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Hay varias formas de trabajar para el bien común de todos los lliçananecs, en Cs lo tenemos claro nuestra forma de hacer oposi-
ción no es de manera destructiva, sino siempre constructiva, con empatía, respeto, mirada larga y afán por colaborar buscando 
siempre el beneficio global del pueblo y es por ello que en estos presupuestos para el próximo año, nos hemos reunido varias 
veces con el equipo de gobierno para trabajar en la estructura adecuada de ellos e intentar acercarlos lo máximo a nuestros vo-
tantes. Y lo hemos conseguido, con tan solo con un concejal se han logrado cosas muy beneficiosas y de bajo coste, asumibles 
y prácticas para todos, como es una nueva zona de juegos en la escuela municipal, nuevo diseño de fuentes públicas en nuestros 
parques accesibles y aptas para mascotas, nuevos juegos para nuestras plazas, etc. No obstante, Cs Lliçà d’Amunt se abstuvo 
en la votación de los presupuestos porque estamos absolutamente en desacuerdo con la subida generalizada de impuestos 
como el IBI o de basuras, especialmente dado el momento de desaceleración económica que estamos viviendo actualmente.

Comencem l’any 2020 i, amb ell, un nou pressupost municipal per a l’Ajuntament. El pressupost d’una administració és fona-
mental per portar a terme les polítiques que el govern s’ha marcat. És per això que s’ha de ser responsable i gestionar-lo d’una 
manera molt curosa, per què es tracta de diners de tots i totes. El passat mes de maig ens vam comprometre a desenvolupar 101 
accions per millorar Lliçà d’Amunt i les volem complir totes. Ho farem progressivament durant els pròxims quatre anys.
Aquest pressupost inclou inversions que són molt importants per nosaltres: La socialització de llibres per a tots els nens i nenes 
escolaritzats al municipi, per a que cap família hagi de patir més per la despesa que suposa la compra dels llibres de text; el canvi 
de fanals a llum Led per il·luminar millor els nostres carrers i ser més sostenibles; l’ampliació del gimnàs del Pavelló d’Esports 
per dotar-lo de més activitats; millores d’asfaltat de carrers i del clavegueram; el soterrament de línies telefòniques per reduir 
l’impacte visual i les barreres arquitectòniques; millora del servei de recollida d’escombraries per optimitzar-lo... I un llarg etcètera 
d’accions que podreu veure els pròxims mesos.

Feliç any nou. Desitgem que estigueu passant unes bones festes. Llàstima que 2020 no comenci bé a Lliçà. El govern munici-
pal, aprofitant la seva majoria absoluta (com és costum i contraposant-se a l’oferta de diàleg i transparència que va oferir al ple 
d’investidura), ha aprovat un pressupost que augmenta les despeses d’estructura i baixen els projectes de cultura, educació, 
joventut, serveis socials, cooperació, sanitat i medi ambient. I una de greu, la partida d’habitatge desapareix tot i ser conscients 
que hi ha famílies del nostre municipi que necessiten acompanyament i ajuda en aquest aspecte.
El pressupost no inclou promeses electorals que portaven en el seu programa: piscina municipal, centre de dia, descentralització 
de l’OAC, processos participatius, etc. Veurem asfaltar algun carrer, pintar alguna senyalització i també marejaran la perdiu amb 
el desenvolupament del centre, amb la gestió de residus o amb Can Malé. Cap idea pròpia.
Un pressupost que intuïm que s’enfoca a guardar ara per gastar-ho a les eleccions municipals del 2023, quan començaran a 
sortir diners de tot arreu per afrontar una nova campanya electoral. Tot plegat lleig, molt lleig.

Aprovechamos este espacio para explicar nuestro posicionamiento en contra de los presupuestos anuales,  presentados por el 
equipo de gobierno en el último pleno municipal. Haciendo uso de su mayoría absoluta, el PSC ha elaborado unos presupuestos 
que dejan claro su posicionamiento frente a las necesidades transversales del conjunto de vecinas y vecinos de Lliçà d’Amunt. 
Bajo nuestro criterio, su posicionamiento se basa en “haremos lo justito”. Vemos recortes en la mayoría de partidas: juventud, 
servicios sociales, promoción económica, participación ciudadana, cooperación… Unos presupuestos que se vuelven antisoci-
ales y, que no promocionan la participación directa de la ciudadanía, más allá de votar cada cuatro años. No queda casi rastro 
de los proyectos impulsados en el mandato anterior y las respuestas a nuestras preguntas al respecto fueron vagas, ambiguas 
y evasivas. Vemos con preocupación el giro populista del gobierno municipal, que parece que necesita un socio de “verdadera 
izquierda” para mantener la coherencia de sus siglas. Permanecemos a la espera de conocer la estrategia que tiene el PSC, para 
mejorar la calidad de vida y de nuestro territorio durante este mandato.

Al desembre s’ha celebrat la COP25, l’òrgan de decisió de la Convenció Marco de l’ONU sobre el Canvi Climàtic. En les 24 edi-
cions anteriors s’ha anat avançat adoptant mesures per a frenar el Canvi Climàtic, però insuficients; mitjans de comunicació i 
experts professionals qualifiquen el problema de Crisi Climàtica. Per sort, sembla que la gran majoria de persones estem prenent 
consciència de la veritable gravetat del problema; i especialment gent jove que com Greta Thunberg es manifesten a tot el món 
per a aconseguir que els governs prenguin mesures decisives que frenin aquest desastre. 
Què farem a LLIÇÀ D’AMUNT? Coincideix aquest fet amb reunions entre tots els grups polítics amb representació per tractar el 
servei de Recollida d’Escombraries, un dels serveis municipals més cars. Es diu que falta neteja, impost car… però la veritat és 
que els ciutadans també contribuïm a encarir el servei; si es reciclés més i millor es reduirien els costos. La responsabilitat és de 
tots: governs i ajuntaments prenent decisions adequades, i empreses i ciutadans actuant en conseqüència. Ens juguem el futur 
dels nostres fills! Hi estem a temps.
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