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Per demanar informació sobre els requisits que
ha de complir tant lempresari com el treballador
per demanar la sol·licitud o sobre altres qüestions
relatives a aquest procés, podeu adreçar-vos a
lOficina dInformació per a Immigrants (OFIM)
situada al Consell Comarcal del Vallès Oriental (c.
de Miquel Ricomà, 46 08400 Granollers, telèfon:
93 860 07 00; cal trucar per concertar visita).
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ELS CENTRES CÍVICS
PALAUDALBA I CA LARTIGUES JA
TENEN DINAMITZADORS

LA GENERALITAT AJUDA
ECONÒMICAMENT LES FAMÍLIES
AMB INFANTS

A partir daquesta segona quinzena de març, els
centres cívics Palaudalba i Ca lArtigues tindran una
persona que dinamitzarà cadascun daquests centres.
Els dos dinamitzadors han estat escollits a partir
dun procés de selecció de personal.

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya ha obert la convocatòria del 2005 per
a la concessió de prestacions econòmiques a les
famílies a càrrec dinfants.

Les funcions dels dinamitzadors seran, entre altres:
afavorir les relacions entre els usuaris, potenciar el
teixit associatiu, dinamitzar grups de persones,
animar-los a organitzar activitats i participar-hi, i
informar de qüestions municipals.
Amb la incorporació daquesta figura, sinicia una
nova etapa en els centres cívics en la qual es pretén
oferir un millor servei als ciutadans i ciutadanes.
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LAJUNTAMENT PRESENTA EL
LLIBRE SOBRE LA REALITAT
JUVENIL DEL MUNICIPI
La presentació del llibre Jov@s. Aproximació a la
realitat juvenil de Lliçà dAmunt va tenir lloc el
dijous 17 de febrer, a la tarda, a la Sala de Plens.
Lacte presidit per lalcalde, Joaquim Ferriol, va
comptar amb lassistència del responsable de
Joventut de lAjuntament, Xavi Ramos, autor del
llibre i de lestudi en què es basa; Marta Rosàs,
Secretària General de Joventut de la Generalitat;
Sergi Vilamala, Cap de lOficina Jove de la Diputació;
i Antoni Cornellas, gerent del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
Ramos va explicar el procés delaboració de
lestudi, en el qual han participat els joves del
municipi, les conclusions daquest estudi i
lestructura i el contingut del llibre.
Tots els representants de les administracions
públiques van destacar la importància daquest
treball com a eina per tirar endavant unes polítiques
de joventut que responguin a les inquietuds reals
dels joves del municipi.

no t íc ie s

Aquestes prestacions econòmiques van adreçades
a famílies amb infants menors de tres anys i famílies
nombroses o monoparentals amb infants menors
de sis anys, famíles en les quals shagi produït un
part, adopció o acolliment múltiple (de dos o més
infants) i famílies en les quals shagi produït un
part, adopció o acolliment múltiple (de tres o més
infants) i que tinguin una situació despecial
vulnerabilitat.
La sol·licitud sha de tramitar a les Oficines de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Les més properes a Lliçà dAmunt són les de
Granollers (c. de Sant Jaume, 48) i Canovelles (pl.
de Pau Casals, s/n). Els impresos de sol·licitud es
troben a lOAC de lAjuntament de Lliçà dAmunt o
a la pàgina web gencat.net.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a Benestar
i Família de lAjuntament o de la Generalitat.
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SOBRE UNA REGULARITZACIÓ
EXTRAORDINÀRIA PER A
PERSONES ESTRANGERES
Amb aquesta regularització sobté una autorització
inicial de residència i treball durant un any. Només
poden sol·licitar la regularització els empresaris
que desitgin contractar treballadors estrangers.
Els fulls de sol·licitud estan a disposició a lOficina
dAtenció al Ciutadà (OAC) o a les pàgines web
www.mtas.es i www.map.es. La sol·licitud sha de
presentar a la Tresoreria de la Seguretat Social (c.
de Prat de la Riba, 36 08400 Granollers, telèfon:
93 861 12 90. Horari: de 15 a 18 h) fins al 7 de
maig.

