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Butlletí de Lliçà d’Amunt

Realitzat el sorteig dels 96
habitatges de promoció pública

El passat 27 d’octubre es va realitzar el
sorteig dels 96 habitatges de promoció
pública que es construiran a Can Salgot
i Ca l’Artigues. El sorteig, que va aplegar
un nombrós públic, es va realitzar
davant de notari i va ser la mà innocent
d’una nena del públic l’encarregada de
treure el número de tall a partir del qual
s’estableix l’ordre per escollir habitatge.
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OPINIÓ
Editorial
L’Ajuntament, a través d’unes consultores externes de reconegut prestigi, estan elaborant el Pla Estratègic de Lliçà d’Amunt
i el Pla Estratègic de Dinamització Comercial.
Entenem que és el moment idoni per fer-ho, perquè estem en plena revisió de Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM)
i, aquests estudis, poden servir com document orientador i complementari a l’esmentat POUM, ja que permet tenir una visió global del que ha estat el nostre poble en els darrers anys i el que volem que sigui en un futur proper.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Per fer el Pla Estratègic cal conèixer la situació socioeconòmica del municipi a través de l’estudi detallat d’aspectes demogràfics, econòmics i socials més rellevants tant interns com externs. Amb aquesta diagnosi podrem plantejar alternatives que
responguin a les necessitats futures del municipi.
A través d’una comissió de seguiment i en base a l’anàlisi de les dades obtingudes en la diagnosi, es fixaran uns objectius i
es definiran unes estratègies que es concretaran en un Pla d’Acció el qual haurem de ser capaços de saber implantar.
No ens hem d’amagar, com altres pobles, Lliçà d’Amunt té punts febles i amenaces que ens poden repercutir negativament
en el desenvolupament del nostre poble, però també té punts forts i oportunitats que cal saber explotar i aquest és l’objectiu: minimitzar al màxim les parts negatives i saber treure-li suc a les parts positives, per això cal definir un projecte comú
del que volem que sigui el Lliçà d’Amunt del futur, un futur que ha de passar per millorar la cohesió social i qualitat de vida
dels nostres ciutadans.
Som un govern que sap planificar, som un equip de govern que treballem pel futur del nostre poble.
Bon Nadal i Feliç Any Nou.

Enquesta ciutadana

Què li sembla que Lliçà tingui una Oficina d’Atenció al Consumidor?

Yo utilizarlo, no lo voy a utilizar.
Lo veo bien, pero yo para utilizarlo, no. Me tendría que ver en
la situación.

Està molt bé. Jo ja he anat a
fer alguna consulta a l’Ajuntament de Mollet. M’han atès
molt bé i suposo que serà el
mateix tarannà. Que estigui a
la nostra disposició i un cop a
la setmana, sempre que això
no suposi una súper despesa,
són les millores que hem d’anar buscant.

Em sembla perfecte. Si que l’utilitzaré. De fet, ja he utilitzat
aquest servei alguna vegada a
través de l’Ajuntament, tant en
la llum com en l’aigua, amb la
nova facturació que han fet, que
la trobo molt mal feta.

Em sembla perfecte, tant pel
consumidor com pel comerciant. Està bé que tots dos
sàpiguen els seus drets i deures.
Com més sapiguem, millor,
per a tots.

Potser que l’hagi d’utilitzar, no
se sap mai. Però, està molt bé
que hagin posat aquest servei a
l’Ajuntament més sovint. El
poble es va fent gran i està bé
que hi hagi aquest servei on el
consumidor pugui queixar-se i
informar-se.

Arturo Hidalgo
Centre urbà

Josefina Serratosa
Can Salgot

Teresa Palomino
Ca l’Artigues

Carmen Ruiz
Ca l’Oliveres

Núria Vilavendrell
Centre urbà

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
CULTURA

Arriben les festes de Nadal
Desembre és i serà sempre sinònim de festes. És Nadal, un període carregat de símbols i de valors que, malgrat el temps, mai
no ha perdut la seva força ni el pes de les tradicions. Tothom coneix, viu i sent les festes de Nadal d'una manera especial.
L’Ajuntament ja té enllestida la programació de Nadal, una programació pensada perquè la població, de totes les edats, pugui
gaudir d’aquestes festes al màxim. Amb aquest butlletí, us hem adjuntat el programa d’activitats.
Teniu moltes activitats per
gaudir en aquestes dates, tant
grans com petits, ja sigui en
família, en grup o com us vingui de gust.
No deixeu de fer un tomb per
la Fira de Nadal, on la Comissió de Festes té preparades diverses sorpreses. Hi trobareu
“El Tió més divertit del món”,
una estrella gegant que els més
menuts haureu d’omplir amb
els vostres desitjos, una cantada popular de Nadales, xocolatada, tallers i moltes coses
més.
Tampoc us podeu perdre el
Parc Infantil i Juvenil de Nadal, que com cada any farà
gaudir i engrescarà les tardes
als petits i als joves, ni el cinema infantil.
El Concert de Sant Esteve, englobat dins del cicle Muda’t,
que mes rere mes porta al nostre municipi alguna obra o recital emblemàtic, anirà a càrrec de l’Orquestra de Cambra
Catalana. Aquesta magnífica
orquestra, que porta editats ja
uns quants discs i que compta
amb en Joan Pàmies com a director, ens ha preparat un programa “recordant Heandel i
Haydn”.

A LA FIRA DE NADAL
TROBAREU
HI TROBAREU
“EL TIÓ MÉS
DIVERTIT DEL MÓN”,
UNA ESTRELLA
GEGANT, CANTADA
DE NADALES,
XOCOLATADA,
TALLERS...

FIRA DE NADAL

PARC INFANTIL I JUVENIL DE NADAL

ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

A més, com ja és tradicional al
nostre municipi, en aquestes
dates nadalenques, s’oferirà un
Concert de Cap d’Any. Aquest
concert, que serà gratuït, tindrà lloc el divendres 1 de gener, a les 19 h, al Pavelló Municipal d’Esports, i anirà a càrrec, com l’any passat, de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.
Es tracta d’un concert inoblidable, amb les obertures, marxes, valsos i polques de la família Strauss, majoritàriament
del compositor Johan Strauss,
que ens farà passar una vetllada plena d’alegria i amb moltes sorpreses. Un concert que
combina la bona música i el
bon humor per gaudir entre
familiars i amics.
De la programació d’activitats
d’enguany també hem de destacar “Tornen els Pastorets a
Lliçà d’Amunt”, un espectacle
que no us podeu perdre.

ENGUANY,
“TORNEN ELS
PASTORETS A
LLIÇÀ D’AMUNT”
I els més menuts prepareu-vos i,
sobretot, tingueu a punt les cartes per a SM Els Reis Mags d’Orient, ja que el Patge Reial passarà pels diferents barris del poble
per anar-les recollint. Però, si us
agrada més donar-les en mà, no
patiu, com sempre, hi ha preparada la Cavalcada Reial.
Sens dubte, seran unes festes
plenes d’alegria que des de l’Ajuntament i des de moltes entitats i associacions que hi participen volem que passeu d’allò més entretingudes.
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HABITATGE

OBRES I SERVEIS

Realitzat el sorteig dels 96
habitatges de promoció
pública

Inauguració del Local
social de Can Salgot

El passat 27 d’octubre es va realitzar el sorteig dels 96 habitatges de
promoció pública que es construiran a Can Salgot i Ca l’Artigues. El sorteig,
que va aplegar un nombrós públic, es va realitzar davant de notari i va ser la
mà innocent d’una nena del públic l’encarregada de treure el número de
tall a partir del qual s’estableix l’ordre per escollir habitatge.
El nombre de sol·licituds era
de 180 i el nombre d’habitatges que es construiran són 96.
Cadascun dels interessats tenia un número al·leatori assignat per garantir l’objectivitat
del procés. El sistema escollit
va ser treure d’un bombo 3
boles corresponents a les centenes, desenes i unitats. El número resultant va ser el 173.
D’aquesta manera, totes les
persones que tinguin assignat
del número 173 al 180 i del
número 1 al 88 podran triar
un dels 96 habitatges. Les persones amb els números del 89
al 172 passen a formar part de
la reserva a l’espera de possibles renúncies de les 96 persones amb opció a habitatge.
La setmana següent, l’Empresa Municipal d’Obres (EMO)
va començar a posar-se en
contacte amb els futurs propietaris d’un dels 96 habitat-

ges i ho va fer per l’ordre numèric del sorteig, es va començar pel 173 i es va acabar
pel 88. A mesura que hi havien renúncies, es començava
a trucar als que havien quedat
en reserva, començant pel 89 i
acabant pel 172.
La primera promoció que es
construirà serà la de Can Salgot amb 32 habitatges i està
previst que es pugui fer l’entrega de claus el primer trimestre de 2011.
Per qualsevol dubte o pregunta podeu adreçar-vos a:
habitatge@llicamunt.cat.
La promoció és de 96 habitatges de protecció oficial,
32 d’ells a Can Salgot, a la
parcel·la ubicada entre els
carrers de Guerau de Liost i
de Ramon Llull, i 64 a Ca
l’Artigues, en la parcel·la si-

PRIMERA PARELLA PER ESCOLLIR HABITATGE

tuada entre el carrer del Matarranya i el Camí de Ca
l’Artigues. Aquesta actuació
representa un total de 8.670
metres quadrats construïts i
un pressupost de 17 milions
d’euros.
Es construiran edificis de
planta baixa més un pis, per
integrar la promoció a la tipologia d’habitatge de l’entorn.
Hi haurà un habitatge per
planta i aquest podrà ser de
dos o tres habitacions. Tots els
habitatges disposaran de patis,
terrasses, aparcaments i zones
comunitàries. El pisos de 3
habitacions tindran una superfície útil aproximada de 75
metres quadrats i els de dos
habitacions de 63 metres quadrats. En el cas dels habitatges
del barri de Ca l’Artigues, l’aparcament serà soterrani. Pel
que fa a Can Salgot, l’aparcament estarà a la superfície i es
faran més places de les necessàries, per tal de no generar
un problema d’aparcament al
barri.
Del total d’habitatges de la
promoció, 24 seran habitatges
de Protecció Oficial de Règim
General i 62 seran habitatges
de Protecció Oficial de Preu
Concertat. Tres d’aquests habitatges estaran completament
adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda.
El llistat d’ajudicataris i l’ordre d’adjudicació es pot
consultar al web municipal
www.llicamunt.cat.

