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LLIÇÀ D'AMUNT
TINDRÀ UN PLA
LOCAL
D'HABITATGE

Lliçà cap amunt

L'Ajuntament ha sol·licitat
col·laboració a la Diputació
per elaborar un Pla local
d'habitatge.

La Mostra Cultural impregnarà de més ambient
festiu la celebració de la diada del patró de Catalunya
d'enguany, que s'allargarà durant tres dies, del
divendres 21 al dia de Sant Jordi, el diumenge 23
d'abril.

 La finalitat d'aquest pla
és guiar les actuacions
municipals en matèria
d'habitatge.

En la Mostra Cultural, organitzada per les entitats
culturals del municipi amb la col·laboració de
l'Ajuntament, aquestes associacions es donaran a
conèixer a tota la ciutadania fent demostracions de
les activitats que duen a terme.
Així doncs, durant aquest cap de setmana, tindrem
concert, teatre i espectacle infantil organitzats per
l'ateneu l'Aliança; actuacions de gitanes i del Grupo
de coros y danzas San Juan Bautista d'Albacete,
convidat pel Ball de Gitanes; cant coral i havaneres
a càrrec de l'entitat Can Coral i Grup d'Havaneres
Veles al Vent; ballada de la Colla de Gegants; cantada
de Caramelles a càrrec del Cor Claverià; esquetxos
de teatre a càrrec de l'Associació Dones del Tenes;
i una sortida a peu o en BTT organitzada per la UEC
Vall del Tenes i BTT Lliçà d'Amunt Concos. L'Escola
Municipal de Música l'Aliança també oferirà un
concert.
Una altra de les entitats culturals que també
participarà a la Mostra és la Colla de Diables, de
recent creació, que aprofitarà aquesta ocasió per
presentar-se a la població i atraure més membres.
I es recuperarà la Cercavila del Drac, organitzada
per l'ateneu l'Aliança amb la col·laboració de les
escoles, que ens recordarà la llegendària victòria
de Sant Jordi contra el drac.
La Diada de Sant Jordi d'enguany també comptarà
amb el lliurament de premis de la VI edició del
concurs literari bianual Lletraferit, també organitzat
per l'ateneu l'Aliança.
Finalment, cal remarcar que l'Ajuntament
presentarà la Guia d'Entitats que ha editat, que
recull totes les entitats culturals, esportives, juvenils,
de gent gran, cíviques, socials, etc. existents al
municipi.
La regidoria de Cultura convida tots els lliçanecs i
lliçanenques a sortir de casa i gaudir d'aquestes
activitats organitzades amb motiu de la festivitat de
Sant Jordi, diada del patró de Catalunya, dia dels
enamoralts per als catalans i Dia mundial del llibre
pel món de la cultura en general.

 Per a l'elaboració del pla
s'analitzarà la situació
urbanística i d'habitatge del
municipi, es diagnosticaran
els problemes urbanístics
que hi puguin haver en
relació a l'habitatge i es
formularan propostes
tècniques d'actuacions
municipals en habitatge.
 Després, aquest
instrument tècnic es
debatrà en la Mesa
d'Habitatge.
 L'estudi anirà a càrrec
d'una empresa contractada
per la Diputació, que posarà
en comú els resultats amb
les administracions local i
provincial.
 El finançament del Pla
local d'habitatge anirà a
càrrec de la Diputació en
un 75% i de l'Ajuntament
en un 25%.

LES OBRES DE
PINEDA FEU
INICIEN LA SEGONA
FASE
Les obres de la segona fase
del projecte d'urbanització
dels barris de Pineda Feu i
el Pinar ja han començat.
 La primera fase del
projecte, que consistia en
la urbanització dels carrers
Guatlla i Oreneta, s'està
acabant.
 En la segona fase, s'han
d'urbanitzar la resta de
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carrers: soterrar els
serveis d'electricitat i
telèfon, fer-hi arribar el
gas, millorar la xarxa
d'aigua, posar enllumenat
nou, asfaltar, posar
voreres, senyalitzar i
enjardinar. S'ha començat
pel carrer Tórtora.
 Les obres d'aquesta
segona fase es van
adjudicar a l'empresa
ROGASA i la millora de la
xarxa d'aigua, a l'empresa
GAHISA.

