
 
 

 

 
 

CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DE 26 DE 
MAIG DE 2022  

 
1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 17 de març al 12 de maig de 2022, que van del 
número 288 al 477. 
 
2.- Festes locals 2023. 
El Ple va aprovar com a festes locals del municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2023 els dies 7 de gener i 8 de 
setembre. 
 
UNANIMITAT 
 
3.- Adhesió a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores. 
Dins del marc del Pla Local d’Educació, EDUC360, un dels objectius principals és afavorir el coneixement i 
vinculació amb l’entorn per estimular el sentiment de pertinença a Lliçà d’Amunt i millorar la cohesió social i 
la convivència. L’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) és una organització sense ànim de 
lucre integrada per governs locals d’arreu del món compromesos amb l’educació com a eina de 
transformació social, que promou l’intercanvi d’idees, reflexions i bones pràctiques. L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt té interès en adherir-se a aquesta associació i el Ple va aprovar assumir la Carta de Ciutats 
Educadores, que expressa el compromís de les ciutats que la subscriuen amb tots els valors i principis que 
s’hi manifesten, i sol·licitar l’admissió a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores. 
El regidor d’Educació, Fran Sánchez, va dir que, en els darrers anys, Lliçà d’Amunt ha esdevingut una ciutat 
compromesa amb l’evolució de la seva ciutadania, que és un projecte col·lectiu, amb l’educació com a eix 
central. La integració a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, segons el regidor d’Educació, és 
fruit de la voluntat de continuar evolucionant, tot compartint la nostra experiència amb altres ens locals 
d’arreu del món que també han esdevingut centralitzadors d’elements educadors innovadors i aprenent 
de les seves experiències. Fran Sánchez va manifestar que Lliçà d’Amunt és un municipi educador que no 
només ensenya, sinó que acompanya, cuida, reforça i ofereix oportunitats als seus ciutadans i en va posar 
exemples: un projecte educatiu 0/3 innovador que posa l’accent en l’acompanyament en el nen però que 
no oblida l’acompanyament a la criança de les famílies; projectes que faciliten l’accés a l’educació i que 
igualen les oportunitats; fer créixer i apropar l’oferta educativa; activar plans de reorientació educativa. 
Segons el regidor d’Educació, es vol continuar construint un poble que cada vegada estigui més capacitat, 
amb majors recursos i amb millors sistemes educatius, perquè es vol educar a l’esport, als casals, a la 
biblioteca, fins i tot a les places i carrers. 
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir que es tractava d’un projecte potent i va desitjar 
que no quedés en una publicitat sinó que anés acompanyat d’un pla de desenvolupament 
i que, d’aquí a uns mesos, es pogués veure en què s’està treballant al respecte.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, també va manifestar que li agradava el 
projecte perquè transmetia uns valors imprescindibles en l’educació i va dir que encara 
quedava molt per fer.  
 



 
 

 

 
 
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, també va desitjar que el projecte no quedés només en una aprovació i 
s’oblidés, sinó que s’anés veient què es fa, ja que, segons ell, és una eina base ben redactada que pot ser una 
bona col·laboració.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va manifestar que l’educació va més enllà de l’escola, que Lliçà 
d’Amunt ho té clar i que es tracta d’un repte per anar millorant, el qual era important que no només quedés 
en unes intencions sinó que, amb el temps, s’anés veient com es va plasmant.  
 
UNANIMITAT 
 
4.- Afers urgents. 
No n’hi havia. 
 
5.- Mocions. 
11.1.- Moció d’ERC per canviar el nom del carrer Víctor Català per Caterina Albert. 
La moció proposava refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de discriminació que pateixen 
les dones i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la; iniciar tots els tràmits pertinents per canviar el 
nom del carrer Víctor Català per Caterina Albert i contribuir a restituir, en mesura del possible, la 
discriminació viscuda per l’autora; i que pels propers canvis o assignació de nous noms, l’Ajuntament tingui 
en compte com a mínim, si volen participar, a les associacions veïnals afectades, a les entitats de dones del 
municipi i al grup l’Abans com a coneixedors de la història del municipi.  
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va explicar que, el motiu de la moció, era la recent actuació feta a la placa 
del carrer de Víctor Català on s’havia incorporat una explicació de qui hi havia darrera aquest pseudònim i 
perquè. Segons el portaveu d’ERC, seria més oportú el canvi de nom del carrer pel de Caterina Albert, per fer 
més visibles les polítiques feministes que, segons aquest partit, han de ser valentes encara que no agradin a 
tothom. Iban Martínez va dir que s’ha de restituir l’honor de les dones que no han tingut la visibilitat suficient 
pel fet de ser dones.  
El regidor Albert Iglesias, del PSC, va dir que el seu grup sempre ha defensat la política dels fets, no una 
política de simbologia. En aquest sentit, va anomenar accions concretes de l’àmbit feminista que ha dut a 
terme l’actual govern: la creació per primera vegada d’una regidoria específica d’igualtat; crear un protocol 
antiassetjament en espais d’oci amb un punt de referència com és el Punt Lila; la creació del PADI; tallers, 
xerrades i conferències; l’aposta ferma per l’esport femení. Sobre el canvi de plaques del carrer de Víctor 
Català on s’explica la història de l’escriptora, Albert Iglesias va dir que s’hi donava la visibilitat necessària i 
va explicar que, quan un Ajuntament fa un canvi de nom en el nomenclàtor, els veïns afectats han de 
començar tot un periple administratiu farragós que comporta, entre d’altres, un cost econòmic per a ells: 
demanar un certificat del canvi de carrer; actualitzacions del DNI, a la Direcció General de Trànsit, a 
l’Oficina de Gestió Tributaria, de la targeta de la Seguretat Social, de tots els subministres, de les dades 
bancàries; notificar aquest canvi al Registre de la propietat.  El regidor del PSC va explicar que s’havia fet 
un porta a porta als habitatges del carrer de Víctor Català per consultar la seva opinió sobre un canvi de 
nom, els quals van manifestar-se en contra. Albert Iglesias també va dir que l’Ajuntament havia mantingut 
diferents reunions amb el Grup l’Abans per parlar de futurs nous noms de carrer i que l’entitat havia lliurat 
un llistat de possibles noms per quan s’hagin de batejar nous carrers.  
El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que un poble feminista té 
l’obligació d’actuar, malgrat les problemàtiques, i mirar de restituir el que és de justícia, 
perquè sinó sembla que es consideri injustícia però no tanta.  
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va dir que posar noms de dona als carrers i 
equipaments era un tema pendent de molts ajuntaments i que s’havia de fer. Oriol 
Vera va comentar que ja s’havia posat una placa al carrer explicant la història del  



