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L'Aplec de Santa Justa i Santa Rufina

tindrà lloc el diumenge 20 de juliol

PÀG. 5

L'Ajuntament inicia una campanya de

millora de les voreres

PÀG. 3

Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c.
d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Publicitat

L'Empresa Municipal d'Obres (EMO),

sense deutes

PÀG. 3

PÀG. 3

Amb els Plans d'Ocupació, més de 40
lliçanencs han aconseguit feina

La voluntat del Consistori és donar continuïtat a aquests programes laborals que fomenten
l 'ocupació i donen oportunitats laborals als veïns aturats del municipi .



Ja som novament a l’època del repòs estival. Dies que ens ajuden a recarregar les
energies per fer front al nou curs que aviat començarem. Dies que també ens serveixen
per gaudir de la família i dels amics, i fer el que més ens agrada: l legir, escoltar música,
anar a la platja o a la muntanya i un llarg etc. Però, també dies per reflexionar.
I , com a Alcalde, vull compartir amb vosaltres les meves reflexions. Els curs polític que
tot just ara hem acabat ha estat molt difícil . Un any dur, però alhora enriquidor. He hagut
de prendre les decisions més dures dels set anys que porto com a màxim representant
del nostre municipi. La vida no deixa de ser una font contínua d’aprenentatge i saviesa
on saps el que té valor i el que no, amb qui pots confiar i qui és capaç de trair-te de la
pitjor de les maneres. Aquest periple de la vida no deixa de ser també una carrera de
fons i d’obstacles que has de saber bouejar de la mil lor manera possible i on finalment
sempre guanya el bé sobre el mal, i la veritat s’imposa davant la mentida i les males
arts.
En tots aquests anys se que he pres decisions molt encertades que han donat el seus
fruits per al bé de tots els ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt, però també s’han de
saber reconèixer els errors i desencerts i,d’aquests, també n’he comès. Aquests últims
són l’al iment per continuar l luitant i treballant per l’ interès general de tothom i del nostre
poble.
Aquest curs ja ha acabat, però en breu en comença un altre. Ni el meu equip ni jo
deixarem de treballar com fins ara hem fet. Abans, però, gaudim de tot el que tenim
preparat, del que el nostre poble ens ofereix.
I és que el nostre poble té una personalitat pròpia. El paisatge, la cultura o l’esport ens
defineixen des de fa temps i en presumim amb orgull . Ha estat l ’esforç de moltes gene-
racions. I , des de l’Ajuntament, hem de ser capaços de mantenir-ho i preservar-ho, amb
la col•laboració de tots, els d’aquí i els de fora.
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Durant l'estiu, és usuari/a de la Piscina Municipal?

Des de juny fins a setembre, la Piscina Municipal està oberta per-
què la gent del poble pugui refrescar-se i suportar més bé la calor
de l 'estiu. En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat
per saber si, durant l 'època estiuenca, els l l içanencs i l l içanenques
són usuaris de la Piscina Municipal.
El resultat ha estat que, de les 31 persones que han participat a
l 'enquesta, un 23% ha dit que si i que té l 'abonament per tota la
temporada d'estiu; un 39% ha respost que si però de forma puntu-
al; un 39% ha contestat que no; i l 'opció No sap/No contesta no
l 'ha seleccionada cap participant.

*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està
oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana
es publiquen al mateix web i en el butl letí municipal. Aquests resultats es pre-
senten en percentatges sobre el total de respostes.
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Editorial

Enquesta ciutadana

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de la publicitat.

La normativa local recoll ia
l ’obl igatorietat de realitzar el
tram de vorera de les
parcel•les particulars en el
moment de construir la vi-
venda. Però, recentment,
es va modificar aquesta
normativa i ja no cal fer-les
en el mateix moment de
construir la vivenda i, fins i
tot, les obres d’adequació de
les voreres es poden exe-
cutar per via administrativa.
Actualment, l 'Ajuntament
compta amb un Pla d'Ocu-
pació destinat a la mil lora de
voreres en els trams que
corresponen a espais pú-
bl ics, que s'al largarà durant
tot l 'any i espera poder pror-
rogar.
Paral· lelament, l 'administra-
ció local inicia una campa-
nya de mil lora de voreres
per part dels particulars.
En una recent inspecció,
s'han detectat trams de vo-
reres sense construir davant
de parcel· les particulars.
Amb aquesta campanya,
l 'Ajuntament ofereix la pos-
sibi l itat de recoll ir gratuïta-
ment els metres quadrats de
panots necessaris per cobrir
el tram de vorera de cada
parcel· la, 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, però també hi ha
la possibi l itat que sigui la
Brigada d'Obres Municipal
qui les executi, previ paga-
ment d'un import determinat.
Els Serveis Tècnics
Municipals indicaran les
especificacions de cada
indret, en relació a guals
d’entrada de vehicles,
supressió de barreres
arquitectòniques i tots
aquells altres aspectes a
resoldre a la voravia, com
pals d’instal•lacions,
senyalització viària,
enl lumenat, tapes, arquetes
del gas, escossells, etc.
Les persones interessades
en aquesta campanya han
d'omplir un ful l de sol· l icitud
específic que trobaran a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
(OAC) i al web municipal.
Ll içà d’Amunt té una
extensió de carrers i voreres
que supera els 1 25 quilòme-
tres, que amb l'esforç de
l 'Ajuntament i la bona pre-
disposició dels l l içanencs i
l l içanenques podem anar
mil lorant.

L'EMO, sense deutes

L’Ajuntament ofereix la possibi l itat de recoll ir
gratuïtament els metres quadrats de panots
necessaris per cobrir el tram de vorera de
cada parcel•la, a canvi que els particulars es
comprometin a l ’execució de les obres en un
termini establert de temps.

La cancel· lació dels deutes de l'Empresa Municipal d'Obres (EMO)
suposa una reducció important del deute municipal.

L'Empresa Municipal
d'Obres (EMO) va arribar a
un acord, el passat mes de
març, amb l'entitat financera
creditora de cancel· lació de
tots els seus deutes (per va-
lor de 3.700.000 euros),
deutes provinents de la
construcció i promoció dels
64 habitatges de protecció
oficial al municipi.
L'Ajuntament ha aportat

aquests diners, prèvia ac-
ceptació per part de l'entitat
financera d'una quitança de
prop de 600.000 euros.
Aquesta operació, a més de
permetre que l'EMO tingui
una posició financera sòlida,
ha suposat una reducció im-
portant del deute municipal.
A més, ha possibil itat que els
11 habitatges que encara
estan per vendre es puguin

destinar a lloguer social, tal i
com informàvem en el butlletí
del mes passat.
En dos anys, l 'Ajuntament ha
reduït el deute municipal
acumulat en anys anteriors
en més de 1 0.000.000
d'euros i el seu ràtio
d'endeutament sobre els in-
gressos corrents se situa per
sota del 50%, quan la nor-
mativa permet fins al 11 0%.

Amb els Plans d'Ocupació, prop de 40
lliçanencs han aconseguit feina
El darrer Pla d'Ocupació convocat per l 'Ajuntament el mes passat
donarà feina a nou persones del municipi en situació d'atur.

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 és
fomentar l 'ocupació i donar
oportunitats laborals als
veïns aturats del municipi .
Des del passat 201 3, s'han
convocat diversos Plans
d'Ocupació, alguns per part
de l 'Ajuntament i altres per
part de la General i tat, que
han possibi l i tat la
contractació temporal de 36
persones.
La voluntat del Consistori
és donar continuïtat a
aquests programes laborals
que ajuden a reduir l 'atur al
nostre poble.
El darrer Pla d'Ocupació
convocat per l 'Ajuntament
el mes passat donarà feina
a nou persones del municipi

en situació d'atur i inscrites
al Servei d 'Ocupació i
Empresa de la Val l del
Tenes (SEOVT).
Aquestes persones
trebal laran, durant sis
mesos, real i tzant tasques
de reparació de voreres,
desbrossament de carrers,
així com tasques de
manteniment de parcs,

jardins, locals socials, etc.
Dues de les nou persones
ja van ser contractades a
finals de maig, amb
caràcter d'urgència,
mitjançant el SEOVT. Per a
les set places restants es
va obrir un període de
presentació de sol· l ici tuds,
que va final i tzar el passat
1 0 de juny.

Treballadors d'un dels Plans d'Ocupació

L'Ajuntament inicia una
campanya de millora de
les voreres

Horari d'estiu de l'OAC
Des del passat 25 de juny i fins al 1 0 de setembre, l 'horari de l 'Oficina
d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament és de les 8h a les 1 4h.
A partir del 1 5 de setembre tornarà a obrir també les tardes de dil luns i di-
jous de les 1 6h a les 1 9h.
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Ajuts socials per
subministraments bàsics
d'electricitat, gas i aigua
La regidoria de Benestar i Famíl ia de
l 'Ajuntament destina la partida de subvenció
que atorga la Diputació per ajuts d'urgències
socials a cobrir deutes de subministraments
bàsics de llum, aigua i gas.

Aprovació definitiva del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament, el passat 4 de juny, el POUM, que ara està pendent
de ratificació pel Ple Municipal.

L'objectiu principal del Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) és
l ’ordenació integral del
territori municipal en relació
a infraestructures, mobil i tat i
accessibi l i tat, el model
d’ocupació territorial de les
àrees residencials,
industrials i terciàries, i el
manteniment i protecció
dels espais oberts i del
patrimoni.
Altres aspectes importants
que preveu aquest docu-
ment són l ’augment de
densitat en els espais on
manca desenvolupament
urbanístic; l ’adequació al
Pla Territorial Metropol ità de
Barcelona; les previsions
d’habitatge de caràcter pro-
tegit; la previsió de sòls i
d’equipaments públ ics i
parcs urbans; refondre les
modificacions aprovades i
els instruments de planeja-
ment; ajustar el sòl urbà de
forma efectiva en els àmbits

Els ajuts socials per submi-
nistraments bàsics d'electri-
citat, gas i aigua estan
destinats a aquel les famíl ies
que no cobren cap prestació
i que reuneixen els requisits
necessaris per l ’otorgament
d’aquests ajuts socials i
evitar així tal ls de
subministrament de les
necessitats bàsiques i
mil lorar la seva situació
famil iar.
Per rebre aquests ajuts,
entre d’altres requisits, s'ha
d'estar adherit als bons
socials (electricitat, gas i
agua), que tot seguit us re-
sumim.
Per qualsevol aclariment
podeu dirigir-vos a Serveis
Socials o trucar al telèfon
93.860.72.20 i us donaran
visita per tractar el vostre
cas concret.