5



EL 061, NOU TELÈFON PER A LES
URGÈNCIES MÈDIQUES
Des del passat 7 de març, el servei durgències
mèdiques 061 ha entrat en funcionament a la Vall
del Tenes. A partir dara, convé trucar al 061 per a
emergències i per a consultes els dies laborables
a partir de les 20 h i els caps de setmana, en
comptes de fer-ho a la Policia Local; si es té alguna
consulta mèdica els dies laborables entre les 8 i
les 20 h, cal posar-se en contacte amb lÀrea Bàsica
de Salut, com és habitual.
El 061 està coordinat amb les urgències dels
hospitals i també amb latenció primària. La central
de coordinació 061 funciona les 24 hores i activa
la resposta més adequada en cada cas, derivant el
pacient al centre dassistència que li pertoca, activant
la visita domiciliària o enviant lambulància més
adequada. També, des de la central sactiva el servei
que dóna consells sanitaris per telèfon, quan no cal
la visita mèdica personalitzada. El 061 fa temps que
funciona en diferents llocs de Catalunya i aquest
any sacabarà dinstaurar arreu.
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EL CASAL DAVIS CELEBRA EL
VUITÈ ANIVERSARI
El Casal dAvis va celebrar, el dimecres 23 de febrer,
el seu vuitè aniversari.
Per commemorar aquesta efemèride, aquest mateix
dia, a la tarda, lAjuntament va oferir una xocolatada
a tots els usuaris, que va comptar amb lassistència
dunes 120 persones.
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LA FAVLLA TÉ NOVA JUNTA
RECTORA
El dia 25 de febrer, la Junta Rectora de la Federació
dAssociacions de Veïns de Lliçà dAmunt (FAVLLA)
va rellevar alguns dels càrrecs, entre els quals el
de president, que serà Antonio Manso.
La FAVLLA és una agrupació dassociacions de
veïns que facilita la coordinació entre els afiliats i
lAjuntament i treballa per a la millora de la qualitat
de vida del municipi i dels barris que lintegren.
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EL RACÓ DEL CONTE CELEBRA EL
TERCER ANIVERSARI
Lactivitat infantil mensual El racó del conte, que
organitzen les AMPA dels quatre CEIP, celebrarà, el
proper divendres 1 dabril, el seu tercer aniversari.
Per commemorar aquest aniversari, la sessió de
labril serà especial i sexplicarà la història del ratolí
mascota daquesta activitat, a més doferir berenar
i un regal a tots els nens i nenes que hi assisteixin.
El racó del conte va néixer a partir de la idea dels
pares i mares del CEIP Sant Baldiri, de fer una
activitat lúdica extraescolar que poguessin compartir
els infants amb els seus pares. Aquesta activitat va
començar en aquesta escola i, més endavant, es
va obrir a tots els infants del poble, ja que van
passar a organitzar-la conjuntament les AMPA de
les quatre escoles i es feia cada mes en una escola
diferent. Finalment, amb la inauguració de la
Biblioteca Municipal IES Lliçà, El racó del conte va
passar a aquesta nova ubicació.
Al llarg daquests tres anys, El racó del conte ha
comptat amb gent molt diversa per explicar els
contes: professionals de fora, gent del poble,
titellaires, músics, mestres i, fins i tot, el regidor
de Cultura.

