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Lliçà cap amunt
Una de les tasques que té lAjuntament,
i en concret lÀrea de Cultura, és investigar
i conservar la història del municipi, perquè
és la millor manera de mantenir un lligam
amb els nostres avantpassats i perquè és
imprescindible per entendre el nostre
present, sobretot quan es tracta de la
història recent.
Amb aquest objectiu, lAjuntament ha
encarregat lelaboració dun llibre sobre
la història gràfica de Lliçà dAmunt, des
del final del segle XIX fins a lany 1975,
que formarà part de la col·lecció
"LAbans", editada per Efadós, que ja nha
publicat una cinquantena de diferents
pobles i ciutats de Catalunya. Aquests
llibres es venen per fascicles setmanals
durant tot un any i a Lliçà dAmunt es vol
publicar el primer fascicle el gener de
2007.
El llibre recorrerà la història
contemporània de Lliçà a partir de les
fotografies i dels documents escrits i
orals- que vagi aportant la gent, a més
dels que es trobin en larxiu municipal.
LAjuntament ha contractat un historiador
professional que serà lencarregat de
recollir i seleccionar els materials i de
redactar els continguts del llibre, amb la
supervisió dun consell assessor format
per persones grans del poble que vulguin
participar en el projecte.
Per això, lÀrea de Cultura demana la
col·laboració de tothom, sobretot a lhora
de buscar fotografies antigues i documents
de lèpoca indicada. El projecte es
presentarà públicament el dia 25 de juliol,
però tothom qui vulgui aportar materials
pot posar-se en contacte amb lhistoriador
des davui mateix, a la Casa de la Vila.
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LA HISTÒRIA
GRÀFICA DE LLIÇÀ
D'AMUNT, EN UN
LLIBRE
L'Ajuntament ha
encarregat l'elaboració
d'un llibre sobre la història
gràfica de Lliçà d'Amunt,
des del final del segle XIX
fins al 1975.
 Aquest llibre -de grans
dimensions i de molta
qualitat- es vendrà per
fascicles durant les 52
setmanes de l'any. El
primer fascicle es vol que
surti el gener del 2007.
 Un historiador
s'encarregarà de recollir
els documents gràfics
(també escrits i orals)
entre la gent del poble i de
redactar el contingut.
 El llibre formarà part de
la col·lecció titulada
"L'Abans", que està editant
l'editorial Efadós i que ja
compta amb una
cinquantena de llibres
sobre municipis:
Granollers, Mollet del
Vallès, Caldes de Montbui,
etc.
 L'Ajuntament fa una crida
a totes les persones que
puguin aportar material i,
sobretot, "memòria
històrica" del poble. La
regidoria de Cultura
convoca aquestes
persones a una reunció, el
dimarts 25 de juliol, a les
19 h, a la sala polivalent
del recinte municipal Els
Galliners. En aquesta
reunió, se'ls explicarà amb
detall el projecte.

notícies
L'AJUNTAMENT
SOL·LICITA
SUBVENCIONS PER
AL MANTENIMENT
DE LES FRANGES
CONTRA INCENDIS

desbrossa els espais
municipals: torrents on no
es pot edificar ni enjardinar,
passos entre carrers,
parcel·les municipals,
racons, zones verdes
ermes que no estan
enjardinades, etc.

Un any més, l'Ajuntament
s'ha adherit a la
convocatòria de
subvencions de la
Generalitat per al
manteniment de les
franges de protecció contra
incendis.

 Aques estiu es
desbrossaran un total de
6,5 hectàrees d'espais
municipals, cosa que
suposarà un cost de 16.700
euros.

 En total, s'han sol·licitat
58.000 euros, que
s'aplicaran la meitat el
2007 i l'altra meitat el 2008.
 Aquestes subvencions
reduiran el cost de la taxa
per a la prevenció
d'incendis forestals dels
dos propers anys.
 L'any passat la
Generalitat va concedir una
subvenció d'uns 15.000
euros, que s'han aplicat a
rebaixar la taxa d'aquest
any 2006.

