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Balanç de Govern
Recull de les accions de govern realitzades aquesta legislatura 2011 -201 5.



Benvolguts l l içanencs i l l içanenques,
A les acaballes d’aquesta legislatura, amb l’Equip de Govern que encapçalo hem decidit informar i
expl icar què s’ha fet durant aquests anys, en unes condicions econòmiques i socials molt difíci ls, en
els quals ens vàrem posar com a prioritat la no reducció de la qual itat dels serveis que ofereix l ’Ajun-
tament, però posant seny en el funcionament dels mateixos. En part, això s’ha pogut dur a terme
gràcies a la predisposició de tot el personal municipal, que des d'aquí vul l agrair profundament.
Ha sigut una legislatura difíci l , on a vegades hem hagut de prendre decisions a contracor i que no
ens agradaven. Però, tot i així, mesures necessàries per garantir el benestar futur de tot el municipi .
A la població agrair doncs, la comprensió majoritària.
Al juny de 2011 , a l 'inici d’aquesta legislatura, el deute de l ’Ajuntament era de 1 2.460.000€. Al acabar
aquesta legislatura, el deute quedarà per sota dels 7.000.000€, gràcies, entre d’altres, a la forta
aposta per l ’amortització de préstecs, la reducció de la despesa, però mantenint serveis i qual itat, i
l ’assumpció de la gestió directa de diferents serveis. Només el servei de recol l ida d’escombraries
permet estalviar al conjunt de la ciutadania més de 300.000€ anuals. Això ha permès congelar els
impostos i fins i tot reduir-los. A més, som dels ajuntaments que mil lor paguen a proveïdors, amb una
mitjana de 24 dies. Hem tingut romanent de tresoreria per damunt dels dos mil ions d’euros i un
superàvit de gairebé cinc mil ions i mig d’euros que hem hagut de destinar a cobrir la morositat del
deute d’altres institucions amb el nostre Ajuntament. No m’amago en afirmar que les l l icències
d’obres de Mango han ajudat a fer real itat aquests números. Així doncs, la política de contenció ha
fet que avui l ’Ajuntament estigui completament sanejat i que tots els moviments econòmics estiguin
fiscal itzats i autoritzats. Podem dir que som un Ajuntament transparent i amb control.
Aquests números doncs, han ajudat també a finançar els plans d’ocupació local, que han permès
contractar a més de 50 persones del municipi en situació d’atur i han ajudat a incrementar en més
d’un 50% els recursos destinats a Serveis Socials i ajudes directes a les famíl ies, així com destinar
més recursos humans al servei i ampliar el Banc d’Al iments per donar més i mil lor servei.
Finalment, aquest any 201 5 l ’Ajuntament acabarà de pagar els deutes que s’arrosseguen des de
l ’any 2002 i que permetrà doncs seguir en la línia de tenir els comptes més sanejats. En les properes
pàgines trobareu un resum de les actuacions més importants d’aquest temps que hem fet amb la
responsabil itat, professional itat i transparència que correspon per obl igació als representants
polítics.
Com sempre el vostre Alcalde, a la vostra disposició.
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L’activitat de l ’Alcalde ha d’estar a l ’abast de tothom i la ciutadania té el dret de
conèixer la gestió del màxim representant polític del municipi. Per això, s’han
creat noves eines que apropen al conjunt de la ciutadania l ’activitat diària
d’Alcaldia a través del web i del compte de Twitter oficials de l ’Alcalde. El web
compta amb un canal de contacte directe amb l'Alcalde per enviar suggeriments
o opinions.
A més, al l larg d'aquest mandat, l ’Alcalde ha rebut gairebé 1 .500 visites de
ciutadans i ciutadanes del municipi.

L'Alcalde, a l'abast

Març de 201 5

- Alcaldia
- Gent Gran
- Governació
- Protecció Civil

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Eixamplament de voreres

El Pla Local de Seguretat Viària es va aprovar a finals del 2011 amb una durada
de quatre anys (201 2-201 5).
Entre d’altres actuacions, les principals accions que el Pla determina que cal
implementar són:
• La jerarquització de la xarxa viària (bàsica, local i residencial).
• L’ampliació de la xarxa existent de carrers per a vianants o de prioritat inverti-
da.
• El reforç contra l ’estacionament indegut amb mesures físiques per tal de
mil lorar la visibi l i tat i seguretat.
• La mil lora del disseny i l ’ordenació del trànsit a les rotondes urbanes.
• L’actuació sobre els punts i trams de concentració d’accidents i la mil lora del
disseny i l ’ordenació del trànsit a les interseccions més confl ictives.
• El manteniment actual itzat de la base de dades d’accidents amb víctimes.
• El manteniment del Pla municipal de controls preventius contra la indiscipl ina
viària.
• Mantenir o augmentar el programa d’educació per a la mobil itat segura.
En aquest sentit, s'han desenvolupat actuacions a:
- carrrer d'Anselm Clavé, entre els carrers de La Fàbrica i Formentera
- carretera BV-1 432
- intersecció del carrer Francesc Macià amb el Camí de la Serra
- carretera C-1 41 5-b
- entorn dels centres docents Països Catalans i Sant Baldiri
També s'han incrementat anualment el nombre de controls preventius de
supervisió de la indiscipl ina viària.
I , des de l’any 201 2, s’ha incrementat l ’oferta del pla formatiu d’educació per a
la mobil itat segura que el cos de la Policia Local imparteix als centres docents
del municipi.

Pla Local de Seguretat Viària

Web de l'Alcalde

Governació

Alcaldia

Activitats diverses

Gent Gran

Activitat dins de la Setmana de la Gent Gran

El Casal de la Gent Gran ha esdevingut el punt de trobada d’aquest sector de
població en el municipi. S’hi fan activitats, sortides, balls. . . , a més de serveis
especialitzats per a gent gran. També té servei de bar, que gestiona directament
la Junta del Casal d'Avis.
S’ha creat una segona entitat de gent gran, l ’Associació de jubilats i pensionistes

de Palaudàries, que dóna resposta a les necessitats de la gent gran d’aquesta
part del municipi. Aquesta entitat col•labora de forma activa en el projecte de
disseny del segon Casal de la Gent Gran del municipi, que es construirà en els
terrenys municipals del carrer de Palamós, en aquesta zona del poble.
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Habitatges de Protecció Oficial

S’ha promogut la creació d’una Mesa de treball integrada per tots els partits
polítics i membres de la PAH, per estudiar i posar en marxa actuacions que
possibi l itin l ’accés a un lloguer social i/o accessible per a les famíl ies amb
necessitats del municipi.

Mesa d'Habitatge

S’ha construït una rotonda a la intersecció entre el Camí de la Serra de Ca
l’Esteper i el Camí de Ca l’Artigues, possibi l itant una mil lora de la circulació i de
la seguretat.

