Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal / 15 de desembre de 2005

Viu el Nadal
a Lliçà

Estela Jiménez

Edita: Ajuntament de Lliçà dAmunt
Disseny: Miquel Llach
Imprimeix: Duran Arts Gràfiques
Paper ecològic
Dip. Leg. B-42.214-2003
Exemplar gratuït

Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns a dijous de 8 h a 14 h i de 16 h a 20 h
i divendres de 8 h a 14 h
Tel.: 93 841 52 25 · Fax: 93 841 41 75
ajuntament@llicamunt.net
www.llicamunt.net
Atenció 24 hores: Policia Local - 93 860 70 80

Lliçà cap amunt
L'arribada del fred hivernal ens anuncia que ja
s'acosta el Nadal. Els carrers i les botigues
s'omplen de llums i motius nadalencs que ens
ajuden a suportar millor aquests dies glaçats i
aquestes nits tan llargues. I a moltes cases,
sobretot on hi ha mainada, es munta el pessebre
i es pengen boles de colors a l'arbre de Nadal.
Fins i tot avui dia, en què per a molta gent el
Nadal ja no té aquell sentit religiós d'antany,
tothom aprofita els dies de festa per a retrobarse amb els familiars i els amics, i per fer bons
propòsits de cara a l'any vinent.
Com cada any, l'Ajuntament en col·laboració
amb les entitats cíviques, organitza una llarga
sèrie d'activitats que, durant gairebé un mes,
pretenen donar un relleu especial a aquests
dies i afavorir les relacions socials en un poble
que necessita generar més espais de trobada.
La sisena edició de la Fira de Nadal es consolida
com un esdeveniment important, amb més
oferta de parades i d'activitats paral·leles. El
Parc Infantil i Juvenil de Nadal també millora
la seva organització i diversifica les activitats
per atraure nens i nenes de totes les edats. I
els Reis d'Orient visitaran les tres centralitats
i saludaran els nens i nenes que els esperen
amb la il·lusió innocent d'aquells que encara
creuen en els miracles.
Tanmateix, de de la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament, recollint la proposta que va fer el
Consell Sectorial de Cultura, es vol impulsar la
recuperació de la Festa Major d'Hivern que se
celebra al voltant de la diada de Sant Julià, patró
de Lliçà d'Amunt. Així, enguany s'organitzen
alguns actes de caire cultural i festiu, d'entre
els quals destaca la novetat del "Ball dels zeros",
una proposta simpàtica que convida els
ciutadans i ciutadanes que faran anys rodons a
començar el 2006 amb bon humor.
Però, perquè tots comencem l'any amb bon peu,
l'Ajuntament us regala el calendari del 2006,
on es mostren imatges d'edificis i construccions
singulars de Lliçà d'Amunt, d'abans i d'ara, a
través de les dotze obres premiades en el 2n
Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley
2005. I us desitja a tots els lliçanencs i
lliçanenques unes bones festes.

notícies
EL CONSELLER
HUGUET VISITA
LLIÇÀ D'AMUNT
Lliçà dAmunt va rebre la
visita, el passat 28 de
novembre, del conseller de
Consum, Comerç i Turisme
de la Generalitat de
Catalunya, Josep Huguet i
Biosca.

Estela Jiménez

Lalcalde, Joaquim Ferriol,
va rebre el conseller a
lAjuntament. A la sortida
de lAjuntament, Josep
Huguet va saludar els
comerciants de les
botigues properes, als
quals va encoratjar a
agrupar-se per tal de
generar més activitat i ser
interlocutors més vàlids
davant l'administració.
Després de dinar, el
conseller Huguet va visitar
lempresa Figueras
International Seating.

Estela Jiménez

En la visita es van tractar
alguns temes dinterès per
al municipi, principalment,
de ladmissió dusos
terciaris en els polígons
industrials contigus a la
trama urbana Molí den
Fonolleda i Industrial
Tenes, ja que la Conselleria
de Comerç ha de donar-hi
el vistiplau. Sobre aquest
tema, el conseller Huguet,
va manifestar el seu acord
en la inclusió de nous usos
en aquests polígons, d'un
tipus de comerç adaptat a
la zona.