EL DISPOSITIU
MUNICIPAL
CONTRA INCENDIS,
A PUNT
Seguint el Pla
d'Emergències per a
incendis forestals, des del
15 de juny fins al 15 de
setembre, hi ha un
informador, pagat per la
Diputació, que fa una ruta
diària, de dilluns a
diumenge, de 12 a 19 h, per
Lliçà d'Amunt i per Lliçà de
Vall, per tal d'informar a la
població sobre la prevenció
d'incendis forestals i per tal
de detectar-ne de
possibles.
 D'altra banda, els
voluntaris de Protecció Civil
també fan rutes diàries pel
municipi i estan preparats
per actuar en cas de
detectar algun incendi
forestal.

ELS ESPAIS
MUNICIPALS
TAMBÉ ES
DESBROSSEN
L'Ajuntament dóna
exemple i desbrossa els
espais municipals, tal com
exigeix que facin els
propietaris en les seves
parcel·les.
 Des de fa tres anys,
l'Ajuntament contracta una
empresa que, durant la
temporada de major risc
d'incendis forestals,

 A final de juny, com cada
any, es va fer un simulacre
de funcionament del Pla
d'Emergències per a
incendis forestals, per tal
de tenir al dia l'ordre
d'actuacions davant d'un
cas real.

"LES PECES DE CAN
GODANYA" ES
MODIFIQUEN
URBANÍSTICAMENT
El Ple extraordinari del 5
de juliol va aprovar una
modificació puntual del Pla
General i del Pla Parcial del
sector anomenat "Les
peces de Can Godanya".
 Aquesta modificació
permetrà preservar el
màxim de sòl públic en
aquesta zona, prioritzar-hi
l'habitatge plurifamiliar,
reservar sòl per a habitatge
de promoció pública i
ordenar la vialitat de la zona
i la connexió amb la trama
urbana.
 En aquest sentit,
s'urbanitzarà el carrer de
la Fàbrica, paral·lel al de
Francesc Macià, cosa que
permetrà descongestionar
el trànsit d'aquest carrer,
fins ara l'únic que
connectava amb els barris.
A més, el carrer de la
Fàbrica connecta amb
l'avinguda dels Països
Catalans i permetrà
distribuir el trànsit
d'entrada i sortida del
municipi, sense passar per
l'eix central.

LA MASIA DE CA
L'ARTIGUES PASSA
A SER MUNICIPAL
El Ple extraordinari del 5
de juliol també va aprovar
la modificació puntual del
Pla General en el sector de
sòl urbanitzable delimitat
de Ca l'Artigues i de Can
Puig.
 L'objectiu d'aquesta
modificació és donar a
aquestes zones unes noves
condicions urbanístiques
que facin possible
l'estructuració amb la
trama urbana, el
reequipament, l'admissió
d'usos per a una millor
prestació de serveis,
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l'adquisició de sòls públics
i la dotació de serveis
urbans.
 L'Ajuntament ha signat
un conveni amb els
propietaris de les finques
de Ca l'Artigues del Pla o
de Baix, que ho són també
de Ca l'Artigues de la Serra.
Aquest conveni afronta a
la vegada la resolució
urbanística de la zona de
verd privat (clau 10) on
existeix la Masia de Ca
l'Artigues de la Serra, el
desenvolupament del
sector de Ca l'Artigues de
Baix o del Pla, classificat
com a sòl urbanitzable
delimitat i el solar de sòl
urbà situat al carrer de
Folch i Torres, números
122-124.
 D'altra banda, aquest
acord permet augmentar
el patrimoni municipal del
sòl en incloure la cessió
gratuïta de tota l'illa
delimitada pel carrer de Ca
l'Artigues i del Matarranya,
inclosa la masia de Ca
l'Artigues de la Serra.
 En el sector situat al Pla,
també s'augmenten les
cessions de sòls públics i
l'acord permet endegar
polítiques de producció
d'habitatge de protecció
oficial, estructurar el sector
en la trama urbana i
modificar les condicions
d'edificació cap a models
més densos d'acord amb
els criteris de sostenibilitat
fixats per la legislació
urbanística.