Rotonda entre Ca l'Esteper i Ca l'Artigues

L’Ajuntament té un conveni amb l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de
Lliçà d’Amunt. El suport econòmic de l’Ajuntament permet portar a terme la seva
activitat de voluntariat amb els mitjans adequats:
• Ampliació de vehicles: clínica mòbil, adquisició d’un camió 4x4 Unimog, adquisició
d’un furgó amb desfibril•lador
• Materials d’emergència: taules de rescat, il•luminació autònoma
• Carpes especialitzades per atendre accidents i actes populars
• Formació continuada dels voluntaris
• Simulacres d’evacuació d’equipaments municipals i públics
• Tallers de primers auxilis i prevenció d’accidents per pirotècnia a escoles i instituts

Conveni de suport

En el marc de les accions de govern que s’han desenvolupat a la darrera
legislatura, destaca l’ impuls de les actuacions destinades a la prevenció de la
violència de gènere i famil iar, així com a la protecció i seguiment de les víctimes
de la violència contra les dones.
La Unitat d’Atenció a la Víctima de la Policia Local té la funció d’atendre i
tramitar les denúncies de violència masclista. Igualment, atenen, escolten,
informen i assessoren les dones o els famil iars d’aquestes sobre els drets que
tenen, les accions que poden emprendre i sobre els organismes on poden
acudir per exercir aquests drets. La protecció, en la majoria de casos,
s’estableix per ordre de l’autoritat judicial o la Fiscalia.
D’altra banda, el cos de la Policia Local interactua amb els Serveis Socials de
l ’Ajuntament i amb altres administracions per coordinar la resposta a les
necessitats de les dones que pateixen la violència, per tal d’afrontar la situació
en què es troben.

Prevenció de la violència de gènere

Habitatge

A principis de l ’actual legislatura, es va concloure la promoció d’habitatges de
protecció oficial del carrer Matarranya de Ca l’Artigues, amb un total de 1 6
habitatges.

Habitatges de Protecció Oficial

Infraestructures i Equipaments

Protecció Civil

L’any 201 2 es va ampliar la base dels voluntaris de Protecció Civi l amb l’antic
magatzem de la brigada elèctrica i es van mil lorar les instal•lacions de guàrdia,
amb magatzem de materials, sala de formació, zona de descans, cuina, etc.

Ampliació de les instal· lacions

Es va signar un conveni amb el Departament de Salut de la General itat de Ca-
talunya per al condicionament d’un espai dins la base de Protecció Civi l per
situar un servei d’ambulància de guàrdia, amb espai propi de continuïtat pel
xofer i tècnic sanitari.

Conveni amb la Generalitat

Josep Santiago Ariza
Primer Tinent d'Alcalde

Rotonda entre Ca l'Esteper i Ca l'Artigues

Dotació de mitjans

Actualment es disposa de plans homologats per emergències d’inundacions,
d’ incendis forestals i d’accidents en el transport de mercaderies peri l loses.

Plans d'emergència municipals

El cap de la Policia Local segueix els avisos de risc del CECAT per informar i
activar oportunament els plans d’emergència.

Seguiment de riscos meteorològics

- Habitatge
- Infraestructures i
Equipaments
- Urbanisme



Ampliació del Casal de la Gent Gran
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Degut al desplegament dels serveis de telecomunicacions i de gas al Parc
Logístic de Can Montcau, ha estat possible la construcció d’un nou vial d’accés
al barri de Can Franquesa, amb accés des del Polígon Font del Ràdium de
Granollers, que possibi l itarà el tancament de l’actual accés al barri des de la C-
1 7, la qual cosa mil lorarà molt la seguretat viària per als veïns i veïnes de Can
Franquesa.

Camí d'accés a Can Franquesa

L’estació de bombament del carrer del Canigó a Can Xicota dóna una solució
als abocaments a cel obert que es produïen al Sot d’en Botifarra, provinents de
la part oriental del barri. Aquesta estació ve complementada per un conducte a
pressió fins al capdamunt del carrer del Canigó i des d’al là per gravetat fins al
col•lector del carrer del Montseny.
L’estació de bombament situada al carrer del Torb a Can Farel l dóna solució als
abocaments a cel obert que es produïen al carrer de Ponent. Aquesta estació
ve complementada amb la continuïtat de la xarxa entre el carrer de Ponent i
l ’estació de bombament per gravetat, i per un conducte a pressió fins al
capdamunt del carrer del Torb, amb la seva connexió al col•lector del Can
Farel l .

Estacionsdebombamentd'aïgues residuals

El Casal de la Gent Gran, des d'un bon principi, ha obtingut una molt bona
acoll ida entre la societat a qui va dirigit. Tant és així que els espais de les
diferents activitats que es desenvolupen al seu interior, i en especial la sala
dedicada a tal lers, exposicions i actes, ha quedat molt petita, essent necessària
una ampliació que doni resposta a les necessitats actuals.

Amb la construcció de la rotonda d'intersecció entre el Camí de la Serra de Ca
l’Esteper i el Camí de Ca l’Artigues s’ha elaborat un estudi de mil lora del camí
de vianants entre aquesta i el carrer de Ramon Cases de Ca l’Artigues, que
doni continuïtat a la vorera existent. Aquesta actuació comporta el soterrament
de les línies de mitja tensió, el moviment de terres i la pavimentació de la
vorera, així com l’enl lumenat d’aquest camí.

Camí de vianants

L'Ajuntament ha elaborat un avantprojecte per a la construcció d'un Casal per a la
Gent Gran al barri de Palaudàries, per tal de poder donar resposta a la creixent
demanda d'activitats i serveis d'aquest segment de la població i descongestionar
l'actual centre que presta aquest servei, a més de minimitzar els desplaçaments
d'una part de la població concentrada en l'àmbit de Palaudàries.

Nou Casal de la Gent Gran

Degut al deteriorament de l’antic vas de la piscina gran, es van realitzar obres
de construcció d’un nou vas a l’ interior de l ’existent, mil lorant totes les
instal•lacions de circulació d’aigua.

Nou vas de la Piscina Municipal

La Brigada d’Obres s'ha trasl ladat a una nova nau situada al Polígon Industrial
Molí d’en Fonolleda. S'hi han habil itat vestidors i oficines per donar cabuda al
personal del servei, així com obres de mil lora per a la prevenció d’incendis.

Nova nau de la Brigada

Urbanisme

S’han continuat els treballs de redacció i tramitació del POUM, amb al creació
de la Mesa de Treball integrada per l ’equip de Govern, partits de l ’Oposició,
Tècnics redactors i Tècnics municipals, per elaborar el document per enviar a la
Comissió d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva, que es va produir el 4 de
juny de 201 4, i amb l’acord de publicació en el DOGC de 1 8 de desembre de
201 4.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

S’han realitzat, per part dels Tècnics municipals, els treballs d’adaptació del
projecte inicial , per procedir a la seva licitació
Prèviament, s'ha redactat i tramitat el projecte de distribució de càrregues i
beneficis del planejament, que comporta l ’adquisició per part de l ’administració,
de sòls públics i l ’execució de les obres d’urbanització per a l ’establ iment dels
serveis urbans.

Projecte d'urbanització de Can Franquesa

S’ha redactat un projecte d’un camp de futbol 7 a les instal•lacions del Camp de
Futbol del Parc Esportiu del Tenes, per tal de donar resposta a la creixent
demanda de la pràctica de futbol en edats de formació.

Projecte de Camp de futbol 7

Ampliació del Casal de la Gent Gran

Millora de la Piscina Municipal

Avantprojecte de Casal de la Gent Gran a Palaudàries
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Juan Miguel Valderrama García
Segon Tinent d'Alcalde

El servei de gimnàs municipal estava gestionat per una empresa externa.
L'Ajuntament ha apostat per la gestió directa d'aquest servei i , en tres anys,
s’ha estalviat 346.1 70,06 €. Aquest fet no ha afectat la qualitat del servei, ben al
contrari, hi ha hagut un increment d’abonats/es i s’han renovat les activitats
físiques dirigides adaptant-les a noves tendències.

