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CLAUSURA TEMPORAL DE LA
FONT DE CAN COMES

L'Ajuntament ha clausurat temporalment
la font de Can Comes, per evitar-ne el
consum d'aigua, ja que s'ha detectat que
imcompleix els criteris de potabilitat de la
nova normativa en aquesta matèria.

• Aquesta mesura arriba després d'haver
col·locat avisos, en dues ocasions, que han
estat malmesos gairebé immeditament
després de col·locar-se.

• Per impedir l'accés a l'aigua de la font, s'ha
fet un llit de sorra, amb cura de no malmetre
la font, sobre el qual s'ha posat una llosa
provisional. Per fer-ho, ha calgut desbrossar
una mica la vegetació de l'entorn, que
recuperarà el seu aspecte habitual durant la
propera primavera.

• La llosa es retirarà tan bon punt les aigües
recuperin els valors normals de potabilitat.
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PROPERES ACTIVITATS DE
L'ESCOLA DE MÚSICA
Concerts, sortides i intercanvis són algunes
de les activitats que organitza l'Escola
Municipal de Música L'Aliança durant el
curs per al seu alumnat.

• Es farà una sortida, el dissabte 21 de
febrer, a l'Auditori de Barcelona, per veure
l'espectacle infantil Wimoweh. S'hi han
apuntat 162 persones, entre alumnat i
familiars.

 • L'orquestra de guitarres farà un intercanvi,
el cap de setmana del 13 i 14 de març, amb
l'orquestra de guitarres de l'Escola de Música
de Móra d'Ebre, on s'allotjaran en un alberg.

• El diumenge 14 de març, al Pavelló
d'Esports de Montornès del Vallès, hi haurà
el concert d'enguany de la JOCVO (Jove
Orquestra i Cor del Vallès Oriental), on
participaran alumnes de la nostra escola de
música. El concert es basarà en músiques
de cinema. Tindrà quatre actuacions: Cor,
Grup de vent i percussió, Orquestra de corda
i Orquestra de cambra. Per preparar aquest
concert, els participants faran diferents
assaigs i una estada d'un cap de setmana a
una casa de colònies.
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PRÉSTECS PER SANEJAR
L'ECONOMIA MUNICIPAL

El Ple extraordinari del 30 de desembre va
aprovar préstecs per valor de 7.900.000
euros per continuar el sanejament de
l'economia municipal, d'acord amb les
conclusions de l'auditoria.

•S'ha concertat un préstec de 4.400.000
euros amb Caixa Catalunya i un de 1.700.000
euros amb el Banco Bilbao Vizcaya, a dotze
anys, a més d'un altre de 400.000 euros
amb el Banc de Crèdit Local, a tres anys.

•Resta pendent d'adjudicació un altre préstec
d'1.400.000 euros amb Caixa de Pensions
"la Caixa".

•D'aquests diners, 5,5 milions d'euros estan
destinats a inversions produïdes en exercicis
anteriors i no finançades; 2 milions d'euros
es destinen a inversions de l'exercici del 2003
també sense finançar; i 400 mil euros són
per solucionar la desviació pressupostària
de l'exercici del 2002.
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TRANSPORTS DE LLIÇÀ
D'AMUNT TANCA L'ANY AMB UN
BALANÇ MOLT POSITIU

L'Ajuntament valora l'any 2003 de Transports
de Lliçà d'Amunt com a molt positiu.
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EL PRESSUPOST DEL 2003 HA
D'ASSUMIR DESPESES DEL
2002
Atesa l'existència de factures pagades al
2002, que no tenien partida pressupostària,
el Ple extraordinari del 30 de desembre
també va haver d'aprovar, inicialment, la
modificació del pressupost del 2003, per
tal d'incloure-hi aquestes factures.

• Es tracta de factures de serveis que
l'Ajuntament ha rebut, algunes reconegudes
(236.501,66 euros) i altres que no han estat
reconegudes (21.934,71 euros).