notícies
 Daltra banda, també se
li va parlar del
desenvolupament del futur
centre urbà i de la
superfície comercial que
contempla el projecte, així
com del desenvolupament
de comerç de proximitat als
barris, a les dues
centralitats allunyades del
nucli urbà.
 També es va informar el
conseller de la proposta
que lAjuntament ha
formulat a Mango perquè
lempresa pugui instal·larse al municipi de forma
correcta, ja que Josep
Huguet, com a responsable
deconomia dERC, sempre
sha interessat per aquest
tema; a més, lequip de
govern vol comptar amb el
suport del govern de la
Generalitat en aquest
projecte urbanístic. Sobre
aquest punt, el conseller
Huguet, que també està en
contacte amb Mango per
qüestions de comerç, va
trobar molt interessant la
proposta de l'Ajuntament i
es va oferir a recolzar-la
davant de l'empresa i de la
mateixa Generalitat. De la
mateixa manera, va trobar
molt bé la proposta de
l'Ajuntament d'ordenació
del sector, d'acord amb els
estudis del Pla Territorial
Metropolità.
A la tarda, el conseller
Huguet va visitar lempresa
Figueras International
Seating, de projecció
internacional i que ha
apostat per mantenir la
seva seu a Lliçà dAmunt.
Recentment, aquesta
empresa ha inaugurat un
nou edifici doficines annex
al central i ha presentat la
futura aposta de lempresa
per la innovació,
materialitzada amb una
sala polivalent, que es pot
veure en aquest nou edifici.
El conseller Huguet va
oferir al president i al
director de l'empresa el
suport del Consorci de
Promoció Comercial de
Catalunya (COPCA),
l'instrument del Govern de

la Generalitat de Catalunya
per promoure la
internacionalització de
l'empresa catalana i la seva
adaptació a les noves
pautes de l'economia
mundial. Per la seva banda,
l'empresa Figueras va
interessar-se per les noves
delegacions que la COPCA
obrirà en els països de l'est.

Estela Jiménez

COMENCEN LES
OBRES AL BARRI
DE CA L'ESTEPER
A finals de novembre, van
començar les obres
d'arranjament del barri de
Ca l'Esteper, que es faran
per fases i tindran una
durada d'entre sis i nou
mesos.
 Les obres consisteixen a
arranjar les deficiències
d'aquest barri pel que fa a
la xarxa de clavegueram,
l'enllumenat públic i
l'asfaltatge de carrers.
L'Ajuntament ha acordat
amb els veïns el tema dels
pagaments, i els veïns,
agrupats en una comissió,
també faran un seguiment
de les obres.

Estela Jiménez

LES OBRES DEL
NOU CEIP MARTÍ I
POL, EN MARXA
Les obres de construcció
del nou edifici del CEIP

Miquel Martí i Pol, a
Palaudàries, segueixen els
terminis previstos perquè
pugui inaugurar-se el curs
vinent.
 L'alcalde, Joaquim
Ferriol, i la regidora
d'Educació, Emília Soler,
van fer una visita a les
obres, el passat 23 de
novembre, acompanyats de
l'arquitecte del projecte i
representants de l'empresa
constructora i del
Departament d'Educació de
la Generalitat.
El nou edifici ja té la
fonamentació acabada i
s'està acabant la planta
baixa, per després
començar a aixecar el
primer pis.

Estela Jiménez

ELS ESCOLARS
VISITEN LA
BIBLIOTECA
Els escolars de Lliçà d'Amunt
han fet visites comentades a
la biblioteca, entre els mesos
d'octubre i desembre, en el
marc d'un taller ofert per
l'Ajuntament a les escoles,
les qual han valorat
positivament.
Sis grups d'alumnes de 1r
d'ESO de l'IES Lliçà han
passat per la biblioteca, on
la bibliotecària els ha
explicat què és una
biblioteca, quins serveis
presta, com s'organitza, etc.
D'altra banda, els alumnes
de 6è de Primària del CEIP
Països Catalans també han
fet una visita comentada a
la biblioteca i el mateix curs
del CEIP Sant Baldiri ha
sol·licitat de fer-la.