Gestió directa del gimnàs

Tot i els ajustos a nivel l econòmic, la prioritat sempre ha estat l ’esport de
formació. Tant és així que s’ha l luitat per mantenir els imports de les
subvencions a les entitats esportives d’aquestes característiques i s’han
elaborat convenis de col•laboració directa amb totes elles.

Priorització de l'esport de base

Una de les línies de subvenció és la dels esdeveniments esportius puntuals i,
en aquest sentit, s’ha donat el màxim suport possible a les entitats organitzado-
res. Les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors, l ’Open Raid de
BTT, la Marxa Passeig, l ’Open de Karate ciutat de Lliçà d’Amunt, la Passejada
en BTT de la Vall del tenes, entre d’altres, són exemples d’esdeveniments es-
portius organitzats per entitats del municipi que reben suport de l ’Ajuntament.

Aposta pels esdeveniments esportius

Un altre servei externalitzat que s'ha assumit i ara es gestiona de manera
directa són les Activitats esportives d'estiu, que han experimentat una mil lora
qualitativa. Un equip de treball jove i dinàmic que treballa per a la mil lora
constant de les activitats, una gestió responsable i una planificació acurada de
les necessitats han generat que el nombre d’inscripcions incrementi anualment i
que els usuaris i les respectives famíl ies mostrin una gran satisfacció,
esdevenint l ’oferta d’activitats d’estiu més escoll ida.

Activitats esportives d'estiu de qualitat

Amb una gestió responsable dels recursos econòmics, s’han planificat
inversions en nous equipaments esportius i en reparació i adequació dels exis-
tents, com la remodelació de la zona de relaxament del gimnàs i el canvi de la
sauna seca per un bany de vapor, i la necessària reparació de la coberta del
Pavelló d’Esports. I , l ’aposta clara en inversió serà la propera construcció d’un
camp de futbol 7 al recinte del camp de futbol.

Equipaments reparats i nous

- Projecte de rotonda a la BV1 602 amb la BV1 432: S’ha conveniat amb la
Diputació de Barcelona la redacció del projecte d’una rotonda d’intersecció
entre el carrer d'Anselm Clavé i la carretera de Granollers, amb l’objectiu de la
mil lora de la circulació i de la seguretat.
- Estudi d’una rotonda a la BV1 602 amb el carrer de la Metal•lúrgia: La
Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi per la implantació d’una rotonda a
la intersecció entre els carrers de la Metal•lúrgia i d'Anselm Clavé, per
possibi l itar l ’accessibi l itat al Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda.

Rotondes

Des dels Serveis Municipals s’han real i tzat tot un seguit de gestions, reunions
i seguiment de l ’execució de les obres d’urbanització del Parc Logístic de Can
Montcau en tot al lò referent als serveis urbans, així com a la construcció d’un
tercer dipòsit al Turó d’en Puig i l ’abastament de l ’aigua potable, i la
portabi l i tat dels serveis de telecomunicacions, gas i xarxa elèctrica des de
Granol lers.

Seguiment de les obres de Can Montcau

Des dels Serveis Municipals s’han realitzat reunions i seguiment de les obres de
mil lora del nus viari a la carretera de Granollers amb la C-1 7, i el ramal d’enl laç
amb el Parc Logístic de Can Montcau.
El Projecte Constructiu de la mil lora del nus de la carretera C1 7 amb la
carretera de Granollers, BV-1 432 contempla la construcció de dues rotondes
amb la incorporació d'un vial d'accés al Polígon Industrial de Can Montcau, i un
altre que enllaça amb la C-1 7, en direcció Granollers - Vic. També es mil lora
l 'accés a la urbanització del terme municipal de Granollers.

Seguiment de les obres d'enllaç a la C17

Activitats esportives d'estiu

Urbanització del Polígon Industrial de Can Montcau

Obres d'enllaç a la C17

- Esports
- Participació Ciutadana

Esports

Amb el patrocini d'empreses locals, s'ha pogut recuperar la Nit de l 'Esport, la
trobada de l'esport local en format de reconeixement a l 'esforç que realitzen dia
a dia les entitats esportives i els esportistes del nostre municipi.

Recuperació de la Nit de l'Esport



Març de 201 5

> 7

Actualment tenim un ventall molt complet d’activitats gratuïtes als centres cívics que
tenen l’objectiu de donar formació bàsica a tothom, afavorir la relació entre persones i
oferir alternatives d’oci i lleure a infants i joves, a més de fomentar valors socials.

Activitats formatives gratuïtes

Vàrem començar la legislatura amb un endeutament de 1 4 mil ions d’euros, un
romanent positiu de tresoreria de 491 mil euros i una Empresa Municipal
d'Obres (EMO) amb grans dificultats econòmiques degut a la paral ització del
mercat immobil iari .
Ara final itzem mandat amb un endeutament de 7,7 mil ions, un romanent positiu
de 2,3 mil ions i una empresa municipal sense cap deute (s'ha aconseguit una
quita de l’entitat financera de més de 600.000 euros a canvi de cancel•lar tots
els seus deutes) i havent venut tots els habitatges, excepte 11 , els quals s’han
adjudicat mitjançat sorteig a 11 famíl ies l l içanenques amb un lloguer social. A
més, s’ha aconseguit doblar els recursos destinats a serveis socials per a
famíl ies amb dificultats econòmiques. I , l ’Ajuntament paga als seus proveïdors
a menys de 30 dies. També s’estan fent quantiosos plans d’ocupació per a
famíl ies del poble que estan sense feina. I , s’han realitzat i pagat quantioses
inversions en el municipi: canvi de tot l ’enl lumenat del municipi, pagament del
servei de recoll ida d’escombraries, rotonda de Ca l’Artigues, pla de realització
de voreres, grans obres del servei de sanejament que han aconseguit que no hi
hagin abocaments d’aigües residuals a l lera. . .
Tot això, en un entorn d’extremada crisi , on s’han reduït els ingressos
municipals i la General itat ha reduït dràsticament les subvencions que venien
finançant els serveis educatius, socials, etc.
Aquesta situació econòmica ha estat possible gràcies a l’assumpció directa de
serveis, amb la qual estalviem l’IVA, les despeses generals i el benefici dels
contractistes. D'aquesta manera, s'ha aconseguit, gairebé amb la mateixa
despesa de personal i els mateixos serveis, reduir la despesa de proveïdors en
3.000.000 d’euros. Els serveis han passat de costar 1 3,2 mil ions a costar 1 0,3
mil ions (22% d’estalvi), i tenint en compte que hi ha una sèrie de despeses que
s’han incrementat.
Aquesta gestió ha permès mantenir els mateixos impostos que l’exercici 201 0 i
destinar-ne bona part a reduir el deute de l 'Ajuntament.

Disminució de l'endeutament

Hisenda

Endeutament

Alfabetització per a adults

Des de l'inici de la legislatura, es va decidir canviar el model de gestió de les
activitats esportives que es fan als centres cívics. Amb una única quota es pot
participar a totes les activitats físiques de qualsevol dels centres cívics. Això ha
permès apropar l ’esport a la ciutadania que viu més apartada del nucl i urbà.