• El finançament d'aquesta modificació
pressupostària es farà mitjançant els préstecs
anteriorment citats.
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COMPARATIVA D'UTILITZACIÓ DEL BUS URBÀ DE LLIÇÀ D'AMUNT PER ANYS
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ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
DEL CENTRE CÍVIC I DE
L'ESCOLA BRESSOL DE
PALAUDÀRIES

La Junta de govern local, en la sessió
ordinària del 12 de gener, va aprovar la
ratificació del Decret d'Alcaldia
d'adjudicació de les obres del centre cívic
i l'escola bressol de Palaudàries, que està
previst que acabin d'aquí a mig any.

• El contracte per a l'execució de les obres
del centre cívic i l'escola bressol de
Palaudàries s'ha adjudicat a l'empresa VOPI
4, SA per l'import de 744.972,39 euros.

• Els serveis tècnics municipals van puntuar
les ofertes presentades, un total de tres,
d'acord amb els criteris establerts en el Plec
de clàusules del concurs i la Mesa de
contractació va emetre la proposta
d'adjudicació.

• L'arquitecte tècnic de l'Ajuntament dirigirà
les obres.

• Recordem que l'Ajuntament ha reconduït el
Projecte del centre cívic de Palaudàries, que
ja s'estava construint, de manera que Lliçà
d'Amunt tindrà aquest centre cívic, però també
una nova escola bressol en el mateix lloc,
afegint només 100.000 euros al cost inicial.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• • L'adaptació dels horaris dels busos a les
franges horàries de l'institut ha incrementat la
utilització del transport urbà, ja que l'any passat
es van fer 91.484 desplaçaments, un 52%
més que al 2002.

• L'increment de la demanda, sobretot en
les hores punta, ha provocat que s'estigui
estudiant la substitució del vehicle més petit
per un altre de més places, que admeti més
capacitat de passatgers i sigui més  còmode.
Aquest projecte està previst en el pressupost
d'enguany, però resta pendent de projectes
previs importants com el reasfaltatge i el
canvi de senyalització d'alguns carrers.
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L’AJUNTAMENT
PROPOSA:

* Fraccionament del pagament de l'IBI i la taxa d'escombraries:
A partir d'aquest any, els rebuts de l'Impost sobre béns immobles urbans (IBI) i de la Taxa
de recollida d'escombraries es poden fraccionar en dos terminis, amb una condició prèvia:
cal que domicilieu els rebuts. D'aquesta manera, el Calendari fiscal d'enguany indica que
l'IBI s'ha de pagar del 2 d'abril al 4 de juny per als rebuts no domiciliats i, per als rebuts
domiciliats, el 50% durant aquest mateix període i l'altre 50% del 3 de setembre al 5 de
novembre. La Taxa de recollida d'escombraries també compta amb aquests mateixos

períodes de pagament per a rebuts domiciliats i no domiciliats.
Un altre avantatge de la domiciliació, a banda del fraccionament del pagament, és el fet

que es paga els darrers dies del període establert.
Si voleu domiciliar aquests impost i taxa, heu d'adreçar-vos a l'oficina local de l'Organisme

de Gestió Tributària, situada al número 8 del carrer de Rafael Casanova, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h. També podeu fer-ho per telèfon (93 841 53 53), per fax (93 841

70 23), per correu electrònic (orgt.llisaa@diba.es) o per correu convencional.
La data límit és el 12 de març.

Lliçà en 5 minuts
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Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà d’Amunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,

i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75

llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80

CURSOS DE CATALÀ

Cursos per aprendre a parlar
català amb fluïdesa i per
millorar l'escriptura.

Nova inscripció:
Informació, proves de
col·locació i inscripcions:
DILLUNS I DIMECRES, DEL 2
AL 16 DE FEBRER
Hora: de 16.30 a 18 h
Lloc: Ajuntament

ESPECTACLE INFANTIL

Històries dins la panxa a càrrec
de Teatre de la comèdia.

Dia: DIUMENGE 1 DE FEBRER
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis 2 euros i no socis
3,50 euros.
Organitza: Ateneu L'Aliança

SÒMNITS

Per prendre una copa i gaudir
d'un espectacle en directe.
Monòlegs de concursants de
la 1a edició del Concurs de
Monòlegs "Sòmnits-
Somriures", presentats per
Núria Pey. Actuació del
monologista professional Toni
Cano.

