PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL DE LLIÇÀ D'AMUNT 2019-2023
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt és un document guia, un
instrument de planificació que defineix quins són els objectius i les prioritats, les línies a seguir, les
intencions i les accions més rellevants de l’eix vertebrador de la política de l’equip de govern;
configura així l’acció del Govern municipal per al mandat actual a l’Ajuntament, que va de l'any 2019 al
2023. El PAM, segons la normativa vigent, és obligat per poblacions superiors a 20.000 habitants,
malgrat no ser obligat per a un municipi com el nostre considerem que és necessari per explicar als
Lliçanencs i Lliçanenques quines seran les prioritats i objectius d’aquest mandat.

EIXOS ESTRATÈGICS
Aquest Pla d'Acció està composat per cinc grans eixos estratègics que vertebren les 101 accions que
l'Ajuntament preveu protar a terme per tal de continuar fent evolucionar Lliçà d'Amunt cap a un
municipi més social, just, solidari i sostenible.

EIX 1: ATENCIÓ A LES PERSONES
Aquest eix conté accions per millorar la vida dels col·lectius més vulnerables, com són la fent gran i la
infància, que necessiten nous serveis de protecció, acompanyament i de cura integral que assegurin
el seu benestar; o el foment de la formació continua per construïr projectes personals i professionals
que creïn noves oportunitats.

EIX 2: SALUT I LLEURE
L'eix de salut i lleure inclou accions per continuar apostant pel jovent, l'esport, la cultura i les tradicions
per tal de no perdre la seva identitat; construïnt un municipi generador d'oportunitats, que integri a tots
i a totes, amb capacitat d'acollida i promotor de la diversitat.

EIX 3: SERVEIS A LA CIUTADANIA
Aquest eix conté accions per la millora dels serveis que l'Ajuntament ofereix a la ciutadania amb
l'objectiu d'augmentar la seva qualitat per a aconseguirt una exel·lent atenció a la ciutadania,
especialment dels serveis d'atenció a les persones i a la seguretat. Així com els actuals canals de
comunicació per què la informació sigui encara més transparent i accessible.

EIX 4: SOSTENIBILITAT
Aquestes accions volen continuar fomentant la sostenibilitat i la natura, cuidant l'entorn natural
privilegiat de Lliçà d'Amunt, així com el patrimoni històric per no perdre els nostres orígens amb noves
iniciatives que tinguin cura del medi ambient i promoguin la mobilitat sostenible i segura.

EIX 5: MODEL URBANÍSTIC
Les accions sobre el model urbanític van encaminades a continuar fent de Lliçà d'Amunt un municipi
més útil i atractiu, responent a les necessitats socials i d'habitatge dels lliçanencs i lliçanenques.

SEGUIMENT D'ACCIONS DEL PAM 2019-2023
Darrera actualització: 14 d'octubre de 2021

EIX 1: ATENCIÓ A LES PERSONES
1.1 EDUCACIÓ I ACCIÓ SOCIAL
INICIAT
PENDENT

1. Garantir la gratuïtat de llibres de text per apostar per una educació obligatòria 100% pública.
2. Crear una xarxa d’itineraris escolars segurs perquè nens i nenes puguin anar sols a l’escola.

INICIAT

3. Apropar l’oferta formativa a Palaudàries per millorar l’accés a la formació als barris.

INICIAT

4. Ampliar l’oferta de Cicles Formatius de Formació Professional.

INICIAT

5. Crear el Pla Educatiu d’Entorn amb l’objectiu d’homogeneïtzar criteris pedagògics dels centres educatius i
convertir Lliçà d’Amunt en municipi educador.

INICIAT

6. Crear nous projectes socioeducatius que lluitin contra l’assetjament i el fracàs escolar als centres educatius
del municipi.

EXECUTAT

7. Crear un programa de formació adaptat que fomenti la inserció de persones amb diversitat funcional.

PENDENT

8. Portar al municipi el Centre de Desenvolupament Infantil d’Atenció Precoç (CDIAP) per atendre infants amb
necessitats diverses, creant així una Escola Bressol 100% inclusiva.

EXECUTAT

9. Crear la Regidora d’Igualtat, Gènere i LGTBI+ per garantir l’assessorament, l’acompanyament i l’abordament
de situacions de discriminació.