BONS SOCIALS DE
SUBMINISTRAMENTS

En el moment actual de
dificultats econòmiques per
a moltes persones i famíl ies
és important intentar reduir
la despesa en els
subministraments bàsics,
tenint en compte les
possibi l i tats que ofereixen
les diferents companyies.
Estem parlant dels
anomenats “Bons socials”.

Electricitat i gas
Pel que fa a electricitat i gas,
les principals companyies
ofereixen bonificacions per:
- Persones pensionistes
- Famílies nombroses
- Famílies amb tots els
membres en situació d’atur
Per beneficiar-se del bo
social, algunes companyies
demanen que es tingui
contractada la tarifa d’últim
recurs.
En el cas de la llum, cal tenir
en compte que la potència
contractada s’adeqüi a les
necessitats de l’habitatge, ja
que una part fixa de la
factura és en aquest
concepte.
S’ha de sol•l icitar
directament a cada
companyia.

Aigua
Pel que fa a l ’aigua, les
persones pensionistes o
famíl ies amb tots els
membres en situació d’atur
poden sol•l icitar a l ’Agència
Catalana de l ’Aigua el
cànon social . Consisteix a
mantenir el tipus del primer
tram del cànon d’aigua a
valor de l ’1 de gener de
201 0.
Per demanar-ho cal l l iurar la
sol•l icitud degudament
omplerta amb la
documentació a qualsevol
registre de la General itat de
Catalunya. A Serveis
Socials es disposa dels
impresos amb la informació
detal lada.
D’altra banda, es podrà
sol•l icitar a l ’Agència
Catalana de l ’Aigua una
ampliació dels trams del
cànon d’aigua en els casos
següents:
- Famíl ies de 4 o més
membres empadronades,
entre les quals hi hagi el/la
titular del contracte
- Famíl ies amb una persona
amb el 75% de discapacitat
o més, que computarà com
a dos membres. En aquest
cas caldrà aportar còpia de
la resolució del grau de
disminució i , per tant, es
recomana real itzar la
sol•l icitud en paper.
Es tracta de notificar els
membres empadronats a
l ’habitatge per tal de tenir
més m3 de consum.
La sol•l icitud es pot fer a
través de la web de
l ’Agència Catalana de
l ’Aigua o l l iurant la sol•l icitud
presencialment o per correu
certificat.

Telèfon
Els bons socials en el
telèfon depenen de la
companyia que es tingui
contractada. Hi ha alguna
companyia que fa
descomptes importants per
a persones pensionistes
que no superin uns
determinats ingressos
anuals. En tot cas, cal
consultar-ho a cada
empresa.

Beques per activitats d'estiu i esportives
Aquest estiu, la Regidoria
de Benestar i Família ha
destinat un pressupost de
4.580 euros per a beques de
casals d’estiu i d'activitats
esportives d'estiu, destina-
des a nens i nenes de
famílies amb dificultats
econòmiques.

Amb aquests diners, 1 2 nens
i nenes han estat becats per
activitats al Casal d’Estiu i 1 9
nens i nenes per activitats
esportives d’estiu. En total,
doncs, 31 infants han estat
beneficiaris d’aquestes
beques destinades a famílies
sense ingressos econòmics i

consol idats, que ha
comportat l ’augment del sòl
no urbanitzable; revisar la
normativa i ampliar els usos
en espais industrials cap a
unes zones d’activitat
econòmica més terciària i
comercial ; la revisió de la
normativa de ciutat jardí en
relació a les edificabi l i tats i
els moviments de terres;
l ’actual ització del
planejament de les
actuacions ja executades; la
real ització d’un catàleg de
patrimoni de béns protegits;
i el catàleg de construccions
en el sòl no urbanitzable.
El document també
incorpora una memòria
social , un informe de
sostenibi l i tat econòmica, de
sostenibi l i tat ambiental i de
mobil i tat, entre d’altres, que
representen els estudis
sectorials dins de
l ’elaboració del POUM i que
tenen una relació directa
amb la justificació de les

propostes.
Cal destacar que tot el
procés del POUM ha estat
estretament l l igat a la
participació ciutadana, amb
les jornades convocades,
l ’exposició públ ica dels
documents,
l ’assessorament en la
presentació d’al•legacions i
les nombroses reunions
amb tots els agents
impl icats, tant particulars
com industrials i altres ad-
ministracions, i totes les
sessions de trebal l amb el
Departament de Territori i
Sostenibi l i tat de la
General itat de Catalunya.
També cal destacar l ’aposta
de l ’actual equip de govern
de fer partícip de la revisió
del Pla a tots els grups
polítics, amb la creació de
la Mesa de Trebal l i les
sessions de debat i les
modificacions introduïdes
derivades d’aquestes
reunions.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

en situació d’atur. Aquests
menors podran gaudir,
durant 5 setmanes,
d’activitats lúdiques,
esportives i d’estiu de forma
totalment gratuïta, que con-
tribuiran al seu
desenvolupament educatiu i
relacional.
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Votació popular per triar nom
per la rotonda de l’avinguda
dels Països Catalans

Recordem que l'Ajuntament
va engegar, el mes passat,
un concurs per posar un
nom relacionat amb el
Tricentenari 1 71 4-201 4 a la
rotonda situada a la cruïl la
de l ’avinguda dels Països
Catalans amb la carretera
de Granollers.
En la primera fase del con-
curs, obert a tota la ciutada-
nia, es podien enviar
propostes de nom. Amb
totes les propostes rebudes,
un jurat ha fet una selecció
de cinc noms i ara s’obre
una votació popular on-l ine
(fins al 21 de jul iol), d’on
sortirà el nom definitiu.
Les cinc propostes de nom
són les següents:
- Tricentenari
- Sebastià Dalmau i Oller
- Antoni Viladomat i Manalt

(1 678-1 755)
- Antoni Desvalls i Vergós
(1 666-1 724)
- Herois Catalans (1 71 4)
Aquest any 201 4 es
compleix el 300 aniversari
dels fets de l’1 1 de setembre
de 1 71 4 i l ’Ajuntament està
organitzant una
commemoració d'aquesta
efemèride, que servirà per
entendre la dimensió
d'aquests fets històrics. El
programa d’actes es durà a
terme, majoritàriament, per
la Festa Major.

Aplec de Santa Justa i Santa Rufina
L'Aplec de Santa Justa i Santa Rufina tindrà lloc el diumenge 20 de
juliol.

L'Aplec de Santa Justa i
Santa Rufina tindrà l loc el
diumenge 20 de jul iol .
La programació d'enguany
comptarà amb una celebra-
ció eucarística, que oficiarà
el Bisbe, una actuació musi-
cal i , per acabar, un refrigeri
per a tots els assistents.
Recordem que l'any passat
es va commemorar el 31 è
aniversari de la reconstruc-
ció de l 'ermita i que l 'entitat
local Grup L'Abans i l 'Ajun-
tament va aconseguir verifi-
car que l 'ermita no és de
propietat privada, sinó de
propietat eclesiàstica.

Ermita de Santa Justa i Sant Rufina

La Festa Major 201 4, plena d'aniversaris

La Festa Major d'aquest any
serà una festa major d’ani-
versaris, ja que es comme-
moren els 30 anys de la
Colla de Gegants i del Ball
de Gitanes, els 20 anys de
La Juguesca i els 1 0 anys
de la Comissió de Festes. A
més, es farà un acte
especial per celebrar el
mil•lenari de la Parròquia de
Sant Jul ià. Serà una Festa
Major per bufar espelmes!
Com sempre, la Festa Ma-
jor començarà amb el
Sopar de les Àvies, que ar-
riba a la 28a edició. Se ce-
lebrarà el di jous 1 0 de
setembre, el mateix dia que
tindrà l loc el Muntronik
Festival.
El di jous 1 1 de setembre,
els actes de la Diada canvi-
aran d’ubicació i se centra-
ran en la commemoració
del Tricentenari amb la

descoberta d’un monòl i t i la
hissada d’una senyera a la
rotonda de l 'avinguda dels
Països Catalans amb la
carretera nova de Grano-
l lers. A la nit, h i haurà teatre
i concerts.
El divendres 1 2 de setem-
bre, festiu local , se cele-
brarà la Festa d'Homenatge
a la Vel lesa, que acabarà
amb l 'assistència al concert
de tarda amb l 'Orquestra La
Selvatana, la qual també
oferirà el bal l de la nit.
També tindrem la Festa
Flaixbac.
El dissabte 1 3 de setembre,
hi haurà Formigueig,

La Festa Major d'enguany tindrà l loc del dimecres 1 0 al diumenge 1 4
de setembre, enmig d'aniversaris diversos.

Correfoc i, com a novetat,
Correaigua (anomenat
Llevataques), un altre
concert i bal l de Festa Ma-
jor, i concert a l ’Embarraca’t.
El d iumenge 1 4 de setem-
bre, tindrem Gegants i Bal l
de Gitanes i , enguany, hi
haurà un espectacle de fi
de festa que combinarà foc,
l lum i so.
Entre tots aquests actes, hi
haurà les proves de La
Juguesca i activitats com-
plementàries infanti ls i
d ’esports.
En el butl letí de setembre
publ icarem tota la informa-
ció completa.

La deixal leria de Palaudàri-
es va posar a la venda, a
preus molt econòmics,
materials reuti l i tzables
aportats per la ciutadania,
en el Mercat de la Puça,
organitzat per l 'ateneu

L'Aliança el passat 7 de
juny. La parada de la dei-
xal leria va tenir unes ven-
des per valor de 244
euros. Aquests ingressos
es destinaran al Banc
d'Aliments.

244 euros per al Banc
d'Aliments
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La biblioteca habilita una
sala d'estudis per als caps
de setmana
Coincidint amb l 'època
d'exàmens, des del 24 de
maig fins el 22 de juny, la
Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres va
habi l i tar una sala d'estudi
per als caps de setmana

Wharhammer al Centre Cívic
Ca l'Artigues
A partir del mes de juliol
s’inicia una nova activitat per
als joves al Centre Cívic Ca
l’Artigues, Warhammer. Es
tracta d’un joc de miniatures
d’estratègia i ficció on es
barregen elements de ciència
ficció i fantasia heròica. Els
jugadors han de muntar i
pintar miniatures, crear

l’ambientació i després jugar
mitjançant un tauler i cartes.
L’activitat, dirigida a joves de
8 a 1 5 any, es farà els
divendres de 1 8h a 20h.
Aquesta activitat és una
iniciativa del veí de Ca
l’Artigues David Andreu, que
altrïista i voluntàriament s’ha
ofert a ser-ne el monitor.

quan la bibl ioteca està tan-
cada, els dissabtes de 1 6h
a 20h i els diumenges de
1 0h a 1 4h i de 1 6h a 20h,
adreçada a estudiants de
Batxi l lerat i universitaris.