SMS I CORREU
ELECTRÒNIC, DOS
NOUS CANALS DE
COMUNICACIÓ DE
L'AJUNTAMENT
AMB ELS
CIUTADANS
A partir del 15 d'abril, els
lliçanencs poden sol·licitar
de rebre informació
municipal a través de dos
nous canals de
comunicació: els sms i el
correu electrònic.
 Aquesta iniciativa de
l'Ajuntament, que aposta
per potenciar l'ús de les
noves tecnologies de la
comunicació, permetrà que
totes les persones que ho
sol·licitin puguin estar
informades de tot allò que
els interessa a través del
mòbil i/o a través del correu
electrònic.
 Aquest nou servei
implantat per l'Ajuntament
permet millorar i fer més
fàcil la comunicació entre
l'administració local i els
seus ciutadans.
 Per tal de sol·licitar aquest
servei cal omplir el formulari
que s'adjunta a aquest butlletí
i que també es pot trobar en
els punts següents: l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC),
l'Espai Jove el Galliner, el
Centre Cívic la Serra, el
Centre Cívic Palaudàries, el
Pavelló Municipal d'Esports,
el Casal d'Avis, el primer pis

de l'edifici de la Policia Local
i l'Escola Municipal de Música
l'Aliança. Un cop emplenat el
formulari amb les opcions
d'informació municipal sobre
les quals es vol rebre
informació, cal lliurar-lo a les
bústies que hi ha en aquests
mateixos equipaments
municipals. Aquest servei
també es pot sol·licitar a
través de la pàgina web
municipal
www.llicamunt.net.

LES ENTITATS
CULTURALS ES
DONEN A
CONÈIXER EN UNA
MOSTRA
En el marc de la Festa de
Sant Jordi d'enguany,
l'Ajuntament i les entitats
culturals de Lliçà d'Amunt
han organitzat una Mostra
per posar de manifest la
vitalitat d'aquestes
associacions que durant tot
l'any es preparen i
participen en nombrosos
esdeveniments, tant al
municipi com arreu del
país.
 Segons el regidor de
Cultura, Josep Camps, les
entitats culturals són els
veritables emblemes de la
nostra identitat i porten el
nom de Lliçà d'Amunt allà
on actuen. Per això, segons
Camps, cal que tots
valorem la seva tasca i
col·laborem per consolidar
l'activitat.
 La Mostra Cultural té
l'objectiu d'ensenyar la
feina d'aquestes entitats a
tota la ciutadania i perquè
pugui gaudir amb el seu
treball, però també
aconseguir nous membres
que puguin aportar la saba
nova necessària per
assegurar-ne el futur.

PRESENTACIÓ DE
LA NOVA COLLA DE
DIABLES
La Mostra Cultural de Lliçà
d'Amunt servirà, entre
altres coses, per fer la
presentació oficial de la
nova Colla de Diables de
Lliçà d'Amunt.
 Des de fa uns mesos, un
grup de joves lliçanencs,
amb el suport de la
Regidoria de Joventut, ha
creat una Colla de Diables.
 El simbolisme del foc i
dels diables que
l'escampen es remunta a
temps immemorials i ha
esdevingut un element
imprescindible a la majoria
de festes, perquè hi aporten
color i emoció amb els balls
i correfocs.
 La nova Colla de Diables
de Lliçà d'Amunt, els
membres de la qual han fet
un curset de preparació a
l'Espai Jove El Galliner amb
la col·laboració de la colla
de Les Franqueses, vol
donar-se a conèixer aquest
Sant Jordi i, sobretot, vol
conquistar més nois i noies
perquè s'hi apuntin per fer
créixer la colla i per
convertir-se en una nova
entitat cultural del municipi.

PROPERA
CONVOCATÒRIA
DEL CONCURS DE
FOTOGRAFIA
MEMORIAL JOAN
SOLEY 2006
La regidoria de Cultura de
l'Ajuntament organitza, per
tercer any consecutiu, el
Concurs de Fotografia
Memorial Joan Soley.
 Enguany, el tema no se
centrarà en cap aspecte
concret de Lliçà d'Amuntcom en les edicions
anteriors- sinó que estarà
obert a qualsevol
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perspectiva que pugui
representar la nostra
singularitat municipal.
 D'altra banda, per motivar
la participació dels
afeccionats més joves,
aquest tercer concurs
introdueix com a novetat
premis especials per a
menors de 18 anys.
 Les bases completes del
concurs, dedicat a la
memòria del lliçanenc Joan
Soley, es publicaran ben
aviat i els afeccionats a la
fotografia tindran mig any
per anar buscant les
millors imatges de Lliçà
d'Amunt.
 A banda dels premis
corresponents, les
fotografies guanyadores
il·lustraran el calendari
municipal del 2007.