El Local social de Can Salgot, situat al número
15 del passeig de Can Salgot, es va inaugurar el
passat dissabte 14 de novembre amb
l’assistència de més de 300 persones.
La inauguració oficial es va iniciar a les 13 h amb el descobriment de la placa a càrrec de l’alcalde. Seguidament, es va fer un
recorregut per l’interior i l’exterior de la nova instal·lació. Un
cop acabada la visita es va donar
pas als parlaments de les representants de l’associació de veïns
del barri i de l’alcalde, qui va remarcar la voluntat de l’equip de
govern de fer equipaments de
proximitat per als lliçanencs i
lliçanenques i es va mostrar satisfet de poder fer realitat una
demanda històrica com és la
disposició d’un local social per
al veïnat de Can Salgot.
La festa d’inauguració va continuar amb un dinar de germanor, ball amb música en
viu i activitats dirigides al públic infantil. Els actes de la
inauguració van estar organitzats per l’associació de veïns
del barri amb la col·laboració
de l’Ajuntament, qui va proposar la primera exposició de

pintura a càrrec del pintor local Ricard Baleytó, que es caracteritza per la utilització de
la tècnica de pintura a l’oli realitzada amb espàtula.
El nou equipament consta d’una àmplia sala polivalent, de
130 metres quadrats, distribuïda en diferents espais: zona infantil, bar, zona per exposicions, etc. A banda, hi ha dos
magatzems, tres lavabos i un
despatx per a l’associació de
veïns. Aquests espais estan separats a través de la decoració
pròpia de cadascun d’ells, de
manera que en el local social
predominen els espais oberts.
El local social té un pati al davant força ampli i un pati posterior que arriba fins al carrer
paral·lel, el carrer Palamós, a
més d’una terrassa lateral també molt gran. En el pati posterior hi ha prevista la ubicació
d’un espai infantil i un altre
per a la gent gran, a més d’una
zona de petanca.

DESCOBRIMENT DE LA PLACA

INTERIOR DEL LOCAL SOCIAL
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Per Nadal, reciclem com cal!
Les festes de Nadal i Reis són un moment entranyable de trobades familiars i amb amics en què es consumeixen gran quantitat
de recursos, sobretot aliments, energia i embalatges. També en aquest període podem fer un esforç per reduir l’impacte sobre el
nostre entorn.

Podem aplicar mesures
senzilles com:
• Comprar el menjar suficient i evitar vaixelles d’un
sol ús
• Utilitzar els contenidors de
recollida selectiva
• Fer regals no materials,
útils i solidaris: entrades al
teatre, activitats d’aventura, dinar en un restaurant
exòtic, un kit de piles recarregables, artesania de
comerç just,...
• No comprar joguines
només per satisfer el desig
del nen o nena: sabem que
les deixaran d’utilitzar en
poques setmanes i acabaran a les escombraries al
cap d’uns mesos
• No abusar de l’enllumenat
ni de la calefacció, regalar
electrodomèstics eficients,
etc
Qui vulgui una informació
més àmplia pot consultar la
següent guia de Nadal
Sostenible:
http://www.diba.es/xarxasost/cat/NadalSostenible.pdf
Atès que la generació de
residus és molt important
durant aquestes dates,
sobretot el dia de Nadal, Cap
d’Any i el dia de Reis, s’ha
previst un reforç del servei
de recollida per poder gestionar adequadament tots els
materials.

Nadal
+ Sostenible:
NADAL + SOSTENIBLE
1TAMBÉ
A LA NATURA

JOGUINES DEL NADAL
5 LES
+ SOSTENIBLE

 No feu servir molsa per als pessebres
 No utilitzeu les clàssiques plantes
ornamentals nadalenques
 Adquiriu arbres de Nadal de vivers
i plantacions controlats
 Substituïu els avets de Nadal per
espècies mediterrànies

 Tingueu en compte els materials de les joguines
 Fomenteu les joguines fortuïtes i autoconstruïdes
 No és bo que els nens rebin
totes les joguines que demanen
 Eviteu les joguines bèl·liques i sexistes
 Tingueu en compte alternatives a les joguines

ÀPATS DEL NADAL
2 ELS
+ SOSTENIBLE

AMB MOBILITAT
6 NADAL
+ SOSTENIBLE

 Compreu la quantitat justa de menjar
 Eviteu les vaixelles de plàstic d’un sol ús
 Celebreu els sopars de feina en
llocs accessibles amb transport públic
 Consumiu productes frescos i de producció local
 Adquiriu productes certificats

ELS RESIDUS AL NADAL
+ SOSTENIBLE
 Recicleu l’arbre de Nadal
 Recicleu el paper i el cartró
dels embolcalls dels regals
 Recicleu el vidre de les ampolles
 Feu guarniments amb materials reciclats
 Visiteu la deixalleria quan feu
neteja dels trastos vells

3

ELS REGALS DEL NADAL
+ SOSTENIBLE
 Feu regals no materials
 Eviteu els embolcalls innecessaris
 Feu servir felicitacions electròniques
 Feu regals útils
 Poseu-vos d’acord per regals familiars i conjunts

4

 Aneu a comprar amb transport col·lectiu
 Feu servir la bicicleta i camineu
 Penseu les compres amb temps

AL NADAL
7 L’ENERGIA
+ SOSTENIBLE

 Estalvieu energia
 Substituïu les bombetes clàssiques
per làmpades de baix consum
 Adeqüeu la calefacció a les necessitats reals
 Utilitzeu piles recarregables
en les joguines i els aparells electrònics
 Adquiriu electrodomèstics
d’alta eficiència energètica
 Feu servir les escales per comptes de l’ascensor

NADALENCA
8 COMPRA
+ SOSTENIBLE, JUSTA I SOLIDÀRIA
 Compreu aliments solidaris
 Utilitzeu targetes de felicitació solidàries
 Adquiriu artesania solidària
 Col·laboreu amb una ONG
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SALUT PÚBLICA

Èxit de la segona edició del
curs de formació de
compostatge domèstic

Curs de formació en
higiene alimentària

Els passats 30 i 31 d'octubre es van realitzar dues noves sessions
de formació de compostatge domèstic, amb una assistència total de
42 persones.

ASSISTENTS AL CURS

La formació, que d’una manera
divertida i amena introdueix tots
els conceptes necessaris, permet

iniciar-se en aquesta pràctica senzilla del compostatge de la matèria orgànica al propi domicili.

La campanya es complementa
amb tres visites a domicili, en diferents fases del procés de compostatge. A través de la campanya també es pot obtenir un compostador de 600 litres a meitat
de preu.
Es preveu continuar fent sessions formatives, atès que Lliçà
d’Amunt és un municipi amb
un gran potencial de compostatge domèstic i que l’Ajuntament
ho potencia mitjançant una bonificació del 10% sobre la taxa
de residus.
Més informació a l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, telèfon
93.841.52.25.

El passat 26 d’octubre la regidoria de Salut
pública de l’Ajuntament va organitzar un curs
de formació per a manipuladors d’aliments,
amb una assistència de 27 persones,
procedents la majoria de diversos
establiments i botigues del nostre municipi.
Qualsevol treballador d’un establiment o botiga on es manipulin aliments cal que disposi del certificat oficial de
formació específica en higiene
alimentària. Aquesta és una de
les maneres de garantir una
màxima seguretat pels consumidors i usuaris d’aquests productes i serveis. Cada quatre
anys, com a màxim, cal tornar
a fer un curs de formació.
Des de l’Ajuntament es continuarà facilitant l’accés a la formació i la informació per tal
que bars, restaurants, menjadors col·lectius i botigues de
queviures puguin tenir les mà-

ximes condicions de seguretat
alimentària.
Més informació de noves convocatòries o altres a l’Ajuntament, telèfon 93.841.52.25.

ASSISTENTS AL CURS

MEDI AMBIENT

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Campanya subvencionada
d'identificació d'animals
de companyia

Lliçà d’Amunt estrena la
seva Oficina d’Atenció al
Consumidor

Fins el 31 de desembre continua la campanya
subvencionada per l’Ajuntament per tal que
els nostres animals de companyia (gossos,
gats i fures) s’identifiquin amb microxip.
Aquest sistema d’identificació permet trobar ràpidament
al propietari en cas que l’animal s’extraviï, i és una mesura obligada tant per la Llei de
protecció dels animals com
per l’Ordenança municipal
de tinença d’animals de companyia.
El preu normal de posar el
microxip és de 45 euros i du-

rant la campanya costa 30 euros. Per beneficiar-vos d’aquesta campanya us heu de
dirigir a l’Ajuntament amb la
cartilla sanitària del vostre
animal de companyia.
A partir de gener de 2010 s’obligarà tots els propietaris
d’animals de companyia a
identificar i censar els seus
animals.

El proper 14 de desembre l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt estrenarà un nou servei. Es
tracta de l’Oficina Municipal d’Informació a
les persones Consumidores (OMIC).
Aquest és un servei que l’Ajuntament oferirà gratuïtament i que informa i assessora als ciutadans i ciutadanes
de Lliçà d’Amunt per tal que
puguin defensar i exercir els
seus drets en temes de consum.
A l’acte inaugural, a més de

l’alcalde, Ignasi Simón, també hi assistirà la Sra. Dolors
Gómez Fernández, Diputada
Presidenta de l’Àrea de Salut
Pública de la Diputació de
Barcelona.
Aquest servei s’oferirà a l’edifici de l’Ajuntament (c.
d’Anselm Clavé, 73), a l’es-

pai de l’OAC els dijous de
9h a 13h i de 16h a 18h.
Per a més informació
www.llicamunt.cat o bé enviar un correu electrònic a
omic@llicamunt.cat.

Informat 26 ok.qxd

18/11/09

10:55

Página 7

Notícies de l’Ajuntament > 07

Desembre de 2009

HISENDA

ESPORTS

La Nit de l’Esport, la gran Els impostos augmenten només un
festa de l’esport local
2,8% per a la majoria de les famílies
La Nit de l’Esport, la festa de tots els
esportistes de Lliçà d’Amunt, tindrà lloc el
divendres 11 de desembre.

Per a una família tradicional, l’augment d’impostos de cara a l’any
vinent només suposarà un 2,83%. A més, si aquesta família s’acull per
primera vegada a les bonificacions per a la utilització de la deixalleria i
per fer compostatge, fins i tot li pot suposar un estalvi del 2,17%.