notícies
L'AJUNTAMENT
EDITARÀ UNA GUIA
D'ENTITATS
Durant els mesos de
desembre i gener,
l'Ajuntament realitzarà
entrevistes i trucades a
totes les entitats del
municipi per obtenir-ne
informació i poder editar
una guia d'entitats.
Aquesta guia es farà en
format paper i en format
informàtic, i es podrà
consultar a través de la
pàgina web municipal
www.llicamunt.net.
Amb aquesta guia,
l'Ajuntament vol oferir als
ciutadans una eina per
conèixer el teixit associatiu
del poble i poder participar
en aquelles que siguin del
seu interès. D'altra banda,
vol contribuir a
promocionar el món
associatiu.
Aquest projecte forma
part del Pla de Participació,
pel qual l'Ajuntament ha
obtingut subvencions de la
Diputació i de la
Generalitat.
Aprofitant aquest treball,
s'actualitzarà el Registre
Municipal d'Entitats, al qual
cal estar inscrit per obtenir
subvencions i altres
beneficis a escala
associativa.
Per sol·licitar més
informació sobre la guia i
el registre, podeu adreçarvos a l'Ajuntament o enviar
un correu electrònic a
l'adreça
participacio@llicamunt.net.

EL BUS URBÀ
CIRCULARÀ EL CAP
DE SETMANA DE LA
FIRA DE NADAL
El bus urbà funcionarà el
cap de setmana del 17 i 18
de desembre amb tota la
flota, els recorreguts i els

horaris dels dies laborables.
D'aquesta manera, tots els
lliçanencs que vulguin
podran acostar-se amb
transport públic a la Fira de
Nadal i a les activitats
complementaràries que s'hi
realitzaran al llarg d'aquests
dos dies.

EL MERCAT
SETMANAL DE
NADAL I CAP D'ANY
ES TRASLLADA A
DISSABTE
El mercat setmanal dels
diumenges 25 de desembre
i 1 de gener es realitzaran
el dia anterior, el dissabte.
L'ordenança fiscal
reguladora del mercat
setmanal indica que si
Nadal, Cap d'Any i Reis
coincideixen en dia de
mercat, aquest es
traslladarà al dia anterior.
De tota manera, la
regidoria de Promoció
Econòmica va consultar-ho
als venedors del mercat
setmanal, la majoria dels
quals van estar-hi d'acord.

L'AUTOBÚS
INTERURBÀ CAP A
BARCELONA
AMPLIA LES
EXPEDICIONS
L'empresa del servei
d'autobusos interurbans
que opera a Lliçà d'Amunt
ha millorat el servei amb
l'ampliació del nombre
d'expedicions cap a
Barcelona i viceversa,
algunes més ràpides, per
autopista.
D'aquesta manera, es
millora la connexió de Lliçà
d'Amunt amb Lliçà de Vall,
Parets del Vallès, Mollet del
Vallès i Barcelona.
A més, els autobusos
acabaran el recorregut a

Sagrera i no arribaran fins
al passeig de Sant Joan,
cosa que farà més ràpid el
trajecte; Sagrera és una
zona ben intercomunicada
a nivell de metro, busos i la
futura AVE.
Aquestes millores han
estat reivindicades per
l'Ajuntament. També cal
remarcar que els horaris
del bus urbà de Lliçà
d'Amunt combinen amb els
de l'interurbà.

"CAMINEM CAP ALS
CENT" INICIA LES
CAMINADES
El cicle de passejades
adreçat a la gent gran
"Caminem cap als Cent",
que organitza la Diputació,
es va iniciar, el passat 23 de
novembre, amb una
passejada a la Serra de
l'Obac.
Dels 250 participants, 70
eren de Lliçà d'Amunt, dels
programes d'activitat física
que es realitzen al Pavelló
Municipal d'Esports i als
Centres Cívis Municipals.

LA FIRA DE NADAL
ENCAPÇALA LA
PROGRAMACIÓ
FESTIVA
El cap de setmana del 17 i
18 de desembre, a la plaça
de Catalunya, tindrà lloc la
VI edició de la Fira de Nadal,
amb més de 25 parades.
Artesans, comerciants i
entitats del municipi
posaran a la venda els seus
articles al voltant d'un gran
arbre de Nadal.
 Com a novetat hi haurà
el Racó de l'Ofici, amb la
mostra de dos oficis antics:
cisteller (amb el lliçanenc
Àngel Boixader) i calderer.
 D'altra banda, durant la
Fira, tindran lloc diferents
activitats complementàries.

ple ordinari del dijous 28 de novembre
El primer punt de lordre del dia de la sessió va
ser laprovació de les actes anteriors, amb les
quals tothom va estar conforme.