COMENÇA L'ONA
JOVE

de Rol El puño llameante.
També hi haurà una
botifarrada popular
organitzada per la Colla de
Diables.

EL CLUB DE
BÀSQUET
PARTICIPA EN UN
TORNEIG
INTERNACIONAL
L'equip infantil A del Club
Bàsquet Lliçà d'Amunt està
a Orchies (França) fins al
17 d'abril on participa en
un torneig internacional.
L'equip lliçanenc, que
competeix a la màxima
categoria catalana,
s'enfronta amb equips d'elit
de França, EUA, Holanda,
Lituània, Itàlia i Croàcia,
entre altres.
L'equip està format pels
següents jugadors: Gerard
Anglès, Oriol Dabad, Xavier
Parera, Oriol Nadal, David
Segura, David Custodio,
Albert Campaña, Xavier
Bosque, Nil Datsira, Roger
Plaza i Àlex Castro.

La segona edició de l'Ona
jove, l'oferta d'oci nocturn
per a la joventut,
començarà el proper 29
d'abril.
 Aquest dissabte, a l'Espai
Jove el Galliner, de les deu
de la nit a la una de la
matinada, hi haurà
diferents activitats.
 En aquesta ocasió, les
activitats estaran
relacionades amb l'època
medieval i hi haurà tir amb
arc, escalada en rocòdrom,
bijuteria, tatuatges d'henna,
malabars, contemplació
astronòmica, mercat
medieval, a més
d'exhibicions de djembe i
dansa del ventre, i jocs de
rol en viu a càrrec del Club

Les obres del carrer de
Marià Fortuny han obligat
a canviar d'ubicació les
parades del bus urbà que
hi havia, les quals s'han
traslladat temporalment,
fins que finalitzin aquestes
obres, al carrer paral.lel de
Ramon Casas.

CANVI TEMPORAL
D'UBICACIÓ
D'ALGUNES
PARADES DEL BUS
URBÀ A CA
L'ESTEPER

EL CONSELL
SECTORIAL
D'ESPORTS
PARTICIPA EN
L'ELABORACIÓ DEL
PLA
D'EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
El Consell Sectorial
d'Esports es va reunir, el
passat 4 d'abril, per
realitzar un taller
emmarcat dins del
procediment d'elaboració
del Pla d'Equipaments
Esportius.
 En aquest taller, els
representants de les
entitats esportives van
exposar les seves idees i
opinions sobre diversos
temes proposats per
l'empresa directora del
projecte d'elaboració del
Pla.
 Les conclusions d'aquest
taller serviran per a
l'elaboració del Pla
d'Equipaments Esportius.
Una altra de les parts
previstes per a l'elaboració
d'aquest Pla és una
enquesta telefònica sobre
la pràctica esportiva, que es
realitzarà properament.

ple ordinari del dijous 30 de març
1.-Aprovació de les actes anteriors:
UNANIMITAT

2.- Conveni amb la Generalitat per a la
subvenció per a la Biblioteca:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que el
Programa Específic de Biblioteques 2004-2007 del
Departament de Cultura de la Generalitat preveu
una subvenció de 494.832 euros a l'Ajuntament per
a la construcció, el mobiliari i l'equipament de la
biblioteca municipal. Aquesta subvenció es fa efectiva
a través d'un crèdit de l'Ajuntament amb la Caixa de
Catalunya, els costos financers del qual van a càrrec
de la Generalitat. Per tant, l'alcalde va remarcar que
no computava com endeutament de l'Ajuntament. El
Ple va aprovar el conveni de col·laboració entre la
Generalitat i l'Ajuntament necessari per formalitzar
aquest crèdit.

UNANIMITAT

3.- Aprovació inicial de l'Ordenança
municipal de telecomunicacions:

El Ple va aprovar inicialment l'Ordenança municipal
reguladora de les activitats i instal·lacions de
radiocomunicació. L'alcalde, Joaquim Ferriol, va
remarcar que el contingut d'aquesta ordenança es
remet al model tipus aprovat per la Diputació i va
comentar que aquesta ordenança permetrà que
l'Ajuntament pugui dur a terme un control més efectiu
de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació
que garanteixi unes condicions mediambientals
adequades. Així, doncs, contempla l'adequació de
totes les antenes de telefonia existents al municipi,
que podran ser regulades en potència i proximitat
als habitatges, i es podrà forçar les empreses a
reinstal·lar-les en llocs adequats. Els grups polítics
municipals de l'oposició es van abstenir al·legant
que, tot i estar-hi d'acord, havien d'estudiar
l'ordenança.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
ABSTENCIÓ; PP: ABSTENCIÓ