Es tracta d’una festa de reconeixement al sacrifici i a l’esforç que realitzen dia a dia les
entitats i els esportistes locals.
La nit comptarà amb un sopar popular, que està obert a
tota la població. El preu del
sopar és de 10 euros i els tiquets es poden comprar a la
recepció del Pavelló Municipal d’Esports, a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC),
al Bar del Camp de Futbol i
al Bar del Pavelló Municipal
d’Esports, fins al dimecres 2
de desembre.
Després del sopar tindrà lloc el
lliurament de premis, amenitzat per diverses actuacions i
sorpreses.
Aquesta gran festa de l’esport
lliçanenc aplega esportistes,
aficionats i gent que fa possible
que l’esport local tiri endavant.

Lliçà d’Amunt és un poble més complex que altres poblacions i per garantir els serveis que ja funcionen s’ha hagut d’augmentar l’Impost de Bens Immobles en un 4,27%, perquè, l’any
2010, la prestació de serveis municipals s’ampliarà, ja que hi haurà la posada en funcionament de la biblioteca,
així com noves àrees de neteja com
poden ser les zones del Pla, Ca l’Oliveres, Raval d’en Xicota o el Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda, entre altres. Per altra banda, cal tenir en
compte que, al juliol del 2010, l’IVA
augmentarà i passarà del 16 al 18%.
De tota manera, la resta d’impostos
i taxes s’han congelat. L’Alcalde,
Ignasi Simón, considera que l’augment que s’ha aplicat respon a un
tema de responsabilitat política, per
no portar les arques municipals a
un camí sense sortida.
Segons l’Alcalde, un ciutadà mig només pagarà 2 euros mensuals més (26
euros a l’any), per rebre varietat de
serveis: Policia, neteja, transport públic, recollida d’escombraries, educació. Ignasi Simón també destaca
l’austeritat que s’ha imposat en l’elaboració del pressupost del 2010.
També cal dir que la recaptació en la
participació dels tributs de l’estat
baixarà (25% dels recursos ordinaris) igual que baixarà el que fins ara
s’ingressava mitjançant els promotors a través de les plusvàlues, ICIO
i llicències d’obres.
Per a l’any 2010, doncs, en l’IBI urbana, per exemple, s’abaixa el tipus
del 0,90% al 0,83%. Si no s’abaixés el
tipus, s’apujaria l’IBI urbana un 13%
per la revisió cadastral dels 10 anys,
més un 1% segons proposta dels Pressupostos Generals de l’Estat. En el cas
de la bonificació per a les famílies
nombroses, s’apuja la base liquidable
del 13% al 15% per adaptar-ho a la
revisió cadastral i que s’hi pugui acollir la mateixa gent que l’any anterior.
En l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, es fa una modificació
que aclareix els terminis per la reti-

L’any passat s’hi esperava l’assistència d’entre cinc-centes i
sis-centes persones i n’hi van
assistir vuit-centes. La regidoria d’Esports espera que aquest
any es tornin a superar les previsions.
Es tracta de l’esdeveniment local més rellevant, a nivell esportiu, que s’organitza durant
l’any a Lliçà d’Amunt.
Es donaran els següents
premis per categories:
• 1a CATEGORIA
Premis a entitats i/o clubs
d’esports col·lectius
• 2a CATEGORIA
Premis a entitats i/o clubs
d’esports individuals
• 3a CATEGORIA
Premis als Valors Esportius
• 4a CATEGORIA
Premis al Mèrit Esportiu

PÚBLIC ASSISTENT

ACTUACIÓ

rada i el desballestament de vehicles,
però l’increment fiscal és zero.
En el cas de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s’han fet
unes modificacions, per recomanació
de la Diputació, per adaptar-lo a la
nova normativa, però l’increment fiscal és zero.
En l'Impost sobre l'Increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana, també s'han modificat alguns
articles, a proposta de la Diputació,
que suposen un redactat més clar en
el cas de les juntes de reparcel·lació i
compensació, què és habitatge habitual i què no, sobre les defuncions,
etc., però l'increment fiscal és zero.
En la Taxa per expedició de documents administratius, en els informes policials, abans hi havia un sol
preu i ara se n’aplicaran tres, en funció del temps i el material emprat.
També s’afegeix un preu per drets
d’examen, que depèn del grup. I,
s’augmenta una mica el preu de la
còpia de projectes, perquè també
l’ha augmentat la copisteria.
En el cas de la Taxa per llicències urbanístiques, l’import no variarà,
però s’aplicarà el model d’ordenança
de la Diputació, per tal d’adaptar-la
a la Directiva de Serveis.
En la Taxa per recollida, transport i
tractament d’escombraries i altres
residus municipals, la quota tampoc varia, però que hi ha alguna
modificació de l’ordenança, a proposta de la Diputació, com el fet de
concentrar les bonificacions de l’1
de gener al 31 de març.
En la Taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, no varien els preus que depenen de l’Ajuntament, però s’incrementen els que depenen de l’empresa que presta el servei de grua.
També s’afegeix una nova tarifa per
a la immobilització de vehicles.
En el cas de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terrenys d’ús

públic i indústries del carrer i ambulants, s’aplica una tarifa nova agregada pel total de dies de la Festa Major i es varia la forma de pagament
d’aquesta nova tarifa. A més, s’incorpora en aquest apartat la tarifa
del mercat setmanal que abans formava part d’una altre apartat.
En la Taxa per la prestació del servei
d’ajuda a la llar i teleassistència, a
partir d’ara, la quantitat a pagar serà
proporcional als mesos d’utilització
del servei i les persones no empadronades al municipi hauran de pagar
tot el cost que aquest servei suposa
per l’Ajuntament.
En la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, la
placa de gual es passarà a pagar en
concepte de dipòsit, però la taxa es
manté congelada.
En el cas 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, baixa
el preu per les estades sanitàries al
centre de residència temporal, de 13
euros passa a 7 euros.
La Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i
instal·lacions s’adapta a la normativa de la Directiva de Serveis, però
els preus queden congelats.
L’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipal, també s’ha
adaptat al model de la Diputació.
Per altra banda, en l’Ordenança reguladora dels criteris per a l’adjudicació d’ajudes econòmiques anuals
a activitats socioculturals i esportives, s’especifica que, a l’hora de demanar subvencions per activitats,
les entitats hauran d’omplir una
nova fitxa més completa. També
s’especifica que l’obtenció de subvenció no genera precedent.
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Nadal per a tothom:
Campanya de recollida d’aliments
La Parròquia de Sant Julià, amb la col·laboració
de diferents entitats del municipi i el suport de
l’Ajuntament, ha organitzat la campanya Nadal
per a tothom.
La crisi econòmica mundial
afecta moltes famílies del país i
les del municipi de Lliçà
d’Amunt no són una excepció.
Actualment, al nostre poble, hi
ha una vuitantena de famílies
amb una situació econòmica extrema i uns recursos econòmics
molt limitats.
Nadal per a tothom consisteix
en la recollida d’aliments i la recaptació de diners per comprar
tant aliments com joguines, per
tal que les famílies necessitades
del poble gaudeixin de Nadal i
de Reis amb igualtat de condicions que la resta de famílies.
Per això, es demana la col·laboració de tota la població, així
com de les entitats i empreses
del municipi.
Les empreses, entitats, comerços
i parades del mercat municipal

rebran una carta on se’ls explica
que poden lliurar productes o
donatius al número de compte:
2013 0222 25 0200666868.
També se’ls demana de disposar
en la seva seu social d’un petit
espai per posar una caixa, on els
ciutadans puguin dipositar els
aliments que vulguin aportar.
Per altra banda, els dies 12 i 13
de desembre, en el marc de la
Fira de Nadal, es podrà col·laborar en aquesta campanya a la paradeta que hi haurà de Cáritas.

Guia de Serveis
i Recursos per a
la Gent Gran
L’Àrea de Benestar
Social de la Diputació
de Barcelona ha editat
la Guia de Serveis i
Recursos per a la
Gent Gran de Lliçà.
Aquesta guia té per objectiu fer més
accessible la informació sobre els serveis que necessiten o poden necessitar
en un futur la gent gran i les seves famílies. És una bona eina per acostar
el coneixement dels diferents recursos
i activitats a la gent gran, en un format accessible, de fàcil consulta i a
mida de totes les necessitats.
La Guia és un instrument útil per
tota la ciutadania de Lliçà d’Amunt
i especialment per la gent gran.
La Guia de Serveis i Recursos per a la
Gent Gran de Lliçà d’Amunt es pot
consultar a través del web municipal
www.llicamunt.cat en l’apartat de
Tauler d’Anuncis i Gent Gran i Benestar i Família. A més, la regidoria
de Gent Gran i Benestar i Família
imprimirà la guia i la distribuirà a totes les persones més grans de 65 anys.

Per a més informació:
Cáritas de la Parròquia de Sant Julià
619 90 24 44
caritas.llica@hotmail.com
Regidoria de Gent gran i
Benestar i família
93 841 52 25
ajuntament@llicamunt.cat

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha obert la convocatòria per a la concessió de la prestació econòmica de caràcter
universal per infant a càrrec per a les famílies amb infants menors de tres anys i per a les famílies nombroses o famílies
monoparentals amb infants menors de sis anys per a l’any 2009, amb independència del nivell d’ingressos.
Tipus de prestació i quantia:
1)
• Famílies amb infants a càrrec menors de 3
anys: 638 euros
• Famílies nombroses i monoparentals amb
infants a càrrec menors de 6 anys: 745 euros
L’abonament s’efectuarà en un sol pagament.
No es tindran en compte els ingressos econòmics de la unitat familiar.
2)
• Famílies amb infants a càrrec per part,
adopció, tutela o acolliment múltiple
Doble: 663 euros
Triple: 1020 euros
Quàdruple: 1224 euros
Aquelles famílies que en la convocatòria an-

terior ja van sol·licitar aquesta prestació econòmica i consti que tenen dret a percebre-la
en la convocatòria d’aquest any, rebran un
imprès de sol·licitud ja emplenat amb totes
les dades. En aquest cas, caldrà seguir les
instruccions que es facilitaran amb l’esmentat emprès de sol·licitud.