1. Suspensió de llicències en sòl no
urbanitzable.
LAjuntament vol estudiar una reforma del Pla General
vigent en referència a les finques situades en sòl no
urbanitzable. Per això, proposava al Ple daprovar la
suspensió de la tramitació de plans urbanístics i de
projectes de gestió urbanística i durbanització i
latorgament de llicències i altres autoritzacions
municipals en els àmbits qualificats com a 17a, 17b,
18a, 18b, 19 i 20 .
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va explicar que
ja shavia anunciat que, després de les reformes de
les claus industrials i de ciutat-jardí, hi hauria la de
la normativa urbanística de les finques situades en
sòl no urbanitzable, per dues qüestions: per adaptarla als canvis que hi ha hagut en la Llei durbanisme
i que provoquen que hi hagi contradiccions amb el
Pla General i perquè hi ha la sensació, a partir dusos
dubtosos, temes mal resolts, etc., que el no
urbanitzable està regulat duna manera poc clara i cal
rectificar-ho. Mentrestant, Miralles va dir que seria
convenient suspendre llicències i noves iniciatives
en aquestes zones; la concreció, segons Miralles, es
podrà fer quan aquesta modificació de la normativa
urbanística es porti al Ple.
Tots els grups polítics municipals van estar-hi dacord.
UNANIMITAT
2. Verificat del text refós de les Normes
Urbanístiques.
Segons la Llei, lAjuntament ha delaborar un text
refós de les normes urbanístiques de la revisióadaptació del vigent Pla General, que incorpori les
modificacions introduïdes en el text refós, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial dUrbanisme
de Barcelona i les modificacions puntuals del Pla
General posteriors. Un cop elaborat aquest text, es
proposava al Ple daprovar-ne la verificació.
El regidor de Territori, Ferran Miralles, va explicar que
es tractava duna exigència, ja que la normativa
urbanística havia de ser publicada en el butlletí oficial
i que no es podia fer cap plantejament urbanístic
sense haver fet aquest tràmit.
UNANIMITAT
3. Aprovació inicial del Reglament del Consell
Sectorial de Cultura de Lliçà dAmunt.
Es proposava al Ple aprovar inicialment el Projecte
de Reglament del Consell Sectorial de Cultura de
Lliçà dAmunt, sotmetre aquest acord i aquest projecte
a un període dinformació pública per un termini de
trenta dies hàbils i al mateix període daudiència dels
interessats per tal de poder ser examinats i, si sescau,
formular-hi les al·legacions que es considerin
pertinents. En el cas que no es presenti cap reclamació
o al·legació, lacord daprovació inicial esdevindrà
definitiu.
El secretari de la Federació dAssociacions de Veïns
de Lliçà dAmunt (FAVLLA), que havia demanat la
paraula, va exposar que, encara que no estava previst
que les associacions de veïns participessin en el
Consell Sectorial de Cultura, la Federació ho creia
necessari. També va fer saber que aquest mateix
Consell havia decidit dincorporar-hi una persona de
la Federació.
El regidor de Cultura, Josep Camps, va explicar les
dues modificacions que shavien introduït en el
reglament del Consell Sectorial de Cultura: el fet que
els tres ciutadans que en formen part els proposa el
regidor de Cultura dacord amb el Consell i la
incorporació dun representant de la Federació
dAssociacions de Veïns de Lliçà dAmunt, a més
dun representant de cada entitat cultural. En resposta
a la petició del president de la FAVLLA dincorporar
les associacions de veïns al Consell Sectorial de
Cultura, Camps va dir que no hi estava dacord i va
argumentar que les associacions de veïns tindran el
seu espai concret de participació en el Consell
Municipal de Participació Ciutadana, però que, si hi
ha alguna secció duna associació de veïns que genera
cultura, es pot registrar com a entitat cultural i
beneficiar-se de tot el que això comporta. Camps