4.- Acceptació de la subvenció per a
l'escola bressol municipal l'Espurna:

La regidora d'Educació, Emília Soler, va dir que es
proposava al Ple d'acceptar la subvenció de 163.800
euros per al curs 2005-2006 de l'Escola Bressol
Municipal l'Espurna concedida per la Direcció General
de Centres Docents del Departament d'Educació de
la Generalitat a l'Ajuntament en el marc de les
subvencions que l'administració autonòmica atorga
a les corporacions locals titulars de centres
d'educació preescolar. Aquesta subvenció correspon
a 1.800 euros per alumne, i aquesta escola bressol
té 91 infants aquest curs escolar. El PP va preguntar
quin tant per cent representa aquesta subvenció
sobre el cost total de l'escola bressol. La regidora
d'Educació va contestar que se'ls donaria una xifra
exacta un cop s'haguessin aprovat les quotes, es
tanquessin les despeses i se sabés el pressupost
real, ja que és quan es podrà calcular aquest tant
per cent. De tota manera, Emília Soler, va remarcar
que l'Ajuntament aporta molts diners a les escoles
bressol municipals.

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va donar compte al Ple
de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici
2005 amb un resultat pressupostari de 310.171, 42
euros, un pressupost ajustat de 726.835,57 euros,
un romanent de tresoreria de 1.202.744,47 euros i
un romanent per a despeses generals de 983.049,76
euros. Aquests resultats, segons l'alcalde, donen
una mica d'aire a les finances municipals. Joaquim
Ferriol també va destacar l'impacte del Pla de
Sanejament, que ens situa en una ràtio
d'endeutament inferior a la prevista, tot i haver hagut
de comptabilitzar 60.000 euros de despeses anteriors
al 2003.
El PP va criticar que s'hagin venut parcel·les i que
les previsions per al 2006 siguin molt menys
esperançadores. També va retreure que amb aquests
resultats es podrien haver pagat les franges de
protecció contra incendis del 2005. El regidor de
Territori, Ferran Miralles, va contestar que, tal i com
acabava de dir el PP, l'any 2006 serà més dur perquè
s'ha de començar a tornar el capital dels crèdits
demanats per fer front als deutes de l'anterior
ajuntament -CiU i PSC- i que el romanent positiu del
2005 ha de servir per fer-hi front.

7.- Aprovació inicial de modificacions
pressupostàries amb càrrec al
romanent de tresoreria:

El Ple va aprovar inicialment la modificació del
Pressupost Municipal de l'exercici 2006 per un import
de 100.746 euros, amb càrrec al romanent de
tresoreria generat dins de l'exercici 2005, vista
l'existència d'una obligació de pagament de
l'Ajuntament amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
El regidor de Recursos humans, Miquel Ballester,
va comentar que, precisament, el romanent positiu
del 2005 servirà, entre altres coses, malauradament
per pagar multes, recàrrecs i deutes a la Seguretat
Social, deguts a una mala gestió feta,
majoritàriament, entre els anys 2001 i 2002, relativa
a irregularitats en la cotització de salaris i altres
conceptes retributius. Ballester va destacar el
pagament de dietes -que no cotitzen-, que la
Seguretat Social considera encobriment de sou que
feia l'anterior equip de govern format per CiU i PSC.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
ABSTENCIÓ; PP: ABSTENCIÓ

8.- Aprovació inicial de modificacions
pressupostàries per transferències de
crèdit:

El Ple també va aprovar inicialment la modificació
del pressupost de despeses de l'exercici 2006, per
transferències de crèdit, a causa de la baixa de vuit
partides pressupostàries i a l'alta d'una partida.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que es donaven
de baixa aquestes partides, relacionades amb el
manteniment de l'enllumenat, perquè el servei s'ha
adjudicat a una empresa externa i els diferents
conceptes de manteniment s'han d'unificar en una
sola partida i contracte.
En aquest punt es va obrir una discussió entre els
grups polítics municipals sobre si existeixen diferents
solucions per eliminar el deute de l'Ajuntament.

UNANIMITAT

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

5.- Acceptació de la subvenció per a
l'escola bressol municipal de
Palaudàries:

9.- Aprovació provisional de la
Modificació del Pla General a l'av. Països
Catalans:

La regidora d'Educació va comentar el mateix del
punt anterior en referència a l'Escola Bressol
Municipal Palaudàries, a la qual s'atorga una
subvenció de 169.200 euros. Aquesta subvenció és
de 1.800 euros per alumne, i aquesta escola bressol
té 94 infants aquest curs escolar.