Documentació:
• Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels DNI dels sol·licitants
• Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del/s llibre/s de família complet/s
• Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada
de la resolució judicial que estableixi a qui
correspon la guarda i custòdia dels infant/s

beneficiari/s, en cas de separació o divorci.
• Certificat de l’existència de procediment judicial en curs de reclamació de l’impagament
d’aliments, en cas de separació o divorci.
• Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l’acta notarial o sentència d’adopció,
en cas que aquesta no sigui d’infants de
Catalunya

On cal adreçar-se:
• Ajuntament: Es poden recollir a Recepció
els impresos i des de Serveis Socials es facilitarà informació a tothom qui ho sol·liciti
• Benestar Social:
Oficines més pròximes:
Granollers: c/ St. Jaume nº 48

Canovelles: Pl. Pau Casal, s/n
També es pot omplir la sol·licitud a través del
portal de l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC) i presentar-la telemàticament a
www.gencat.cat i al telèfon 012

Per a més informació:
Serveis Socials municipals: 93 841 52 25
Pàgina web: http://www.gencat.es/benestar
Termini:
El termini de presentació de les sol·licitud
acaba el 30 de desembre del 2009, excepte
per al nascuts durant el darrer trimestre del
2009, pels quals el termini finalitza el 31 de
desembre del 2010.
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Presentació de la guia
“Drogues: Conèixer,
Comprendre, Actuar”

Quina és la realitat de
les violències
exercides contra les
dones a Lliçà d’Amunt?

La guia “Drogues: comprendre, conèixer, actuar” és una guia per a la
prevenció de drogues en l’àmbit familiar.

Aquest material, realitzat
conjuntament pel Programa
de Prevenció de Drogues de
la Vall del Tenes i el Servei
de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers, es va
presentar el passat 27 d’octubre amb la presència del president de la Mancomunitat
de Municipis de la Vall del
Tenes i alcalde de Lliçà
d’Amunt, Ignasi Simón, l’alcalde de Granollers, Josep
Mayoral, i els tècnics implicats en la seva el·laboració.
Aquesta guia està editada en
format paper i electrònic
(www.parlemdedrogues.cat).
S’hi aporten tot un seguit

d’idees, comentaris i consells
que ens ajuden a reflexionar
sobre el consum de drogues,
sobretot per fomentar la seva
prevenció en l’àmbit familiar.
La seva elaboració no està
condicionada a cap situació
d’urgència en el nostre territori. Al contrari, les pautes i
idees que s’exposen tenen la
intenció de plantejar una
imatge positiva de l’adolescència i proposar elements
de reflexió i actuació davant
del tema de les drogues,
complementant tota la tasca
que vers aquest tema s’està
desenvolupant a Granollers i
la Vall del Tenes.
La guia està dirigida a mares
i pares d’adolescents i, principalment, a aquells d’edats
compreses entre els 14 i 16
anys. Tot i que aquest material està dirigit a les famílies
d’adolescents, cal emmarcarla en un desenvolupament
global, complementant altres

accions preventives i oferint,
així, des de diferents nivells
d’intervenció, un ampli catàleg d’accions i serveis.
Amb aquesta guia es pretén
sensibilitzar sobre el paper
de la família en la prevenció
del consum de drogues i
oferir eines a les famílies
davant possibles consums, a
més d’incidir en la prevenció. D’altra banda, convida
a la reflexió sobre el consum
actual de drogues. I, el fet
d’haver treballat en el format electrònic, és per poder-ne facilitar l’accés i,
alhora, reduir-ne costos de
difusió.
Cal destacar que aquesta
guia neix del treball conjunt
de diferents professionals i
agents de la Vall del Tenes i
Granollers, que ja realitzen
treball en xarxa al seu territori, i alhora complementa
tota la tasca de prevenció que
es realitza des d’ambdós ens
municipals.

Atenent a les dades que proporciona el Servei d’atenció a
les dones que s’ofereix a través
del Punt d’Assessorament i
d’Informació per a Dones
(PADI), al llarg de l’any 2009
les demandes d’assessorament
jurídic que han reflectit una
situació de violència han estat
realitzades per 9 dones. Pel
que fa al Servei d’atenció psicològica han realitzat consulta
per aquest motiu 21 dones. Si
es fa la comparativa amb l’any
2008, les dades mostren una
situació més o menys igual a la
de l’any 2009. Els valors no
són preocupants, però indiquen que les violències contra
les dones són presents al nostre municipi.

ELS VALORS
INDIQUEN QUE
LES VIOLÈNCIES
CONTRA LES
DONES SÓN
PRESENTS AL
NOSTRE MUNICIPI
Les violències contra les dones
tenen diferents maneres d’expressar-se i així ho recull la
Llei 5/2008 del dret de les dones per eradicar la violència

PRESENTACIÓ DE LA GUIA

masclista. La violència física és
la més visible però a vegades la
violència psicològica és la més
destructiva perquè sovint la
dona la pateix en silenci i és
difícil de demostrar.
A Lliçà d’Amunt els casos més
greus són denunciats a la Policia, perquè és a partir d’aquest
moment que la dona pot demanar una ordre d’allunyament, que no vol dir que sigui
automàticament concedida.
Entre gener i novembre de
2008 es van presentar 14 denúncies a la Policia local i es
van demanar 7 ordres de protecció. Aquest any només s’hi
han presentat 7 denúncies. La
dada és positiva perquè representa una disminució del 50%
en relació a l’any anterior, però
una lectura atenta ens fa veure
que si els serveis d’atenció han
registrat més o menys el mateix número de dones ateses
per violència masclista, és possible que algunes situacions no
s’hagin volgut denunciar.
Eradicar les violències contra
les dones vol dir viure en una
societat en plena llibertat i necessita de la intervenció ferma
dels poders públics amb mesures i recursos suficients, però
igualment totes i tots en som
responsables. Educar en igualtat i des de la igualtat pot ser
un bon començament.
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Lliçà d’Amunt participa
Signatura d’un protocol
d’actuació en casos de consum en la Conferència
d’Alcaldes
per
la
Pau
o tinença de drogues de menors Granollers va organitzar, el passat 3 de
Els Alcaldes i els caps de la Policia Local dels quatre municipis de la
Vall del Tenes i els Mossos d’Esquadra van signar, el passat 20
d’octubre, un Protocol d’actuació per realitzar un programa educatiu
com a alternativa a la sanció en els casos d’infraccions greus pel
consum o la tinença il·lícita de drogues de menors.
La Llei orgànica 1/1992, de
21 de Febrer, sobre la protecció de la Seguretat Ciutadana, diu que constitueixen
infraccions greus a la seguretat ciutadana el consum de
drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques en llocs públics i
la tinença il·lícita, tot i no
estar destinada al tràfic,
sempre que no constitueixi
infracció penal. Les sancions
(de 300,52 euros a 30.052
euros) imposades per aquestes infraccions es poden suspendre si l’infractor se sotmet a un tractament de deshabituació en un centre o
servei degudament acreditat.
Amb la signatura d’aquest
protocol es pretén oferir una
alternativa educativa a una
sanció merament punitiva,

on la majoria de persones
sancionades no presenten un
quadre de dependència de la
substància.
L’objectiu de la mesura,
però, a més d’oferir una alternativa educativa a la sanció econòmica al menor i la
seva família, és facilitar la
detecció i intervenció precoç
en casos o situacions de
consum problemàtic i/o risc
social, i coordinar els diferents recursos i professionals
a l’hora d’intervenir en el
consum de drogues il·legals
a la via pública.
Aquest protocol d’actuació
va dirigit a menors d’edat
(majors de 14 anys i menors
de 18) residents a la Vall del
Tenes que han estat sancionats per consum o tinença
de drogues a espais públics.

Es pot accedir a la mesura
una única vegada. En el cas
que algun menor fos reincident després d’haver realitzat la mesura, la sanció seguiria els seu procés habitual.
La implicació de la família
en la mesura alternativa és
voluntària, tot i que des del
Programa de Prevenció de
Drogues (PPD) de la Vall
del Tenes s’ofereix l’assessorament i acompanyament
durant i posteriorment a la
realització de la mesura alternativa.
En aquest protocol d’actuació hi estan implicats la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, Serveis Socials, les
regidories de Joventut, el
CAS de Granollers i el
PPD.

ALCALDES I EDUCADORS SOCIALS IMPLICATS EN EL PROJECTE

novembre, al Teatre Auditori de Granollers, la
Conferència d’Alcaldes per la Pau. L’Alcalde
de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, hi va ser
present, ja que el nostre municipi forma part
de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau, una xarxa
impulsada pels alcaldes d'Hiroshima i
Nagasaki, al Japó.

La Conferència d'Alcaldes per la
Pau va reunir alcaldes de diversos municipis implicats en la
construcció de la pau. Així, es
pretenia constituir un grup de
treball perquè impulsi i coordini
iniciatives. La construcció de la
pau és una tasca compartida entre institucions i ciutadania, per
aquest motiu la Conferència estava plantejada des de l'àmbit
dels municipis amb la col·laboració de les institucions i les organitzacions de la societat civil.
En aquest sentit, en el decurs de
la trobada es va fer una proposta
de Declaració de la Conferència
d'Alcaldes per la Pau que es
consensuarà amb totes les institucions implicades.
La Conferència d’Alcaldes per la
Pau va esdevenir una nova ocasió per reflexionar sobre la
construcció de la pau i avançar
en la seva articulació des del
món municipal. La trobada va
estar organitzada conjuntament
per l’Ajuntament de Granollers,
com a membre de l’executiva
mundial de Mayors of Peace,
juntament amb la Federació de
Municipis de Catalunya i la Federación Española de Munici-

pios y Provincias. També va
comptar amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
La Xarxa d’Alcaldes per la Pau
agrupa més de tres mil ciutats de
cent trenta quatre països i regions del món. Es tracta, per
tant, d’un projecte que engloba
a municipis de característiques
molt diverses, que comparteixen
l’objectiu de treballar activa i
conjuntament per la pau i el desarmament.
Espanya és el cinquè Estat del
món amb major nombre de
membres –més de dos-centsdesprés de Japó, Bèlgica, Alemanya i Itàlia. Això confirma la
clara voluntat de les ciutats de
tenir un paper actiu en la
construcció de la pau i ha estat
un dels motius principals que ha
impulsat a convocar la Conferència a Espanya.
L’objectiu de la Conferència era
articular territorialment el moviment per la pau i volia constituir
un grup de treball amb la missió
d’impulsar i coordinar les iniciatives que es porten a terme des
dels municipis en aquest àmbit.
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“Com eduquem la llibertat?”

