5

3

4
1
butlletí quinzenal d'informació municipal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt / 15 d’octubre de 2003

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOU HORARI DE L'AJUNTAMENT
Des de l'1 d'octubre, l'Ajuntament compta
amb un nou horari: de dilluns a dijous, de 8
a 14 h i de 16 a 20 h, i els divendres, de 8 a
14 h. Aquest nou horari permetrà una major
coordinació amb altres administracions, que
tenen horari de matí. De cara a la població,
suposarà més accessibilitat i cobertura
horària. El nou horari era una reivindicació
dels treballadors de l'Ajuntament de fa temps,
que ara s'ha dut a terme.
• A partir d'ara, l'horari d'atenció al públic
dels Serveis Tècnics serà el dijous a la tarda
(de 16 a 19 h) i el divendres al matí (de 9 a
13 h), però cal telefonar prèviament a
l'Ajuntament per demanar cita. Per tant, ja
no atendran el divendres a la tarda. Aquesta
ampliació i organització de l'horari dels Serveis
Tècnics pretén agilitzar els tràmits i donar un
millor servei d'atenció al ciutadà.
• L'Ajuntament està treballant en el disseny
d'una Oficina d'Atenció al Ciutadà, amb la
intenció de millorar-ne el servei.
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NOU MODEL DE SOL·LICITUD
DE LLICÈNCIA PER OCUPAR LA
VIA PÚBLICA
La Comissió de Govern va aprovar un nou
model de sol·licitud de llicència per ocupar
la via pública, amb la voluntat d'agilitzarne la tramitació administrativa i millorar
així el servei als ciutadans. La sol.licitud
ha d'anar acompanyada de la documentació
i el pagament de la taxa.
• Aquest nou model suposa un canvi en el
circuit d'aquestes sol·licituds, les quals són
necessàries per a l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal.lacions
anàlogues, a més de murs de contenció i
edificacions en vies públiques locals.

• La Policia Local sanciona els
incompliments de les condicions obligatòries
que acompanyen aquesta llicència.
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PER FER FOC A L'HIVERN S'HA
DE COMUNICAR A L'AJUNTAMENT
Segons una nova norma de prevenció
d'incendis forestals de la Generalitat de
Catalunya, per fer foc a qualsevol indret de
Lliçà d'Amunt en el període comprès entre el
16 d'octubre i el 14 de març s'ha de comunicar
prèviament a l'Ajuntament, al Consell
Comarcal o al Departament de Medi Ambient.
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• Els municipis amb servei públic de transport
urbà un a un no tenim força, però junts som la
tercera institució de transport públic de Catalunya
per habitants i per viatgers transportats.
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EL CLUB CURLING SPORTING
L'OLLA, CAMPIÓ D'ESPANYA
D'AQUEST ESPORT
El Club Curling Sporting l'Olla va proclamarse guanyador dels primers Campionats
d'Espanya de Curling, en categoria
masculina i femenina, que es van celebrar
el passat setembre al Palau de Gel TxuriUrdin de Donostia.

• L'Ajuntament té l'imprès que cal emplenar
per fer aquesta comunicació, la qual permet
la crema sempre que s'adoptin mesures de
prevenció com la neteja de la zona, una certa
distància respecte als arbres, una alçada
màxima de la flama i el control de l'extinció.

• En la final, l'equip masculí del club lliçanenc
va guanyar els Jaggers de Madrid i l'equip
femení va vèncer el Jaca d'Òsca. Els
campionats van comptar amb la participació
de vuit equips, sis masculins i dos femenins,
equips pioners d'aquest esport a la península.

• Resta prohibit llençar objectes encesos i
abocar escombraries i restes vegetals i
industrials que puguin causar un foc.

• L'Ajuntament va organitzar una recepció
oficial per als guanyadors, el passat 23 de
setembre, els quals van ser rebuts per les
autoritats locals i van signar el llibre d'honor
del Consistori.
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PRIMER DÍPTIC EXPLICATIU DE
L'AMTU AMB MOTIU DEL DIA
EUROPEU SENSE COTXES
Amb motiu del Dia Europeu sense Cotxes, el
passat 22 de setembre, l'Agrupació de
municipis titulars del servei de transport urbà
de la regió metropolitana de Barcelona
(AMTU) va editar un díptic explicatiu d'aquesta
associació de la qual forma part Lliçà d'Amunt.
• L'AMTU és una associació per a la
promoció i la millora del transport públic de
les ciutats de la segona corona de Barcelona.
Perquè volem una xarxa integrada dels
transports urbans amb els ferrocarrils i
autobusos interurbans, amb una bona
correspondència física i horària.