INICIAT

10. Impulsar nous projectes socials que ajudin a persones amb manca de recursos econòmics i socials a sortir
de la situació de vulnerabilitat en què es troben.

INICIAT

11. Fomentar el voluntariat social al municipi amb la millora dels projectes existents i la creació de nous.

1.2 GENT GRAN
PENDENT

12. Crear un Centre de Dia municipal i impulsar la creació d’una residència per a la gent gran.

PENDENT

13. Estudiar la implantació d’un projecte local de cohousing per a la tercera edat, amb habitatges comunitaris
i col·laboratius.

PENDENT

14. Crear el Consell Participatiu de la Gent Gran per a fomentar la implicació d’aquest col·lectiu en els
projectes i serveis dirigits a la gent gran.

INICIAT

15. Ampliar l’oferta lúdic-festiva per a la gent gran amb la programació de noves activitats amb l’objectiu
d’evitar la desconnexió de l’entorn i enfortir les relacions socials.

INICIAT

16. Vincular el carnet de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt amb descomptes en activitats promogudes per
l’Ajuntament i en el comerç local.

INICIAT

17. Treballar per tenir un poble que s’adapti a les necessitats de la gent gran.

EIX 2: SALUT I LLEURE

2.1 SALUT I ESPORT
EXECUTAT
INICIAT

18. Impulsar el servei ‘Apropa’m al CAP’ per facilitar el desplaçament als serveis sanitaris i farmàcies.
19. Estudiar el trasllat del CAP La Cruïlla al centre per apropar el servei a la ciutadania.

PENDENT

20. Crear del Pla Local de Salut 2019/2023.

EXECUTAT

21. Ampliar el parc mòbil de Protecció Civil per millorar el servei que ofereix a la ciutadania.

INICIAT

22. Crear noves campanyes informatives de salut per fomentar els hàbits saludables.

INICIAT

23. Ampliar el servei de gimnàs al municipi per millorar el servei que s’ofereix.

PENDENT

24. Crear nous espais esportius a la zona de Palaudàries per apropar les activitats esportives als barris.

PENDENT

25. Construir un Skatepark a la zona esportiva de Palaudàries.

INICIAT

26. Ampliar l’oferta esportiva dels Casals de la Gent Gran per fomentar la salut mental i l’esport.

EXECUTAT

27. Crear una programació de passejades setmanals adreçades a tots els públics.

EXECUTAT

28. Instal·lar un parc de barres per fer exercici de manera gratuïta a l’entorn natural, per a totes les edats.

PENDENT

29. Crear la setmana de l’esport perquè nens i nenes puguin provar qualsevol modalitat de manera gratuïta i
fomentar l’activitat esportiva.

2.2 CULTURA I JOVES
INICIAT

30. Estudiar la creació d’un nou equipament juvenil a la zona de l’Skatepark per convertir-lo en un espai de
referència polivalent d’activitats i projectes dirigits a joves.

INICIAT

31. Crear un viver de projectes i activitats juvenils impulsades pels mateixos joves per fomentar la seva
implicació en l’oci i el lleure del municipi.

EXECUTAT

32. Crear una programació d’activitats i sortides d’oci estable dirigida al col·lectiu jove.

INICIAT

33. Programar cursos de formació per a joves per garantir la millora d’habilitats socials i laborals.

INICIAT

34. Impulsar el projecte de Dinamització de parcs i carrers per joves del municipi amb l’objectiu d’organitzar
activitats i apropar l’atenció socioeducativa als barris.

EXECUTAT

35. Descentralitzar les activitats infantils i juvenils d’estiu a Ca l’Artigues i Palaudàries.

EXECUTAT

36. Garantir la plena inclusió de nens i nenes amb diversitat funcional a les activitats infantils d’estiu.

PENDENT

37. Crear el museu de Lliçà d’Amunt amb material de la història del nostre poble.

INICIAT
EXECUTAT

38. Impulsar el patrimoni històric i arquitectònic promocionant-lo i creant rutes turístiques.
39. Continuar recuperant activitats i celebracions culturals que històricament s’havien dut a terme al municipi,
com per exemple l’engalanament de carrers durant la Festa Major.