Refresca't a la biblioteca

Els di l luns 7, 1 4 i 21 de
jul iol de 1 8h a 20h: LA
BIBLIOTECA A L'ERA
S’adequarà un espai
còmode a l ’era per tal que
infants, joves i adul ts
puguin gaudir d ’una estona
de lectura a l ’aire l l iure. H i
haurà l l ibres, contes i re-
vistes.

El dimarts 1 de jul iol a les
1 8h: RECREA'T
Diari d'estiu amb la tècni-
ca de scrapbooking. Tal ler
creatiu a càrrec de Carme
Romero i Laura Bartu i l l i .
Adreçat a nens i nenes de
9 a 1 2 anys. Cal inscripció
prèvia. Places l imitades.

Els dimarts 8, 1 5 i 22 de
jul iol a les 1 8h: TALLERS
CREATIUS
El personal de la bibl ioteca
(Agnès Navarro i Carme
Romero) portarà a terme
tal lers creatius de temàtica
estiuenca als patis interiors
de la bibl ioteca. Adreçat a
nens i nenes de 4 a 8 anys.
Cal inscripció prèvia a par-
ti r de l '1 de ju l iol . Places l i-
mitades.
- 8 de ju l iol : Tal ler de pin-
tar samarretes . Cal portar
una samarreta blanca de
cotó de casa.
- 1 5 de ju l iol : Pintem amb
els dits.
- 22 de ju l iol : El meu jar-
dinet.

Els dimecres 2, 9, 1 6 i 23
de jul iol a les 1 8h:
CINEMA FAMILIAR
A la sala d ’actes de la
bibl ioteca tindrà l loc la
projecció d ’una pel•l ícu la
adreçada a públ ic fami l iar.
L’aforament serà l imitat.
Els infants menors de 9
anys han d’anar
acompanyats d ’un adul t.
- 2 de ju l iol : "Hermano
oso". La vida de Kenai
pateix un gir inesperat

quan és transformat en un
ós, l ’an imal que més odia.
Juntament amb el seu nou
amic, en Koda, un ós molt
trapel la, viurà un arriscat i
entranyable viatge per tal
de recuperar la seva forma
humana.
- 9 de ju l iol : "Un gato en
París" . Dino és un gat amb
una doble vida. De dia, viu
amb Zoé, fi l la de Jeanne,
la comissària de pol icia. I
de ni t, recorre les teu lades
de París amb en Nico,
l ladre de joies. Jeanne ha
de perseguir constantment
en Nico i , a més, vig i lar el
Coloso de Nairobi , estàtua
buscada per Víctor Costa,
el cu lpable de la mort del
mari t de la Jeanne i pare
de la Zoé, muda des
d’aleshores. La ni t en que
Zoé sorprèn en Costa i els
seus començarà una
persecució pels teu lats de
la catedral de Nôtre-Dame.
- 1 6 de ju l iol : "El cor del
roure" (en català). El Turó
del Drac, el bosc que
custòdia en Robin, un peti t
el fo, s’està morint a causa

Durant el mes de jul iol , la Bibl ioteca Ca l'Oliveres oferirà diverses
activitats gratuïtes adreçades al públic infanti l per tal de fer més
agradable la calor de l 'estiu.

del fred i la foscor
contínua. Robin supl ica als
Déus que l ’ajud in a
combatre aquest mal que
està destru int la vida. Les
seves pregàries seran
ateses, però d’una forma
sorprenent.
- 23 de ju l iol : "Charl ie i la
fàbrica de xocolata" (en
català). Dirig ida per Tim
Burton, la pel · l ícu la està
basada en la novel · la de
Roald Dahl . Charl ie Bucket
(Freddie Highmore) és un
nen molt bo d'una famíl ia
molt pobre que guanya un
concurs per gaudir d 'una
visi ta durant tot un dia a la
grandiosa fàbrica de
xocolata d irig ida per
l 'excèntric Wi l ly Wonka
(Johnny Deep).

I durant tots els dies de
jul iol a la sala infanti l de la
Bibl ioteca trobareu un
ESPAI DE JOC , amb jocs
educatius, cooperatius,
d ’estratègia i de foment a
la lectura, per tal que
pugueu jugar en famíl ia o
amb amics.

El Centre Cívic Palaudàries i
el Centre Cívic Ca l’Artigues
romandran tancats del 28 de
jul iol al 31 d’agost, ambdós
dies inclosos.
Durant el mes de setembre
es podran fer les
inscripcions als cursos,
tal lers i activitats que
començaran a l’octubre en
ple rendiment, tot i que al
setembre ja s’ iniciaran

algunes activitats
organitzades per les
entitats.
Per a més informació i ins-
cripcions, dirigir-vos a:
- Centre Cívic Palaudàries.
Tel. 93 864 60 1 0, cc.palau-
daries@ll icamunt.cat
- Centre Cívic Ca L’Artigues.
Tel. 93 860 73 50,
cc.calartigues@ll icamunt.cat
Horari: de 1 5h a 20.30 h.

I l · lustració del ll ibre: La ola de Suzy Lee

Horari d'estiu dels Centres
Cívics

Sala d'estudis
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La Regidoria d’Esports fa
una promoció per assistir al
gimnàs del pavelló només el
mes de juliol. La promoció
consisteix a pagar una quota
única de 27€ i no pagar
matrícula. Aquesta oferta no
és acumulable a altres
descomptes que es puguin

oferir i, un cop finalitzat el
mes de juliol, es tramitarà la
baixa automàticament.
Per a inscripcions i més in-
formació: recepció del
Pavelló d’Esports, de dil luns
a divendres, de 8 a 1 3h i de
1 6’30h a 22h; tel. 93 860 70
25.

Al juliol, vine al gimnàs del Pavelló
d'Esports!
Si durant l'any no pots anar al gimnàs i al juliol tens temps per fer-ho,
aprofita i apunta't només per aquest mes.

Classes de jazz per a adults al juliol

Dies: dimarts i dijous
Horari: de 20’1 0h a 21 ’00h
Preu: abonats/des al
gimnàs, gratuït, però cal

Si t'agrada ballar i vols aprendre coreografies de jazz, pots apuntar-te el
mes de juliol a les classes per a adults que s'impartiran al gimnàs del
pavelló.

apuntar-se a la recepció del
Pavelló d’Esports; no abo-
nats/des, 1 5€
Inscripcions i informació:

a recepció del Pavelló
d’Esports, de dil luns a diven-
dres, de 8h a 1 3h i de 1 6’30h
a 22h; Tel. 93 860 70 25.

Comença la votació de DJ's
per al Muntronik Fest

El Curs de Dinamitzadors
comença a donar fruits
Per primera vegada, la regi-
doria de Joventut va orga-
nitzar, el passat mes de
maig, un Curs de Dinamit-
zadors, que va comptar amb
un total de 9 participants. Al
l larg del curs, es va treballar
la cohesió de grup, bàsica a
l’hora de treballar en equip, i
la metodologia per poder
pensar, escriure i dur a
terme un projecte social.
A partir d'aquest curs, ha
sorgit un grup de joves que
comencen a proposar i
gestionar activitats adreça-
des, de moment, a públic
adolescent i famil iar. La pri-
mera activitat proposada i

gestionada per el ls ha estat
"La Lliçana", que es va ce-
lebrar el passat 1 4 de juny,
una gimcana formada per
nou proves "divertides i
fresques". Aquest grup de
joves, i l•lusionats i compro-
mesos, tenen ganes de
continuar organitzant
activitats plegats.
Veint l 'èxit del Curs de Dina-
mitzadors, la regidoria de
Joventut no descarta fer
més edicions d’aquesta
formació per tal d’apropar
eines i recursos a la gent
jove i fomentar la
participació juvenil activa en
el nostre municipi.

Aquesta Festa Major comp-
tarà amb la segona edició del
concurs de DJ’s Muntronik
Fest, que va iniciar-se l’any
passat.
Durant el mes de juny, els
DJ’s han pogut presentar les
seves candidatures i les
seves sessions musicals a
través del web municipal.
A partir d'ara, des de l’1 fins
al 1 8 de juliol, es poden votar
els que creieu que són mi-
llors, els quals es classifica-

ran pel concurs que tindrà
lloc el dijous 1 0 de setembre,
a les 23h, a l'Embarraca't del
Pinar de la Riera. La votació
s'ha de fer a través de la no-
va pàgina web de Joventut:
www.ll icamunt.cat/joventut

Tornen les Nits a la Piscina

Durant el mes de jul iol , els
divendres, de les 9 del ves-
pre a la 1 de la matinada, la
Piscina Municipal tornarà a
estar oberta per a les per-
sones que vulguin refres-
car-se i gaudir dels inflables
i les activitats que hi orga-
nitzarà la regidoria de Jo-
ventut de l 'Ajuntament.
El preu d'aquesta activitat és
d'1 euro per als socis i sòci-
es de l 'Espai Jove El Ga-
l l iner i per als abonats i
abonades a la Piscina Mu-
nicipal (cal acreditar-ho); per
a la resta de públic el preu
és de 2 euros. Un cop
superat l 'aforament del re-
cinte, no es permetrà l 'en-
trada de cap persona fins
que ho determini el personal
de control d'accés.
Com totes les activitats que
s'organitzin de nit a la pisci-
na, les persones menors de
1 4 anys hauran d'anar
acompanyades d'una per-
sona adulta, de la qual quedi
constància a través d'un ful l
d'acompanyament, i portar
complimentat el ful l d'auto-
rització del pare, mare o tu-
tor legal conforme poden
accedir a l 'activitat. Els for-
mularis estaran disponibles
a l 'Oficina d'Atenció al Ciu-
tadà (OAC) de l'Ajuntament,
a la Piscina Municipal i a
l 'Espai Jove El Gall iner. Les
persones majors de 1 4 anys
només cal que portin el DNI .
Cal dir que no es podran
consumir begudes alcohòli-

ques dins del recinte, ni
menjar ni beure a la gespa,
només a la zona del bar. A
més, s'hauran de seguir

La Piscina Municipal tornarà a obrir les nits de divendres de juliol i la
regidoria de Joventut hi organitzarà activitats lúdiques.

sempre totes les indicacions
dels socorrristes i tenir cura
de les instal· lacions i dels
inflables.