UNANIMITAT

6.- Donar compte de la Liquidació del
Pressupost de l'exercici 2005:

L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que es
proposava al Ple l'aprovació provisional de la
modificació del Pla General en relació amb el canvi
de qualificació i d'usos al tram de l'avinguda dels
Països Catalans comprès entre els números 183 i
191, és a dir, on hi ha la fàbrica de pinsos Agrovic,
que està tancada. Aquesta zona, va explicar l'alcalde,
està envoltada d'una zona d'habitatges unifamiliars
per la qual cosa es proposa de substituir l'ús
industrial actual per l'ús residencial en tipologia
plurifamiliar.

ple ordinari del dijous 30 de març
En aquest punt, CiU va qüestionar la política de
modificacions puntuals que fa l'equip de govern,
sense que es consensuï, mitjançant una revisió del
Pla General, una visió global d'actuació en relació
amb l'ordenació del territori.
Per la seva banda, el PP va preguntar com podia ser
que en aquesta zona hi haguessin previstos pisos de
planta baixa i dos pisos i a Ca l'Artigues pisos de
planta baixa i cinc pisos, quan creien que hauria de
ser al revés.
L'oposició també va demanar a l'equip de govern
més participació en aquests tipus de decisions. ERC:

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

10.- Aprovació inicial de la Modificació
del Pla General clau C - equipaments:

L'alcalde també va comentar la necessitat d'aprovar
inicialment la modificació del Pla General en relació
amb el sistema general d'equipaments col·lectius
(clau C), ja que l'elaboració de diferents projectes
d'equipaments públics en terrenys municipals
destinats a aquesta finalitat ha posat de manifest
una insuficiència del coeficient d'edificabilitat màxima
per poder desenvolupar-hi les construccions i les
instal·lacions necessàries. Ferriol va posar com a
exemples el futur CAP de Palaudàries i la Biblioteca
municipal de Ca l'Oliveres.

UNANIMITAT

11.- Aprovació definitiva de l'Estudi de
Detall al carrer Estornell:

El Ple va aprovar definitivament l'Estudi de Detall
sobre l'ordenació volumètrica per sota de rasant de
la finca situada en els números 12 i 14 del carrer
d'Estornell.L'alcalde va explicar que hi havia la
necessitat de fer un pas soterrani per accedir al
garatge de quatre habitatges.

UNANIMITAT

12.- Aprovació definitiva de l'Estudi de
Detall al carrer Olivera:

El Ple també va aprovar definitivament l'Estudi de
Detall que minimitza la construcció per deixar el
màxim d'espai possible de terreny sense alterar les
parcel·les en els números 45 i 47 del carrer de
l'Olivera. L'alcalde va explicar que, si s'apliqués la
normativa, s'hauria de descalçar un marge, ja que
es tracta d'una zona amb molt desnivell i poca
amplada.

UNANIMITAT

13.- Aprovació definitiva de l'Estudi de
Detall al carrer Sant Baldiri:

També es va aprovar definitivament l'Estudi de Detall
que augmenta la fondària de la planta soterrani del
pati posterior en substitució de terres a la finca
situada al número 8 del carrer de Sant Baldiri.
L'alcalde va explicar que era necessària més fondària
al soterrani per poder habilitar-hi el pàrquing.

UNANIMITAT

14.- Aprovació provisional de la
Modificació del Pla General al carrer
Matarranya:

Vistos els informes tècnics i jurídics, el Ple va aprovar
desestimar les al·legacions presentades per la
modificació del Pla General en relació amb la zona
mixta comercial residencial (clau 7) del carrer del
Matarranya, a excepció d'una presentada pel grup
polític municipal de CiU que feia referència a la
nomenclatura de les plantes. Tanmateix, a proposta
de l'equip de govern, s'han modificat els usos
admesos en la clau oberta quarta, perquè aquests
no puguin ser, en cap cas, d'habitatge i s'hagin de
destinar, obligadament, a equipaments. Aquesta
darrera modificació pretén, segons el regidor de
Territori, Ferran Miralles, eliminar qualsevol
incertesa que la normativa urbanística hagi pogut