Aprovació inicial del Pressupost
General Municipal per a l'exercici
2006:
El Ple va aprovar inicialment el Pressupost
general per a lexercici 2006 sense dèficit inicial,
amb un superàvit inicial de 14.157,00 euros,
essent limport de les despeses de 37.288.531,15
euros i el dingressos de 37.302.688,15 euros.
El regidor dHisenda, Jaume Ballbé, va exposar
que el pressupost és linstrument que indica
cap on volem anar i com hi podem anar. Es
tracta de leina bàsica, financera i política, que
ens ha de conduir durant tot lany, va dir. Ballbé
va remarcar que els ingressos de lAjuntament
són escassos i insuficients, i que, per això, sha
de ser estricte en el compliment del pressupost
i amb la priorització de les necessitats.
El regidor dHisenda també va dir que una
mostra de la cura que es té amb ladministració
dels ingressos i de les despeses, és el
compliment del Pla de Sanejament i, entre
altres, levolució de les ràtios. En aquest sentit,
Jaume Ballbé va mostrar amb xifres la millora
de levolució de les ràtios. El regidor va explicar
que, per primera vegada en la història,
lAjuntament tenia dos pressupostos: el de
lAjuntament i el consolidat, com a resultat
dafegir al de lAjuntament lactivitat prevista
per lEmpresa Municipal dObres (EMO), el
pressupost de la qual va ser aprovat per
unanimitat el 22 de novembre. Ballbé va
anunciar un augment del 78% en les inversions
respecte a lany anterior, tenint en compte que
les inversions de lEMO formen part del total
dinversions del municipi; també va anomenar
les inversions que farà lAjuntament i les que
farà lEMO i el finançament per part de cadascú.
De la mateixa manera, les despeses
consolidades representen un 80% més que lany
anterior i els ingressos consolidats, un 76%
més que el 2005. Seguidament, el regidor
dHisenda va comentar separadament el
pressupost de lAjuntament, amb un augment
del 9,51% dingressos corrents respecte a lany
anterior, un augment del 4,04% de despeses
corrents respecte al 2005 i un superàvit de
14.157 euros. En referència a les despeses i,
concretament, a la financiació amb crèdits
bancaris, Jaume Ballbé va explicar que era
necessària una adequació del finançament
previst en el Pla de Sanejament, ja que les
rectificacions de saldos i aflorament de factures
pendents de lequip de govern anterior havien
afectat considerablement els números previstos
inicialment. En relació amb la tendència política
daquests pressupostos, Ballbé va destacar-ne
el caràcter eminentment social, que sobserva
en la distribució de les despeses per grups
orgànics. Finalment, el regidor dHisenda,
Jaume Ballbé, va deixar constància de cinc
tendències essencials que han guiat la confecció
del pressupost per al 2006: un fre al creixement
dels costos dadministració; un creixement de
les despeses destinades a acció i promoció
social en un 23,98%; un fort increment en béns
públics de caràcter social amb un 23%
daugment; la no contemplació de la venta de

parcel·les municipals; i un extremat realisme
en la possibilitat i capacitat de les inversions
econòmiques.
La intervenció de CiU respecte a aquest punt
es va centrar a destacar laugment de la pressió
fiscal, la recessió de lIAE, la necessitat de
planificar els impostos indirectes i el pressupost
consolidat. Respecte al pressupost consolidat,
CiU va manifestar la seva preocupació respecte
al fet que lAjuntament no sigui responsable
subsidiari del funcionament de lEMO. Daltra
banda, CiU també es va qüestionar la qualitat
del projecte i els costos de lobra durbanització
de Pineda Feu. En aquest sentit, aquest grup
polític municipal veu convenient refer els
comptes de lEMO, ja que creu que les
previsions estan per sota de les possibilitats i,
per tant, tornar a realitzar el pressupost
consolidat.
El PSC va centrar el seu discurs sobre el
pressupost en tres qüestions: el fet que el
pressupost del 2006 inclou projectes ja
existents en lanterior i que encara no shan
fet; la necessitat de més recursos continuant
amb la línia de buscar noves empreses i més
subvencions; i va demanar més esforç per fer
uns pressupostos més participatius.
Per la seva banda, el PP va felicitar lequip de
govern pel treball realitzat, però va dir que, a
més de plasmar-ho en paper, també calia
realitzar-ho. En aquest sentit, va manifestar
que el pressupost els semblava molt igual al
del 2003, ja que hi havia obres que feia dos
anys que sanunciaven i encara no shavien tirat
endavant o sanava amb retard. El problema,
segons el PP, és la manca de diners, però veien
linici de la recerca daltres fórmules
dingressos a banda de les utilitzades
habitualment. El PP considera que hi ha hagut
tres anys de paràlisi. De tota manera, aquest
partit polític va dir que donava un vot de
confiança a lequip de govern, si es
comprometien a fer les coses. També va
manifestar que podien comptar amb ells, però
va demanar més transparència a lequip de
govern.
El regidor dERC Ferran Miralles va discrepar
sobre la suposada paràlisi urbanística: va
recordar als assistents que pràcticament totes
les unitats d'actuació, sectors urbanitzables i
polígons industrials previstos al pla general de
Lliçà han estat aturats durant dues dècades i
va enumerar la llista de tots els que s'han
desencallat durant només dos anys de mandat
i actualment estan en tràmit.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: A FAVOR; PP:
ABSTENCIÓ