LA URBANITZACIÓ
DE LES UNITATS
D'ACTUACIÓ DE
LES OLIVERES I EL
PLA, A CONCURS
L'Ajuntament ha tret a
concurs les obres
d'urbanització de les
Untats d'Actuació de Ca
l'Oliveres i el Pla.
 El projecte d'urbanització
de la Unitat d'Actuació de
Ca l'Oliveres consisteix en
la urbanització del carrer
de Castelló de la Plana,
davant de la masia de Ca
l'Oliveres (on s'està
construint la biblioteca),
que esdevindrà una via de
dues direccions, amb
aparcaments i zona verda.
També es donarà
continuïtat als carrers de
Prat de la Riba i de Folch
i Torres, per enllaçar-los
amb el de Castelló de la
Plana. I, s'urbanitzarà el
carrer d'Alacant, que
connectarà la carretera
amb l'avinguda dels Països
Catalans.
 El projecte d'urbanització
de la Unitat d'Actuació d'El
Pla consisteix en la
perllongació de l'avinguda
dels Països Catalans fins
al carrer de Mallorca.
També inclou donar
continuïtat al camí de
vianants que enllaça amb
el Centre d'Atenció
Primària, que començarà
al carrer de Formentera i
s'eixamplarà, en alguns
trams, per incloure-hi
zones verdes. A més, es
pavimentaran els carrers
de Mallorca, Menorca i
Eivissa.

PINEDA FEU
INAUGURA LA
PRIMERA FASE
DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ
La urbanització dels
carrers de la Guatlla i de

les Orenetes es va
inaugurar, el passat 1 de
juliol.
 Les obres d'aquests dos
carrers formen part de la
primer fase del projecte
d'urbanització dels barris
de Pineda Feu i el Pinar. En
la segona i la tercera fase
s'urbanitzaran la resta de
carrers d'aquests dos
barris i els seus accessos
des de la carretera.
 Les paraules de l'alcalde,
Joaquim Ferriol, van ser
d'agraïment a totes les
persones implicades en
l'obra: els veïns, per la seva
paciència "pels 30 anys de
pols en els carrers i per
aquests mesos de
convivència amb les obres",
i a l'empresa que fa les
obres, "per la seva atenció
amb els veïns". L'alcalde va
convidar els veïns a poblar
aquests carrers, "que han
passat de ser inhòspits a
convidar a passejar-hi".
Ferriol també va tenir
paraules d'agraïment per
al tècnics que ja fa dos anys
que van començar a
treballar en aquest
projecte.

LA GENERALITAT
PRESENTA EL
PROJECTE DEL
CEIP ROSA ORIOL
La Generalitat presentarà
el projecte del CEIP Rosa
Oriol a la comunitat
educativa de Lliçà d'Amunt:
l'Ajuntament i la direcció i
l'AMPA de l'escola.
 Les obres de construcció
de l'edifici del CEIP Rosa
Oriol, que ha de substituir
els mòduls existents,
començaran el setembre.
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ÈXIT DE LA
REVETLLA DE
SANTJOAN

LA GENERALITAT
SUBVENCIONA UNA
PART DE LA
REHABILITACIÓ DE
L'ATENEU
L'ALIANÇA
La Generalitat ha acceptat
de subvencionar una part
de les obres de
rehabilitació de l'Ateneu
L'Aliança. Segons el
regidor de Cultura, Josep
Camps, el projecte,
presentat per l'Ajuntament
i l'Ateneu, ha estat molt
ben valorat per
l'administració
autonòmica.

L'Ajuntament i la Selecció
Catalana de Futbol Fang
van organitzar
conjuntament una revetlla
de Sant Joan, el divendres
23 de juny, al Parc de Can
Godanya, que va ser un èxit
de participació.
 La revetlla va consistir en
un sopar popular, ball amb
orquestra, la cremada
d'una foguera gegant i un
concert, a més d'una
sesssió de DJ per acabar
la festa.
 El sopar popular va
esgotar les existències
amb prop de 350 persones.
En el moment del ball amb
l'orquestra Galaxy
Benidorm, als assistents al
sopar s'hi van sumar unes
150 persones més. El
moment de més
concurrència de la nit,
però, va ser durant el
concert del grup Mártires
del Compás, que va
comptar amb més de dues
mil persones.
 A mitja nit es va encendre
la foguera gegant, que amb
les aportacions de fustes i
trastos vells de fusta dels
lliçanencs va ser
espectacular.
 La festa es va allargar
fins a primera hora del matí
amb música a càrrec del
DJ Krank.
 Després de les 24 Hores
de Futbol Fang, Lliçà
d'Amunt, amb la revetlla de
Sant Joan, va tornar a sortir
en el programa "En
directe" de TV3.