Joventut estrena web

Inflables a la piscina

La regidoria de Joventut hi organitza activitats diverses

Els participants amb el diploma acreditatiu del curs

L’Espai Jove El Galliner deixa
enrere el Bloc i estrena un
portal web: www.llicamunt.cat/-
joventut, al qual també es pots
accedir des de la direcció
www.espaijovegalliner.cat.
Aquest nou espai a Internet
permetrà augmentar el catàleg
informatiu amb recursos sobre
itineraris del sistema educatiu,
recerca de feina, emancipació,
associacionisme, etc. A més,
se seguirà apostant per la
informació de proximitat
apropant les activitats del
municipi que siguin d’interès
juvenil. I, com a novetat més
destacada, hi haurà la

possibilitat que els propis joves
puguin participar en
l’elaboració dels continguts, a
través d’articles d’opinió,
fòrums de debat, enquestes,
etc.
Es tracta d'una pàgina web
dinàmica, interactiva i
adaptable a tots els dispositius
(ordinadors, smartphones i
tauletes), que permet accedir
de forma senzilla i ràpida a tots
els continguts en qualsevol
moment.
D’aquesta manera, la regidoria
de Joventut s’adapta, un cop
més, a les necessitats dels jo-
ves.
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Festival de cloenda de les Activitats
Esportives del Pavelló d'Esports
El Pavel ló d ’Esports va
acol l i r, el passat 1 de juny,
el Festival de cloenda de
totes les activi tats
esportives que s’han
portat a terme durant la
temporada 201 3-1 4.

El festival es va in iciar amb
la benvinguda a tots els
fami l iars i amics dels 225
participants i , seguida-
ment, es va donar pas a la
presentació dels d iferents
grups que feien

Publicitat

Festa de cloenda del cicle de
passejades "A Cent cap als
Cent”

Ll içà d'Amunt va participar,
el passat 21 de maig, a
Sant Fruitós de Bages, a
les activitats de cloenda del
curs 201 3-201 4 del Cicle de
passejades adreçades a la
gent gran "A Cent cap als
Cent" que organitza Esports
de la Diputació de Barcelo-
na.
Unes 1 .800 persones,
provinents de 47 municipis,
van participar a les
activitats que es van real i t-
zar al Parc del Bosquet on
els assistents van fer una
caminada pels seus
voltants i d iverses activitats
al pavel ló esportiu i a la
piscina municipal . També hi
va haver un espectacle
d'animació i el l l iurament
dels diplomes als partici-
pants.
Aquest cicle de passejades
adreçades a la gent gran
forma part del Programa
esportiu local d 'activitats
d'esport, salut i qual i tat de
vida, que Esports de la
Diputació impulsa des de
l 'any 2001 . Els seus
objectius són fomentar

l 'afició entre la gent gran de
real i tzar caminades amb
regularitat, motivar
l 'aprenentatge i l ' intercanvi
de coneixements en relació
al món natural i incrementar
les relacions interpersonals
i de grup en un ambient
natural i adaptat a les
seves necessitats.
Ll içà d'Amunt forma part
d'aquest intercanvi des de
l 'any 2004. En els darrers
cursos, la participació dels
caminaires l l içanecs ha
estat molt regular i sempre
s'ha comptat amb un grup
força homogeni d'unes 45
persones de mitjana,
persones majors de 50
anys que real i tzen activitat
física al Pavel ló d’Esports o
als Centres Cívics de Ca
l ’Artigues i Palaudàries.
Durant aquest curs
201 3/201 4, el nostre muni-
cipi ha compartit les
sortides amb col les de cer-
danyola del Val lès, Col lbató
i El Prat de Llobregat. A
Ll içà d'Amunt es va fer la
passejada el passat dia 1 2
de febrer.

exhibicions. H i va haver
exhibicions de jazz, dance
styles, activi tat fisica de
gent gran, g imnàstica per a
joves, steps d’adul ts,
coreografies de bal l per a
adul ts, etc.

Diferents exhibicions del festival de cloenda de les Activitats Esportives del Pavelló d'Esports Cloenda de les passejades 201 3-201 4 a Sant Fruitós de Bages
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Des de principis d'any fins
ara, l 'Ajuntament ha signat
convenis de col•laboració
amb les entitats esportives
que fomenten l ’esport en
edat de formació i/o l ’esport
femení. L’objectiu principal
d’aquests convenis és
regular la col•laboració
econòmica de l’Ajuntament
en la promoció de l’esport
en edat escolar, ja que
l 'administració local consi-
dera una necessitat priorità-
ria la formació esportiva dels
infants i joves del poble i el
foment de la competició
esportiva federada.
El suport econòmic de
l’Ajuntament és una ajuda a
aquelles entitats que
eduquen esportivament a la
nostra població, que
projecten activitats
esportives al municipi i que,
amb aquestes activitats,
ajuden a la cohesió social.
Aquests ajuts sufraguen una
part molt important del
pressupost de despesa de
les entitats i, d'aquesta ma-
nera, facil iten la realització
del seu esport i les seves
activitats.
Per la seva banda, les
entitats es comprometen a
mantenir el seu projecte
esportiu.
Fins ara, s’han signat cinc
convenis de col•laboració

Publicitat

Horari d'estiu del Pavelló
d'Esports

Horari de la Piscina
Municipal

L'Ajuntament signa convenis de
col· laboració amb entitats esportives
L'Ajuntament col· labora econòmicament amb les entitats esportives que
fomenten l'esport en edad escolar i/o l'esport femení.

Signatura del conveni amb el Club Patinatge Artístic

Piscina Municipal

Signatura del conveni amb l'Amunt Club Ciclista

Pavelló d'Esports

amb les cinc entitats que
reunien les condicions i re-
quisits: el Club Esportiu
Ll içà d’Amunt, el Club
Bàsquet Ll içà d’Amunt, el

Club Futbol Sala Ll içà
d’Amunt i, aquest passat
mes de maig, l 'Amunt Club
Cicl ista i el Club Patinatge
Artístic Ll içà d’Amunt.

La Piscina Municipal està
oberta fins a finals de setembre

(segons climatologia), de di-
lluns a diumenge, d'11 h a 20h.

L'horari del Pavelló
d'Esports es manté igual
durant el mes de jul iol : de
di l luns a divendres, de 8h a
1 3h i de 1 5h a 20h, i dis-
sabtes i diumenges, tancat.

De tota manera, hi ha varia-
cions en l 'horari del gimnàs i
de les activitats dirigides
(per a més informació: 93
860 70 25). A l 'agost, restarà
tancat tot el mes.

Club Futbol Sala Club Bàsquet Club Esportiu
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A l'escola Països Catalans,
els alumnes de 6è van fer
una representació teatral per
als alumnes de 1 r que simu-
lava un accident de trànsit i
mostrava la forma correcta
d'actuar davant d'aquest fet.
També es van fer tal lers i es
va final itzar la sessió amb
una cançó per promoure l 'ús
del cinturó de seguretat.
La sessió va estar conduïda
i supervisada per la Policia
Local i va comptar amb la
presència d'Albert Jarne,
tècnic d'Educació per a la
Mobil itat Segura del Servei
Català de Trànsit (SCT), que
va explicar que "el SCT té
com a objectiu principal
reduir els accidents i, una de
les coses cabdals per fer-ho,
és l 'educació per a la
mobil itat segura, que té com
a final itat que les persones
puguin exercir el seu dret a
la mobil itat per la via pública
respectant la pròpia salut i la
dels altres". Jarne va valorar
la tasca de la Policia Local
en aquest àmbit i va dir que
"s'està fent des de fa molts
anys, amb diferents
monitors, amb una evolució
molt positiva i sempre amb
una bona predisposició i una
gran voluntat per mantenir
aquesta feina en matèria
d'educació viària".
Per la seva banda, a l 'institut
Ll içà, els alumnes de 1 r
d'ESO van fer un recorregut
en bicicleta per vies del
centre urbà i zones rurals
amb l'objectiu de posar en
pràctica els conceptes
assolits a les sessions
teòriques. Aquesta activitat,
que es va estrenar l 'any
passat, és una manera
lúdica de promoure la
mobil itat responsable i
segura com a usuaris de la
via pública.
L'activitat va comptar amb la
col· laboració de Mònica
Rosell , Coordinadora
d'Educació per a la Mobil itat
Segura de l 'Àrea Regional
de Trànsit Metropolitana
Nord del cos dels Mossos
d'Esquadra.
Aquestes dues activitats són
una pinzel lada de la tasca
educativa i el treball que
està portant a terme el cos
policial al municipi. La
Policia Local de Lliçà
d'Amunt treballa de forma
continuada per a l 'educació
per a la mobil itat segura als
centres educatius del
municipi i disposa de tres
monitors titulats formats en
la matèria per l 'Institut de
Seguretat Pública de
Catalunya seguint les
directrius del SCT.

L'escola és un mitjà idoni
per arribar a tots els nens i
nenes, els quals són usuaris
de la via pública. Els
monitors d'educació viària
prioritzen el foment del
respecte per la resta
d'usuaris i per les normes
que regulen el trànsit per
sobre dels coneixements.
Tots els estudis sobre les
causes dels accidents de
trànsit coincideixen en que
el factor humà és el principal
responsable. Els valors
adquirits, les experiències
viscudes, les emocions, els
coneixements, les
habil itats. . . incideixen en el
comportament de cadascun
de nosaltres com a usuaris
de la via. En aquest sentit,
els nens i nenes han
d'aprendre a fer ús de les
vies a efectes de mobil itat i
no per exercir la
competitivitat o uti l i tzar-les
com a mitjà de recerca de
sensacions de risc. Les
activitats organitzades
fomenten les actituds
cíviques i posen èmfasi en
els riscos que pot comportar

Educació viària als centres educatius
La Policia Local imparteix educació viària, periòdicament, a les escoles i
instituts del municipi. Les darreres activitats van tenir lloc el passat 27 de
maig.

un mal ús de la via pública.
També s'incideix molt en la
vulnerabil itat dels vianants i
els cicl istes sobre la resta de
vehicles.
La formació també incentiva
la vessant participativa dels
alumnes, animant-los a
expressar la seva opinió i
treure conclusions pròpies
relacionades amb la seva
seguretat.
Les sessions combinen els
elements lúdics amb
continguts més pedagògics
sobre la normativa viària
relacionada amb la seva
edat, principalment sobre els
sistemes de retenció i altres
elements de seguretat.
Es treballa amb continguts
normalitzats mitjançant
programacions elaborades
pels monitors i supervisades
pels responsables del SCT.
Els monitors van començar
a treballar amb els alumnes
de 1 r i 5è de Primària i 3r
d'ESO i, des de fa dos anys,
també treballen amb els
alumnes de P5, 3r de
Primària, 1 r ESO i 2n de
Batxi l lerat.

Sortida amb bicicleta

El 41% de la ciutadania
ll içanenca va anar a votar el
passat 25 de maig, dia de les
Eleccions al Parlament
Europeu. En les eleccions
europees del 2009, la
participació es va situar en el
33% de l'electorat, 8 punts
per sota de les eleccions
d'enguany.
A Lliçà d'Amunt, la força més
votada va ser ERC, que va

Resultats de les Eleccions al
Parlament Europeu 201 4

obtenir 968 vots, que
representen un 21% del total.
La segona força més votada
va ser el PSC amb 748 vots
(1 6%). En tercera posició es
va situar CiU amb 698 vots
(1 5%), seguit del PP que va
obtenir 529 vots (11%), ICV-
EUiA amb 467 vots (1 0%),
C's amb 378 (8%) i la
formació Podem que va ob-
tenir 257 vots (5%).