Aprovació inicial de Modificacions
Pressupostàries de l'exercici 2005:
El Ple va aprovar inicialment la modificació del
Pressupost 2005 mitjançant suplement de
crèdit i transferències de crèdit per diferents
imports. El regidors dHisenda, Jaume Ballbé,
va explicar que es tractava de continuar
endreçant la casa, és a dir, de fer alguns canvis
de partides de despeses i dingressos per
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buscar lequilibri financer i tancar el pressupost
amb tranquil·litat.

UNANIMITAT

Aprovació de Baixes tributàries per
incobrables:
El Ple va aprovar la baixa de drets reconeguts
dexercicis tancats per un import total de
214.549,58 euros. El regidor dHisenda, Jaume
Ballbé, va explicar que es tractava de diferents
partides dentre els anys 1998 i 2001, cap
imputable al mandat de lactual equip de govern,
i va insistir en el tema de continuar endreçant
coses de lanterior equip de govern.

UNANIMITAT

Ratificació de l'acord d'acolliment al
PUOSC urgent per a millores a la
xarxa de clavegueram:
El Ple va ratificar lacord de la Junta de Govern
Local, adoptat en la sessió del 26 de setembre
de 2005, daprovar la sol·licitud a la Direcció
General dAdministració Local de la Generalitat
de Catalunya dun ajut econòmic dactuacions
per situació durgència, dimport 298.430,34
euros, per a lactuació de millores a la xarxa
de clavegueram. Per formalitzar aquesta
sol·licitud era necessària la ratificació de lacord
de la Junta de Govern Local pel Ple. Lalcalde,
Joaquim Ferriol, va matisar que hi havia
diferents obres davaries importants en el
clavegueram dentre els carrers Josep Maria
de Segarra i Estany de Banyoles i altres obres
menors, per a les quals hi havia la possibilitat
dobtenir un PUOSC adreçat a actuacions
durgència.

carrer de Jaume I de Lliçà dAmunt. Lalcalde,
Joaquim Ferriol, va dir que aquest estudi de
detall era necessari per poder desenvolupar
aquesta parcel·la, per tal de definir la
volumetria exacta del lloc i, així, poder
construir-hi quatre habitatges privats.

UNANIMITAT

Aprovació del Pla d'Emergències per
accidents de transports de
mercaderies perilloses:
El Ple va aprovar el Pla dActuació Municipal
per a emergències daccidents en el transport
de mercaderies perilloses. Lalcalde, Joaquim
Ferriol, va explicar que aquest Pla
demergències era similar al Pla contra
Incendis, on es recollien els mecanismes de
coordinació entre el municipi i la Direcció
General dEmergències, específicament en el
cas daccidents en el transport de mercaderies
perilloses. Aquest transport, segons Ferriol,
es dóna al nostre municipi en el tram de la C17 que creua Lliçà dAmunt i afecta
especialment els barris de Les Oliveres i de
Can Franquesa, i una part del de Can Xicota.

UNANIMITAT

Donar compte del Decret de canvi
de delegació de l'Àrea de Promoció
Econòmica:
El Ple va donar compte de la reestructuració
de la regidoria de Promoció Econòmica de
lAjuntament, deixant sense efecte la delegació
efectuada al juny de 2003 al regidor Ferran
Miralles i efectuant una nova delegació al
regidor Miquel Ballester.

UNANIMITAT

Ratificació d'acord de sol·licitud de
subvenció per l'adequació de l'edifici
municipal al carrer Folch i Torres:
El Ple també va ratificar lacord de la Junta de
Govern Local, adoptat en la sessió del 7 de
novembre de 2005, referent a laprovació de
sol·licitar al Departament de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya una subvenció
per a ladequació de ledifici municipal del
carrer Folch i Torres per destinar-lo a Casal
dAvis. Lalcalde, Joaquim Ferriol, va explicar
que es tractava de seguir en la línia de trobar
finançaments, en aquest cas del Departament
de Benestar i Família, per començar a fer
aquesta remodelació quan l'edifici quedi lliure
al setembre del 2006.