 
 

 

 
 
pseudònim de Víctor Català i va manifestar que el canvi de nom del carrer hauria de ser una iniciativa 
veïnal.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que no s’estava valorant si el PSC feia o no actuacions 
feministes sinó que s’estava parlant de restablir una injustícia. Manel Busquets va manifestar que estar al 
govern volia dir prendre decisions valentes i va recordar que no sempre es consulten els canvis amb els 
veïns afectats. El portaveu de Junts va concloure que el canvi de nom del carrer era prou important, encara 
que s’esdevinguessin temes colaterals.  
 
PSC: EN CONTRA 
ERC: A FAVOR 
EN COMÚ PODEM: A FAVOR 
CIUTADANS: ABSTENCIÓ 
JUNTS: A FAVOR 
 
11.2.- Moció de Junts en defensa dels Jutjats de Pau. 
La moció proposava rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis 
per la important tasca activa de mediació que exerceixen; reivindicar la rellevant funció de justícia de 
proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i 
alleugera la mateixa administració de justícia; reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de 
l’Ajuntament de la tasca que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi; i 
instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l’eliminació dels jutjats 
de pau d’aquest projecte de llei.  
El portaveu de Junts, Manel Busquets, va explicar que el Jutge de Pau era una figura creada el 1855 com a 
primer graó de l’administració de justícia, reconeguda per l’Estatut de Catalunya i anomenada per 4 anys 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Manel Busquets va explicar que  l’actual nou projecte de llei 
del Ministeri de Justícia 6/1985 volia suprimir aquesta figura i que des de la Generalitat es proposava una 
esmena per blindar aquest col·lectiu, que es podia presentar fins al 20 de juny. Les funcions dels Jutges de 
Pau, va dir el portaveu de Junts, són, en aquells municipis on no hi ha Jutjat de primera instància i 
institució, la mediació i resolució pacífica de conflictes en temes civils i penals. Segons el portaveu de Junts, 
no es vol que els municipis de Catalunya quedin orfes d’un servei públic de proximitat ni que, amb la nova 
llei, recaigui part d’aquesta tasca en un funcionari municipal, amb la creació de l’Oficina municipal de 
justícia, ja que molts ajuntaments petits haurien d’augmentar recursos per assumir aquesta tasca. 
El PSC va manifestar-se a favor de la tasca del Jutge de Pau, va qualificar de magnífica la tasca que duen a 
terme, tenint en compte dades estadístiques, va felicitar les dues persones del poble que han estat Jutges 
de Pau i va destacar-ne el coneixement del poble i la proximitat com a característiques principals.  
El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va defensar la figura del Jutge de Pau per la seva història i arrelament, 
per la seva tasca de mediació i per la seva proximitat a la ciutadania. Iban Martínez va dir que si se 
suprimeix aquesta figura se saturaran els jutjats de primera instància i va comentar que es tracta d’una 
altra amenaça a la descentralització, tot i ser una competència reconeguda a l’Estatut, que no genera molts 
costos i si molts beneficis.  
Segons el portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, semblaria que les noves oficines 
prestarien més serveis i que les competències seguirien sent de la Generalitat. Antonio 
Polo va dir que la figura del Jutge de Pau era un referent per a la ciutadania i molt 
valorat el seu servei, per això no entenia perquè s’havia de canviar i no veia 
incompatibilitats per mantenir la figura del Jutge de Pau i ampliar-ne els serveis.  
 
 



 
 

 

 
 
El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va dir que les noves oficines oferirien coses complementàries, que el 
projecte és bo, però que els agradaria que es mantingués la figura del Jutge de Pau.   
 
UNANIMITAT 
 
6.- Precs i preguntes. 
No n’hi havia. 