CANVI EN ELS LOCALS ELECTORALS
En les properes eleccions, del 16 de
novembre, hi haurà un canvi en els locals
electorals, que passaran d'un a tres.
• Els locals electorals estaran situats als
locals socials de Mas Bo-Can Lledó i Ca
l'Artigues i al CEIP Miquel Martí i Pol; fins
ara, hi havia un únic local electoral situat al
Pavelló d'Esports.
• Aquesta descentralització dels locals
electorals era una petició d'un ampli sector
de la població, que suposa una aproximació
del lloc de votacions als ciutadans, per tal
de facilitar-los anar a votar.
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NOMENAMENT DEL JUTGE DE
PAU SUBSTITUT
El Ple va escollir Jordi Santacana i Vidal
pel càrrec de jutge de Pau substitut durant
el període de quatre anys.
• Santacana va ser escollit d'entre diferents
sol·licituds presentades, les quals van ser
estudiades i ponderades.
• El procediment de selecció s'ha dut a terme
segons el Reglament dels Jutges de Pau.
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FESTES LOCALS PER AL 2004
El Ple va aprovar, com a festes locals del
municipi per a l'any 2004, el 7 de gener,
diada de Sant Julià, patró del poble, i el 10
de setembre, durant la Festa Major.
• L'Estatut dels treballadors indica que de
les catorze festes laborals de caràcter retribuït
i no recuperable, dues seran locals.
• A Catalunya, durant l'any 2004, seran festes
laborals, retribuïdes i no recuperables: Cap
d'Any, Reis, Divendres Sant, Dilluns de Pasqua
Florida, Festa del Treball, Sant Joan, Diada
Nacional de Catalunya, Festa de la Hispanitat,
Tots Sants, Dia de la Constitució, la
Immaculada i Nadal.

* Cobrament dels impostos i taxes següents:

escombraries, IBI de naturalesa rústica, cementiri i IAE, fins al dimecres 5 de novembre.

* Borsa de joves professors particulars de reforç:

Per a alumnes de Primària i Secundària.
Per a més informació i per formar-ne part: Punt d'Informació Juvenil El Galliner (93 860 70 01)

*Consells de prevenció davant de riscos d'aiguats i inundacions:

Demaneu a l'Ajuntament quines zones es poden inundar i tingueu preparat material d'utilitat. En situació de crisi, seguiu
les consignes de les autoritats, deixeu les línies telefòniques lliures per als equips de socors i protegiu-vos tant si
esteu en un edifici com si sou a l'exterior.
Per a més informació: Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament (93 841 52 25).
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LLIURAMENT DE PREMIS
DEL CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE LA
FESTA MAJOR
Dia: DISSABTE 18 D'OCTUBRE
Hora: 19 h
Lloc: Zona d'exposicions del
Pavelló d'Esports

TALLER DE CUINA
Dins del programa d'activitats
del Pla d'Igualtat, es proposa un
taller de cuina, a càrrec de José
Ramírez Alfonso, adreçat a
persones majors de 16 anys,
especialment homes i joves.
Aquest taller oferirà elements
bàsics per a aquelles persones
poc familiaritzades amb la cuina:
plats senzills, que es podran
degustar un cop elaborats.
També s'aprendrà a endreçarho tot després de cuinar.
Dia: DIMECRES,
DEL 5 DE NOVEMBRE
AL 17 DE DESEMBRE,
Hora: de19 a 21 h
Lloc: Cuina del CEIP Miquel
Martí i Pol
Preu: 20 euros
Informació: Regidoria de
Benestar Social (93 841 52 25)
Inscripcions: Ajuntament, fins
al 31 d'octubre. Places limitades.

EXCURSIÓ A PALAMÓS

LES ENTITATS
PROPOSEN:
TALLER DE MASSATGES
Dia: DIJOUS, DEL 16 D'OCTUBRE
AL 16 DE DESEMBRE,
Hora: de18 a 20 h
Lloc: Els Galliners
Organitza: Associació Dones del
Tenes
Informació i inscripcions:
Imma (93 841 71 12 /
666 72 88 94).
Places limitades.
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.