UNANIMITAT

Aprovació definitiva de l'Estudi de
detall de la confluència entre els
carrers Jaume I i Sant Baldiri:
El ple va aprovar definitivament lEstudi de
detall que té per objecte lordenació de la finca
del carrer de Sant Baldiri cantonada amb el

Adhesió al Manifest del Dia
Internacional contra la violència vers
les dones:
El Ple es va adherir al Manifest del Dia
Internacional contra la violència vers les dones,
consensuat entre la Generalitat i lAssociació
i la Federació de Municipis, que va llegir la
regidora de Serveis a les Persones, Emília
Soler. La regidora també va anunciar per a
lendemà, a les 12 h, davant de lAjuntament,
la lectura del manifest i un minut de silenci en
record de les víctimes.

Afers urgents:
No hi va haver cap afer urgent.

Mocions:
- Tots els grups polítics municipals menys el
PP van presentar una moció donant suport a
lEstatut dAutonomia de Catalunya, aprovat
en el Ple del Parlament de Catalunya en la
sessió del 30 de setembre de 2005, com a
Proposició de llei orgànica a trametre a les
Corts Generals per a la seva tramitació. Segons
aquesta moció, el projecte dEstatut suposa un
gran avenç per a lautogovern i el
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reconeixement nacional de Catalunya, així com
té per objectiu la millora del benestar de totes
les persones que viuen i treballen a Catalunya.
A més, segons la moció, la proposta de reforma
de lEstatut reconeix el paper cabdal dels
municipis com a administració més propera a
la ciutadania, reforçant el seu paper
institucional, garantint més autonomia
municipal i incrementant les seves
competències. El PP va votar-hi en contra
argumentant que Catalunya no ha esgotat tot
el ventall de possibilitats que li oferia
lautonomia política que lactuat Estatut conté.
A més, segons el PP, el projecte de reforma de
lEstatut és un projecte confederal, on
sestableix una relació bilateral - tu a tu- entre
el govern català i lespanyol. A més, el PP creu
que no sha mantingut el pacte del 78, que ha
permès gaudir durant 27 anys destabilitat
democràtica i 25 anys dautogovern a Catalunya,
i creu que el Projecte de Reforma de lEstatut
proposat delimita les competències dels ens
locals i pot condicionar excessivament decisions
legislatives futures.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
A FAVOR; PSC: A FAVOR; PP: EN CONTRA
- El PP va presentar dues mocions:

* Per rebutjar qualsevol pretensió destablir
limitacions polítiques a la llibertat dopinió
pública, així com a la de premsa, siguin quines
siguin les postures defensades, sempre que
no representin una apologia del terrorisme o
del trencament del principi de legalitat. Segons
aquesta moció, el valor autèntic de la llibertat
dexpressió resideix en defensar el dret a exercir
aquesta llibertat daquells que són distants a
les nostres pròpies posicions, sempre que
aquestes no representin una apologia del
terrorisme o del trencament del principi de
legalitat. Des daquesta perspectiva, segons la
moció, totes les postures sobre la reforma de
lEstatut dAutonomia de Catalunya han de tenir
plena llibertat per expressar-se i totes les
postures sobre la realitat dEspanya i de
Catalunya han de disposar de loportunitat de
defensar-se amb la força de la raó democràtica.
ERC va demanar al PP de retirar aquesta moció
dàmbit no estrictament local per evitar
discussions i va manifestar que el títol que
encapçalava la moció Estatut dAutonomia
no tenia res a veure amb el contingut i el sentit
de la mateixa. ERC va regalar el llibre Les
barbaritats de la COPE al PP perquè
reflexionés sobre el tema de la llibertat
dexpressió; aquest regal va ser correspost
amb el lliurament de la Constitució Espanyola
per part del PP. ERC va dir que votaria a favor
de la moció si se li canviava el títol, se li treia
qualsevol referència a lEstatut dAutonomia
de Catalunya, safegia a la resolució un altre
punt en què es denunciés el mal ús que fan
daquesta llibertat alguns mitjans que fomenten
lodi, la incomprensió, la calúmnia i la mentida,
i si també safegia a la resolució un altre punt
en què es lamentés la irresponsabilitat de la
Conferència Episcopal Espanyola que no