Moment de la cancó per promoure l'ús del cinturó
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Crida a voluntaris per a
l'alletament de camades de
gats
L'Ajuntament no té mitjans
per atendre totes les
camades de gats acabats de
néixer, alguns recuperats de
contenidors d'escombraries,
que necessiten alimentació
especial durant algunes
setmanes.

Per això, l 'administració lo-
cal demana la col· laboració
de voluntaris per fer aquesta
tasca, als quals facil ita
formació, estris i al iments.
Si penses que pots ajudar,
posa't en contacte amb la
regidoria de Medi Ambient.

Cursos del SEOVT

La producció d'escombraries i els nivells
de reciclatge es mantenen estables
L'evolució de la producció i de la recollida selectiva indica una
estabilització de xifres, tot i que continua la tendència de reducció
moderada de la recollida selectiva.

Durant l ’any 201 3 es van
generar a Lliçà d’Amunt
9.636,60 tones
d’escombraries, el que
representa una mitjana de
producció diària de 26.400
kgs. D’aquestes, el 60% va
acabar a l’abocador de
Santa Maria de
Palautordera, bé perquè no
eren materials reciclables o
perquè la ciutadania no va
fer la separació en origen als
seus domicil is i els va
dipositar al contenidor de la
resta.
Per altra banda, doncs,
només el 40% dels residus
es van recoll ir selectivament,

dels quals, en xifres
rodones, un 1 0% van
correspondre a la triple
fracció de vidre (3,4%),
envasos (2,9%) i paper
cartró (3,5%); un 1 0% a la
matèria orgànica; i un 20% a
la deixalleria.
L’evolució de la producció i
de la recoll ida selectiva
indica una estabil ització de
xifres, amb resultats molt
similars a l’any anterior, tot i
que continua la tendència de
reducció moderada de la
recoll ida selectiva, que el
2009 havia arribat al 46%.
Malgrat això, els resultats de
la recoll ida selectiva per

habitant són mil lors que els
d’altres municipis similars en
població i/o sistema de
recoll ida.
A les deixalleries del centre i
de Palaudàries prop de
20.000 usuaris van portar
unes 1 .900 tones de residus,
i uns 1 .1 60 titulars es van
beneficiar del descompte
fiscal del 1 5% per ser-ne
usuaris amb targeta.
Finalment, el cost del
tractament es va poder
disminuir una mica i el cost
global se situa de mitjana en
0,1 63 €/kg de residus
gestionat i 1 07,73
euros/habitant empadronat.

Horari d'estiu de les
deixalleries

Balanç positiu de la gestió directa del servei
de gestió de residus i neteja viària
Després de cinc mesos de
funcionament del servei de
gestió de residus i neteja
viària en règim de gestió
d irecta des de l ’Ajuntament
el balanç és positiu . El
servei s’ha prestat
correctament, sense
incidències destacables,
sota la d irecció de la

Regidoria de Medi Ambient.
Cal destacar la mi l lora en
el manteniment mecànic i
l ’equ ipament dels vehicles
industrials amb noves
tecnologies (sistemes de
posicionament geogràfic i
sensors de buidatge i
escombrat) que, juntament
amb un software

especial i tzat, permeten
obtenir informació
operativa a temps real i
passat molt úti l de cara al
seguiment i plan ificació de
les tasques. Per aquest
motiu , la Diputació ha
atorgat un ajut a
l ’Ajuntament de gairebé
5.000 euros.

Notícies de l'Ajuntament

La Mancomunitat de la Vall
del Tenes, a través del
Servei d’Empresa i
Ocupació de la Vall del
Tenes (SEOVT), organitza
aquest jul iol dos cursos de
formació destinats tant a
treballadors en actiu
(formació tripartita) com a
persones aturades:

- Curs de manipulació
d’aliments: dimarts 8 i
dimecres 9 de jul iol de 8:30h

a 11 :30h al Centre Cívic de
Bigues i Riel ls (C/ Anna
Mogas, 1 30). Preu: 37,5€.

- Curs de conducció de
carretons elevadors: part
teòrica el divendres dia 11
de jul iol de 1 4:30h a 1 8:30h
a la sala de cultura del Casal
Social de Lliçà de Vall (Av.
Montserrat s/n) i part
pràctica el dissabte dia 1 2
de jul iol de 9h a 1 3h a les
instal•lacions de Lliçà de Vall

de l’empresa col•laboradora
V.M.V. Group (Salerm
Cosmetics). Preu: 80€.

Inscripcions a través del
SEOVT: C/ Doctor Bonet nº1
de Lliçà d’Amunt; Tlf: 93 841
58 1 2.

Les escoles, a favor de l'educació musical
Les quatre escoles del
municipi es van adherir a la
iniciativa "Dóna la nota", del
Centre d'Aprenentatge Pau
Casals, per reivindicar la
importància de la música com
a element bàsic per a
l'educació de l'alumnat i, el
passat 6 de juny, a les 11 h, al
pati de les respectives
escoles, van cantar la cançó
"Mirall de Pau", composada
per a l'ocasió, de forma si-
multània a moltes escoles i
instituts d'arreu de Catalunya.



1 .- Aprovació d'actes anteriors.
El Ple va aprovar les actes de les
sessions del 28 d'abri l (extraor-
dinària), 27 de març (ordinària) i 5
de maig (extraordinària) amb la
introducció de dues esmenes. La
primera, a petició d'ERC, consis-
tia a introduir, en el punt de la ra-
tificació del conveni
d'indemnització pel rescat de la
concessió del servei de recoll ida
d'escombraries, del Ple ordinari
del 27 de març, la intervenció de
la Secretària dient que no hi havia
acords posteriors a aquest conve-
ni. La segona esmena, a peticio
de la regidora no adscrita, consis-
tia a introduir, en la pregunta de
CiU sobre la baixa de la Sr. Maria
Marcos, del mateix Ple, la inter-
venció de l'Alcalde dient que
aquesta regidora no cobrava
3.000 euros mensuals ni tampoc
el seu sou com a Alcalde arribava
a aquesta xifra.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets
d'Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets
d'Alcaldia emesos del dia 1 0 de
març al 9 de maig, que van del
número 1 64 al 294.

3.- Donar compte de l'acolli-
ment de l'Ajuntament a les ex-
cepcions de la disposició
transitòria desena de la LRSAL.
Es va donar compte que l'Ajunta-
ment s'acull a les excepcions de
la Disposició Transitòria desena.
La Disposició transitòria desena
de la Llei de Racionalització i
Sostenibi l itat de l 'Administració
Local estableix que les entitats lo-
cals que compleixen els objectius
d'estabil itat pressupostària i deute
públic i que el període mitjà de
pagament als proveïdors no
superi en més de trenta dies el
termini màxim previst a la norma-
tiva de morositat no se'ls aplica-
ran els límits previstos als articles
75 bis i tercer i 1 04 bis de la Llei
reguladora de les Bases del Rè-
gim Local fins el 30 de juny de
201 5.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va expli-
car que aquest punt feia referèn-
cia al seu sou com a Alcalde. El
límit estava establert en 50.000
euros i el l en cobrava 50.51 0.
Però, tenint en compte la situació
econòmica de l'Ajuntament, se l i
permetia mantenir-lo fins el 30 de
juny de 201 5.

4.- Donar compte dels informes
d'Intervenció del primer trimes-
tre de 201 4.
Es va donar compte dels informes
d'intervenció sobre compliment
del termini de pagament a proveï-
dors del primer trimestre de 201 4.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va expli-
car que es tractava d'un tràmit
que s'havia de fer trimestralment
a petició del Ministeri d'Hisenda,
seguint el compliment de la l lei
d'estabil itat pressupostària.

5.- Sol· licitud de subvenció
consistent en la realització
d'actuacions de conservació o
manteniment de lleres públi-
ques en tram urbà.
El Ple va acordar d'acceptar les

bases de la convocatòria de sub-
vencions consistents en la realit-
zació d'actuacions de
conservació i manteniment de lle-
res públiques en tram urbà i de
disposar que l'Ajuntament es farà
càrrec del finançament del 20%
del total del pressupost de l'actu-
ació, que és d'un màxim de
1 5.000 euros, inclosa la part pro-
porcinal d'IVA. Les actuacions
que caldria realitzar serien al tram
urbà del riu Tenes amb l'objectiu
bàsic de retirar del centre de la
l lera els arbres i altres elements
vegetals que puguin obstacularit-
zar de forma sensible els pas de
l'aigua i els flotants que aquesta
transporta en cas d'aiguat, i ga-
rantir el bon estat del tram des-
prés dels treballs d'ampliació de
la l lera i la extracció d'arbres de
fa uns anys.
El regidor de Medi Ambient, Albert
Iglesias, va explicar que es trac-
tava d'una subvenció de l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA) que
serviria per netejar d'arbres i
plantes invasores, sobretot ver-
disses i canyes, el tram de la l lera
del riu Tenes que va del carrer del
Tenes al Pinar de la Riera. El cost
per l 'Ajuntament, va dir, serà del
20% del total de la subvenció que
sigui atorgada, és a dir, 3.000 eu-
ros en el cas que la subvenció to-
tal sigui de 1 5.000 euros.
UNANIMITAT

6.- Conveni de cooperació
intermunicipal entre els ajunta-
ments de Granollers, les Fran-
queses, Lliçà d'Amunt i
Canovelles per la prestació
conjunta del servei de taxi en
l'àmbit territorial dels municipis
adherits.
El Ple va aprovar el conveni de
cooperació intermunicipal a subs-
criure entre els Ajuntaments de
Granollers, Les Franqueses, Ll içà
d'Amunt i Canovelles per a la
prestació conjunta del servei del
taxi en l 'àmbit territorial dels mu-
nicipis esmentats, així com de la
resta de municipis que tenint una
important influència recíproca ter-
ritorial, estiguin interessats en la
seva adhesió.
El regidor de Transport Públic i
Mobil itat, Antonio Guijarro, va ex-
plicar que es tractava d'un servei
més de transport amb el qual es
podrà accedir a Granollers o a la
resta de municipis subscrits al
conveni amb taxi com si fos un
transport urbà i no interurbà, ja
que les tarifes estaran unificades.
Segons el regidor, aquest conveni
beneficiarà tant als usuaris com
als mateixos taxistes que, un cop
en el l loc de destí, no hauran de
tornar de buit i podran agafar al-
tres usuaris.
ERC va comentar que li semblava
raonable haver subscrit aquest
conveni pel termini d'un any, ar-
gumentant que poden haver-hi
aspectes que calgui corregir des-
prés de fer-ne una valoració.
CiU va demanar el compromís de
fer aquesta valoració, on també
es tingui en compte l 'opinió del
taxista de Lliçà d'Amunt.
UNANIMITAT