suscitar i fer irrevocable la decisió reiteradament
expressada, que el nombre total d'habitatges no
excedeixi, en cap cas, les 93 unitats, lluny dels 124
habitatges inicialment possibles. L'alcalde, Joaquim
Ferriol, va comentar que s'havien presentat 387
al·legacions de persones empadronades, amb el
mateix contingut, a banda d'una de CiU i una del PP,
i que la major part eren de naturalesa política, no
tècnica ni jurídica. L'equip de govern va projectar
una presentació del projecte, igual que prèviament
havia fet a Ca l'Artigues, amb el Consell Municipal
de Participació Ciutadana, amb la Federació
d'Associacions de Veïns i amb la Plataforma Salvem
Lliçà. La presentació va comparar l'opció de 28 xalets
i un supermercat en el solar del carrer del Matarranya
amb l'opció que proposa l'equip de govern de 93
habitatges i que comporta una menor ocupació,
menys ocultació de la masia, comerços de proximitat
i locals municipals, una reserva per a futurs
equipaments, una escola bressol i una zona verda
pública. L'equip de govern va comentar que hi havia
més de quatre-centres persones del poble que havien
sol·licitat ja habitatges a l'Ajuntament, un centenar
dels quals del barri de Ca l'Artigues.
CiU va manifestar que, si bé hi havia demanda
d'habitatges, calia fraccionar-ne la ubicació. Aquest
grup polític municipal va opinar que seria necessària
una planificació urbanística global. I va retreure a
l'equip de govern el fet que creia que no havia escoltat
les al·legacions d'uns veïns a qui no els agrada el
que es planteja en el seu barri. També va demanar
més participació ciutadana.
El PP va aclarir que si aquest partit anteriorment
havia votat a favor de 86 pisos sense serveis en aquest
solar era perquè en aquells moments no en tenien
una informació tan concreta com ara. El PP va
manifestar-se contrari a la construcció d'habitatges
protegits si no es feien a tot el poble i sense trencar
la tipologia de l'entorn. També va demanar de
paralitzar el projecte fins que no hi hagués un consens
de forma participativa. I, va demanar al regidor de
Territori, Ferran Miralles, de rectificar les
declaracions fetes sobre l'actuació del PP en un
periòdic comarcal.

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

15.- Afers Urgents:

No hi havia cap afer urgent.

16.- Mocions:
16.1- Moció sobre el transport i
menjador escolars presentada per la
FAVLLA:

La Junta Rectora de la Federació d'Associacions de
Veïns de Lliçà d'Amunt va presentar una moció en
què reivindicava el transport i el menjador escolars
gratuïts i demanava als grups polítics municipals
amb representació a l'Ajuntament que instessin els
seus grups parlamentaris perquè es trametés al
Parlament de Catalunya com a proposició no de llei.
En aquesta moció se sol·licita "una revisió del Dret
de Transport Escolar, en el sentit d'interpretar amb
més flexibilitat i racionalitat la LOGSE per tal que els
ciutadans i ciutadanes dels municipis grans i
disseminats no siguin marginats/des del dret a
l'ensenyament públic i gratuït".

UNANIMITAT

Arribats a aquest punt, l'alcalde va decidir d'acabar
la sessió plenària i deixar per una altra sessió la
segona moció i les preguntes de l'oposició, per tal
de donar pas a les preguntes del públic assistent,
interessat per preguntar sobre el projecte del carrer
del Matarranya.
* Els dos regidors del PSC no van assistir a aquesta
sessió plenària.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

Dia: dissabte 29 d'abril
Hora: 10 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports

LES ENTITATS
PROPOSEN:

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS
2006-2007

ONA JOVE

XERRADA

De P3 a 4t d'ESO

Publicació de les relacions
baremades: dimarts 18 d'abril
Reclamacions: del 19 al 21 d'abril
Publicació de les relacions
baremades definitives: dimecres
26 d'abril
TALLER

Riure

A càrrec de Mari Luz Lurbe.
Servei gratuït de cangur, a partir
d'un mínim de tres infants, prèvia
sol·licitud (tel. 93 841 52 25). Dins
de la programació del Pla
d'Igualtat 2006.
Dies: dijous, del 20 d'abril al 8 de
juny
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal els Galliners
Més informació: regidoria de
Benestar i Família
Preu: 22 euros, empadronats; 44
euros, no empadronats
JORNADA

Portes obertes a les
escoles bressol
municipals
Dia: dissabte 22 d'abril
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Escoles bressol municipals
l'Espurna i Palaudàries
PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS
2006-2007

Escoles bressol
municipals

Període: del 2 al 15 de maig
Escola bressol municipal
l'Espurna: telefonar-hi
prèviament, del 24 d'abril al 15
de maig, de 10 a 11 h i de 13 a 14
h; tel. 93 841 53 31
PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS
2006-2007

Escola Municipal de
Música l'Aliança

Dies: del 24 d'abril al 19 de maig
Lloc: Escola Municipal de Música
l'Aliança
ACTIVITAT

II Festival de dansa

Amb la participació de nois i noies
d'entre 5 i 18 anys de la comarca,
entre els quals n'hi ha de Lliçà
d'Amunt, que faran exhibicions
de jazz, funky, hip-hop, aeròbic,
steps i batuka, entre altres
modalitats de dansa.