El Bus de la Prevenció a
Lliçà d’Amunt

La Diputació de Barcelona va escollir Lliçà d’Amunt per realitzar un taller
pilot per a pares i mares d’alumnes pre-adolescents del municipi. El
taller s’anomenava “Com eduquem la llibertat?” i va tenir lloc el passat 9
de novembre, a les 18.30 h, al CEIP Rosa Oriol.
A partir d’una representació teatral es va introduir el tema a
treballar (desenvolupament de
l’autonomia, les relacions familiars i afectives, valors, normes, etc.) buscant la proximitat, la provocació, el trencament, l’obertura i la identificació per part del grup.
Posteriorment es va crear un
espai de participació i intercanvi atenent les formes d’expressió i comunicació més properes del grup. Donant entrada a qualsevol element que estigués jugant en la situació
plantejada i del moment present, es va acompanyar cap a
l’anàlisi de situacions, la resolucions de conflictes i possibles
reflexions.
Per fer-ho es va presentar el tema de l’humor, i des d’un personatge amb desig de llibertat
però atrapat en les seves pròpies pors.
Finalment es va lliurar material
pedagògic i didàctic possibilitant una continuïtat de treball.
Es va tractar d’una proposta
que més que donar respostes
va obrir espais a la pregunta.

La unitat mòbil del Bus de la Prevenció va visitar Lliçà d’Amunt el
passat 3 de novembre i es va situar
a l’avinguda dels Països Catalans,
prop de l’IES Lliçà.
Aquesta és una iniciativa del De-

partament de Treball conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat i té l’objectiu d’oferir formació de prevenció de riscos laborals als centres educatius de Catalunya.

COMUNICACIÓ

El web ja es pot
consultar en castellà
TALLER

Qüestions sobre el tractament
de la llibertat en l’educació, sobre el tractament del desig, des
del caprici a la necessitat.
De fet, els objectius del taller
eren:
- Obrir noves vies d’intervenció, utilitzant el teatre social
com a eina educativa al servei
del desenvolupament integral
de la persona.

- Valorar la importància d’una
educació emocional més afectiva i efectiva.
- Revisar les habilitats per comunicar i expressar la singularitat, establint una relació
interpersonal satisfactòria
amb l’entorn.
- Aprofundir en aspectes com
la dependència, l’autonomia,
la independència, la interdependència i l’aïllament.

Elisabeth Paniagua
Cortada
☛ Retard i trastorn de la parla i

Logopeda
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338

del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

El passat mes de novembre
la informació de la pagina
web municipal (www.llicamunt.cat) es va traduir al
castellà per incorporar
aquest segon idioma al portal i, d’aquesta manera, permetre als internautes consultar els continguts web en
qualsevol dels dos idiomes
disponibles: el català o el
castellà.
Aquesta eina multi-idioma,
que té la finalitat d’universalitzar l’accés als continguts

informatius del web, es pot
trobar a la capçalera del web
municipal i és visible des de
totes les pàgines, per tal de fer
el canvi d’idioma des de qualsevol part del web.
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Desembre de 2009

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ÈXIT: un programa de mesures de suport
empresarial i formatives per a treballadors
El President de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, Ignasi Simón, i el gerent d’aquesta entitat supramunicipal van presentar, el
passat 13 de novembre, al migdia, a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, un projecte de promoció econòmica que lideren. Es tracta
d’un estudi sobre la situació ocupacional i formativa, i un programa de mesures de suport empresarial i formatives per a
treballadors anomenat ÈXIT (Empresa, Xarxa, Integració i Treball).
Davant de la situació macroeconòmica de l'entorn i amb
una actitud proactiva, la Mancomunitat de la Vall del Tenes
ha liderat un estudi amb l'objectiu d'analitzar la situació
ocupacional i formativa que
permeti detectar oportunitats per incrementar la competitivitat de les empreses i
dels treballadors del conjunt
del quatre municipis que in-

tegren la Mancomunitat.
Però no volen que sigui un estudi només, una vegada hagin
tingut els resultats activaran
tot un programa de mesures
de suport empresarial i formatives per a treballadors. A
aquest programa l’anomenen
ÈXIT (Empresa, Xarxa, Integració, Treball); en aquests
moments estan treballant el
disseny del logo.

El programa Èxit es concreta
en tres àrees d’actuació diferenciades però alhora complementàries: Èxit-Ajuts, Èxit-Empreses i Èxit-Suport empreses.
Aquest programa es va iniciar
el passat dia 16 de novembre i
les dades de contacte són:
Tels.: 627 999 182 – 93 841 58 12
E-mail: exit@mancomunitatvalltenes.cat

PROGRAMA “ÈXIT-AJUTS”

PROGRAMA “ÈXIT-EMPRENEDORS”

PROGRAMA “ÈXIT-SUPORT EMPRESES”

Des de la Mancomunitat de la Vall del Tenes volen posar en mans de
tots els empresaris i emprenedors totes les possibles alternatives
de finançament públic, oferint-los tot el mapa de subvencions i
finançament que les empreses puguin arribar a sol·licitar. Es tracta
de posar a les mans dels agents econòmics principals tots els
recursos disponibles i actualitzats per poder fer front a qualsevol
projecte de inversió o situació particular. No es tracta de cap acord
concret amb cap institució financera per oferir els seus productes,
sinó d’un instrument global a través del qual es podran contemplar
totes les línies de finançament existents i recolzades per les
Administracions, ja sigui a nivell europeu, nacional, regional o local
(crèdits tous, subvencions, cofinançament de projectes, etc.)
El Programa Èxit-Ajuts és una eina que vol posar en connexió l’empresa, amb les xarxes de finançament de forma integral, potenciant
el treball per tots els empresaris.
Es tracta d’un servei de consulta ràpida i informació directa a través
del qual tothom que s’inscrigui podrà disposar de la informació
adient pel que fa a les línies d’ajuts i que compta amb l’impuls i el
suport dels municipis de Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de
Ronçana i Bigues i Riells, municipis integradors de la Mancomunitat
de la Vall del Tenes.
Aquest és un servei on la inscripció resulta gratuïta a les empreses
domiciliades a un dels municipis de la Mancomunitat i a canvi
podrà rebre periòdicament una informació detallada i individualitzada pel que fa a les oportunitats de finançament actualitzades. A
més a més, els empresaris tindran al seu abast una atenció personalitzada i un número de telèfon i e-mail per plantejar les seves
qüestions. En el cas que l’empresa volgués optar a qualsevol línia
d’ajut, la Mancomunitat ha pactat unes tarifes avantatjoses per a la
tramitació del(s) expedient(s).
L’equip d’Èxit-Ajuts està format per persones compromeses que
coneixen i atenen les necessitats de les empreses i que porten anys
de recorregut en el tracte amb les Administracions i en la recerca de
recursos públics per l’empresari, aconseguint alts percentatges d’èxit
i milions d’euros (obtenció d’uns de 3M€ per pimes en tres anys) per
finançar tota mena d’activitats i empreses de diferents sectors.
Aquests consultors són experts amb una llarga experiència professional que posaran a disposició dels projectes tot el seu know-how.

Els ajuntaments de Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de
Ronçana i Bigues i Riells han decidit posar en marxa un servei
dinàmic, personalitzat i exclusiu a l’abast de tots els emprenedors i
empreses de nova creació.
Aquests ajuntaments, a través de la Mancomunitat de la Vall del
Tenes, ofereixen una eina pràctica de consulta i tutela per tal que
les qüestions i dubtes que puguin sorgir durant el procés de creació i inici de qualsevol projecte empresarial no quedi sense una
resposta.
El programa Èxit- Emprenedors té la intenció d’animar i impulsar el
teixit empresarial i augmentar l’ocupació del territori i fer front a
problemes com l’atur, la desintegració i deslocalització del teixit
empresarial.
Es tracta d’un servei de informació i assessorament totalment subvencionat a través del qual totes aquelles persones que ho desitgin
podran realitzar tot tipus de consultes i també podran rebre una
atenció personalitzada per cada cas.
Aquest és un servei subvencionat per part de la Mancomunitat de la
Vall del Tenes on la inscripció resulta gratuïta per part de l’emprenedor i empresa de nova creació i a canvi podrà rebre una informació detallada i individualitzada pel que fa als diferents aspectes
inherents a qualsevol negoci (legislació,finançament, plans estratègics, etc.)
El programa Èxit-Emprenedors està format per persones compromeses que coneixen i atenen les necessitats de les persones
emprenedores i que disposen d’una llarga experiència professional
en les diferents àrees empresarials que posaran a disposició dels
vostres projectes tot el seu know-how.

La Mancomunitat de la Vall del Tenes posa en marxa un servei
dinàmic, personalitzat, exclusiu i confidencial a l’abast de tots
els aquells empresaris que desitgin poder tenir una diagnosi
empresarial.
El programa Èxit-Suport Empreses és un servei de màxima qualitat
creat a petició dels ajuntaments de Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt,
Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells, municipis integradors de
la Mancomunitat de la Vall del Tenes, amb l'objectiu de poder donar
suport als empresaris del territori.
Aquest programa és exclusiu per les empreses i negocis dels quatre municipis que volen apropar-vos aquesta eina pràctica per tal
de impulsar el desenvolupament econòmic de la zona.
Es tracta que puguin accedir a una diagnosi empresarial individualitzada, és a dir, a una radiografia del negoci, de la situació
real per part d’uns consultors externs. D’aquesta manera, s’aconsegueix obtenir una “foto” de les diferents àrees (financera,
comercial, producció, compres, etc.) per poder-ne extreure les
conclusions òptimes.
Aquest és un servei subvencionat, tot i així els resultats i les diagnosis són absolutament individualitzades, particulars i confidencials. Es posa a l’abast una atenció personalitzada i unes dades de
contacte (e-mail i tel.) per tal que es demanar més informació o
concertar una visita.
L’ equip d’Èxit-Suport Empreses està format per persones compromeses que coneixen i atenen les necessitats de les empreses i que
disposen d’anys experiència en les diferents àrees empresarials i
en la realització de diagnosis empresarials.
A més a més, al llarg d’aquests propers mesos es realitzaran un
seguit de jornades temàtiques on es plantejaran aspectes d’actualitat (morositat, pressupostos a les micro empreses i pimes...).
Juntament amb aquests actes, es programaran uns tallers de treball amb un grup reduït per donar respostes i solucions a les
inquietuds més imperants del dia a dia.
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NOTÍCIES DEL POBLE

Els jugadors del Barça, amb Lliçà Peruanitos
A petició de l’ONG lliçanenca
Lliçà Peruanitos, que té en
marxa un projecte solidari a
Cerro Candela, en el districte
Sant Martín de Porres, al nord
de Lima (Perú), els jugadors del
Barça Andrés Iniesta, Xavi
Hernández i Leo Messi van
cedir de forma solidària les seves
samarretes firmades perquè fos-

sin sortejades amb la finalitat de
recaptar fons per al manteniment del Menjador Catalunya,
que es va inaugurar el 27 de
juliol de 2008, per atendre a
150 nens molt necessitats.
Els nens del Menjador
Catalunya es van mostrar molt
agraïts amb aquest gest dels
jugadors barcelonistes.

Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

La Comissió de Festes amb La Marató de TV3

Lliçà Solidari

S'acosta Nadal i la Societat catalana, com a mostra de solidaritat,
es prepara per a donar suport a
La Marató de TV3 que enguany
estarà dedicada a les Malalties
Minoritàries.
La Comissió de Festes, com ja
vam fer l'any passat, volem donar
un cop de mà a la iniciativa i
mobilitzar Lliçà d'Amunt organitzant el sorteig de dues fantàstiques Paneres de productes que
estem recollint de moltes de les
empreses i comerços del nostre
poble.
Volem sentir-nos orgullosos del
nostre poble i la contribució de
tots ens permetrà ser una part
important d'aquest projecte.

La passada Festa Major la colla de
Lliçà Solidari, juntament amb alguns
col·laboradors de les Fundacions AshaKiran i Vicki Sherpa, vàrem tenir una
“barraca” al Pinar de la Riera.
L’objectiu d’aquesta participació era
recaptar fons per donar suport a
aquestes dues organitzacions que
estan tirant endavant projectes relacionats amb nens de classes desafavorides a l’ Índia i el Nepal.
Donem les gràcies a totes les persones que van passar per la nostra
“barraca” perquè amb les seves consumicions hem pogut fer una aportació de 600 ? a cadascuna de les organitzacions esmentades. En nom d’elles, també: GRÀCIES

Fins a la Fira de Nadal, podreu
trobar a diferents establiments
del poble butlletes a la venda per
al sorteig de les Paneres de Nadal.
Afegiu-vos a la nostra il·lusió i
col·laboreu comprant-ne alguna.
Amb poc esforç i possibilitats de
premi ajudareu a una causa tan
important com aquesta.
Els sortejos es faran durant la Fira
de Nadal.
A les mateixes butlletes i
al blog de La Comissió
http://www.lacomissio.blogspot.com trobareu tota la informació possible relacionada amb
els col·laboradors d’aquest acte i
amb el contingut de les paneres.
A més del nostre sorteig, hi haurà

durant aquests dies infinitat de
possibilitats per a col·laborar amb
La Marató de TV3. Des de la
Comissió de Festes us encoratgem a participar en qualsevol d'aquestes activitats com a mostra
del compromís ciutadà i la solidaritat que desprenen aquestes
dates nadalenques.
Volem també aprofitar aquestes
línies per a desitjar-vos un Bon
Nadal i desitjar que l'any proper
sigui millor que aquest per a tots.

Xavier Vilà
President de
La Comissió de
Festes

Lliçà Solidari

El dia 13 de setembre el
grup de Lliçà Peruanitos
va fer el sorteig de la
samarreta signada del
jugador Andrés Iniesta
El sorteig es va fer amb tres
voluntaris de diferents barraques, els quals, desprès de signar l’acta varen procedir a fer
el sorteig.
El número triat fou el 2.504,
que va ser venut en el recinte
de les 24 hores de Ciclomotor
de la Vall del Tenes. El guanyador de la samarreta ha estat un
senyor de Girona que ha enviat
la butlleta però ha donat la
samarreta a la associació perquè en disposem.
Ha volgut mantenir-se en l’anonimat i respectem la seva decisió.
A ells i a tots qui varen participar en aquest sorteig, a tots els
que varen passar per la barraca i la tómbola de Lliçà
Peruanitos els fem arribar
públicament el nostre agraïment.
També a la pastisseria Molinet,
que ha sigut el patrocinador de
les butlletes del sorteig i, per
descomptat, agraïm al jugador
Andrés Iniesta la seva signatura solidària.
Podeu seguir totes les
nostres activitats al bloc
http://www.llicaperuanitos.
blogspot.com
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CRÒNICA DEL PLE
Ple extraordinari
del 29 d’octubre de 2009
1. Ratificació de la sol·licitud d’ajuts del
Fons per a la regularització d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
El Ple va ratificar l’acord de la Junta de
Govern Local de sol·licitar subvencions a
la Generalitat per als projectes d’obres
d’urbanització de Can Franquesa
(917.216,80 euros de pressupost) i de
Les Oliveres (2.014.473,77 euros de
pressupost) dins de la convocatòria d’ajuts del Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de
10 de març, de regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
ERC va preguntar perquè s’havien
demanat les subvencions pel total del
pressupost de les obres quan, segons les
bases, no es donaran tots els diners.
L’Alcalde va explicar que s’envia tot el projecte sencer encara que després es donin les
subvencions per només una part.
UNANIMITAT

2. Ratificació de l’acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament
per al finançament del sosteniment de
les places de llars d’infants de titularitat
municipal.
El Ple va ratificar l’acord de la Junta de
Govern Local d’acceptar la subvenció
per al finançament del sosteniment de
les places de llars d’infants de titularitat
municipal, d’acord amb la Resolució
EDU/2590/2009, de 28 d’octubre de
2009, del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, d’import
460.800 euros, concedida a
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt com a
titular de l’Escola Bressol Municipal
Palaudàries i de l’Escola Bressol
Municipal Nova Espurna per al curs
2008-2009.
ERC va preguntar quina quantitat suposava per cada infant.
L’Alcalde va contestar que eren 1.800
euros per infant.
UNANIMITAT

3. Aprovació provisional de les
Ordenances Fiscals per a l’any 2010.
El Ple va aprovar provisionalment la
modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà
de regir per a l’exercici 2010 i següents.
També va aprovar provisionalment per a
l’exercici de 2010 i següents la modificació de les Ordenances fiscals següents:
- Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora
de l’Impost sobre béns immobles.
- Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora
de l’Impost sobre construccions,
intal·lacions i obres.
- Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora
de l’Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
- Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora
de la Taxa per a l’expedició de documents administratius.
- Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de

la Taxa per recollida, transport i tractament
d’escombraries i altres residus municipals.
- Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora
de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del
carrer i ambulants.
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
per la prestació del servei d’ajuda a la llar
i teleassistència.
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
- Ordenança Fiscal 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.
A més, el Ple va derogar la Taxa per llicències urbanístiques i la Taxa per la
prestació de serveis d’intervenció integral
de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
També va imposar les taxes per prestació
de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local
i va aprovar les seves Ordenances fiscals
reguladores:
- Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la
Taxa per llicències o la comprovació d’activitat comunicades en matèria d’urbanisme.
- Ordenança reguladora de la Taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
El Ple també va indicar que el text de
l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals a què es refereix
l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i
general aplicació amb el model aprovat
per la Diputació de Barcelona i publicat
al Butlletí Oficial de la Província de 29
de setembre de 2009:
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
per llicències o la comprovació d’activitat
comunicades en matèria d’urbanisme.
- Ordenança reguladora de la Taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que
en l’IBI urbana, en el cas de la bonificació per a les famílies nombroses, s’apuja
la base liquidable del 13% al 15% per
adaptar-ho a la revisió cadastral i que s’hi
pugui acollir la mateixa gent que l’any
anterior. A més, s’abaixa el tipus del
0,90% al 0,83%. Si no s’abaixés el tipus,
s’apujaria l’IBI urbana un 13% per la
revisió cadastral dels 10 anys, més un
1% segons proposta dels Pressupostos
Generals de l’Estat.
Sobre l’Impost sobre vehicles de tracció

mecànica, l’Alcalde va dir que s’aclarien
terminis per la retirada i el desballestament de vehicles, però que l’increment
fiscal era zero.
En el cas de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, Ignasi Simón va
comentar que la Diputació havia fet unes
recomanacions per adaptar-lo a la nova normativa, però que l’ncrement fiscal era zero.
En l’Impost sobre l’Increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana,
l’Alcalde també va explicar que s’havien
modificat alguns articles a proposta de la
Diputació que suposaven un redactat
més clar en el cas de les juntes de reparcel·lació i compensació, què és habitatge
habitual i què no, sobre les defuncions,
etc., però que ’increment fiscal era zero.
Sobre la Taxa per expedició de documents
administratius, Ignasi Simón va dir que,
en els informes policials, abans hi havia un
sol preu i ara se n’aplicarien tres en funció
del temps i el material emprat. També s’afegeix un preu per drets d’examen, que
depèn del grup. I, s’augmenta una mica el
preu de la còpia de projectes, perquè
també l’ha augmentat la copisteria.
En el cas de la Taxa per llicències urbanístiques, l’Alcalde va comentar que
l’import no variava però que s’aplicava el
model d’ordenança de la Diputació per
tal d’adaptar-la a la Directiva de Serveis.
En la Taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries i altres residus
municipals, Ignasi Simón va explicar
que la quota no varia però que hi havia
alguna modificació de l’ordenança a proposta de la Diputació com el fet de concentrar les bonificacions de l’1 de gener
al 31 de març.
Sobre la Taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública,
l’Alcalde va dir que no variaven els preus
que depenien de l’Ajuntament però que
s’incrementaven els que depenien de
l’empresa que prestava el servei de grua.
També s’afegeix una nova tarifa per la
immobilització de vehicles.
En el cas de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic
i indústries del carrer i ambulants, Ignasi
Simón va comentar que s’aplica una tarifa nova agregada pel total de dies de la
Festa Major i es varia la forma de pagament d’aquesta nova tarifa. A més, s’incorpora en aquest apartat la tarifa del
mercat setmanal que abans formava part
d’una altre apartat.
En la Taxa per la prestació del servei d’ajuda a la llar i teleassistència, l’Alcalde va
explicar que, a partir d’ara, la quantitat a
pagar seria proporcional als mesos d’utilització del servei i que les persones no
empadronades al municipi haurien de
pagar tot el cost que aquest servei suposa
per l’Ajuntament.
Sobre la Taxa per les entrades de vehicles
a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena,
Ignasi Simón va dir que la placa de gual
es passa a pagar en concepte de dipòsit,
però que la taxa es manté congelada.
En el cas 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, baixa el preu per les estades
sanitàries al centre de residència temporal, de 13 euros passa a 7 euros.
En la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions,
l’Alcalde va dir que s’adaptava a la normativa de la Directiva de Serveis, però
que els preus quedaven congelats.
Sobre l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipal, Ignasi Simón també
va comentar que s’havia adaptat al
model de la Diputació.
ERC va dir que molts ajuntaments havien
baixat o congelat els impostos i va preguntar perquè no s’havien congelat aquí, ja
que baixar-los ja entenien que no podia ser
perquè formava part dels ingressos.
L’Alcalde va contestar que Lliçà
d’Amunt és un poble més complex que
altres poblacions i que s’havien de garantir els serveis que ja funcionaven, però
que, a més, l’any 2010, s’ampliarien,
perquè hi havia la posada en funcionament de la biblioteca i noves àrees de
neteja, per exemple. A més, també va dir
que s’havia de tenir en compte que al
juliol del 2010 l’IVA augmentaria del 16
al 18%. Ignasi Simón també va dir que,
a banda d’alguns impostos, els altres
s’havien congelat i que, per una família
normal, l’augment dels impostos no
suposaria un 4,27% sinó un 2,83%,
però que si se li apliquen les bonificacions per la deixalleria i pel compostatge
fins i tot pot ser només d’un 2,17%.
L’Alcalde va dir que l’augment que s’havia aplicat responia a un tema de responsabilitat política per no portar al suïcidi
les arques municipals.
ERC va dir que votaria en contra perquè
considerava que se’ls havia d’haver explicat abans quina era la situació.
Per la seva banda, ICV-EUiA també va
votar en contra criticant que a Lliçà
d’Amunt l’IPC s’havia apujat més d’un
4% en dos anys, quan a nivell general
s’ha mantingut, i va dir que creia que en
aquests moments calia estalviar pressió
fiscal als ciutadans.
L’Alcalde va contestar que s’estava aplicant una contenció de la despesa i que
només hi hauria un augment dels impostos del 2% per a la majoria de les famílies.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