Activitats esportives

Participació Ciutadana

La regidoria de Participació Ciutadana ha donat suport (espais, infraestructura i
divulgació) a activitats ofertes per entitats, col· lectius i particulars només a canvi
d'aportar productes d'al imentació destinats al Banc d'Aliments.

Activitats voluntàries i solidàries

En el Centre Cívic Palaudàries es va adequar un annex que ha permès
disposar d’un despatx de treball per a la persona responsable de l’equipament.
Durant l ’any 201 4 també s’han fet tasques de pintura i manteniment de les
parets exteriors i interiors de diversos locals socials.

Millora d'infraestructures

Des dels inicis dels centres cívics ja es va crear una comissió de participació que
s’anomenava Mesa Cívica. Amb el transcurs del temps, aquest espai participatiu
va perdre eficàcia. Després, es van crear les coordinadores d’activitats, formades
per persones representatives de totes les activitats que es fan als centres cívics.
El balanç que se'n fa és molt positiu, ja que permet analitzar el funcionament del
centre des d’una òptica més real, fer propostes que s’ajusten a la demanda dels
usuaris i afavorir la bona convivència entre els diferents col•lectius.

Coordinadora d'activitats

El setembre del 201 4 va fer deu anys que es va inaugurar el Centre Cívic
Palaudàries. Des de la Coordinadora d’Activitats del centre cívic es va proposar
fer actes commemoratius per celebrar-ho. Va ser la mateixa coordinadora qui va
organitzar, dissenyar i preparar la diada. Durant tot un dissabte van haver-hi
activitats dirigides a tots els públics, que van comptar amb una gran participació.

1 0è aniversari del CC Palaudàries

Durant aquests anys s’ha donat continuïtat al projecte del Portal d’Entitats que
impulsa la Diputació de Barcelona i pretén facil itar a les entitats i associacions
tenir la seva pròpia pàgina web gratuïta. S’ha obert l ’opció de formar-hi part i
s’ha fet la formació a les persones de les associacions que havien de gestionar
la seva pàgina web. Després, des de la Diputació van decidir deixar les web i
passar a un altre sistema més fàcil de gestionar i igualment efectiu, els blocs de
plataforma wordpress amb programari l l iure i l 'impuls de les xarxes socials.

Portal d'Entitats

Jordi Juárez Heredia

- Hisenda
- Obres i Serveis
- Recursos Humans
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Substitució de la xarxa de clavegueram al carrer de Francesc Macià

Durant aquests anys, des de l’Ajuntament s’ha volgut insistir en l ’el iminació de
tots aquells punts d’abocament irregular d’aigües residuals i/o la substitució de
conductes obsolets, o pel seu escàs diàmetre o per problemes de pendent. Per
això, s’han realitzat tot un seguit d’actuacions de mil lora de la xarxa, i es
continua treballant en aquest àmbit.
Les principals actuacions, entre moltes altres, han estat les següents:
– Substitució de la xarxa de clavegueram al carrer Francesc Macià
– Col•lector del Torrent de la Vall a Can Farel l
– Col•lector del Torrent de Can Quaresma
– Connexió de la xarxa de clavegueram del carrer Garrigues al col•lector del
torrent de Can Costa
– Connexió de la xarxa de clavegueram del carrer Enric Morera al col•lector del
torrent de Pinedes del Vallès
– Connexió de la xarxa de clavegueram del carrer Estany de Llanós fins al
col•lector del carrer de l’Olivera a Can Rovira
– Arranjaments del col•lector del Torrent de Les Valls a Can Rovira

Millora de la xarxa de clavegueram

Des de l’Ajuntament s’ha impulsat el desplegament, per part de l’empresa Gas
Natural Distribució, de la xarxa de gas als diferents barris del municipi. Aquesta
xarxa s’anirà desplegant en els propers mesos, de forma gratuïta per als abonats.

Xarxa de gas natural

Des de l’Ajuntament s’ha impulsat el desplegament, per part de l ’empresa
Telefònica SA, de la xarxa de fibra òptica a 1 00mb, que arribarà a tots els barris
del municipi, en el decurs dels propers mesos, sense cap cost per als abonats.

Fibra òptica

Amb l 'objectiu principal d’aconseguir un estalvi energètic i econòmic al
municipi , es va real i tzar una substitució de làmpades i equips de vapor de sodi
d’alta pressió en 3.874 fanals, aconseguint una reducció de la potència
instal•lada a l ’enl lumenat públ ic.
Aquesta feina es va portar a terme, durant sis mesos, per sis persones: cinc
persones del Pla d’Ocupació Municipal i una persona subvencionada pel Pla
Ocupacional de la General i tat, del programa Trebal l i Formació, cofinançat
amb un 50% pel Fons Europeu.
La reducció de la potència en el conjunt dels 3.874 punts de l lum representa
un estalvi energètic anual d’uns 501 .837,96 kWh i un estalvi econòmic anual
aproximat de 91 .083,59 euros. També s’ha de destacar que l ’estalvi anual en
emissions de CO2 serà de 11 6.928,24 Kg.
Una vegada real i tzades aquestes reduccions de potències instal•lades, es van
real i tzar els tràmits per reduir els termes fixos de les potències contractades
en cada subministrament, on hi ha cada centre de comandament d’enl lumenat
públ ic, que produiran un estalvi econòmic anual aproximat de 1 0.849,34
euros.

Estalvi a l'enllumenat públic

L'any 201 4, l 'Ajuntament va iniciar una campanya de mil lora de voreres per part
dels particulars. Amb aquesta campanya, l 'administració local ofereix la
possibi l itat de recoll ir gratuïtament els metres quadrats de panots necessaris
per cobrir el tram de vorera de cada parcel·a, a canvi que els particulars es
comprometin a l 'execució de les obres en un termini establert de temps. Les
obres van a càrrec del particular. Des de l'inici de la campanya fins ara, els Ser-
veis Tècnics Municipals han fet 248 inspeccions, de les quals 11 2 s'han adherit
a la campanya. Per la seva banda, l 'Ajuntament ha actuat en la mil lora de vore-
res d'espais de vial públic.

Pla de millora de voreres

S'ha pavimentat el Camí de la Serra, entre la rotonda de bifurcació entre Ca
l'Esteper i Ca l'Artigues, i el carrer de Maria Fortuny. També s'han arranjat flon-
jal ls a la rotonda de Ca l'Artigues, al carrer de Ca l'Artigues. I , s'han realitzat
obres de reparació i mil lora dels paviments als carrers de diferents indrets del
municipi.