pl e

també va aclarir que el fet de no pertànyer al Consell
no priva les entitats dorganitzar actes culturals ni
comptar amb la col·laboració de lAjuntament.
A partir daquí, es va obrir un debat entre els grups
polítics municipals sobre si els consells eren excloents
i es va estar dacord que el Consell Municipal de
Participació Ciutadana estava format per representants
de tots els sectors i, per tant, els integrants podien
formar part dels respectius consells sectorials, però
que no es podia pertànyer a diferents consells
sectorials, que eren específics.
UNANIMITAT
4. Aprovació de la composició del Consell
dAdministració de lempresa pública
municipal.
Es proposava al Ple aprovar el nomenament dels
següents membres del Consell dAdministració de la
societat Empresa Municipal dObres de Lliçà dAmunt
SL, per un període de cinc anys: Joaquim Ferriol,
Miquel Ballester, Jaume Ballbé, Emília Soler, Francisco
Manuel León, Pere Grau, Robert Navarro, Amparo
Mejías i José Santiago.
UNANIMITAT
5. Donar compte de la Liquidació del
Pressupost de 2004.
LAjuntament va donar compte del resultat del
pressupost per a lexercici 2004, que sha tancat amb
un superàvit de 5.335.435,04 euros després
dincorporar lingrés dels crèdits a llarg termini del
Pla de Sanejament i gràcies a la bona gestió
pressupostària, la qual cosa ha permès situar la posició
financera de lAjuntament dins dels coeficients que
corresponen per llei. Tenint en compte el Pla de
sanejament, el romanent que en resulta és de
661.855,97 euros.
Sobre la liquidació del pressupost del 2004, el regidor
dHisenda, Jaume Ballbé, va destacar el compliment
de la normativa legal en referència al termini, el
compliment del Pla de sanejament, al qual sha ajustat,
i el fet que shagi anat fent tot el previst: pagar deutes,
estar en una línia correcta de pagaments, bona gestió,
generació de superàvit, etc.
6. Aprovació de rectificació de saldos de
proveïdors.
Es proposava al Ple aprovar la baixa dobligacions de
diferents proveïdors pendents de pagament per un
import total de 86.310,99 euros.
El regidor dHisenda va explicar que les factures que
per termini ja haurien destar pagades, es revisen i,
si es verifica que no es deuen, com és el cas, sha
de fer aquesta aprovació pel Ple per poder-les donar
de baixa.
UNANIMITAT
7. Aprovació inicial de modificació
pressupostària per reconeixement
dobligacions.
Es proposava al Ple aprovar el reconeixement duna
obligació de pagament a favor de Prholassa, per un
import de 29.456,80 euros, amb càrrec al Pressupost
2005 i, si sescau, amb els romanents de tresoreria
generats dins de lexercici 2004.
El regidor dHisenda va explicar que es tractava de la
diferència de la permuta entre la cessió de terrenys
i ladjudicació de locals comercials.
UNANIMITAT
8.Cessió de terrenys per a la construcció dun
nou centre deducació infantil i primària.
Es proposava laprovació de la cessió de terrenys
a la Generalitat de Catalunya per a la construcció del
CEIP Miquel Martí i Pol, que ja shavia aprovat en
lanterior Ple però amb el nom de constitució dun
dret de superfície i,anteriorment, amb altres noms.
Lalcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que tornava a
ser un canvi de fórmula dadquisició del terreny per
part de la Generalitat, motivat pel canvi del sistema
de gestió de les seves inversions.
UNANIMITAT

* Ple
El proper Ple ordinari tindrà lloc el dijous 31 de març.

Vacances de Setmana Santa de la Biblioteca i del Punt dInformació Juvenil
La Biblioteca Municipal IES Lliçà i el PIJ El Galliner tancaran del 21 al 28 de març.

* Expedició de carnets dalberguista internacional
Ara que sacosten les vacances de Setmana Santa, el Punt dInformació Juvenil (PIJ) El Galliner recorda que expedeix
els carnets dalberguista internacional en les seves diferents modalitats de juvenil, adult, familiar i grup. Aquests
carnets permeten accedir a la xarxa dalbergs de Catalunya i de la resta del món. Lhorari datenció personalitzada
del PIJ és els dimarts, dijous i divendres, de 17.30 a 20 h.
* Web municipal
Recordem que les entitats que no desitgin que es publiquin les seves dades o alguna de les dades de lentitat a la
pàgina web municipal ho han de comunicar, al més aviat possible, a la Regidoria de Comunicació de lAjuntament;
també han de comunicar si volen que es faci un enllaç a la pàgina web de lentitat.
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PREINSCRIPCIÓ CURS 2005/06
Educació Infantil de segon cicle i Primària (CEIP) i Secundària obligatòria (ESO): CEIP Rosa
Oriol, Miquel Martí Pol, Països Catalans i Sant Baldiri. Del 4 al 15 dabril de 2005.
Cal fer la preinscripció al centre de preferència. Sha de demanar dia i hora de visita, els dies 29, 30 i 31
de març i 1 dabril. Els telèfons dels centres són els següents: CEIP Rosa Oriol: 93 841 66 22; CEIP Països
Catalans: 93 841 56 05; CEIP Sant Baldiri: 93 841 46 52; CEIP Miquel Martí i Pol: 93 841 54 60.
Els alumnes que en lactualitat estan matriculats a les escoles, de P3 fins a 5è, no necessiten fer aquesta
gestió si no volen canviar de centre.
Documentació a presentar:
- Fotocòpia del llibre de família (full dels pares i de lalumne/a)
- Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor, o del passaport
- Fotocòpia del carnet de vacunacions
- Full dempadronament municipal
- Documentació que pugui acreditar puntuació a efectes de barem: família nombrosa, certificats de
discapacitat, certificat de malaltia crònica del sistema digestiu, beneficiaris de la renda mínima dinserció...
- Certificat del curs on estan escolaritzats actualment (alumnes que provenen daltres centres).
ESO: IES Lliçà. Del 4 al 15 dabril de 2005.
Cal dirigir-se a la secretaria de linstitut en lhorari següent: matins de dilluns a divendres de 9 a 12 h i
tardes de dilluns, dimarts i dijous de 15 a 17 h.
Els alumnes que ja estan matriculats a lIES Lliçà a 1r, 2n, 3r o 4t dESO no necessiten
fer aquesta gestió si no volen canviar de centre.
Documentació a presentar:
- 4 fotografies tipus carnet originals de lalumne/a
- Sol·licitud de preinscripció (cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus densenyament, al centre
demanat en primer lloc)
- Fotocòpia del llibre de família (full dels pares i de lalumne/a)
- Fotocòpia del DNI del pare i la mare o tutor/a legal
- Fotocòpia del DNI de lalumne/a si té més de 14 anys
- Fotocòpia del carnet de vacunacions de lalumne/a
- Full dempadronament municipal, si ladreça no és la que consta al DNI.
- Fotocòpia de les notes del segon trimestre (alumnes que es vulguin preinscriure a 2n, 3r o 4t dESO)
- Sol·licitud de transport, de menjador i de taquilla, si sescau.
- Documentació que pugui acreditar puntuació a efectes de barem: fotocòpia del carnet de família nombrosa,
fotocòpia del certificat de discapacitat, fotocòpia de malaltia crònica dels sistema digestiu o fotocòpia de
la documentació acreditativa de ser beneficiari de la renda mínima dinserció.
AVANÇ DE LES PREINSCRIPCIONS AL MAIG:
Educació infantil de primer cicle (escoles bressol): del 2 al 13 de maig
Ensenyaments musicals (Escola Municipal de Música lAliança): del 2 al 13 de maig
Educació postobligatòria (batxillerat): del 17 al 27 de maig
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CURS