controla la qualitat informativa i, fins i tot,
evangèlica dels missatges emesos a la COPE.
CiU també va manifestar que el títol de la moció
portava a confusió però el volia entendre com
que lEstatut busca la llibertat dexpressió.
Daltra banda, CiU va fer referència implícita a
Jiménez Losantos i la COPE dient que aquest
periodista té mitjans de comunicació que li
faciliten la llibertat dexpressió, no pas li
controlen. El PSC també va matisar que no
tenia res a veure el títol amb el text de la moció
i que aquesta moció no tocava en aquest àmbit.

ERC: EN CONTRA; ICV-EUiA: EN CONTRA;
CiU: A FAVOR; PSC: EN CONTRA; PP: A
FAVOR

* Per ajornar el pagament de la taxa per a la
prevenció dels incendis forestals fins que sen
doni més informació. Aquesta moció va quedar
sobre la taula, ja que segons el regidor de Medi
Ambient, Ferran Miralles, tot i que shavia donat
informació repetida i extensa mitjançant quatre
números diferents de l'Ei!, reunions amb les
associacions veïnals i carta a totes les cases,
estava a punt darribar a les cases una nova
nota informativa. Daltra banda, Miralles va
tornar a recordar als presents que la llei obliga
aquesta taxa i que no s'hi val a fer demagògia,
que estem obligats a repercutir a cada barri el
cost de la seva autoprotecció contra els
incendis, que l'elevat risc d'incendis del passat
estiu va fer inevitable aplicar la llei sobre aquest
tema i que, sobre aquest tema, tots els grups
polítics municipals ja van aprovar una moció
conjunta per demanar la modificació de la llei
per tal de poder repercutir el cost d'una altra
manera.

Preguntes:
El PP va formular vuit preguntes, sobre: la
cabina de telèfons a Can Salgot, les escales
daccés al pàrquing del costat de lAjuntament
(carrer Torrent Merdanç), el pas de vianants
de davant de lAjuntament, les oficines dels
serveis tècnics de lAjuntament, lexternalització
de personal, lasfaltatge del carrer de Sant
Valerià per Can Cuscó i no lermita, la
construcció del giratori de la Serra i la posada
de cistelles definitives al Parc de Can Salgot.
Per la seva banda, el PSC va preguntar quatre
qüestions, sobre: els carrers de Ca lEsteper i
el transformador, el perill de caigudes al carrer
dAntoni Gaudí davant del Patinòdrom, el
deteriorament de laparcament de davant del
Casal dAvis i la utilització del pavelló de lIES.
Finalitzat el Ple, va haver-hi tres intervencions
del públic, centrades en el transport escolar,
el projecte daccés a Can Xicota en relació amb
els pressupostos i la taxa de prevenció
dincendis forestals.
I, abans de linici del Ple, Joan Sayós va prendre
possessió del càrrec de regidor de CiU en
substitució de Robert Navarro.

* Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
Propera visita: dijous 22 de desembre, de 12 a 13 h, davant de l'Ajuntament.
* Borsa de treball de l'Ajuntament per a educadors/es
A aquelles persones que els interessi formar part de la borsa de treball de l'Ajuntament per tal de cobrir
possibles necessitats del servei de les escoles bressol municipals, poden fer arribar el seu currículum
vitae a la Regidoria de Recursos Humans presentant-lo, juntament amb la documentació acreditativa,
a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Poden presentar currículum els educadors/es que posseeixin aquestes
titulacions: mestre/a especialista en Educació Infantil; mestra/a d'Educació General Bàsica especialista
en pre-escolar; tècnic superior en Educació Infantil; tècnic especialista en jardins d'infància.
* Canvi de nom de nínxols
Les famílies que tinguin nínxols a nom de difunts han de passar per l'Ajuntament per fer un canvi de
titular.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
ACTIVITATS