Pavimentació i arranjament de flonjalls

Rotonda de Ca l'Artigues

Obres i Serveis

– Coberta del Pavel ló d’Esports: Impermeabi l i tzació de parts de la coberta
incl inada, així com la coberta plana i també actuacions d’estanqueïtat dels
murs de tancament.
– Paviment de l ’Escola Bressol Palaudàries: Substitució del paviment de vini l
de la total i tat dels espais de l ’escola, rehabi l i tant la base del paviment i
col•locant un nou paviment viníl ic, anàleg a l ’anterior.
– Aïl lament tèrmic del sostre de l ’ Insti tut Hipàtia d’Alexandria: Dotar el sostre
del vestíbul i el dels altres departaments amb sostre fals de plaques
d’escaiola, d ’un aïl lament consistent en l ’extensió de l lanes de vidre, amb
l ’objectiu de mil lorar el confort i minorar la despesa energètica.
– Nova ubicació del PIJ El Gal l iner a la Bibl ioteca: Adaptació d’una part de la
planta baixa de la Bibl ioteca de Ca l ’Ol iveres per al trasl lat del Punt
d’ Informació Juveni l . Bàsicament, tancament de fusteria d’alumini i elements
vidriats.
- Substitució dels vidres de portes corredisses a l 'Escola Bressol Nova Espur-
na: Per tal d 'obtenir un major grau de seguretat, s'han substituït les portes
corredisses de les aules per unes amb vidres laminars dobles de seguretat,
els qual no cauen en cas que es trenquin.

Obres de rehabilitació

S'han realitzat les obres d'estabil ització del talús confrontant amb l'aparcament
del CAP de Palaudàries, amb recobriment de formigó armat colorejat amb malla
metàl· l ica tipus "gunite" per via humida, subjectat al terreny mitjançant bolons.
L'acabat definitiu del talús serà vegetal, ,un cop que les plantes trepadores que
hi ha a la base l 'hagin cobert totalment.

Talús al CAP de Palaudàries
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María Eugenia Sanz Herrero

Pla d'Ocupació de reparació de voreres

Els plans d 'ocupació són programes destinats a promoure la contractació
laboral de persones aturades per a la real i tzació d 'actuacions de caràcter
temporal i d ' interès general i social . L'objectiu que es persegueix és
fomentar l 'ocupació i donar oportuni tats laborals als veïns aturats del muni-
cipi i , especialment, a aquel ls que tenen més necessi tats econòmiques. En
aquest senti t, des del passat 201 3, s'han convocat d iversos Plans
d'Ocupació, alguns d'el ls d 'àmbit local finançats per l 'Ajuntament i al tres per
la General i tat i la Diputació, que han possibi l i tat la contractació temporal de
41 persones. La voluntat del Consistori és donar continuïtat a aquests
programes laborals que ajuden a reduir l 'atur al nostre poble incorporant la
vessant social .

Plans d 'Ocupació:
201 3 Franges forestals (1 5 trebal ladors) Municipal
201 3 Desbrossament de carrers i reparació de voreres (5 trebal ladors) Ge-
neral i tat
201 3 Estalvi energètic i econòmic de les instal • lacions (1 trebal lador)
General i tat
201 3 Mi l lora de l 'atenció i cura de la gent gran en el seu domici l i (1 trebal la-
dor) (a través del Consel l Comarcal)
201 4 Desbrossament (2 trebal ladors) Diputació
201 4 Desbrossament de carrers, reparació de voreres i trebal ls varis de
brigada (7 trebal ladors) Diputació
201 4 Substi tució de làmpades i enl lumenat públ ic (5 trebal ladors) Municipal
201 4 Atenció i cura de la neteja dels domici l is de la gent gran (1 trebal lador)
(a través del Consel l Comarcal)
201 4 Neteja als domici l is de la gent gran de Ll içà d 'Amunt (SAD NETEJA) i
suport als edificis municipals (4 trebal ladors) General i tat

Plans d'ocupació

Recursos Humans

Nombre de tràmits per anys

La plataforma de tramitació en línia és el mòdul de gestió municipal de
sol•l icituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.
En els darrers dos anys, l ’ús de la plataforma per part de la ciutadania ha
experimentat una pujada més notable. L’any 201 3, es van registrar 523 tràmits
telemàtics i 650, l ’any 201 4.
La plataforma de tramitació permet la realització de deu tràmits en línia, els més
freqüents són la instància genèrica (530 realitzades durant el 201 4), les queixes
i suggeriments (45) i el volant d'empadronament (29).

Increment dels tràmits on-line

Nombre de tràmits per anys

L’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei municipal
gratuït per a la defensa dels consumidors. Aquest suport es dóna mitjançant la
informació prèvia, l ’assessorament, l ’orientació, la recepció de la reclamació i la
tramitació al corresponent establiment proveïdor, comerç o servei. L’OMIC
realitza la funció de mediació i les parts disconformes s’atorguen la bona
voluntat per resoldre el confl icte.
L'any 201 4, el nombre d'expedients dels consumidors que es van obrir per part
de l 'OMIC van sumar 1 71 , el màxim assolit per aquest servei.

Augment de tramitacions de l'OMIC

Pla d'Ocupació de franges forestals

- Atenció al Ciutadà
- Educació
- Joventut
- Promoció Econòmica

Atenció al Ciutadà
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Lliçà d’Amunt és pioner en l’activació del programa TEI (Tutoria Entre Iguals) a
les escoles de primària, una estratègia educativa per a la convivència escolar
pensada com a una mesura de prevenció contra la violència i l ’assetjament
escolar.

Programa TEI (Tutoria Entre Iguals)

L’Espai Obert per als nens i nenes de 5è i 6è de primària, i 1 r i 2n d’ESO ha
estat una de les mesures amb més èxit de demanda ja que dóna resposta a
l’acompanyament a l ’escolaritat fora de l’horari lectiu.

Espai Obert

JoventutEducació

Activitat juvenil de la darrera edició del Parc de Nadal

El Parc Infanti l i Juvenil de Lliçà d’Amunt és esperat any rere any per les
famíl ies i sempre ha estat un èxit. Durant els últims anys, però, ens hem
proposat que, ja que aquest és organitzat per la Regidoria de Joventut, tingui un
accent més juvenil . Per aquest motiu, hem anat incorporant espais per a joves.
També es ll iura el premi “El Jove Gall iner de l’Any”, un guardó que s’atorga a
aquells joves que han participat activament al l larg de l’any amb la Regidoria de
Joventut i amb l’Espai Jove El Gall iner.

Un Parc de Nadal més jove

El 201 4 va tenir l loc la segona edició del Muntronik Fest, un espai jove a les nits
de Festa Major de l’Espai Embarraca’t. Muntronik Fest va néixer amb la intenció
de donar cabuda als joves deejeys del municipi i de la comarca; amb aquest
objectiu s’organitza el concurs de deejeys que obre el festival.

Muntronik Fest

Espai Obert

La Fira Guia’t ha arribat a la cinquena edició, convertint-se en un referent
comarcal de la mostra d’ensenyaments postobligatoris professionalitzadors que
s'ofereixen al Vallès Oriental. En els darrers anys, ha comptat amb el paper actiu
de la regidoria d’Educació de l'Ajuntament dins de la Xarxa de Transició Escola i
Treball (XTET) i la participació de l’Institut Lliçà amb l’alumnat de 4t d’ESO i del
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Fira Guia't

Fira Guia't

El PAE (Programa d’Activitats Educatives) ofereix un centenar d’activitats que
abasten tots els cicles educatius i una important diversitat de temàtiques:
ciències, cultura, patrimoni, medi ambient, salut, educació en valors, educació
vial. . . Amb l’objectiu d’ impulsar el municipi com a agent educatiu demostra ser
una eina d'uti l i tat i un bon recurs per a la tasca docent i per a la comunitat
educativa.