 El cost total del projecte
és de 430.000 euros; la
Generalitat en subvenciona
el 40%.

L'AJUNTAMENT
SOL·LICITA UNA
SUBVENCIÓ PER
AL NOU CASAL
D'AVIS

L'Ajuntament ha sol·licitat
una subvenció a la
Generalitat per al
finançament de les obres
i el projecte de
rehabilitació d'una part de
l'edifici municipal del
carrer de Folch i Torres
per a ubicar-hi el Casal
d'Avis.
 La Generalitat
col·laborarà amb un
import de 100.000 euros,
d'acord amb les
disponibilitats
pressupostàries.

 El projecte consta de
dues parts: les obres de
millora de la seguretat i
l'accessibilitat del local,
que ja s'han fet, i aquest
juliol començarà la resta,
centrada bàsicament en la
rehabilitació de la teulada
i l'escenari.

L'AJUNTAMENT
PRESENTA EL
PROGRAMA DE
FESTA MAJOR
Enguany, l'Ajuntament ha
organitzat un acte, que
tindrà lloc el divendres 28
de juliol, per presentar la
imatge i el programa de la
Festa Major 2006 a les
entitats i els patrocinadors
que hi col·laboren. L'acte
també comptarà amb la
projecció d'un reportatge
de la Festa Major de l'any
passat.
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 La Festa Major d'enguany
seguirà el model de festa
participativa i de carrer; a
les novetats introduïdes en
els darrers anys, se n'hi
afegiran d'altres com: un
espectacle pirotècnic, un
tren petit que connectarà
els diferents espais festius
del centre i servei de bus
urbà tots el dies festius fins
a les tres de la matinada.
 També cal dir que cada
any ha anat en augment el
nombre de patrocinadors
que ajuden a finançar
aquesta festa.

LES 24 HORES DE
RESISTÈNCIA EN
CICLOMOTORS VALL
DEL TENES
PUNTUARAN, PER
PRIMER COP, A LA
COPA CATALANA DE
MOTOCICLISME
Ja fa mesos que han
començat els preparatius
de les XXVII 24 Hores de
resistència en ciclomotors
Vall del Tenes-Gran Premi
Circuit de Catalunya, que
tindran lloc els dies 1, 2 i 3
de setembre. Com en
l'edició anterior, es faran
els entrenaments el dia
abans de començar la
prova, el divendres 1 de
setembre. El circuit
s'instal·larà a la mateixa
ubicació de l'any passat, al
Pinar de la Riera, que
tornarà a comptar amb
espectacles i una zona
lúdica.
 Així, doncs, Lliçà d'Amunt
viurà una nova edició, la 27a,
de les emblemàtiques 24
Hores de resistència en
ciclomotors Vall del Tenes,
organitzades pel Grup 24
Hores. Una de les novetats
d'aquesta edició és que
aquesta competició
esportiva puntuarà per a la
Copa Catalana de
Motociclisme.
 Una altra novetat és
l'estrena d'imatge

corporativa i de pàgina
web: www.24hores.cat.
També es disposarà d'un
telèfon per atendre
qualsevol consulta sobre
la cursa: 625 04 80 80.
 Una altra novetat de les
24 Hores serà disposar
d'un servei de
reportatges de vídeo i
fotografia, destinat tant
als equips com al públic.
 Segons els
organitzadors, les 24
hores de resistència en
ciclomotors de la Vall del
Tenes són úniques a
nivell mundial. I, a
Espanya, dins del món del
motor, només hi ha tres
proves de 24 hores de
resistència i totes tres es
fan a Catalunya: al Circuit
de Catalunya (velocitat),
a Moià (motocros) i a la
Vall del Tenes
(ciclomotors).