Dansa del ventre
Dia: divendres, de l1 dabril a l1 de
juliol
Horari: de 21.30 a 23 h
Lloc: Gimnàs del Pavelló Municipal
dEsports
Inscripcions: fins al dimecres 30 de
març, de dilluns a divendres, de 9 a 12
h i de 16 a 21 h, al Pavelló Municipal
dEsports
Preu: 60 euros o tres quotes mensuals
de 20 euros (domiciliació bancària)
Més informació: 93 860 70 25
CURS

Prevenció i detecció de
conductes de risc en els
joves

dirigit especialment a formadors
de làmbit de lesport i del lleure,
que treballen amb joves,
(monitors, directors, entrenadors,
tècnics...). Lobjectiu és formarlos perquè actuïn com a agents
de prevenció i detecció de
conductes de risc en els joves.
Curs subvencionat per la Diputació
de Barcelona. Satorgarà un
certificat dassistència.
Dies: dimarts i dijous, del 5 al 21 dabril
Hora: de 18.30 a 21.30 h
Lloc: Pavelló Municipal dEsports
Inscripcions: fins al divendres 1 dabril,
al Pavelló dEsports (de 10 a 12 h i de
16 a 20 h) i al Punt dInformació Juvenil
(PIJ) El Galliner (de 16.30 a 20 h).
CURSOS DEL CENTRE CÍVIC
PALAUDÀRIES

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT

CANT CORAL

a càrrec de Rosi Cala Jimenez.
Dia: dimarts
Horari: de 18 a 19 h
Organitza: grup de veïns i veïnes de
Palaudàries
Inscripcions: Centre Cívic Palaudàries,
de dilluns a divendres, de 16 a 22 h
Més informació: Regidoria de
Participació Ciutadana (93 841 52 25)
* En el Centre Cívic Palaudàries també
hi tenen lloc els cursos de català nivell
bàsic 1, Conèixer Catalunya, creixement
personal i dansa del ventre anunciats
en el seu moment.