Activitats als Centres
Cívics Municipals
Centre Cívic La Serra:
Gimnàstica de manteniment,
balls llatins, balls de saló,
manualitats, tai-chi, ioga, taller
de hip-hop, creixement personal,
activitats per infants (taller de
cançons), xerrades, aeròbic,
flamenc, diferents modalitats de
danses i tall i confecció.
Informació i inscripcions:
Centre Cívic La Serra, carrer de
Ribera d'Ebre, 81; tel. 93 860 73
50; horari: de 16 a 21 h.
Centre Cívic Palaudàries:
Dansa del ventre, gimnàstica de
manteniment, balls llatins, balls
de saló, sevillanes, aeròbic per a
adults, psicomotricitat infantil, taichi chuan, tast de vins, taller
d'ikebana, ioga, taller de
patchwork, puntes de coixí i taller
de tarot.
Informació i inscripcions:
Centre Cívic Palaudàries, carrer
del Segre, 65; tel. 93 864 60 10;
horari: de 16 a 21 h.
ACTIVITATS

Programació de Nadal
Es pot consultar la programació
completa a l'Ei! 50 i a la pàgina
web municipal
www.llicamunt.net.
Dia: divendres 16 de setembre
Activitat:
- Lliurament de premis i
inauguració de l'exposició del II
Concurs de Fotografia Memorial
Joan Soley (20 h, espai
d'exposicions del Pavelló
Municipal d'Esports)
Dia: dissabte 17 de setembre
Activitats:
- VI Fira de Nadal (de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h, plaça de Catalunya)

- Fem un pessebre! (durant
l'horari i al lloc de la Fira)
- Concert de Nadal (11 h, ateneu
L'Aliança)
- 2n Campionat de Botifarra (16
h, bar L'Aliança)
- Mostra d'Il·lustració de Contes
Infantils (17 h, plaça de
Catalunya)
-Caga tió (18.30 h, plaça de
Catalunya9
- Xocolatada popular (19 h, plaça
de Catalunya)
Dia: diumenge 18 de desembre
Activitats:
- VI Fira de Nadal (de 9 a 14 h,
plaça de Catalunya)
- Espectacle infantil (12 h,
ateneu L'Aliança)
- Cantada de Nadales del Cor
Claverià (12 h, Església
Parroquial de Sant Julià)
- Cantada de Nadales de la Coral
L'Aliança (13 h, plaça de
Catalunya)
- Escudella popular (13.30 h,
plaça de Catalunya)
- Sorteig de les tres paneres de
la Fira de Nadal (14 h, plaça de
Catalunya)
Dia: dimecres 21 de desembre
Activitat:
- Cantada de Nadales del Cor
Claverià (18.30 h, Residència
Mas Bo).
Dia: divendres 23 de desembre
Activitat:
- Can Coral del Cor de Clavé
(18.30 h, Casal d'Avis)
Dia: dissabte 24 de desembre
Activitat:
- Missa del Gall (23 h, Església
Parroquial de Sant Julià)
Dia: diumenge 25 de desembre
Activitats:
- Missa de Nadal (11h, Església
Parroquial de Sant Julià)
- Quinto de Nadal (18 h, ateneu
L'Aliança)
Dia: dilluns 26 de desembre
Activitat:
- Cantada de Nadales del Cor
Claverià (12 h, Església
Parroquial de Palaudàries)

Dies: del dimarts 27 al divendres
30 de desembre
Activitats:
- Parc Infantil i Juvenil de Nadal:
activitats juvenils (d'11 a 14 h,
Els Galliners (tirolina, escalada,
pont tibetà i espai jove), plaça de
Catalunya (bàsquet, zona
playground, concurs de twoball
i streetball) i Parc de Can
Godanya (circuit de BTT))
- Parc Infantil i Juvenil de Nadal:
activitats infantils (de 16 a 20 h,
Pavelló Municipal d'Esports
(ludoteca infantil, bibliofesta,
escalèxtric, activitats esportives,
tallers artístics i de manualitats,
i partides introductòries a
warhammer i bloodbowl))
* El dia 29: Visita de bombers de
Granollers i el dia 30: Passejades
a cavall i poni
Dia: dissabte 31de desembre
Activitat:
- Festa de Cap d'Any (a partir de
les 0.30 h, a l'ateneu L'Aliança)

LES ENTITATS
PROPOSEN:
DRÀSTIK

Boogie Dreams (rock
progressiu), La Crujidez
Band (blues/rock) i
Dràstiks (dj).
Dia: dissabte 17 de desembre
Hora: 22 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Preu: socis, 3 euros; no socis, 5
euros
Organitza: Ateneu L'Aliança
EXCURSIÓ

Lleida (La Seu Vella) i
Mollerussa
Dia: dissabte 21 de gener
Hora de sortida: 7.30 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 32 euros
Organitza: Associació Casal
d'Avis