ASCENS DEL
FUTBOL SALA
VALL DEL TENES
A DIVISIÓ DE
PLATA
El primer equip del
Futbol Sala Vall del Tenes
ha aconseguit l'ascens a
la categoria de Divisió de
Plata, que equival a
Segona Divisió A de la
lliga de futbol. D'aquesta
manera, aquest equip
contribuirà, juntament
amb altres entitats
esportives del municipi,
a donar a conèixer
l'esport lliçanenc per tota
la geografia d'Espanya.
 D'altra banda, l'equip
juvenil d'aquest mateix
club ha quedat
subcampió de Catalunya
i s'ha quedat a les portes
d'ascendir a la categoria

de Primera Catalana.
Aquest equip ha fet una
molt bona temporada i ha
eliminat tots els seus
contrincants fins arribar a
la final, disputada en el
Palau Blaugrana, on no ha
pogut guanyar l'Escola Pia
Sabadell; el resultat va ser
de 3-2.

DOS INFANTILS DEL
CLUB BTT CONCOS,
CAMPIONS DE
CATALUNYA
Dos membres de l'equip
infantil del club ciclista BTT
Concos són campions de
Catalunya d'aquesta
modalitat esportiva.
 El Campionat de
Catalunya de BTT Infantil es
va celebrar el passat 18 de
juny a Llofriu de Palafrugell
(Girona).
 Els lliçanencs Francisco
Galván i Isabel Codina van
guanyar aquest campionat
en la modalitat de
principiants i les categories
masculina i femenina,
respectivament. En aquesta
mateixa modalitat, en la
categoria masculina, el
lliçanenc Antonio Alcántara
es va classificar en segon
lloc.
 També cal destacar el bon
resultat aconseguit pels
altres ciclistes infantils del
Club BTT Concos, en les
seves modalitats i
categories.
 Aquests resultats animen
el Club BTT Concos a seguir
amb el foment i la formació
dels més petits en la
pràctica i el gust per la
bicicleta de muntanya.

ple extraordinari del dimecres 5 de juliol
1.- Traspàs de titularitat de l'Escola de Música
de l'Aliança a la Mancomunitat de la Vall del
Tenes:

El Ple de lAjuntament va manifestar la seva conformitat
amb el traspàs de la titularitat de l'actual Escola de Música
l'Aliança de Lliçà d'Amunt a la Mancomunitat de la Vall
del Tenes. El regidor de Cultura, Josep Camps, va explicar
que la Mancomunitat de la Vall del Tenes ja ha acceptat
aquest traspàs i que la Generalitat exigeix aquest tràmit
per tirar endavant el projecte. Camps va tornar a insistir
en l'objectiu principal d'aquest canvi: l'augment de la
quantitat i la qualitat musical de la Vall del Tenes. El
regidor també va anomenar un altre objectiu important:
la disminució del dèficit, encara que no sigui a curt termini.
I, va destacar la bona acceptació que té aquest model
d'escola de música per part d'altres administracions
superiors.
El PSC va manifestar la seva preocupació per la igualtat
d'implicació entre tots els municipis de la Vall del Tenes.
El regidor de Cultura va contestar que els quatre municipis
de la Vall de Tenes s'han adherit al projecte voluntàriament
i que és feina de la Mancomunitat aconseguir que els
Ajuntaments facin les aportacions que corresponguin.
CiU va preguntar sobre la seu central de la nova escola
de música mancomunada. Camps va contestar que serà
a Lliçà d'Amunt i que hi haurà aules repartides pels altres
municipis. El PP va retreure que no s'hagués informat
detalladament l'oposició d'aquest projecte durant les
Comissions Informatives que es fan prèvies al Ple.

UNANIMITAT

2.- Ratificació sol·licitud de subvenció al
Departament de Benestar i Família per a la
Rehabilitació del Casal d'Avis:

El Ple de lAjuntament va aprovar de sol·licitar una
subvenció de 100.000 euros al Departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya per al finançament
de les obres i projecte de Rehabilitació del Casal de la
Gent Gran de Lliçà d'Amunt. La regidora de Benestar i
Família, Emília Soler, va explicar que la Generalitat ja
havia concedit aquesta subvenció, però demanava que el
Ple en ratifiqués la sol·licitud. Soler també va dir que la
Generalitat també havia concedit 12.000 euros per
l'avantprojecte.