7.- Cessió a la Generalitat de

l'ús de l'equipament municipal
del carrer de Folch i Torres per
a la continuïtat de l'escolaritza-
ció de l'alumnat de secundària
pel curs 201 4-1 5.
El Ple va acordar cedir gratuïta-
ment a favor de la Generalitat de
Catalunya l'ús de les sales 5, 6,
7, 8 i 9 de la primera planta de
l'equipament municipal situat al
carrer de Folch i Torres per donar
continuïtat a l 'escolarització de
l'alumnat de secundària per al
curs 201 4-1 5. També va aprovar
de prorrogar la cessió d'ús gratuït
temporal d'aquest equipament,
aprovada pel Ple del 21 de jul iol
de 2011 , per un any improrroga-
ble, atès que ja s'hauran acom-
plert els quatre anys des de la
seva signatura. A més, va acordar
que, en tractar-se d'un institut, les
despeses corresponents a les
obres i instal· lacions, el projecte,
la direcció de l'adequació dels es-
pais cedits, la conservació, el
subministrament de serveis, el
manteniment i la vigi lància del re-
cinte del centre educatiu aniran a
càrrec del Departament d'Ense-
nyament. Tenint en compte que
l'edifici és compartit amb altres
usos municipals, el pagament del
subministre dels serveis de la part
cedida al Departament es farà en
funció de la diferència entre
l 'històric de les factures dels dos
últims anys i les factures actuals.
La regidora d'Educació, Eugènia
Sanz, va explicar que l'any vinent
es necessita la part esquerra de
la primera planta de l'edifici per
ubicar dues classes de 1 r d'ESO.
La regidora va dir que el conveni
passa i la Generalitat no constru-
eix l 'edifici definitiu, tot i que
l'Ajuntament no ha deixat de re-
clamar-lo. El conveni s'esgota
l 'any vinent, és evident que la
Generalitat no té diners per cons-
truir i ens haurem de trobar i veu-
re com enfoquen el tema, va
comentar. De moment, segons la
regidora, s'ha exigit que condicio-
nin bé algunes parts de la zona
educativa de l'edifici, segons indi-
cacions de la direcció i l 'AMPA.
ERC va dir que, com ja havia
advertit a l 'inici del mandat, al fi-
nal del conveni ens trobarem
sense l'edifici definitiu construït,
amb l'edifici provisional ple de
nens i nenes, i l l igats de mans i
peus. També va dir que segura-
ment la Generalitat construïrà
abans instituts que estan en
barracons que el del nostre muni-
cipi que està en un edifici provisi-
onal. Aquest grup polític va
proposar de començar a pensar
accions per fer.
L'Alcalde va intervenir per dir que
no és veritat que els edificis amb
barracons tinguin prioritat, que la
Generalitat té la seva planificació
i que hi ha instituts pendents de
construir des de fa 11 anys i el
nostre en fa 4.
CiU també va coincidir a dir que
estem ll igats de mans i peus.
Per la seva banda, ICV-EUiA va
expressar-se així: "ens han près
el pèl, no tenim projecte ni tin-
drem res". Segons aquest partit
polític, s'hauria d'haver dit no des
del principi; "la nostra l luita va
acabar en el moment de cedir",
va dir. "Els pares haurien preferit

estar en barracons però en la ubi-
cació correcta que en un edifici al
centre urbà", va concloure.
La regidora no adscrita va co-
mentar que no es podien pas dei-
xar els alumnes al carrer. Va dir
que, per bona fe, aquest conveni
se li havia anat de les mans a
l'Ajuntament, que hauria d'haver
estat més contundent, i va recò-
neixer part de l 'error.
L'Alcalde va afegir que no creia
que ens haguéssin près el pèl,
que la Generalitat no té diners,
que l'Ajuntament ha fet tota la
pressió possible i que la nostra si-
tuació no és diferent de la d'altres
municipis de la resta de Catalu-
nya.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ EN CONTRA
NO ADSCRITA_ ABSTENCIÓ

8.- Moció de suport a la candi-
datura per la declaració de pa-
trimoni mundial de la UNESCO
de la portada del monestir de
Sant Maria de Ripoll.
El Ple va acordar donar suport a
la candidatura de la Portalada del
Monestir de Santa Maria de Ripoll
per tal que sigui declarada Pa-
trimni Mundial de la Humanitat
per part de la UNESCO.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va puntu-
al itzar que molts ajuntaments
l 'havien aprovat i que creia que
era mereixedora d'aprovar-se.
UNANIMITAT

9.- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 0.- Mocions.
Els grups polítics municipals
d'ERC, CiU i ICV-EUiA van pre-
sentar una moció sobre el mani-
fest de la Vall del Tenes sobre el
dret a decidir que proposava
l'adhesió de l'Ajuntament a
aquest manifest.
El PSC va dir que hi estava
d'acord dins d'un marc democrà-
tic.
El PP va manifestar que votaria
en contra de qualsevol qüestió
que fes referència a la divisió
d'Espanya.
ERC va comentar que, evident-
ment en el marc legal que convin-
gui però reivindicant-lo i
considerant-lo legítim, la institució
de l'Ajuntament ha de donar-hi
suport i estar amb la societat,
amb el que creu una àmplia ma-
joria. Hem de trobar el mecanis-
me per poder-lo exercir, va
concloure.
ICV-EUiA va dir que el dret a de-
cidir és bàsic.
La regidora no adscrita també va
dir que hi estava d'acord dins de
la legalitat.
PSC_ A FAVOR
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR
NO ADSCRITA_ A FAVOR
ERC va presentar tres mocions:
- sobre el suport al Parlament i al
Govern per a la consulta del 9 de
Novembre que proposava el com-
promís, suport i col· laboració amb

Ple ordinari del 29 de maig
el Parlament i Govern català per
tal que es pugui celebrar la con-
sulta sobre el futur polític de Ca-
talunya del 9 de novembre de
201 4. El PSC va dir que hi estava
d'acord sempre que fos dins d'un
marc legal.
El PP va dir que votaria en contra
per la mateixa raó del punt ante-
rior.
La regidora no adscrita també va
dir que hi estava d'acord si es feia
legalment.
PSC_ A FAVOR
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR
NO ADSCRITA_ A FAVOR
- sobre el retorn de les com-
petències al Ple Municipal que
proposava assumir totes les com-
petències que té assignades per
l lei i revocar tots els acords de
delegació que hagués decidit
abans d'aquest Ple.
En la sessió de 22 de juny de
2011 el Ple va cedir algunes de
les seves competències a l'Alcal-
de i la Junta de Govern Local.
Però, tenint en compte que la l lei
obliga a fer publicitat dels acords
d'aquestes matèries delegades,
ERC proposava tornar aquestes
competències al Ple.
L'Alcalde va explicar que es trac-
tava de competències relaciona-
des amb tres temes: preus
públics, accions administratives i
judicials, i plans d'emergència, i
que s'havia fet així per tal d'agil it-
zar-los. Segons ell , tornar-ho al
Ple l i semblava poc operatiu, però
ho recolzaria perquè entenia que
calia garantir la participació ciuta-
dana. Tot i això, va demanar de
fer una excepció amb els Plans
d'Emergència, que cal activar
amb més urgència.
UNANIMITAT
- sobre el Decàleg de Bones Pràc-
tiques en la Comunicació Local
que proposava l'aprovació d'aquest
decàleg, elaborat per la Universitat
Autònoma de Barcelona, i la seva
publicació al web municial i altres
mitjans que es considerin necessa-
ris, a més d'adaptar els mijans de
comunicació municipals als re-
queriments d'aquest decàleg.
El regidor de Comunicació, Albert
Iglesias, va dir que aquest regla-
ment ja estava penjat al web muni-
cipal i que s'hi estava a favor, però
va demanar de poder ajornar-ne
l'aprovació fins al proper Ple, on
també es vol aprovar un reglament
de participació dels grups polítics
municipals en els mitjans de comu-
nicació municipals, que se'ls ha
passat per poder treballar conjun-
tament,
ERC va contestar que no trobava
incompatible fer l'aprovació del
decàleg ara i del reglament en el
proper Ple.
L'Alcalde va afegir que la voluntat
és anar complint el que diu el
decàleg dins de les possibilitats.
UNANIMITAT

11 .- Preguntes.
ICV-EUiA va formular preguntes
sobre la reparació i mil lora dels
carrers i voreres, el trànsit al vol-
tant del carrer de Francesc Macià
i la seguretat de la rotonda de Ca
l'Esteper.
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Festes de barri dels
mesos de juliol i agost
- Barri de l ’Al iança: 5 jul iol
- Can Salgot: 5 i 6 jul iol
- Ca l’Artigues: 5 i 6 jul iol
- Palaudalba: 1 1 , 1 2 i 1 3 jul iol
- Can Xicota: 1 1 , 1 2 i 1 3 jul iol
- Ca l’Esteper: 1 8, 1 9 i 20 jul iol
- Can Rovira Vell : 1 8, 1 9 i 20 jul iol
- La Sagrera: 1 9 jul iol
- Can Rovira Nou: 25, 26 i 27 jul iol
- Pinedes del Vallès: 1 , 2 i 3 agost
- Can Roure: 26 i 27 de jul iol , i 2 i 3 d'agost

Jul iol-Agost de 201 4

La “I I I Fira de botigues al
carrer”, organitzada per
l ’Associació de
comerciants, empresaris i
professionals de Ll içà d’A-
munt, va tenir l loc el passat
dissabte 7 de juny. Com en
anys anteriors,
l ’esdeveniment estava
emplaçat a la plaça de Jul ià
Matí Pou.
Enguany hi van participar
24 empreses del municipi ,
associades a l ’entitat orga-
nitzadora.
Per fer més atractiva la fira,
aquest any els

Celebració de la III Fira de Botigues al carrer
organitzadors van elaborar
una pael la sol idària per
aproximadament unes 1 50
persones, els beneficis de
la qual es destinaran a
cobrir les necessitats de
famíl ies desafavorides del
poble.
La diada va comptar amb
atraccions per a la quitxal la
i , a més, al l larg de la
jornada van anar desfi lant
diverses entitats del poble
que van col· laborar-hi amb
una demostració de les
seves activitats.
El final de festa el va posar

el Mag Marin.
L’ACLL ha valorat
positivament
l ’esdeveniment, tot i ser
conscients que encara es
una fira jove i que el seu
objectiu es consol idar-se
amb l ’organització de dues
fires l 'any o altres activitats
com la de “fora estocs”, que
l ’any passat es va
organitzar cap a la tardor.
Un altre dels objectius és
anar incrementant els socis
de l ’entitat, que aquest any
ha augmentat amb sis socis
més.