PAE (Programa d'Activitats Educatives)

L’any 201 4 es va oferir un curs per a joves per conèixer de primera mà com
autoorganitzar-se i portar a terme accions i projectes al municipi. Els joves par-
ticipants han esdevingut un grup estable, anomenat Tricrics, i han començat a
col•laborar activament en la programació de Joventut, a més de realitzar
propostes pròpies al municipi. La Regidoria de Joventut es planteja més
edicions d’aquest curs que ha esdevingut un èxit.

Curs de dinamitzadors/res juvenils

Durant l ’any 201 4 es va estrenar el web de Joventut; abans aquesta regidoria
tenia un bloc. També té WhatsApp. La web i les TIC 2.0 permeten entrar en
contacte amb més joves. La fórmula desitjada és que els joves també puguin
desenvolupar continguts i visual itzar l ’Espai Jove El Gall iner i Punt d’Informació
com un lloc proper, obert i adaptat a les seves necessitats.

Joventut a Internet

Muntronik Fest
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Ens aquests darrers quatre anys, el web municipal (www. l l icamunt.cat) ha
assolit un gran pes com a mitjà de comunicació local, ha ampliat els seus
recursos i ha crescut en continguts.
El 201 4, la pàgina web de l’ajuntament va tancar l ’any amb 1 90.51 7 visites
totals registrades, el que representa un increment de més del 50% respecte a
l’any anterior.
En els últims anys, aquest mitjà s’ha anat adaptant als avenços tecnològics i
també als requeriments legals, d’aquesta manera el maig de 2011 es va crear la
Seu electrònica que va dotar de garanties jurídiques la relació telemàtica entre
el ciutadà i l 'Ajuntament.
També s’ha donat un pas important per afavorir la transparència. En aquest
sentit, s’han incorporat noves seccions i s’ha publicat molta informació de
l’administració local, principalment dades econòmiques i dades referents als
òrgans de govern municipal.
El gener de 201 2, el web municipal fa un canvi de servidor i avança en el model
de Web 2.0 afavorint la participació ciutadana i la compartició de continguts a
les xarxes socials. La part de gestió també mil lora amb un nou gestor de
continguts de programari l l iure, amb un llenguatge de programació PHP, que
optimitza el funcionament, el posicionament, l 'accessibi l itat i la flexibi l itat
d'aquest mitjà.
Durant els anys 201 3 i 201 4, s’estrenen nous blocs i se n'amplien altres amb
l’objectiu de mil lorar la qualitat informativa i el servei a la ciutadania.
A principis de 201 4, el web municipal es programa en HTML5, sota els
paràmetres del "responsive web design", per a l 'adaptació a dispositius mòbils.
Al febrer d’aquest mateix any, el web municipal canvia el disseny de la home
amb l'objectiu de modernitzar-lo i aconseguir una navegació mes intuïtiva.

Creixement del web municipal

Albert Iglesias Boza

Comunicació

Promoció Econòmica

Web municipal

www.llac.cat

Aquest pla neix amb la col•laboració de les regidories d’Educació, Joventut,
Promoció Econòmica i Benestar Social, i del Servei d’Empresa i Ocupació de la
Vall del Tenes (SEOVT). Des del desembre de 201 4, l 'Ajuntament atén, de
manera personalitzada, aquelles persones majors de 1 6 anys que no estan ni
estudiant ni treballant, amb la final itat d'oferir-los la informació i l 'orientació
necessàries a nivel l acadèmic i laboral. També es dóna tota la informació sobre
la Garantia Juvenil , una iniciativa a nivel l europeu per reduir l 'atur juvenil en
què, si es compleixen una sèrie de requisits, es garanteix una oferta de treball ,
pràctiques o formació, en un termini de quatre mesos.

Pla de Millora de l'Ocupació Juvenil

Cal destacar la posada en marxa del web www.llac.cat a finals de l’any 2011 .
Aquest web sorgeix de la necessitat d’agilitar i dinamitzar un directori d’activitats
econòmiques i empresarials independent del web principal de l’Ajuntament. Les
característiques d’aquest web són que cadascun dels negocis pot operar
directament i complementar la seva informació. Aquesta iniciativa es va considerar
pionera i va ser altament valorada per la Diputació de Barcelona, que va participar
en el finançament. Des d’aquesta institució també es va finançar una altra iniciati-
va: l’estudi d’homonegeïtzació de la xarxa comercial i professional.

Web www.llac.cat

Una activitat amb un alt ressò mediàtic va ser la celebració d'una trobada
empresarial, denominada networking, que va aplegar prop de 1 00 empresaris
vinguts d’arreu. Aquesta jornada va permetre bescanviar informació sobre les
activitats empresarials de cadascun dels participants amb la finalitat de donar-les a
conèixer i augmentar les oportunitats de negoci. El compromís adquirit de celebrar
aquesta jornada cada dos anys s’ha dut a terme. Ha estat gràcies a la participació i
a la col•laboració de les empreses del poble que les jornades de networking hagin
estat un èxit, segons les valoracions realitzades pels empresaris participants.

Networking

Pla de Millora de l'Ocupació Juvenil

- Comunicació
- Cooperació
- Cultura
- Medi AmbientL'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i Punto Fa SL (arrendatària i explotadora del nou

centre logístic de Mango a Lliçà d'Amunt) van signar un conveni de col· labora-
ció, el passat 11 de febrer, en virtut del qual aquesta empresa es compromet a
contribuir al desenvolupament econòmic i a la promoció de Lliçà d'Amunt tot
generant ocupació que beneficiï al nostre municipi, és a dir, ocupant el màxim
nombre possible de persones de Lliçà d'Amunt.
Mango es compromet a prioritzar les ofertes de treball presentades per perso-
nes, empreses i professionals de Lliçà d'Amunt per a les demandes de treball
que requereixi l 'activitat logística.

Conveni de col· laboració amb Mango
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S'ha creat una convocatòria pública de subvencions a projectes de cooperació
al tercer món més oberta i transparent, on es poden presentar totes les entitats i
ong que compleixin amb les condicions de la convocatòria.

Convocatòria de subvencions més oberta

L'expansió de les xarxes socials i el seu ús, cada cop més general itzat, ha fet
que l 'Ajuntament estigui present en aquests nous canals amb l'objectiu d'arribar
a més persones i de buscar formes més innovadores de comunicar i interactuar
amb la ciutadania: facebook.com/l l icamunt (des de setembre de 2011 ),
twitter.com/l l icamunt (des de gener de 201 2), instagram.com/l l icamunt (des de
maig de 201 3), youtube.com/user/aj l l icamunt (des de novembre de 201 4).
Actualment, la pàgina de Facebook compta amb 769 fans i el compte de Twitter
amb 868 seguidors.
L’any 201 4, amb l'objectiu d'impulsar l 'ús de les xarxes socials i faci l itar-ne
l 'accés a les persones usuàries, s'incorporen les icones amb enllaços, de totes
les xarxes, a la capçalera de la pàgina d'inici del web municipal. .

Presència a les xarxes socials

Festa de sant Jordi

S’ha dut a terme el Pla d’Acció Cultural, que ha permès dotar al municipi d’una
eina úti l per desenvolupar la política cultural així com per crear les bases de la
futura vida cultural del municipi.