UNANIMITAT

3.- Aprovació inicial Modificació del Pla
General al sector de les Peces de Can
Godanya:

El Ple va aprovar inicialment la modificació del vigent Pla
General, pel que respecta al sector de sòl urbanitzable
delimitat de les Peces de Can Godanya. L'alcalde, Joaquim
Ferriol, va explicar que en aquesta zona existia un Pla
Parcial del 2003 que els propietaris no acceptaven i que
aquesta situació havia derivat en contenciosos contra
l'Ajuntament. Segons l'alcalde, l'actual equip de govern
i els propietaris han negociat i han arribat a un acord.
D'aquesta manera, es proposa: prioritzar l'habitatge
plurifamiliar (es passa de 64 habitatges unifamiliars a 120
habitatges plurifamiliars i 12 de bifamiliars); reservar sòl
per habitatge de protecció pública (segons marca la llei,
quaranta dels habitatges plurifamiliars); preservar el
màxim de sòl públic (tot el perímetre del Pla Parcial serà
per zones verdes i equipaments); ordenar la vialitat de la
zona i la seva connexió amb la trama urbana (amb
l'obertura del carrer de la Fàbrica fins a la carretera, per
descongestionar el trànsit del carrer paral·lel de Francesc
Macià).
CiU va dir que votaria en contra, com feia en totes les
modificacions puntuals, fins que no existeixi una
planificació urbanística global del municipi. També va
manifestar que creia que es plantejava una densitat
(habitatge/hectàrea) massa baixa per ser el centre urbà,
cosa que provocava que no fos un producte adequat per
a la venda. El PSC es va abstenir també per la mancança
d'un Pla d'Ordenació Urbanística vigent i un Pla Director
d'Habitatges. A banda dels habitatges de protecció oficial,
també va dir que creia que els altres, donades les
característiques, serien difícils d'adquirir per a determinats
col·lectius. El PP va reconèixer dues millores, però no les
veu definitives: la solució a la descongestió del trànsit
amb l'obertura del carrer de la Fàbrica i els 40 habitatges
de protecció oficial. També creu, com CiU, que en aquesta
zona els habitatges haurien de ser de més alçada.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va remarcar que:
a l'hora de valorar la densitat cal veure l'aprofitament del
sòl, si es tracta d'un solar pla o desaprofitable; s'ha
modulat un Pla Parcial ja en curs i amb contenciosos; hi
ha la intenció de revisar el Pla General en breu; i el camí
de la Serra tampoc és una solució definitiva a la
descongestió del trànsit (en canvi, va dir, el carrer de la

Fàbrica ens el paguen, no passa per un corredor ecològic,
és gratuït per als veïns i no impossibilita el camí de la
Serra en un futur).

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

4.- Aprovació inicial Modificació Pla General
al carrer Ramon Llull, Guerau de Liost i
Bartomeu Rosselló i Porcel:

El Ple va aprovar inicialment la Modificació puntual del
Pla General en l'illa delimitada pels carrers de Guerau
de Liost, Bartomeu Rosselló Porcel i Ramon Llull al barri
de Can Salgot. L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que
es tractava d'un fragment de sòl de titularitat pública,
situat en uns terrenys de replè, format pel Parc Francisco
Ibáñez i les parcel·les superiors. Segons l'alcalde, la
proposta consisteix en reordenar la situació: qualificar
el parc com a zona de parcs i jardins; i, en les parcel·les,
per tal de fer viable l'edificació, acostar l'edificabilitat al
carrer, on els terrenys són més sòlids, reduir el sostre i
doblar la densitat.
CiU va votar en contra perquè, com en el punt anterior,
es tracta d'una modificació puntual. El PSC va votar en
contra perquè creu que no s'ha d'edificar en terrenys de
replè. El PP va votar en contra perquè també creu que
no es una zona adequada per edificar i perquè, segons el
PP, es va dir que no es vendria cap més parcel·la i es
vendran a l'EMO perquè edifiqui i vengui.