Aplec de Sant Baldiri

Els pares i les mares que vulguin fer saber el
naixement del seu fi l l /a a través del butl letí, poden
ll iurar una fotografia del nadó, amb el nom i la
data de naixement, durant la primera setmana del
mes anterior a la publicació, a través del correu
electrònic butl leti@ll icamunt.cat, per fax (93
841 41 75), per correu ordinari (c. d’Anselm
Clavé, 73 - 081 86 Lliçà d’Amunt) o personalment,
a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament.
També hauran de passar per l ’Ajuntament a
signar un ful l d’autorització per a la publicació
d’imatges de menors en els mitjans de
comunicació municipals.

La Comissió de l 'Aplec de
Sant Baldiri va organitzar,
el segon cap de setmana
de juny, l 'Aplec de Sant
Baldiri . La programació
d'enguany va comptar amb
una cantada d'havaneres i
cremada de rom, el dissab-
te; una arrossada popular,
el d iumenge; i la celebració

eucarística, seguida d'una
cantada del Cor Claverià
L'Al iança, el d i l luns. El dia
de l 'arrossada, els prop de
350 assistents van poder
contemplar una exposició
de fotografies de les dife-
rents edicions d'aquest
aplec, que enguany arriba-
va a la 20a edició.

L'Ajuntament dóna les gràcies a
l 'Associació de comerciants, em-
presaris i professionals de Ll içà
d'Amunt per la donació a Serveis
Socials de 400 euros, provinents
de l 'arrossada popular, destinats a
ajudar a les famíl ies del poble més
desfavorides econòmicament.



Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Galceran: 5 i 6 de jul iol i 9, 1 0 i 1 5 d'agost
Trul lols: 1 2 i 1 3 de jul iol i 1 6 i 1 7 d'agost
Portabella: 1 9 i 20 de jul iol i 23 i 24 d'agost
Valeta: 26 i 27 de jul iol i 30 i 31 d'agost
Esplugas: 2 i 3 d'agost
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i festius
de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:
Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Fora d’aquests horaris de guàrdia i per a urgències, cal
trucar a la Policia Local: 93 860 70 80

- Del 21 de ju l iol a 1
d ’agost: obert de 8h a 1 5h,
amb servei complert de
Medicina de Famíl ia i I nfer-
meria
- Del 4 d ’agost al 1 0 de
setembre: Tancat

El butlletí també té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Horari d'estiu del CAP
Palaudàries

El Mini "A" del Club Joventut
Badalona, on juga a bàsquet
el jove l l içanenc Joel Juárez,
va guanyar, per segona
temporada consecutiva, el
Campionat de Catalunya
celebrat l '1 de juny a la Seu
d'Urgell .
En el primer partit es van
imposar de manera clara a
Força Lleida per 39 a 89. En
el segon partit també van
vèncer al CB Banyoles per
29 a 79. A la final es van
enfrontar al JAC Sants i els
verd-i-negres es van
imposar després d’un partit
disputat, per 52 a 66.
Per altra banda, Joel Juárez
va participar, del 1 2 al 1 6
d'abri l , en el Campionat
d'Espanya de Seleccions
Autonòmiques Mini, a San
Fernando (Cadis). L'equip
masculí de la Selecció de
Catalunya, on va jugar el jo-
ve l l içanenc, va quedar
sots-campió.
L'equip català, després d'un
bon inici de partit, es va
veure superat per la selecció
madri lenya (62-74). Els
catalans van donar la cara
en tot moment, van aconse-
guir retal lar distàncies i va
defensar al màxim fins
l 'últim segon.

Entitats i Bústia del lector
El butlletí té un espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. No hi tenen cabuda les entitats vinculades a algun
partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

Per urgències fora d’aquest
horari :
- CAP La Cruïl la: de 8h a
21 h
- Atenció continuada del
CAP La Cruïl la: de 21 h a
24 h

En el Sorteig de la Lotería
Nacional celebrat el d ia 1
de maig, el Segon Premi
del sorteig , núm. 37.41 2,

Un segon premi de la Lotería
Nacional cau a Lliçà d'Amunt

El jove lliçanenc Joel Juárez, campió de
Catalunya i subcampió d'Espanya de
minibàsquet

Figueras, Premi Nacional de Disseny

En el Campionat de Catalunya

Amb la Selecció Catalana
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va estar consignat al punt
de venda de Ll icà d’Amunt
si tuat al número 1 3 del
Passeig de Can Salgot.

CAP Palaudàries

L'empresa ll içanenca
Figueras International
Seating, especial ista en la
rendibi l itat i optimització de
l 'espai a través de sistemes
de seients basats en
l 'enginyeria, la innovació i el
disseny, ha estat
guardonada amb el Premi
Nacional de Disseny per
tota la seva trajectòria.
Aquest és el més alt guardó
en el camp del disseny i la
innovació a Espanya atorgat
a una empresa. El Premi
Nacional de Disseny
distingeix a aquelles
empreses que han uti l i tzat
el disseny com a element
impulsor dels processos

d'innovació i que demostren
resultats positius en el
mercat gràcies a incorporar-
lo
Per Figueres, aquest guardó
no hagués estat possible
sense la capacitat creativa i
les idees dels seus clients,
ja que enfoca el disseny
pensant en l 'usuari. Segons

Josep Figueras, "en realitat
els nostres mil lors
dissenyadors són els
nostres cl ients, ja que són
els que ens plantegen les
seves veritables necessitats.
Són els seus reptes els que
ens ajuden a innovar ia
evolucionar com a
empresa".

Notícies del Poble



"República o Monarquía", "Democracia o Imposición real", ahora tocaba decidir, después del abandono o abdicación de Juan Carlos es sumamente importante un
“referéndum”.
Se nos está negando otro de los derechos constitucionales, de que "el pueblo es soberano"; es el momento de que se hiciera un referéndum para que, de forma
democrática y participativa, el pueblo decidiera en las urnas si quieren continuar o no con la monarquía o, por el contrario, quieren una república. Es lamentable que
algunos que se han llenado la boca de consulta para Catalunya no tengan la misma opinión respecto a un referéndum sobre el modelo de estado. También lamentamos
el papel jugado por el PSOE en un momento tan significativo como este, porque no quieren abandonar el idilio con el PP de ser eternamente parte intrínseca del
bipartidismo, ahora más empobrecido y decadente que nunca.
Aunque a nivel de estado no ha sido posible tener en cuenta la mayoría de opiniones de la población, a nivel local queremos que se tengan en cuenta las casi 400 firmas
que el 1 9 de enero de 201 4 se entregaron en el Ayuntamiento, recogidas por la A.VV. de Ca L’Artigues, para que, de una vez por todas, se reparen los problemas en la
rotonda situada entre las calles Matarranya y Ca l’Artigues. Tenemos técnicos para buscar la solución idónea, tenemos dinero para hacerlo, solo falta voluntad política;
exigimos una solución inmediata a este problema, porque así lo demandan los vecinos más afectados, y queremos la solución "ya" y no como siempre, cuando estamos
en campaña electoral. También queremos evitar más accidentes, por tanto es necesaria una solución definitiva al problema de circulación en la zona del barrio de Sant
Baldiri y alrededores, por supuesto, respeto a los vecinos que están luchando y preocupándose de este asunto, para evitar lamentaciones después.
Lliçà d'Amunt se merece más.

Grups Municipals

Primer de tot volem agrair a la ciutadania que, un cop més, va confiar en el nostre parti t a les darreres eleccions europees i que va fer possible que fóssim
la segona força més votada del nostre municipi . Això és la mostra que hi ha molta gent que creu en el nostre projecte polític i ens dóna força per continuar
trebal lant com sempre i com fins ara hem fet. Res ni ningú ens aturarà per demostrar que som un equip sòl id i solvent, amb i l•lusió, amb força, i que mai
entrarem en cap joc brut.
La democràcia és un gran joc on tots els ciutadans i ciutadanes tenim el dret i el deure de participar; on se’ns donen les eines suficients per ser escoltats i
per l lu itar per al lò que creiem just i necessari per l ' interès general de tothom. Aquest és un dret. Però també hi ha el deure de jugar net i de compl ir les
regles del joc i , sobretot, fer-les compl ir. En aquests moments, on la feina i imatge dels representants polítics està molt malmesa, jugar a fer trampes
només fa que desacreditar de forma fulminant i deixar en evidència qui escul l aquest camí, però, el temps posa cadascú en el seu l loc, el l loc que cadascú
es mereix.
La nostra Agrupació no ha jugat mai a fer joc brut i tenim molt clar que no ho farem ara ni mai. Els nostres conciutadans es mereixen tot el respecte de les
institucions i dels seus representants. No trebal lem amb cap interès personal ni amb cortines de fum i tenim molt clars els nostres ideals. Tenim un
projecte comú, tots estem en el mateix vaixel l i tots remem en la mateixa direcció. Com qualsevol altra ciutat del món, Ll içà d'Amunt es mereix que els
seus representants polítics estiguin al nivel l que la gent espera i que trebal l in, que respectin el seu càrrec i que actuïn amb conseqüència amb els seus
actes. Sembla que a aquestes alçades hauria de donar-se per fet, però malauradament aquest missatge encara no ha arribat a tothom.

Al Ple Municipal del mes de maig, el regidor de mobil itat va reconèixer que la nova rotonda de Ca l'Esteper no funciona correctament. La culpa, segons el
regidor, és del disseny de l'obra. Fa massa pendent i l 'enl laç amb els carrers no està ben resolt. La sortida direcció Ca l'Artigues és estreta. La sortida cap a
Ca l'Esteper fa un gir que obliga a envair el carri l contrari. El govern municipal admet que és una rotonda complicada, que obliga a prendre moltes
precaucions a l 'entrar-hi i sortir-ne, especialment pels autobusos i els camions.

Cap d'aquestes característiques forma part del disseny. L'error està en els canvis que es varen fer en l 'execució de l 'obra. Va ser en el procés de construcció
que es varen prendre aquestes decisions. És versemblant pensar que es va fer per estalviar costos. L'empresa que es va adjudicar els treballs va fer un preu
molt baix, un 34% per sota el de sortida. Ara bé, els canvis introduïts en l 'execució han alterat el disseny i la funcionalitat de l 'obra. Resumint-ho molt, l 'obra
que ha fet l 'empresa no és l 'obra que s'havia tret a concurs, i per tant no és l 'obra que varen guanyar amb la seva oferta econòmica rebaixada un 35%. La
resta d'empreses que van concursar potser haurien pogut fer aquesta obra més barata.