INICIAT

40. Crear una programació estable amb activitats de caràcter infantil i familiar.

EIX 3: SERVEIS A LA CIUTADANIA
3.1 TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
PENDENT

41. Crear nous canals de comunicació que permetin desenvolupar continguts audiovisuals.

EXECUTAT

42. Crear un programa d’alertes d’informació al ciutadà mitjançant aplicacions mòbils de missatgeria

PENDENT

43. Crear una bústia en línia de desperfectes en la via pública per agilitzar-ne la gestió.

PENDENT

44. Crear una guia de bonificacions de taxes i impostos per garantir el seu coneixement.

PENDENT

45. Crear la figura del Defensor/a de la Ciutadania per resoldre conflictes amb l’administració.

EXECUTAT

46. Crear un punt d’informació d’associacionisme i voluntariat amb l’objectiu de millorar el servei que
s’ofereix a les entitats municipals i fomentar la creació de nous projectes i associacions.

PENDENT

47. Ampliar les subvencions a entitats per fomentar el desenvolupament d’activitats durant tot l’any.

PENDENT

48. Crear el Consell del Poble amb capacitat de decisió sobre aspectes rellevants del municipi.

PENDENT

49. Crear un Hotel d’Entitats a Can Malé que centralitzi la convivència del moviment associatiu lliçanenc.

EXECUTAT

50. Crear una plataforma digital participativa que permeti impulsar processos de participació estables.

EXECUTAT

51. Crear un sistema en línia d’inscripció a activitats que es desenvolupen als equipaments.

INICIAT

52. Ampliar l’oferta d’activitats dels Centres Cívics programant cursos, formacions i xerrades.

3.2 SERVEIS
EXECUTAT

53. Descentralitzar serveis de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) als Centres Cívics per apropar l’accés a
tràmits de l’Ajuntament als barris.

EXECUTAT

54. Ampliar el nombre d’agents de Policia Local per millorar el servei i la seguretat.

EXECUTAT

55. Col·locar noves càmeres de vídeo-vigilància a les entrades i sortides del municipi.

EXECUTAT

56. Instal·lar una antena de telefonia per millorar la cobertura a la zona de Palaudàries.

INICIAT

57. Continuar fomentant el desenvolupament del Parc Comercial Can Montcau per crear noves activitats d’oci
i restauració.

EXECUTAT

58. Continuar promocionant la implantació de noves empreses al municipi, especialment al polígon industrial
de Can Montcau.

EXECUTAT

59. Crear un viver d’empreses per a impulsar l’activitat de noves empreses i cooperatives al municipi.

INICIAT

60. Crear el Pla de comerç local per impulsar el comerç de proximitat i fomentar l’apertura de nous.

EXECUTAT

61. Crear un nou pla d’inversions en la xarxa d’aigües per solucionar els problemes d’aigua, especialment a les
zones de Can Xicota i Can Rovira.

EIX 4: SOSTENIBILITAT
4.1 MEDI AMBIENT
INICIAT
PENDENT
INICIAT
PENDENT
INICIAT

62. Crear un Pla Estratègic de neteja del verd i de recollida de restes vegetals a particulars.
63. Crear la Taula de Medi Ambient amb l’objectiu d’implicar a la ciutadania en la cerca de nous projectes de
foment del reciclatge.
64. Canviar l’enllumenat dels fanals del municipi per llum LED amb l’objectiu de millorar l’eficiència, la
il·luminació dels carrers i aconseguir estalvi energètic.
65. Elaborar el Pla Director de Contaminació Lumínica per reduir l’impacte mediambiental.
66. Promoure el camí fluvial del Riu Tenes, crear un circuit ecològic lúdic-esportiu a tot el seu traçat i
potenciar el Pinar de la Riera com a zona de lleure recreatiu.

PENDENT

67. Crear campanyes de civisme per evitar que hi hagi excrements de gossos a la via pública, així com valorar
la creació d’un cens que reculli l’ADN dels gossos.

EXECUTAT

68. Instal·lar progressivament nous punts de re-càrrega semiràpida de vehicles elèctrics.

INICIAT

69. Crear un Pla Estratègic de la neteja viària per garantir el bon estat dels carrers i places.

4.2 MOBILITAT
PENDENT

70. Millorar progressivament el servei de bus urbà per adaptar-lo a les necessitats dels usuaris, especialment a
la zona de Can Rovira els caps de setmana, festius i agost.

EXECUTAT

71. Fomentar i facilitar l’ús del transport públic amb campanyes informatives.

PENDENT

72. Valorar la implantació de parades de bus urbà al llarg del carrer Folch i Torres per donar servei al Casal de
la Gent Gran i la Biblioteca.