CURSET RÀPID
D'INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA
Dia: DIMECRES 22 D'OCTUBRE
Hora: de18 a 20 h
Lloc: Els Galliners
Organitza: Associació Dones del
Tenes
* Cal portar una càmera fotogràfica.
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.

EXCURSIÓ A L'ALT
EMPORDÀ
Visites a Figueres, el Museu Dalí
i Roses.
Dia: DISSABTE 25 D'OCTUBRE
Organitza: Associació Dones del
Tenes
Informació i inscripcions:
Montse (93 844 84 99)

Es visitarà el Museu de la Pesca.
Dia: DISSABTE 22 DE NOVEMBRE
Hora: 7.45 h (Cruïlla)
8 h (Casal d'Avis)
Preu: 22,50 euros per als socis
del Casal d'Avis i 25,50 euros per
a les persones que no ho siguin.
El preu inclou l'esmorzar i el dinar.
Informació i inscripcions: Casal
d'Avis (93 841 61 55)
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SORTIDA
ARTISTICOCULTURAL
AL MNAC
Visita al Museu Nacional d'Art
de Catalunya per veure
l'exposició De Fortuny a Tàpies.
Aspectes de la pintura catalana
moderna en la col·lecció
Carmen Thyssen-Bornemisza.

Dia: DIUMENGE 26 D'OCTUBRE
Organitza: Aula Artística
Informació i inscripcions:
Telefonar a l'Aula Artística
(93 860 70 01) i donar el nom
i el telèfon, per tal que es puguin
posar en contacte amb els
interessats.

CONCERT
Mireia Farrés, trompeta, i Mercè
Hervada, piano. Teloners (joves
estudiants de música de la Vall
del Tenes): Vanesa Armand i
Idoia Felis, violins.

Cara al
poble

Dia: DIUMENGE 2 DE NOVEMBRE
Hora:18 h
Lloc: Casa de Cultura de Lliçà
de Vall
Preu: 3 euros; abonament per
a tot el cicle de concerts
d'aquesta tardor, 10 euros; nens
menors de 12 anys, gratuït.
Organitza: Fundació Arts
Musicals de la Vall del Tenes

CURSOS D'INFORMÀTICA
Oberts a tothom i amb
propostes per a totes les edats:
diferents nivells, iniciació, reforç,
internet i correu electrònic,
ofimàtica i word (iniciat i
avançat), preparació per a
l'examen ECDL, comptabilitat
informatitzada i cursos
monogràfics de 18 hores.
Organitza: Acadèmia Informa't
Per a més informació:
- de 16.30 a 20 h, al carrer
d'Anselm Clavé 63;
- telèfon: 619 24 34 10 /
93 841 46 12 / 93 841 58 39;
- c/e a nagsslayahoo.es

Ajuntament de Lliçà d'Amunt:
Adreça: carrer d'Anselm Clavé, 73 / 08186 Lliçà d'Amunt
Horari: de dilluns a dijous, de 8 a14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h.
Tel. 93 841 52 25 / Fax 93 841 41 75
e-mail: llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80

L’AJUNTAMENT
PROPOSA:

Lliçà en 5 minuts

DISSABTE 1 DE NOVEMBRE

a les 11 del matí al Pavelló d'Esports

Després de quatre mesos, el nou equip de govern farà un primer balanç
públic, davant tota la ciutadania del poble, de la situació real en la qual
es troba l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. Aquest acte, un autèntic “Cara
al poble", respon a un compromís pres per l’equip de govern i anunciat
per l’alcalde, Joaquim Ferriol, el 14 de juny, en l’acte de constitució del
nou Consistori on va ser proclamat alcalde.
L’equip de govern, format per ERC i ICV-EUiA, també farà una exposició
clara i entenedora dels principals reptes que té al davant i els objectius
plantejats, així com les estratègies i accions prioritàries per aconseguirlos. Es parlarà també de les accions realitzades fins ara. Tothom està
convocat a aquest acte que reflecteix la idea de transparència anunciada
per l’alcalde a l’inici de la seva legislatura i reiterada constantment per
l’equip de govern.
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