Nit medieval

Tir amb arc, escalada en
rocòdrom, bijuteria, tatuatges
d'henna, malabars, contemplació
astronòmica, mercat medieval;
exhibicions de djembe i dansa del
ventre; jocs de rol en viu, i
botifarrada popular.

"La columna vertebral,
la clau del teu benestar"
A càrrec de Marc-Olivier Bony,
doctor en quiropràctica als
Estats Units.

Dia: dissabte 29 d'abril
Horari: de 22 a 1 h
Lloc: Espai Jove El Galliner

Dia: divendres 21 d'abril
Hora: 19 h
Lloc: Sala polivalent del recinte
municipal els Galliners
Organitza: Associació Dones del
Tenes

APLEC

ACTIVITAT INFANTIL

Sant Valerià
Dies: 29 i 30 d'abril
Lloc: ermita de Sant Valerià i
entorn
Programació:
Dissabte 29 d'abril:
- 20.30 h: Missa
- 22 h: Cantada d'havaneres a
càrrec del grup Els pescadors de
l'Escala i repartiment de rom
cremat
Diumenge 30 d'abril:
- 11 h: Missa
- 11.30 h: Cantada dels Cors de
Clavé de Lliçà d'Amunt i Palausolità i Plegamans
- 12.30 h: Audició i ballada de
sardanes a càrrec de la Cobla
Sabadell
CURS

Gimnàstica postpart

Per a la recuperació de l'estat
físic que es tenia abans de
l'embaràs. Les classes estan
preparades per realitzar-se amb
els nadons.
Dies: dilluns i dimecres, del 3 de
maig al 28 de juny
Horari: de 10.45 a 11.45 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Més informació i inscripcions:
Pavelló Municipal d'Esports, de
dilluns a divendres, de 9 a 12 h i de
16 a 21 h (tel. 93 860 70 25). Cal
portar un certificat del ginecòleg
o de la llevadora que confirmi que
s'és apte per realitzar aquest curs,
una fotocòpia de la targeta
sanitària i les dades bancàries.
Preu: 51,50 euros
SORTIDA

MNAC

Visita guiada.
Dia: dissabte 27 de maig
Hora de sortida: 9.30 h
Hora aproximada d'arribada: 13 h
Lloc de sortida i arribada: davant
de l'Ajuntament
Inscripcions: a l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà (OAC), fins al 12 de maig.
Places limitades.
Preu: 10 euros (entrada al museu
i autobús)

Dansa: "El follet valent"
A càrrec de la companyia Actes
únics.
Dia: diumenge 23 d'abril
Hora: 12 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Organitza: ateneu l'Aliança
DINAR

1a Arrossada popular

Amb motiu de la Diada de Sant
Jordi.
Dia: diumenge 23 d'abril
Hora: 14 h
Lloc: local social de Mas Bo
Més informació i venda de
tiquets: local social de Mas Bo i
punts habituals, fins al 18 d'abril
Preu: socis, gratuït; no socis, preu
popular
Organitza: Associació Veïnal Mas
Bo
EXCURSIÓ

La ruta del vi de
l'Empordà

Esmorzar i dinar a Sant Pere
Pescador. Després de dinar,
espectacle internacional i ball.
Berenar amb xocolata i xurros.
Dia: dissabte 29 d'abril
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Inscripcions: Casal d'Avis
Preu: 29,50 euros
Organitza: Associació Casal
d'Avis
EXCURSIÓ

Girona: "Temps de flors"
Dia: dissabte 13 de maig
Informació i inscripcions: Montse
(93 844 84 99), fins al 6 de maig
Preu: 30 euros, sòcies; 32 euros,
no sòcies
Organitza: Associació Dones del
Tenes

* Exposició pública de l'Ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives
municipals:
Termini per formular reclamacions o al·legacions: fins al 24 d'abril.

* Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor:

Dijous 27 d'abril, de 12 a 13 h, davant de l'Ajuntament.