Pla d'Acció Cultural

S’ha creat un nou sistema de subvencions per a entitats més plural, just,
equitatiu i responsable, on hi tenen cabuda més propostes culturals.

Nou sistema de subvencions

El febrer de 201 4, es posa en marxa
l’aplicació mòbil de l'Ajuntament, Lliçà
al dia, que mostra tres tipus de
continguts del web municipal: les
notícies, l'agenda i el tauler d'anuncis.
És una manera senzilla i ràpida d'estar
al dia de l'actualitat del municipi.

Aplicació mòbil

Cooperació

S’ha donat més protagonisme a les entitats en diversos actes i festivitats do-
nant-los veu i vot en les decisions a través dels Consells de Cultura o
directament amb reunions i trobades.

Més protagonisme a les entitats

S’ha recuperat la festa de Sant Jordi amb la participació ciutadana i d’entitats,
amb un èxit rotund des de la primera edició.

Recuperació de la Festa de Sant Jordi

S’ha fet una gestió responsable dels pressupostos que ha permès fer més
activitats durant l ’any i de més qualitat.

Gestió responsable

En cinc anys de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres, aquesta ha esdevingut un referent
cultural del municipi, oferint activitats com els clubs de lectura per a adults i
joves, les trobades amb escriptors, i les activitats de foment de lectura
adreçades a infants de totes les edats. Paral•lelament, la bibl ioteca ha apostat
per esdevenir un espai de convivència on s’hi puguin trobar activitats que
responguin a diferents interessos i conviure-hi persones de diferents edats. Així
doncs, s’han engegat activitats com el “Fem-la petar”, el grup de conversa en
català, els tal lers portats a terme per voluntaris, els “Instants musicals”, les
activitats de foment a la lectura “Niu de paraules” i “Contes al vol”, els tal lers
d'informàtica i el servei de sala d’estudi en caps de setmana en èpoques d'exà-
mens.

La Biblioteca, referent cultural

Cultura

Facebook de l'Ajuntament

Aplicació mòbil de l'Ajuntament

S’han senyal i tzat les esglésies i les ermites del municipi amb codis QR que
dirigeixen cap a informació i dades relatives a aquests elements patrimoni-
als.

Senyalització del patrimoni cultural
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Evolució del cens municipal d'animals de companyia

Increment de 31 8 animals al cens municipal, increment de 45 ll icències de
tinença d'animal potencialment peri l lós, creació de colònies controlades de gats
de carrer (74 gats controlats sanitàriament).

Control de la tinença d'animals

Els anys 2011 , 201 2 i 201 3 es va fer el manteniment de les franges de protecció
contra incendis (aprox. 70 hectàrees) i el control de parcel•les privades (aprox.
1 000 parcel•les). L’any 201 3 el manteniment de franges es va gestionar
directament contractant 1 5 persones aturades residents al municipi, projecte
que es repetirà l ’any 201 5.

Franges de protecció contra incendis

Medi Ambient

Dins el Programa d’Activitat Educatives (PAE), les escoles i instituts tenen una
oferta àmplia d’activitats i tal lers relacionats amb medi ambient: gestió de
residus, energies renovables, fauna i medi natural.

Activitats d'educació ambiental

Evolució del nombre de tallers d'educació ambiental i del nombre d'alumnes participants

S’han fet tres actuacions de manteniment de la l lera del riu Tenes al tram urbà
per prevenció d'inundacions (2011 , 201 3, 201 4) i cal destacar també la
intervenció en el marge dret, des del Parc de la Felicitat fins al final del terme,
amb la mateixa final itat (201 2), recuperant l ’aspecte natural de la l lera després
de molts anys d’haver-hi grans quantitats de plaques de formigó abocades.
Totes les actuacions han tingut una revegetació amb plantes autòctones.

Actuacions al riu Tenes

Aquesta zona humida reconeguda per la General itat de Catalunya des de l’any
201 4 es va crear l ’any 201 2 per resoldre la gestió de les aigües de pluja del
sector industrial de Can Montcau i es va dissenyar de manera que afavoreixi la
màxima biodiversitat i la seva visita amb final itats natural istes.

Bassa de Can Dunyó

Des del febrer de 201 4 la gestió d’aquest important servei municipal , que
disposa d’una planti l la de 20 persones, una flota de 1 9 vehicles (camions
recol•lectors, escombradores, vehicles auxi l iars) i una deixal leria, depèn
directament dels serveis tècnics adscrits a la Regidoria de Medi Ambient
Per mil lorar l ’operativitat i manteniment de la flota de vehicles, el març de
201 4 es va l logar una nau al Polígon Industrial Molí d’en Fonol leda que
funciona com a base logística del servei de recol l ida d'escombraries i neteja
viària.
Els anys 2011 i 201 3 es van fer campanyes informatives sobre la recol l ida se-
lectiva mitjançant dues persones contractades que van fer visites porta a porta
el primer any, i enquestes de satisfacció del servei el segon any. Les
campanyes, subvencionades per les entitats Ecoembes i Ecovidrio, van anar
molt dirigides a informar sobre els materials que es poden dipositar al
contenidor d’envasos l leugers (color groc).

Gestió directa de recollida d'escombraries

Manteniment de la llera del riu Tenes

Bassa de Can Dunyó

Des del febrer de 201 2 el desbrossament de la meitat dels espais verds (6,6
hectàrees) també és realitzat per personal de la Brigada d’Obres sota la
direcció dels serveis tècnics adscrits a la Regidoria de Medi Ambient.
Durant aquesta legislatura s’han creat diferents espais verds nous com el Parc
de la Felicitat (2011 ), l ’enjardinament de la rotonda de la Serra (201 3) i la mil lora
del Parc del Tenes (201 4), que ha inclòs la replantació d’arbres a la vorera de
l’Av. Països Catalans, l ’enjardinament de l’antic canal d’aigua del parc, la
plantació de flor de temporada a la rotonda i al monument del Tricentenari, i la
substitució dels jocs infanti ls.

Manteniment d'espais verds municipals

Parc del Tenes
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El projecte "Tu ho vals, infant" ha crescut molt, amb un augment significatiu del
pressupost, i ha passat de donar cobertura a 25 famíl ies el 201 3 (primer any) a
donar-ne a 41 famíl ies el 201 4. Aquest projecte pretén cobrir les necessitats
bàsiques de nens i nenes de 0 a 1 8 anys de famíl ies del municipi amb dificultat,
pobresa o vulnerabil itat social. Els ajuts es l l iuren en format de vals bescanvia-
bles en els comerços del poble.

Projecte "Tu ho vals, infant!"

S'ha aconseguit doblar els recursos destinats a Serveis Socials per a famíl ies
amb dificultats econòmiques:
Pressupost de Serveis Socials:
Any 201 2: 1 51 .799,28€; 201 3: 225.988,44€; 201 4: 290.976,04€.
Aquests diners, majoritàriament, han servit per ajuts socials a les famíl ies amb
més necessitats del municipi. S'han cobert ajuts socials dels següents tipus:
Alimentació; Subministraments d'’aigua, l lum i gas; Atenció sanitària; Transport;
Beques escolars (menjador, material i activitats d'estiu), d'escola bressol i
d'educació especial; Atenció a menors en situació de risc social
Al desembre de 201 3 l’Ajuntament va l logar un local més gran per emmagatze-
mar i l l iurar al iments a les famíl ies beneficiàries del Banc d’Aliments.