Dia: DIVENDRES 6 DE FEBRER
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: gratuït
Organitza: Ateneu L'Aliança

SORTIDA FOTOGRÀFICA

Per fotografiar el poble. Cal
portar càmera fotogràfica. No
cal apuntar-se prèviament.

Dia: DIUMENGE 8 DE FEBRER
Hora: 10-13 h
Lloc de sortida: Ajuntament
Organitza: Màrius Gómez i Toni
Torrillas

TEATRE

Nena, te han estafao! Este xoriso
no es Revilla, a càrrec de la
Companyia Bruixes Teatre.

Dia: DIUMENGE 8 DE FEBRER
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis 3 euros, no socis
4, 50 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

XERRADA SOBRE
DIETÈTICA

A càrrec del doctor Jacques L.
Crausaz, dietista de la reina i
cap dels dietistes dels
astronautes americans.

Dia: DIMECRES 11 DE FEBRER
Hora: 18 h
Lloc: Els Galliners
Preu: gratuït
Organitza: Associació de Dones
del Tenes
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.

CINEMA: EL VIAJE DE
CHIHIRO

Director: Hayao Miyazaki.

Dia: DIVENDRES 13 DE FEBRER
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis gratuït/no socis, 2
euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

EXCURSIÓ A CARDONA

Visita a les Mines de sal, amb
les seves estalactites i
estalagmites, la nova galeria
d'espectacles de llum i so i la
mostra d'artesania amb sal.

LES ENTITATS
PROPOSEN:

L'equip de govern té la voluntat d'incrementar els canals de par ticipació ciutadana
en els afers públics de Lliçà d'Amunt. La implicació de la ciutadania en el bon
funcionament de la vida col·lectiva del poble no s'ha de limitar a l'elecció dels
seus representants a l'Ajuntament, sinó que hi ha d'haver una corresponsabilitat
de l'Ajuntament i els ciutadans en les decisions que ens afecten a tots i totes.

En aquest sentit, es vol començar una nova etapa en el Casal d'avis: formar una
associació amb una junta de socis per gestionar-lo. Ja s'ha iniciat el procés i s'ha
presentat una sola candidatura a la junta, per tant, no caldrà passar per la fase
d'eleccions. Aquesta candidatura, formada per 14 socis, serà la junta del Casal
d'Avis, la qual, per començar, haurà de formalitzar els estatuts i fer l'acta fundacional
de l'associació.

Amb aquesta nova fórmula de funcionament del Casal d'Avis, els mateixos usuaris
decidiran què volen fer, sempre comptant amb l'assessorament i l'ajuda de
l'Ajuntament en qualsevol aspecte que faci falta.

L'equip de govern pensa que aquesta és una forma de gestió més democràtica i
par ticipativa i, de fet, la resta de casals d'avis de les rodalies van en aquesta
mateixa direcció.

NOVA ETAPA
AL CASAL

D'AVIS

Dia: DISSABTE 14 DE FEBRER
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: davant de
l'Ajuntament
Preu: socis 28 euros i no socis
30 euros, que inclou la sortida,
l'esmorzar i el dinar, que
finalitzarà amb ball.
Inscripcions: 93 844 84 99
(Montse), fins al 10 de febrer.
Places limitades.
Organitza: Associació de Dones
del Tenes

SORTIDA DE NATURA

Recorregut a peu de
coneixement i descoberta del
paisatge: Sant Valerià-
Palaudàries. Desplaçament fins
a Sant Valerià amb vehicles
propis. Es pararà per esmorzar,
però cal portar-lo.

Dia: DIUMENGE 15 DE FEBRER
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: plaça de
l'Església

PROPER INICI DE
CURSOS D'INFORMÀTICA

Dies: dissabtes al matí i
dimarts a la tarda
Informació: 93 841 46 12 o c.
Anselm Clavé, 63 (tardes)
Organitza: Acadèmia In form@'t

PREMI LLETRAFERIT DE
CREACIÓ LITERÀRIA
2004

Bases:www.ateneu-lalianca.org

Lloc i termini de presentació:
secretaria de l'Ateneu L'Aliança,
c. Aliança, 17 -08186 Lliçà
d'Amunt, personalment o per
correu certificat, abans del 12
de març

Organitza: Ateneu L'Aliança i
Ajuntament