* Designació del càrrec de Jutge de Pau titular per un període de quatre anys:

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud a l'Ajuntament, abans del 21 d'abril, acompanyada
d'una fotocòpia del DNI i el curriculum vitae. Requisits: ser espanyol, major d'edat i no estar en cap de les
causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes en la llei per exercir aquest càrrec. L'elecció anirà a càrrec
del Ple de l'Ajuntament.

* Cinquena fitxa del col·leccionable "Les arrels del nostre poble":

Ja es pot passar per l'Ajuntament a recollir la cinquena fitxa del col·leccionable "Les arrels del nostre poble",
d'itineraris pel patrimoni de Lliçà d'Amunt. Aquesta fitxa correspon al recorregut que es va fer pels molins
fariners del nostre poble (Ca l'Oliveres, Molí d'en Comes i Can Francí) durant les Jornades Europees del
Patrimoni del 2004. Tambés'explica els sistemes de rescloses i recs principals del terme municipal. Les
persones que no tinguin la carpeta amb les anteriors fitxes també les poden recollir.

* Ajuts de la Generalitat per a famílies amb fills a càrrec:

Tipus d'ajuts: per infant a càrrec; per part, adopció o acolliment múltiple; per part, adopció o acolliment
múltiple, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar; per adopció internacional. Presentació de sol·licituds:
a qualsevol oficina del departament de Benestar i Família, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous,
de 16 a 18 h, fins al 31 de desembre o al 31 de gener, depenent de l'ajut; les oficines més properes són al
carrer de Sant Jaume de Granollers i a la plaça de Pau Casals de Canovelles. Més informació: les oficines
de Benestari i Família de la Generalitat i les adreces electròniques www.gencat.net/benestar i www.cat365.net.

agenda
ACTIVITATS

Festa de Sant Jordi i
Mostra Cultural de Lliçà d'Amunt
Programació:
Dia: divendres 21 d'abril

ACTUACIÓ DE LA COLLA DE DIABLES DE LLIÇÀ
D'AMUNT
Amb l'actuació dels Diables de les Franqueses del
Vallès.
Hora: 22 h
Lloc: de la plaça de Catalunya fins a la plaça del
Consell de Cent (circuit circular)
Organitza: Colla de Diables

CONCERT: LA TROBA KUNG FU
Hora: 23 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Organitza: ateneu l'Aliança

ESPECTACLE: SUBTERRANEAN ART EXPRESSION
O LES PUTES D'AMSTERDAM
Hora: 23 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Organitza: Col·lectiu 23 A bis

Dia: dissabte 22 d'abril

Dia: diumenge 23 d'abril

PRESENTACIÓ DE LA GUIA D'ENTITATS
Hora: 12 h
Lloc: ateneu l'Aliança

SORTIDA A PEU O EN BTT
Dos recorreguts: nivell baix (PR 32 del rieral) i mitjà
(PR 34 de Palaudàries).
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: plaça de Catalunya
Inscripcions: abans de la sortida
Organitza: UEC Vall del Tenes i BTT Lliçà d'Amunt
Concos

ACTUACIÓ DEL BALL DE GITANES
Amb l'actuació del Grupo de coros y danzas San
Juan Bautista d'Albacete.
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Ball de Gitanes
CERCAVILA DEL DRAC
Hora: 18.30 h
Lloc: del CEIP Sant Baldiri a la plaça de Catalunya
Organitza: ateneu l'Aliança
LLIURAMENT DE PREMIS DE LA VI EDICIÓ DEL
CONCURS LITERARI LLETRAFERIT
Hora: 20 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Organitza: ateneu l'Aliança
CANT CORAL
Hora: 20.30 h
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Cant coral
HAVANERES
Hi haurà rom cremat.
Hora: seguidament
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Grup d'havaneres Veles al vent

ESPECTACLE INFANTIL DE DANSA: EL FOLLET
VALENT
Hora: 12 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Organitza: ateneu l'Aliança
BALLADA DE GEGANTS
Hora: 13 h
Lloc: carrer de l'Aliança
Organitza: Colla de Gegants
CANTADA DE CARAMELLES
Hora: 13.30 h
Lloc: carrer de l'Aliança
Organitza: Cor Claverià
CONCERT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
L'ALIANÇA
Hora: 18 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Organitza: Escola Municipal de Música l'Aliança
ESQUETXOS DE TEATRE: "EL JAUME I L'EULÀLIA"
I "EL METGE DEL SEGURO"
Hora: 20.30 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Organitza: Associació Dones del Tenes