LES ENTITATS
PROPOSEN:
SORTIDA ARTISTICOCULTURAL

Exposició Del
modernisme a les
avantguardes. Dibuixos

de la Fundació Godia (Barcelona)
Dia: dissabte 19 de març
Hora de sortida: 10 h
Lloc de sortida: davant de lAjuntament
Més informació: Aula Artística o deixar
el nom i el telèfon al 666 56 49 61 (de
17 a 20 h) i lAula Artística es posarà
en contacte amb vosaltres.
Organitza: Aula Artística
CONCERT

Soma raza
Dia: dissabte 19 de març
Hora: 23.30 h
Lloc: Ateneu LAliança
Preu: 4 euros, socis; 8 euros, no socis
Organitza: Ateneu LAliança
ESPECTACLE INFANTIL

Hi haurà dos grups. Places
limitades.

Sasif i la bruixa Jaravulà.

Dies: dilluns, dimecres i divendres
Horari: primer grup, de 9.30 a 10.30
h; segon grup, de 10.30 a 11.30 h

Dia: diumenge 20 de març
Hora: 12 h
Lloc: ateneu LAliança
Preu: socis, 2 euros; no socis, 3,50
euros
Organitza: Ateneu LAliança

PINTURA

a càrrec de Rosi Cala Jiménez.
Dia: dimarts
Horari: de 17 a 18 h
Organitza: grup de veïns i veïnes de
Palaudàries

agenda

A càrrec de Fanàtik Visual. Teatre.

Lliçà en 5 minuts
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EL RACÓ DEL CONTE

La història del ratolí de
la biblioteca

Conte inventat i narrat per Joana
Moreno i dibuixat per Begonya
Hernández. Festa del 3r aniversari.
Soferirà berenar a tots els nens
i nenes que hi assisteixin, els quals
també rebran un regal.
Dia: divendres 1 dabril
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca municipal IES Lliçà
Organitza: Les AMPA dels 4 CEIP
SORTIDA

Esquiada Jove

a Les Angles (França)
Dia: dissabte 2 dabril
Inscripcions: al Punt dInformació
Juvenil (PIJ) El Galliner, fins al 21 de
març. Places limitades.
Preu: 43 euros (viatge i forfet)
Més informació: 677 21 41 76 o 666
56 49 61
Proposa: Arrel Jove
CURS

Preiniciació als esports
de muntanya
xerrades teòriques i sortides
pràctiques entorn a quatre
monogràfics sobre el curs.

Inici: dimecres 6 dabril
Inscripcions: fins a una setmana abans
de linici
Més informació i inscripcions: UEC
Vall del Tenes, dijous de 21 a 23 h; tel.
93 841 64 50
Organitza: Unió Excursionista de
Catalunya (UEC) Vall del Tenes
CURS

ALPINISME

nivell 1. Fins a 16 participants.
Dates: dimecres 13, 20 i 27 dabril i
4 de maig; sessions pràctiques, dissabte
i diumenge 16-17 i 23-24 dabril i 30
dabril-1 de maig
Inscripcions: fins al 7 dabril
Més informació i inscripcions: UEC
Vall del Tenes, dijous de 21 a 23 h; tel.
93 841 64 50
Organitza: Unió Excursionista de
Catalunya (UEC) Vall del Tenes

Creació de lEmpresa
Municipal dObres
Lajuntament ha constituït lEmpresa Municipal dObres per tirar endavant les diferents
actuacions del nostre municipi.
Aquesta empresa tindrà com a funcions la gestió de lobra pública a Lliçà, tant pel que
fa a la redacció dels projectes com en la recerca de finançament i la contractació i
direcció de les obres.
Les seves actuacions es finançaran a través de la gestió del patrimoni municipal del
sòl, les aportacions de lajuntament, les subvencions daltres administracions, les
quotes urbanístiques i contribucions especials, i els beneficis que es puguin obtenir
de la venda de les seves promocions.
Els seus primers objectius estan fixats en la promoció dhabitatges i en lobra
urbanitzadora en els barris de Migdia, Can Franquesa, Les Oliveres, Pineda Feu-el
Pinar i Ca lOliveres.
La gestió daquestes obres a través de lempresa municipal permetrà contractar préstecs
per pagar ledificació i per poder ajornar els pagaments de les quotes urbanístiques.
Per garantir la transparència en les seves actuacions, la Junta General daquesta
societat està integrada per la totalitat dels regidors del Ple municipal. El Consell
dAdministració està presidit per lalcalde i els seus membres representen tots els
grups polítics presents a lAjuntament, amb la seva proporcionalitat.
Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
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