Increment de pressupost i ajuts Antonio Guijarro Huertas

Curs de formació

S’han realitzat dos cursos en matèria d’higiene alimentària: un destinat al
personal de les escoles bressol que participen en l’alimentació dels infants (201 3)
i un destinat a les entitats locals que organitzen actes populars o socials que
inclouen l’elaboració i venda o entrega d’aliments a terceres persones (201 4).

Cursos de formació

Ajuts i beneficiaris

Benestar i Família

Seguiment de les mesures preventives i correctives contra la presència de
plagues (rosegadors, insectes) a diversos edificis municipals (1 6), mitjançant la
contractació d’una empresa autoritzada; elaboració d’informació preventiva i
inspeccions per reduir el mosquit tigre; inspeccions d’aspectes potencialment
relacionats amb plagues a petició de la ciutadania.

Control de plagues

Salut Pública

Tractament preventiu de legionel· la
El Pavelló d'Esports, el Camp de futbol i l ’escola bressol Nova Espurna tenen un
sistema d'aigua calenta sanitària considerat d’alt risc per legionel•la, la qual cosa
obliga seguir uns procediments de manteniment i registre setmanals i mensuals, i
un tractament preventiu anual realitzat per una empresa homologada.

Des de la Regidoria de Benestar i Família es treballa en el marc del Tercer Pla
d’Igualtat Municipal vigent de 201 2-201 4. Els serveis d’assessorament i orientació
individualitzada a les dones del municipi a través del PADI (Punt d'Assessorament
a Dones sobre Igualtat d'oportunitats) han estat prioritaris en aquests anys: Servei
d’Assessorament Jurídic, Servei d’Atenció Psicològica i Servei d’Atenció Social.

Atenció a la dona

Nou local per a la recollida i el lliurament d'aliments

Inspecció d'establiments alimentaris
L’any 201 2 la Diputació ens va escoll ir per fer un projecte d’inventari i vigi lància
sanitària de tots els establiments al imentaris del municipi (62 establiments entre
botigues d’al iments, bars i restaurants), per elaborar un mapa de risc i una
priorització dels establiments. A partir d’aleshores, s’ha programat un seguiment
anual dels establiments.

Vigilància de parades alimentàries
Els tècnics de salut pública de Granollers, Canovelles, La Garriga i Cardedeu es
van organitzar per planificar el control de les parades d’al iments dels respectius
mercats municipals, atès que molts dels paradistes eren els mateixos. Es va
redactar un document de requisits mínims que es va presentar a tots els
paradistes i es va oferir una formació gratuïta en matèria d’higiene alimentària
des de cada ajuntament.

Àngela Roca Corts

- Benestar i Família

- Salut Pública
- Transport Públic i
Mobilitat
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El 2011 , la Diputació de Barcelona va dur a terme les obres de condicionament i
mil lora de l’accessibil itat a les dues parades de transport que hi ha a La Cruïlla.
Aquesta actuació va permetre aconseguir un espai suficient per instal•lar-hi
marquesines i mil lora, així, la qualitat del servei de cara a les persones usuàries.
El 201 2, la Diputació de Barcelona també va dur a terme les obres de
condicionament de les dues parades que hi ha a la carretera BV-1 432 a l'alçada
del giratori de Can Padrós, així com la millora de l'accessibil itat a aquestes para-
des. Concretament, l 'actuació va consistir a desplaçar les parades existents,
situades en el punt quilomètric 1 ,9 de la carretera, fins al giratori o punt
quilomètric 2,1 . Per tal d'instal•lar-hi les parades i fer la càrrega i descàrrega de
passatgers amb seguretat, es van prolongar les voreres del costat d'entrada a la
rotonda, tant de la banda de Granollers com de la de Lliçà d'Amunt. També es va
instal•lar un mínim d'equipament per fer les parades confortables per als usuaris.
A més, es van construir passos de vianants accessibles i refugis entre els carrils,
la qual cosa permet el creuament de la carretera amb molta més seguretat per als
vianants.

Condicionament de parades

Des del desembre de 201 3, Ll içà d'Amunt disposa de servei de taxi. La Junta
de Govern Local del 1 9 de novembre de 201 2 va acordar iniciar els tràmits
oportuns per a la concessió d'una l l icència d'auto-taxi. Al juny de 201 3 van tenir
l loc les proves per a la concessió de la l l icència, a les quals es van presentar 9
aspirants; finalment, va guanyar el senyor Guil lem Pujol Piñol.
La parada de taxi està ubicada a l'aparcament del carrer del Torrent Merdanç, al
costat de l 'Ajuntament, i el telèfon per sol•l icitar el servei és el 620 99 07 90.
A l’abri l de 201 4, es va presentar el nou vehicle del servei de Taxi del municipi,
un monovolum de nou places adaptat per a persones amb mobil itat reduïda
El gener de 201 5 es va signar un conveni de prestació conjunta del servei de
taxi en l ’àmbit de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i Ll içà
d’Amunt, que mil lora l ’oferta del servei de cara a l’usuari.

Servei de taxi

A l’abri l de 201 4, es van ll iurar 26 carnets (la total itat de sol· l icituds rebudes) a
les persones beneficiàries del títol de transport B-1 0.
Aquesta iniciativa pretén afavorir a les persones jubilades empadronades a
Lliçà d'Amunt amb les pensions més baixes, d'acord amb uns barems
establerts.
Les persones propietàries dels carnets van poder adquirir, a partir de maig a
l 'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (OAC), el títol de transport B-1 0
(1 0 viatges), que permet l 'ús de qualsevol línia de Transport de Lliçà d'Amunt
(TLA) sense transbordament, per un import de 3 euros.
La sol•l icitud del carnet es pot fer al Casal de la Gent Gran.

Títol de transport B-1 0

Els bons resultats assolits per la línia de bus exprés de la Vall del Tenes 777,
des de la seva posada en funcionament al jul iol del 201 0 fins a l ’agost de 201 3,
va permetre que aquest servei s'integrés a la xarxa Exprés.cat de la General itat
de Catalunya, passant a denominar-se "e7 Barcelona – La Vall del Tenes".
D’aquesta manera, augmentava cinc expedicions diàries a les vint que ja feia;
es consolidaven un total de 1 2 serveis diaris en sentit a la Vall del Tenes i 1 3 en
sentit Barcelona, incrementant les freqüències de pas en hora punta. Paral•le-
lament, s'augmentava l 'oferta de places amb dos autobusos de 1 5 metres i una
capacitat aproximada de 90 passatgers cadascun; vehicles totalment
accessibles i amb servei de Wi-Fi gratuït.
També es va incorporar una nova parada a l'entrar a Barcelona, a l 'avinguda
Meridiana, a l 'alçada de Rio de Janeiro, que dóna cobertura a barris com Sant
Andreu i Nou Barris, així com a importants zones comercials i de treball .

Entrada a la xarxa Exprés.cat

Transport Públic i Mobilitat

Parada a la carretera BV-1432

Vehicle del servei de Taxi

Bus exprés de la Vall del Tenes

Ordenació viària
Al l larg d’aquest període s’han portat a terme nombroses actuacions de
manteniment i implementació de senyalització vial, tant vertical com informativa
com de marques vials horitzontals.

Actuació de senyalització vial



Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.




