquests individus no podien quedar impunes, i que calia que 
l’administració i la gent del carrer actués per parar-los els peus. Va donar tot el suport a aquesta 
col·lectiu reprimit. 
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, també va considerar vergonyós que encara hi hagués 
mocions al Ple d’aquest tipus. Va comentar que aquest tipus de violència augmenta i que cal fer un 
front comú polític i civil per anul·lar les persones que actuen reprimint-ne d’altres. Aquest grup va 
afegir que hi ha discursos de partits xenòfogs que exalten aquests individus i que les forces de drets 
els blanquegen. Va donar ànims i força a aquest col·lectiu reprimit i a qualsevol persona discriminada 
per la seva raça, condició sexual, religió o ideologia perquè no sentin por i va desitjar un país 
democràtic i lliure.  
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va donar les gràcies a tots els partits per ser una moció conjunta, 
però va lamentar que encara s’haguessin de presentar mocions contra persones. Aquest grup va 
demanar que es treballi dia a dia amb  
 
 
els nostres joves i que se’ls crei un pensament de unió i pau, perquè la lluita s’ha 
de fer al carrer.  



 
 

 

El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que aquests temes diuen 
molt de la maduresa de la nostra societat, que no avança o no vol avançar i que està 
encallada en pensaments retrògrats, i que s’ha de treballar per donar un pas endavant.  
UNANIMITAT  
 
Moció d’En Comú Podem: 
6.2.- Moción de apoyo a las mujeres afectadas por la aplicación del llamado “síndrome de 
alienación parental”.  
Aquesta moció proposava, entre altres punts, manifestar suport a totes les mares afectades per 
l’aplicació de l’anomenat “síndrome d’alienació parental” i sol·licitar que se les consideri com a 
víctimes de violència de gènere. 
Es va aprovar per unanimitat amb la introducció d’algunes esmenes proposades pel PSC. 
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va comentar que és un síndrome que no reconeix cap 
col·legi psiquiàtric professional ni l’OMS i que fa mal a moltes famílies, ja que el pot utilitzar el jutge, 
la qual cosa va definir d’aberració judicial.  
La regidora d’Acció social, Lourdes Martín, va puntualitzar que els Serveis Socials municipals mai 
havien utilitzat aquest concepte en cap informe i que la seva prioritat sempre són els menors, als 
quals s’escolta de forma objectiva i neutral.  
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir està a favor de tot el que suposi la protecció a la infància. 
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va afegir que el Parlament ja s’havia pronunciat en aquest 
aspecte i havia aprovat l’eliminació d’aquest concepte.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va comentar que s’havia de regular si tenia conseqüències en 
els infants.  
UNANIMITAT  
 
Mocions d’ERC:  
6.3.- Moció de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  
Aquesta moció proposava, entre altres punts, manifestar el compromís del consistori a incorporar un 
nou permís retribuït de menstruació i climateri, dirigit a les dones treballadores de la institució, com 
a dret a totes les dones que necessitin acollir-s’hi.  
La regidora Joana Morata d’ERC va definir aquest permís com un pas endavant, no un caprici, sinó un 
dret al qual acollir-se les dones, que mai s’ha tractat per ser un tema femení en un 
patriarcat, malgrat que tingui evidència científica.  
La regidora d’Igualtat, gènere i LGTBI, Lourdes Martín, va argumentar que 
l’important és arribar al diagnòstic de per què es pateix dolor i després tractar-lo,  
 



 
 

 