4. Aprovació inicial de les Ordenances
No Fiscals per a l’any 2010.
El Ple va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de circulació de
Lliçà d’Amunt i a l’Ordenança reguladora dels criteris per a l’adjudicació d’ajudes econòmiques anuals a activitats
socioculturals i esportives.
El regidor d’Esports va explicar que, a
l’hora de demanar subvencions per activitats, les entitats haurien d’omplir una nova
fitxa més completa. També va dir que l’obtenció de subvenció no genera precedent.

5. Constitució de garantia préstecs promoció d’habitatges.
El Ple va acordar de constituir en penyora a favor de la Caixa de Catalunya
1.000.000 euros, distribuïts en
573.199,84, 151.942,76, 55.800,21 i
219.057,10 euros, atès que es va acordar
contractar un crèdit promotor amb la
Caixa Catalunya per finançar les obres
dels habitatges de protecció oficial als
barris de Can Salgot i Ca l’Artigues i
Caixa Catalunya ha sol·licitat que
l’Ajuntament constitueixi en penyora
1.000.000 euros.
ERC va preguntar si encara no s’havia
signat el préstec promotor.
L’Alcalde va contestar que si, que ja s’havia
signat.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – EN CONTRA

6. Reserva de facultats en relació a delegació
a la Diputació de facultats d’inspecció,gestió
i recaptació d’ingressos de dret públic.
El Ple va acordar d’especificar que, en
relació als acords municipals adoptats
amb anterioritat a aquesta data, relatius a
la delegació en la Diputació de Barcelona
de facultats d’inspecció, gestió i recaptació
d’ingressos de dret públic, l’Ajuntament
es reserva la facultat de realitzar per si
mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o
ingressos de dret públic la gestió dels quals
ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona en l’apartat primer, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o
de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
UNANIMITAT

7. Imposició de sanció per infracció prevista a l’Ordenança municipal reguladora
de la tinença d’animals de companyia.
El Ple va acordar de sancionar el senyor
S.I.H., com a responsable d’una infracció greu, prevista en l’apartat 3.f) de
l’art. 28 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia de Lliçà d’Amunt consistent en la
tinença d’un animal considerat perillós
per la legislació vigent sense disposar de
la corresponent llicència administrativa
de tinença de gossos potencialment perillosos. Conseqüentment, va acordar
d’imposar-li una multa de 150 euros, a
la vegada que requerir-lo perquè, en el
termini màxim de 15 dies, sol·liciti la llicència administrativa de tinença de gossos potencialment perillosos.
ERC va preguntar si aquests temes
havien de passar necessàriament per Ple.
La Secretària va contestar que, amb la
nova ordenança, ja no caldrà.

UNANIMITAT
UNANIMITAT
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OPINIÓ
Grups Municipals

Alguns se’ls omple la boca dient que nosaltres no gestionen be els recursos, que ells ho
farien millor...
Doncs be, quan hom ja ha demostrat el que
és capaç de fer, si més no xoca que alguns
proclamin als quatre vents que són fantàstics
i meravellosos en la gestió i que els demés no
en sabem de gestionar.
A tall d’exemple podríem enumerar unes
quantes coses:
Durant l’any 2006 la despesa en telefonia
mòbil a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va
ser de 25.518,83?, (govern ERC/ICVEUiA). Durant l’any 2008 (govern
PSC/CiU/PP), la despesa va ser de
17.433,20?. Un 31,7% menys, curiós oi?
En referència a això també podem dir que els
membres de l’equip de govern anterior disposaven de mòbils de l’Ajuntament i que cap
membre de l’equip de govern actual disposa
de telèfon mòbil de l’Ajuntament.
Per cert per l’any vinent es preveu rebaixar la
despesa en telefonia mòbil en un 50% respecte de l’any 2009.
Un altre exemple clar, des del maig 2006 al
maig 2007 en hores extres de brigada, que
per cert es feien a través d’una empresa contractada, la despesa va ser de 42.679,17?.
Durant l’any 2008 les hores extres de brigada
es van fer a través de personal propi amb una
despesa de 15.325,08?. Un 64,09% menys,
continua essent curiós oi?
I ara ens permetran un darrer exemple, que
sabem que no és significatiu per la quantitat,
uns 1.200? l’any, uns 4.800? durant el seu
mandat, però sí que ho és per la manca d’ètica. Ens expliquem, l’equip de govern anterior es reunien tots plegats a l’Ajuntament els
dimarts al vespre. Per fer aquestes reunions
demanaven o compraven el sopar a costa
dels diners de tots els ciutadans. L’equip de
govern actual es reuneix a l’Ajuntament els
dilluns al vespre, però a sopar, sigui l’hora
que sigui, cadascú a casa seva.
La demagògia que estem patint per part del
grup d’ERC no té límits. Ara diuen que la
promoció pública de 96 habitatges de protecció oficial es podia haver dividit en fases
per donar opcions de feina als constructors
del poble. Aquesta possibilitat només hauria
estat possible, si s’hagués respectat el preu de
compra del terreny en 2.000.000?, segons
contracte d’arres signat entre l’Ajuntament i
els propietaris, i, per tant, ERC/ IC-EUA, no
haguessin pagat 4.000.000? al cap de set
mesos d’haver deixat caducar aquest contracte. D’aquí un dels motius de la querella.
Complir amb l’obligació quan es té una responsabilitat no és cap mèrit, perquè fer be les
coses que t’han estat encomanades és el que
toca, Dir les veritats tampoc és cap mèrit,
encara que en certs ambients sigui quasi un
esport de risc.

Espai per a articles d’opinió dels partits polítics
amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests
articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la
publicació, en horari de l'Ajuntament, a través
del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat,
personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu

Els de ERC...I tant que són diferents!.
Afortunadament irrepetibles. I que ens
hagin tocat a nosaltres,... ja és mala sort!.
Sembla que ja ha començat la cursa de
les properes eleccions. I ja estan cansats.
Asseguts i mirant enlaire als coloms que
varen fer volar. I repeteixen els tics. No
n’aprenen. L’eslògan fàcil de la demagògia i a veure si cola. Sense contingut.
No els agrada que fem la variant del
Camí de la Serra com a sortida pels
barris. Ja ho sabíem!. Ells la van aturar!.
No volem debat, diuen. Aquesta columna d’opinió ells l’han tinguda cada més.
Nosaltres només la varem tenir vuit
vegades. Una per revista “informativa”
que varen editar.
Volen un cara el poble. Allò no era un
instrument de debat. Nosaltres fem el
debat de l’estat del municipi. Tothom
pot fer preguntes!.
La piscina els porta de corcoll. Que si és
inundable amb el Molí d’en Fonolleda
inclòs, que si és mes cara que la seva.
Això de l’aigua del Tenes els ofega de
mala manera. Només caldria que reconeguessin l’error del seu dibuix de piscina i podrien nedar fins a la riba. I allà
gaudir tranquil·lament de la biodiversitat del paisatge que nosaltres haurem
construït.
No tenim model de poble diuen. Però
nosaltres afrontem la necessitat d’un
nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal, POUM. Ells modificaven el nostre territori a trossets i sense que ens n’adonéssim. Sense consultar una visió
general del municipi. Feu memòria:
modificacions puntuals. Sempre ens hi
varem oposar.
Nosaltres impulsem “La carta del
Paisatge” de manera mancomunada.
És un compromís per a la protecció del
nostre paisatge en base a la dinamització del sector agrícola i ramader i la
del sector turístic amb l’impuls d’activitats en el lleure, esportives i culturals
i d’altres activitats compatibles.
Ostres, sens ha acabat l’espai i tot just
hem dit quatre coses que són fets. No
són frases sobre les quals muntar grollerament un eslògan per marcar una diferència. És evident que hi ha diferència.
Per això en quatre anys la gent de Lliçà
en va tenir prou. La seva fatxenderia de
visionaris no els va deixar percebre el seu
retrocés en la confiança de la gent.