El resultat és una rotonda que no compleix bé la seva funció. El regidor d'infraestructures no ha explicat qui és el responsable dels errors i quina és la seva
responsabil itat personal en aquest afer. Ha preferit que el seu regidor de mobil itat doni la cara. Amb tot, som tota la gent de Lliçà que haurem de prendre
paciència i parar atenció al passar-hi. I recordar, cada dia, qui són els responsables polítics d'aquesta pífia.

Seguim. Aquesta és la paraula que defineix la nostra acció de govern. Ja hem dit en moltes ocasions que els fets són els que mostren la realitat, i la real itat al
nostre poble és que continuem fent actuacions que mil loren el nostre entorn, que ajuden als més necessitats, que solucionen problemes endèmics que patim
des de fa molt i molt temps, etc.
Hem apostat clarament per acostar el servei de transport urbà a tothom, i en especial a la gent gran, amb descomptes i facil itats per al seu ús, i seguim
estudiant més accions.
Fem una clara aposta d’ajuda als necessitats, i també amb promoció del l loguer amb preus reduïts als habitatges de protecció oficial .
Ja hem realitzat totes les obres de mil lores urgents de la xarxa de clavegueram que varem aprovar l ’any anterior, les del carrer Ponent, Enric Morera i el
torrent de can Quaresma. Ara s’iniciaran les del carrer Estany de Llanós.
Quan estigueu l legint aquesta columna, segurament ja tindrem adjudicades les obres per la implantació d’una estació de bombeig al carrer Canigó de can
Xicota, que solucionarà els problemes de clavegueram.
Hem rebut de mans de la Diputació de Barcelona el projecte per la realització d’una rotonda a la intersecció de les carreteres BV1 602 amb la BV1 432, la
carretera a Granollers. Una rotonda llargament reivindicada per tothom, però que fins ara ningú ha estat capaç de resoldre. Excepte nosaltres, que hem
aconseguit el suport de la Diputació, no només per la realització del projecte, si no per l ’execució de les obres en el decurs d’aquest any.
I seguim treballant. No ens aturarem. Serem persistents davant tots els reptes. Ens mou i ens motiva mil lorar el nostre poble.

BON VENT I BARCANOVA!
La Sra. Mari Marcos, fins fa poc segona tinent d’alcalde socialista de l’ajuntament, ha publicat una carta on es posa amb el nostre grup municipal. Té tot el dret a criticar la nostra actuació,
però li volem posar de relleu aquestes consideracions:
- Estem a l’oposició, en aquests moments, perquè així ho ha volgut la ciutadania de Lliçà d’Amunt, però no actuem per interessos egoistes ni ressentiments personals. Si es pensa que el
nostre objectiu prioritari és fer perdre votacions a l’equip de govern, ara que està en minoria, està equivocada. Després d’analitzar cada proposta, actuem segons l’interès majoritari de la po-
blació.
- Si en el Ple sobre les noves retribucions dels membres del govern hi vàrem votar a favor, va ser perquè la proposta ens va semblar coherent. És possible que el desig de la Sra. Marcos fos
que aquest punt no pogués tirar endavant, per venjar-se dels seus antics companys, ja que ella, en haver-la expulsat l’alcalde dels seus càrrecs, perdia un sou d’uns 3.000 euros al mes.
- Una de les operacions més indignes de l’actual govern municipal amb els grups de l’oposició, fa dos anys, va ser reduir l’assignació econòmica de 1 20 euros a 60 euros el mes, per a grup i
regidor, mentre les retribucions de l’alcalde i els regidors de govern no es van moure. La nostra actitud hagués estat diferent si tots haguéssim patit aquesta retallada. S’hi va oposar la Sra.
Marcos? Per tant, no ens venem per 60 euros. El que demanem és la restitució dels nostres drets econòmics.
- Els diners que rebem com a grup municipals els destinem en les nostres activitats, no pas a engreixar la butxaca dels nostres regidors. I també per pagar part de les campanyes electorals. Li
sembla malament a la Sra. Marcos?
No pensem tornar a parlar més d’aquesta senyora durant aquest mandat municipal. Però tampoc acceptem lliçons de transparència, dedicació, treball i honradesa. La seva actitud amb
moltes persones durant els seus anys de govern ha estat deplorable. Només fa falta comptar els amics que ha deixat pel camí.
Per tant, com diu el poeta, bon vent i barca nova!
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Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Rovira Nou
93 864 56 54
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (a l ’OAc de
l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 1 3 h (hores
concertades)
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2

La biblioteca a l'era
Dilluns 7, 1 4 i 21 de juliol
S'adequarà un espai còmode a l'era
per tal que infants, joves i adults
puguin gaudir d'una estona de lec-
tura a l 'aire l l iure.
Horari: de 1 8h a 20h

Taller creatiu
Dimarts 1 , 8, 1 5 i 22 de juliol
El personal de la biblioteca durà a
terme un taller creatiu de temàtica
estiuenca a l'era de la biblioteca.
Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia.

Cinema familiar
Dimecres 2, 9, 1 6 i 23 de juliol
A la sala d'actes de la bibl ioteca es
projectarà una pel· lícula adreçada a
públic famil iar. L'aforament és l imi-
tat. Els infants menors de 9 anys
hauran d'anar acompanyats d'un
adult.
Hora: 1 8h

Espai de joc
Durant tot el juliol
A la sala infanti l de la bibl ioteca.
Jocs educatius, cooperatius,
d'estratègia i de foment de la lectu-
ra, per jugar amb famíl ia i amb
amics.

Horari d'estiu
Fins al 1 3 de setembre dime-
cres i divendres, de 1 0h a 1 4h; de
dil luns a divendres de 1 6h a
20.30h; dissabtes tancat.
Del 4 al 29 d’agost tancat per
vacances.
Divendres 1 2 de setembre
tancat per festiu local.

Activitats per a la gent gran

Biblioteca Ca l'Oliveres

A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen les
entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informació
sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat. No hi tenen cabuda les enti
tats vinculades a algun partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics.

Organitza: Ajuntament

Organitza: Ajuntament

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

Taller de Scrapbooking: 1 0
coses que m'agraden de
tu
Dimarts 1 de juliol

Torneig de Futbolí
Dimecres 3 de juliol
El guanyador o guanyadora
s'emportarà un premi. Mínim de 6
participants.
Hora: 1 8h
Inscripcions: el mateix dia fins a
les 1 8h

Recicla la teva roba vella
Dilluns 7 de juliol
Decorem amb lleixiu. És necessari
portar roba vella i fosca.

Taller de Portaespelmes
amb papers de seda
Dimarts 8 de juliol

Relaxa la cara!
Aprèn a fer massatge facial.
Dimecres 9 de juliol

Taller de polseres de fil
Dijous 1 0 de juliol

Taller de batuts refres-
cants
Dilluns 1 4 de juliol

Tarda de cine amb crispe-
tes
Dimarts 1 5 de juliol

Posa't guapo/a per a
l'estiu!
Neteja facial amb productes natu-
rals.
Dimecres 1 6 de juliol

Decorem el vidre del Ga-
lliner
Amb les fotos que hem fet al Ga-
l l iner durant l 'any.
Dilluns 21 de juliol

Taller d'Imants amb fimo
Dimarts 22 de juliol

Menja salut!
Plats sans per a l 'estiu.
Dijous 24 de juliol

Nits a la Piscina
Divendres 4, 1 1 , 1 8 i 25 de ju-
liol
Els menors d'edat han de tenir au-
torització i anar acompanyats.
Horari: de 21 h a 1 h
Lloc: Piscina Municipal
Preu: socis d'El Gall iner i abonats a
la piscina amb carnet, 1 euro; no
socis, 2 euros
* Les activitats comencen a les
1 7.30h, són gratuïtes i cal ins-
cripció prèvia.

Horari d'estiu
Divendres de juliol tardes tan-
cat
De l'1 d'agost al 1 5 de sembre
tancat per vacances.

Telèfons Agenda
Exposició fotogràfica
De l'1 al 31 de juliol
"Mirades" a càrrec de Ma. Àngels
Juárez Heredia.
Lloc: Bar del Centre
Organitza: Bar del Centre

Exposició fotogràfica
Fins el 3 d'agost
"Retrats de riure". 25 fotografies de
Màrius Gómez.
Lloc: Espai Garum Secret
Organitza: Màrius Gómez

Magarrufes
Dimecres 2 de juliol
Espai de trobada entre famil iars i
infants de 0 a 3 anys.
Horari: de 1 7.1 5h a 1 9h
Lloc: escola bressol municipal No-
va Espurna
Organitza: Ajuntament

Taller de cuina: "Els 1 001
gaspatxos"
Dijous 1 7 de juliol
Horari: de 1 7.30h a 1 9.30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Caminades 2x2
Cap de setmana 1 9 i 20 de ju-
liol
Organitza: UEC Vall del Tenes

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal
d'Avis:
Sortida a La Vall de Núria
Dissabte1 2 de juliol
Recorregut de 40 minuts amb el
Cremallera fns arribar a la Vall . Po-
drem pujar en el telecabina fins al
mirador. Podrem veure la pel· lícula,
visitar el Santuari, el centre d'inter-
pretació. . . Dinar a Ventolà.
Hora de sortida: 7.1 5h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 46 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Viatge cultural i gastronò-
mic a La Rioja i La Rioja
Alavesa
Del 4 al 8 d'agost
Logroño, Santo Domingo de la Cal-
zada, Haro, Laguardia, San Mil lan
de la Cogolla, Briones, Pedrola. . .
Estada en hotel de tres estrel les en
règim de pensió completa.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 585 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Cap de setmana a Lourdes
27 i 28 de setembre
Estada en hotel de tres estrel les en
règim de pensió completa.
Hora de sortida: 7.1 5h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 1 45 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:
Botxes: Dilluns i dimecres
11 h Parc del Tenes

Ball de saló: Divendres 4,
1 1 , 1 8 i 25 de juliol 1 6.30h Ca-
sal de la Gent Gran

Bingo: Dissabtes 5, 1 2, 1 9 i
26 de juliol 1 7h Casal de la Gent
Gran

Cafè-ball (música grava-
da): Darrer diumenge de
mes de 1 7 a 20h Casal de la Gent
Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:
Diumenge d'havaneres
Diumenge 20 de juliol
Berenar-sopar i cantada d'havane-
res.
Hora: 1 8h
Lloc: Esplanada del Centre Cívic
Palaudàries
Tiquets: dies 2 i 3 de jul iol per a
socis i, per a la resta, a partir del
dia 4 de jul iol .

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h

Ball de saló: Dissabtes
1 7.30h

Ball: Segon diumenge de
mes (1 3 de juliol) 1 7h
Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h

nivell 2: Dimecres 1 8h

nivell 3: Dimarts 1 8

Horari d'estiu
Agost No hi haurà activitats a ban-
da de l'excursió a Astúries.