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

5.- Aprovació inicial Modificació del Pla
General en sòl urbanitzable a Ca l'Artigues
i Can Puig:

El Ple va aprovar inicialment la Modificació del Pla General
en els sectors de sòl urbanitzable delimitat de Ca l'Artigues
del Pla i de Can Puig. L'alcalde, Joaquim Ferriol, va dir
que es tractava de la mateixa filosofia de les Peces de
Can Godanya, de passar d'habitatges unifamiliars a
plurifamiliars, és a dir, es passa de 30 habitatges a 73
habitatges a Ca l'Artigues del Pla i 9 a Can Puig. A més,
comporta l'obertura de xarxes viàries des del Nou Lliçà
fins a la carretera. L'alcalde també va explicar que aquesta
operació permet la cessió gratuïta a l'Ajuntament de la
peça de Ca l'Artigues de la Serra on hi ha la masia de Ca
l'Artigues.

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

6.- Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall,
ExpoGrup:

El Ple va aprovar definitivament l'Estudi de Detall que té
per objecte la modificació de la volumetria resultant del
Pla Especial de Reforma Interior de la Unitat d'Actuació
XXIII-Sector Expogrup de Lliçà d'Amunt. El regidor de
Territori, Ferran Miralles, va explicar que un empresa
situada entre el polígon industrial Molí d'en Fonolleda i
el municipi de Lliçà de Vall volia arreglar la seva façana
i l'Ajuntament havia comprovat que aquest fet no
repercutia negativament en el pas de vehicles.

UNANIMITAT

7.- Convocatòria de concurs pel servei de
recollida i transport de residus municipals i
de neteja viària:

El Ple va aprovar els Plecs de Clàusules tècniques i
econòmico administratives per a la contractació dels
serveis de recollida i transport de residus municipals i
de neteja viària de Lliçà d'Amunt. El regidor de Serveis,
Francisco León, va recordar les característiques del nou
model d'escombraries: més punts de recollida selectiva,
l'inici de la recollida de la fracció orgànica, un impuls a
la neteja viària diària, la renovació de contenidors,
vigilància, una segona deixalleria, menys costos que el
model del porta a porta, entre altres coses. El regidor de
Territori, Ferran Miralles, també va recordar que aquest
punt s'havia deixat sobre la taula en l'anterior Ple per
poder parlar-ne més amb l'oposició.
CiU va votar en contra perquè creu que no s'ha informat
prou ni s'ha copsat l'opinió de la gent sobre el nou model
d'escombraries que es vol implantar. El PSC va votar a
favor, tot i creure que un contracte a vuit anys és massa,
i va demanar de continuar informant i sensibilitzant la
gent. El PP es va abstenir i també va objectar la poca
implicació de l'oposició en la decisió final i la durada del
contracte.

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

* Vacances del Galliner:

del 31 de juliol al 12 de setembre (del 4 al 8 de setembre: Tardes Joves de Festa Major).

* Oferta de feina:

L'Ajuntament necessita un/a dinamitzador/a juvenil per la Regidoria de Joventut. Les tasques a
desenvolupar són: dinamització i animació sociocultural juvenil, suport a la gestió de la Regidoria de
Joventut i gestió del Punt d'Informació Juvenil. Titulació mínima: batxillerat superior/formació professional
de 2n grau o equivalent; opcional i recomanat: diplomatura universitària. Es valorarà l'experiència.
Horari: 25 hores setmanals, principalment a la tarda; de dilluns a divendres, amb dos dissabtes al mes.
Presentació de sol·licituds: les persones interessades poden presentar una sol·licitud i el currículum
a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (de dilluns a divendres, de 8 a 15 h), fins l'1 de setembre.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

Campionat de voleibol

FESTIVAL TROBADORS I
JOGLARS

Vídeo Art

Lluís Llach : "i"
Dia: diumenge 16 de juliol
Hora: 19 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Venta d'entrades: Tel-entrada,
Ajuntament i centres cívics la
Serra i Palaudàries
Preu de les entrades: 18 euros
XERRADA

"Medicament; ús o
abús"