EXECUTAT

73. Col·locar nous semàfors de trànsit a la sortida del CAP La Cruïlla, a la sortida de l’Església i a la sortida de la
Cooperativa per millorar la seguretat viària.

EXECUTAT

74. Reordenar del trànsit de l’Avinguda Països Catalans per ampliar les voreres i millorar la seguretat.

INICIAT

75. Crear la ronda de circumval·lació de Lliçà d’Amunt continuant amb el traçat del Camí de La Serra i creant
una rotonda a Ca la Miquela.

INICIAT

76. Reurbanitzar la carretera de Palaudàries pavimentant-la i fent un camí de vianants en tot el seu traçat, per
connectar els barris amb els municipis veïns.

EIX 5: MODEL URBANÍSTIC
5.1 HABITATGE
INICIAT

77. Desenvolupar urbanísticament el Centre Urbà de Lliçà d’Amunt amb la creació de nous parcs i places,
comerç de proximitat i la construcció d’habitatges privats i socials.

INICIAT

78. Crear el Pla Director d’Habitatge amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge i planificar urbanísticament
el creixement del municipi.

PENDENT

79. Portar a terme noves polítiques de lloguer social i fomentar noves tinences d’habitatge col·laboratiu per
facilitar l’accés a l’habitatge.

5.2 EQUIPAMENTS
INICIAT

80. Construir una piscina coberta mancomunada que doni servei als lliçanencs i lliçanenques amb l’objectiu de
fomentar els esports aquàtics durant tot l’any.

PENDENT

81. Rehabilitar les naus de Can Malé i millorar els accessos per crear nous equipaments municipals.

PENDENT

82. Construir el Tanatori de Lliçà d’Amunt.

PENDENT

83. Construir el Local Social i Esportiu de Ca l’Esteper a la zona del Patinòdrom.

INICIAT

84. Millorar l’entrada d’accés i aparcament del Patinòdrom de Ca l’Esteper.

EXECUTAT

85. Construir un porxo al Local Social de Can Farell per adaptar-lo a les activitats que s’hi porta a terme.

PENDENT

86. Reformar la Plaça del Local Social de Can Rovira Nou per adaptar-la a les noves necessitats del barri.

INICIAT

87. Redefinir les zones verdes de l’entorn de l’Escola Rosa Oriol i Anguera (Ca l’Artigues) i l’Escola Miquel
Martí i Pol (Palaudàries) per transformar-les en grans parcs amb noves activitats.

5.3 BARRIS I CARRERS
INICIAT

88. Promoure el soterrament dels cables elèctrics i de telefonia dels carrers del municipi amb l’objectiu de
reduir les barreres arquitectòniques i l’impacte visual.

EXECUTAT

89. Crear un pla de re-asfalts de carrers i millora de les voreres a tot el municipi.

EXECUTAT

90. Continuar la vorera del carrer d’Anselm Clavé en el seu pas per Costa Can Puig.

INICIAT
PENDENT
INICIAT

91. Pavimentar el camí de vianants que connecta la zona d’equipaments de Palaudàries amb Can Rovira Nou i
millorar la il·luminació en tot el traçat.
92. Dotar el Camí de Can Riereta d’enllumenat per promoure’l i millorar-ne la seguretat.
93. Crear un camí de vianants entre Lliçà d’Amunt i Granollers que connecti els dos municipis.

PENDENT

94. Millorar el camí de vianants entre els barris de Ca l’Artigues i Can Farell per fer-lo més segur.

EXECUTAT

95. Crear un camí de vianants que vagi des de Ca l’Esteper fins a Ca l’Artigues, connectant el Patinòdrom amb
el Club de Tennis Ca l’Artigues.

INICIAT

96. Urbanitzar el barri de Can Merlès.

INICIAT

97. Eliminar progressivament barreres arquitectòniques dels carrers del municipi.

EXECUTAT

98. Arranjar el final del carrer d’Anselm Turmeda de Can Salgot per millorar l’accessibilitat.

PENDENT

99. Urbanitzar els carrers Alacant, València, Barcelona i Can Vinyeta.

INICIAT

100. Millorar la connexió del centre amb el Pinar de la Riera creant una nova passera del Riu Tenes.

INICIAT

101. Crear una passera del Riu Tenes al carrer de la Fàbrica per connectar el centre amb Can Montcau.