DE CARA AL POBLE? Diuen els qui
ens manaven fins fa no gaire que “no
tots els polítics som iguals”.
Ells són diferents demanen “auditories
externes” i critiquen la interposició
d’accions judicials per part de l’actual
equip de govern.
El temps, amb el permís de Montesquieu, (que era aquell pensador il·lustrat que va dir que els polítics, els jutges i els legisladors havien de treballar
per separat i amb absolut respecte els
uns per la feina dels altres) dirà si les
accions judicials de l’actual consistori
anaven o no ben encaminades.
Però el que no poden amagar els representants polítics del passat es que
ells si que van “relliscar” en decidir per
DECRET D’ALCALDIA FER FORA AL SECRETARI. (Si aquell que
segons el mateix filòsof s’havia d’encarregar de vigilar que els polítics complissin amb la legalitat.
I li van posar una querella, i la van
perdre.
I com que no les tenien totes, per si de
cas el van acomiadar abans de que es
demostrés el nyap.
I ara l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
ha de “pagar la festa”, ha de readmetre
al Sr. Secretari, i naturalment ha d’acomiadar a la persona que va contractar en el seu lloc, o a la que va contractar per a suplir a la que va posar en el
seu lloc. Complicat oi?
I tant!, complicat i car!
De cara al poble no se que és el que sabran fer, de moment els veig en una
foto “de cara al sol”, encara que a la
vista del desgavell que tenien muntat
amb el Sr. Secretari, per a mi haurien
d’estar una estona encara que fos “de
cara a la paret”.
Sort que no tots som iguals, i esperem
que fins i tot ells no siguin tots iguals,
i que l’alternativa política a Lliçà d’Amunt passi per gent més seriosa que
tingui més coses a dir a part d’estar en
contra del Quart Cinturó.
El cinturó que a nosaltres ens preocupa és el dels veïns del nostre poble que
viuen una greu situació econòmica, i
si preocupar-nos més per això i pels
fets anteriors ens fa diferents, doncs,
visca la diferència!

ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà
d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de
l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar
sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió
màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos,
amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible
que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon

És una satisfacció que finalment s’hagin
sortejat els pisos de protecció oficial de
Ca l’Artigues i Can Salgot. Es tracta de
la culminació d’un projecte que es va
iniciar l’any 2003, amb la nostra entrada
al govern, i que amb canvis, retocs i
adaptacions s’ha portat fins a la penúltima fase.
Recordem aquí que els partits que ara
governen varen fer campanya contra
aquesta promoció d’habitatge públic.
Recordem les manifestacions contra els
pisos, els arguments contra la massificació i la insuficiència dels servei urbans.
Recordem el col·lapse circulatori anunciat, la impossibilitat d’aparcar per raó
dels cotxes dels nous veïns. Recordem
que amenaçaven amb una depreciació
dels habitatges de l’entorn, ocasionada
pel tipus de persones que anirien a viure
als pisos.
L’oposició que varen fer a aquest projecte els grups del PSC, CiU i PP que ara
governen va ser salvatge. Fins i tot, ja
estant al govern, han posat una querella
criminal contra nosaltres per comprar el
solar per fer els pisos. Ara però, treuen
pit i es vanten de fer la promoció d’habitatge protegit més important del Vallès.
I això sense cap vergonya.
Per salvar les seves contradiccions
lamentablement han canviat el projecte,
fent que es perdi una part del sentit que
tenia i generant altres problemes, com
construir 32 habitatges sense garatge a
Can Salgot, lluny de cap servei, o menjar-se les reserves d’espai d’equipaments
a Ca l’Artigues.
A l’hora que escrivim aquesta columna
encara no sabem quina empresa farà les
obres. Són 12 milions d’euros per construir els18 edificis. Sembla que s’hi ha
presentat totes les grans constructores
espanyoles. És un gran contracte en els
temps que corren.
Hauria estat millor haver fet un concurs
per cada un dels 18 edificis, on poguessin presentar-se les petites empreses
constructores de Lliçà, que haurien
pogut donar feina als fusters, guixaires,
electricistes, instal·ladors... L’impacte
econòmic d’aquesta obra hauria permès
mantenir l’ocupació, donar experiència
en obra pública a les petites empreses
d’aquí, i per tant, donar-los l’oportunitat de treballar en aquest mercat també
en el futur. Això si que hauria estat una
bona promoció econòmica.

i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es
reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan
ho consideri oportú. No es publicaran les cartes
que atemptin contra persones o institucions. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Desde el año pasado el goteo de malos datos
en referencia a la economía española ha ido
creciendo hasta transformarse en una avalancha. En este tiempo, y más en el periodo electoral, los políticos han estado discutiendo si
esto era una desaceleración, una crisis, una
recesión, si esto se acababa en cuatro días o si
la mala situación había venido para quedarse
más tiempo, si había que ser optimista o pesimistas, y si esto se soluciona así o asá.
Paras las familias la situación está llegando a
límites insospechados, el nivel de pobreza de
las familias aumenta día a día, y como no
podía ser de otro modo, en nuestro municipio también, el paro sigue aumentando, los
jóvenes no pueden emanciparse, las familias
recortan gasto de donde pueden,… La situación de algunas familias en Lliçà d’Amunt es
desesperado, los datos así lo indican: más de
setenta familias en nuestro municipio necesitan ayuda. Hoy en este artículo no entraremos a debatir lo bien o lo mal que lo está
haciendo nuestro Gobierno Municipal, solo
realizaremos alguna reflexión sobre las tasas
municipales.
El año pasado las tasas o impuestos que aplicó
el Ayuntamiento fue del 3,1% de subida
media, cuando el IPC anual del año 2008
acabó en el 1,4%. En este año en que el IPC
ha seguido cayendo, y en el mes de septiembre estamos en un IPC interanual de (-1%),
nuestro Equipo de Gobierno plantea las tasas
para el año 2010, en la cual congela casi todas
las tasas menos la del IBI (Impuesto de Bienes
Inmuebles), el impuesto por el que nuestro
Ayuntamiento recauda más, el cual aumentará en un 4,2% de media.
Los impuestos en Lliçà en el año pasado y el
que viene, se incrementarán en una media del
6%, muy por encima del IPC; ustedes reflexionen y valoren la promesa electoral de bajar
los impuestos de nuestro actual Equipo de
Gobierno.
Pero como decíamos antes, la situación es que
algunas familias en Lliçà d’Amunt están al
límite, por esta razón algunas Entidades de
nuestro municipio, con el respaldo del
Ayuntamiento, están organizando una recogida de alimentos. Esta campaña que se denominará “NADAL PER A TOTHOM” espera
recoger alimentos y algo de dinero para aliviar
en lo que se pueda a estas familias. Desde
ICV-EUiA respaldamos y apoyamos esta iniciativa y pedimos la colaboración de todos los
vecinos/as, entidades, y empresas Lliçà
d’Amunt.
¡Los Ciudadanos de Lliçà d’Amunt, se merecen más!

Aquí pot inserir la seva publicitat
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Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social de Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Web
www.llicamunt.cat
A través del web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en
el contingut de les notícies. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del Butlletí
i la informació sobre la reserva de la
publicitat.

AGENDA NOVEMBRE
Espai Garum
“Un cadáver exquisito” d’autors
anònims.
Fins al diumege 6 de desembre
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;

ACTIVITATS DEL CASAL
DE LA GENT GRAN

http://garum.blogspot.com

Espectacle infantil: “Titiritriki”
A càrrec de la companyia Zum zum
teatre.

Diumenge 13 de desembre
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: Ateneu L’Aliança
Classes de tennis
Per a tothom, siguin socis o no.
Entrenador: Rafael Cobos.
Lloc: Club de Tennis Serra Esport
(c. de Josep Llimona, 51 de Ca
l’Esteper)
Més informació: 666 90 55 61
Organitza: Club de Tennis Serra
Esport

museus, esmorzar, dinar i lot)
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt

Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal de la

Espai Garum
Fotografia. De Toni Torrillas.
Des del diumenge 6 de desembre
fins al dissabte 2 de gener
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;

Debat sobre l’estat del municipi
Dijous 15 de desembre
Hora: 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Per a més informació i reserves: Casal de la Gent Gran
Preu: 45 euros (inclou entrada als

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h
Per urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

DESEMBRE
Farmàcia Trullols:5,6 i 8 de desembre
Farmàcia Portabella:12 i 13 de desembre
Farmàcia Valeta:19,20 i 25 de desembre
Farmàcia Esplugas:26 i 27 de desembre

Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Taller de teatre
Ball amb música en viu
Divendres 4, 11 i 18 de desembre
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt

Bingo
Dissabtes 5, 12 i 19 de desembre
Horari: a partir de les 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt

Excursió a Besalú i Castellfollit
de la Roca
Dissabte 19 de desembre
Esmorzar, visita al Museu de les
Miniatures de Besalú, visita al
Museu de l’Embotit i degustació a
la Casa de Galetes de Ca l’Enric de
Castellfollit de la Roca, i dinar.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran

Aquesta activitat està formada per la
gent gran del Casal, però necessitem més participants. Animeu-vos!

Dilluns
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Més informació i inscripcions:
Casal de la Gent Gran (93 841 61 55)
Organitza: Associació Casal de la
Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Curs de matemàtiques
i lectura bàsica
Adreçat a persones que vulguin
aprendre a llegir o agilitzar la lectura
i fer operacions matemàtiques bàsiques com sumes, restes, multiplicacions...

Dijous
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Més informació i
inscripcions: Casal de la Gent
Gran (93 841 61 55)
Organitza: Associació Casal de la
Gent Gran de Lliçà d’Amunt

L'Ajuntament promou col·laborar amb
La Marató de TV3
Per quart any consecutiu, l’Ajuntament promourà la
col·laboració amb La Marató de TV3, que enguany
estarà dedicada a les malalties minoritàries.
L’Ajuntament portarà a terme
la campanya "Puja al Bus per
La Marató" amb la finalitat de
destinar a La Marató de TV3 la
recaptació que es faci entre les
tres línies urbanes de Transports
de Lliçà d’Amunt durant tota la
jornada del divendres 11 de

HORARIS DE GUÀRDIES

Petanca

Organitza: Màrius Gómez

http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Farmàcies

desembre. L’activitat és tan
senzilla com diu el seu eslògan:
agafeu el bus, encara que
només sigui per pujar en una
parada i baixar a la següent, i ja
haureu aportat el vostre gra de
sorra a la causa.
Els beneficis obtinguts de la

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes:de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius:de 9 a 13.30 h

ADRECES DE LES FARMÀCIES
LLIÇÀ D’AMUNT
FARMÀCIA VALETA
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05
FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65
FARMÀCIA GALCERAN
c. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87
FARMÀCIA MAS
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

LLIÇÀ DE VALL
FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Crèdits
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recaptació de tota la jornada
seran l’aportació popular que
Lliçà d’Amunt farà a La
Marató de TV3 d’enguany,
que està dedicada a combatre
les malalties minoritàries.
Per a més informació podeu visitar el web www.llicamunt.cat.

Horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 19 h
divendres de 8 a 14 h
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Nota
A l’agenda es publiquen les activitats que organitza
l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats
que organitzen les entitats registrades en el Registre
municipal d’entitats que, durant la primera setmana
de mes, poden enviar la informació sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat.

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi.
Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre
nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93
841 52 25) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 –
08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau.