A càrrec de M. Carme Sabater.
Dia: dilluns 17 de juliol
Hora: 17 h
Lloc: Casal d'Avis
LAN PARTY

Connecta't a la xarxa!
Dia: dissabte 22 de juliol
Hora: de les 20 a les 8 h
Més informació i inscripcions:
Espai Jove El Galliner
NITS A LA FRESCA
Lloc: Parc de Can Godanya

Cinema: "7 vírgenes"

Tot seguit, espectacle de foc. I
música fins a tancar.
Dia: dijous 20 de juliol
Hora: 22 h

Dansa: "Coses de
cossos" i Gimcamama

I DJ fins a tancar.
Dia: divendres 21 de juliol
Programació:
- 22 h:Dansa: "Coses de cossos"
de la Cia. Codi de Barres de l'Escola
d'Agueda Murillo
- 24 h: I Gimcamama de Lliçà
d'Amunt i del Vallès. Per a majors
de 18 anys. Inscripcions:
emplenant els fulls d'inscripció que
trobareu a l'Espai Jove El Galliner,
abans del divendres 14 de juliol.
Preu: 8 euros per equip (5
membres com a màxim).
Més informació:
arreljove@hotmail.com

Dies: dijous i divendres
Hora: tarda
Inscripcions: 10 euros per equip
Mostra de creacions en vídeo.
Interessats: regidories de Cultura
i Joventut (93 841 52 25)
ACTE

Presentació del projecte
de llibre sobre la
història gràfica de Lliçà
d'Amunt
Adreçat a totes les persones
interessades a col·laborar-hi.

Dia: dimarts 25 de juliol
Hora: 19 h
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal Els Galliners

Palaudalba

Dies: 15, 16, 21, 22 i 23 de juliol

Can Rovira Nou
Dies: 21, 22 i 23 de juliol

Ca l'Esteper

Dies: 21, 22 i 23 de juliol

Pinedes del Vallès
Dies: 5 i 6 d'agost

Can Roure

Dies: 4, 5 i 6 d'agost

Can Costa

Dies: 18, 19 i 20 d'agost
SORTIDA AMB BTT

ACTE

Lliçà-Camp de Golf-El
Remei-Torre MarimonLa Vall-Lliçà

Per a entitats i patrocinadors que
hi col·laboren. Amb l'estrena del
reportatge de la Festa Major 2005.

Dia: diumenge 16 de juliol
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: bar Ateneu
L'Aliança

Presentació de la
imatge i el programa de
la Festa Major 2006

30 km i 400 m de desnivell.
Dificultat baixa.

Dia: divendres 28 de juliol
Hora: 20 h
Lloc: sala polivalent del recinte
municipal Els Galliners

Nocturna: Lliçà-Caldes
de Montbui-Lliçà

LES ENTITATS
PROPOSEN:

Dia: dissabte 22 de juliol
Hora de sortida: 20 h
Lloc de sortida: bar Ateneu
L'Aliança
Inscripcions: el dimecres19 de
juliol, de 22 a 24 h, al Pavelló
Municipal d'Esports, o als telèfons
93 860 70 25 o 686 10 59 34
Més informació:
www.bttconcos.com

TORNEIG

Futbol 7

Premis del 1r al 4t classificat.
6.000 euros en premis.
Data: fins al 16 de juliol
Lloc: Camp Municipal d'Esports
Més informació: dimarts, de 20
a 21 h, al Pavelló Municipal
d'Esports i www.llicamunt.cat
Organitza: Entropia
FESTES DE BARRI

Can Rovira Vell

Dies: 14, 15 i 16 de juliol

Can Xicota

Dies: 14, 15 i 16 de juliol

La Sagrera
Dia: 15 de juliol

30 km i 250 m de desnivell.
Dificultat mitjana.

Organitza: BTT Concos
EXCURSIÓ

Blanes (Focs artificials)

Amb sopar i ball amb música en
viu en un hotel situat davant de
la platja.
Dia: dissabte 22 de juliol
Hora de sortida: 16 h
Lloc de sortida: Casal d'Avis
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis
Preu: 24 euros
Organitza: Ass.Casal d'Avis