que calen estudis, ja que durant molts anys hi ha hagut una visió 
patriarcal de la medicina i s’han deixat de banda els estudis mèdics centrats en la dona. La regidora 
va dir que cal tractar mèdicament sota la base científica a la dona que pateix perquè pugui incorporar-
se a la vida laboral, perquè el permís podria representar discriminació cap a la dona.  
L’Alcalde, Ignasi Simón, va afegir que aquest permís ja quedava cobert amb el conveni laboral de 
l’Ajuntament, que contemplava unes opcions excel·lentíssimes, que milloraven substancialment la 
proposta: 4 dies d’indisponibilitat i dies d’Assumptes propis, esgotats els quals sempre quedava la 
baixa. També va dir que no els havia arribat la necessitat a través del Comitè de treballadors ni dels 
sindicats, que són els primers interessats.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va treure el tema del Municipi Feminista aprovat en 
l’anterior Ple i va dir que calien polítics municipals de veritat i no “de boquilla”.  
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, també va dir que un Municipi Feminista hauria d’avançar en 
mesures cap a la dona i va suggerir que es podria fer un estudi tècnic per si es pot implantar aquest 
permís a nivell laboral, a més d’estudiar els de paràmetres de salut.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que no es tractava d’una malaltia per agafar la baixa, 
que només era una simptomatologia que no es podia ajuntar amb altres malalties genèriques per les 
quals hi ha els 4 dies d’indisposició, i que podria ser un permís recuperable, com s’ha fet a 
l’Ajuntament de Girona, per solucionar el problema i la discriminació.  
PSC: EN CONTRA 
ERC: A FAVOR 
EN COMÚ PODEM: A FAVOR 
CIUTADANS: A FAVOR 
JUNTS: A FAVOR 
 
6.4.- Moció d’ERC per acabar amb la discriminació de les dones a l’esport i amb la sexualització del 
cos de les esportistes.  
Aquesta moció proposava, entre altres punts, impulsar des de l’Ajuntament la pràctica de l’esport 
femení, en els àmbits de l’esport escolar, l’esport amateur i l’esport federat, amb equips femenins o 
mixtes, i fomentar les seccions femenines o equips mixtes en els clubs esportius de totes les 
disciplines que es practiquen al municipi.  
La regidora Joan Morata d’ERC va dir que es tractava d’una crida a l’acció, a fer més, perquè aquest 
tema no quedés en un lema i un eslògan, ja que en el 2021 no es podia estar encara a la casella de 
sortida.  
El regidor d’Esports, Fran Sánchez, va dir estar d’acord en la part expositiva, però 
no en la resta, perquè ja es feien accions per potenciar l’esport femení, i va 
anomenar totes les coses que ha fet i està fent l’Ajuntament al respecte.   
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que era necessari. 
 



 
 

 

 
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va proposar de treballar abans conjuntament les mocions que 
es portaven al Ple per treure i posar coses, intentar consensuar-les, i així poder presentar-les 
conjuntament i evitar els llargs debats al Ple.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va constatar l’actual desequilibri en els llocs de responsabilitat 
de les entitats esportives (directors, entrenadors, presidents), en el tema del vestuari, a nivell 
econòmic, i en el seguiment del públic i el ressò en els mitjans de comunicació.  Per això, va dir que 
calia treballar-hi més.  
PSC: EN CONTRA 
ERC: A FAVOR 
EN COMÚ PODEM: A FAVOR 
CIUTADANS: A FAVOR 
JUNTS: A FAVOR 
 
6.5.- Moció contra l’increment de preus de l’electricitat i crida a la mobilització.  
Aquesta moció proposava, entre altres punts, instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model 
energètic definint nous mecanismes de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus 
just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.   
Es va aprovar per unanimitat amb la introducció d’algunes esmenes proposades pel PSC. 
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir que, des del municipi, hi havia eines per ajudar als veïns en 
la rebaixa de l’import de la factura, com podria ser la creació d’una comunitat energètica local, que 
donés un toc d’atenció a les grans empreses.  
El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va dir que l’Ajuntament ja estava fent accions al respecte i que es 
continuarien fent esforços en aquest sentit, i va citar el projecte de ciutat verda prevista en el nou 
centre urbà.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va anomenar de vergonyós el fet de permetre que les 
empreses tripliquin beneficis quan hi ha gent immersa en la pobresa energètica.  
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va dir que calia fer competència real a aquestes empreses.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, també va manifestar la seva preocupació per les famílies 
vulnerables i va dir que amb un bé essencial no s’hi pot jugar, i va afegir que calia posar el punt i final 
al fet de permetre aquest monopoli per part del govern.  
UNANIMITAT  
 
7.- Precs i preguntes.   
No hi havia preguntes. 

 


