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SE SENYALITZA
L'ENTORN DE
L'ESCOLA MARTÍ I
POL

Lliçà cap amunt

L'Ajuntament ha senyalitzat
l'entorn del nou edifici de
l'escola Miquel Martí i Pol
a Palaudàries.

Ha costat perquè volíem més, molt més del
que fa uns anys van pactar CiU i PSC amb
lempresa MANGO; i no parlem de diners, que
també. Lequip de govern que va guanyar les
passades eleccions tenia molt clar que Can
Montcau es desclassificava i passava a ser sòl
no urbanitzable o que Can Montcau havia de
servir per a molt més que la simple
implantació dun polígon industrial, havia de
donar solució a alguns dels grans problemes.
Descartada la primera possibilitat és un sòl
urbanitzable amb un elevat grau de
patrimonialització que comportaria una
indemnització impossible dassumir, lequip
de govern es va concentrar en el segon
objectiu.
Nosaltres volíem que la implantació de Mango
a can Montcau servís per ordenar les noves
implantacions industrials en un sòl lloc el de
menor impacte i per al trasllat dindústries
mal ubicades. Això és exactament el que deia
el programa electoral dERC i la voluntat dICVEUiA. No volíem que després de lesquitxada
durbanitzacions de fa unes dècades vingués
ara lesquitxada dindústries per tot arreu i la
destrossa definitiva del nostre municipi.
Però volíem més. Volíem que la zona industrial
no ocupés la plana agrícola i que la zona
ocupada fos molt menor que la prevista. I
també volíem que loperació servís per allunyar
la futura autopista del nucli urbà, de la plana
i de lentorn del riu. Només quan es té entre
mans una operació tan gran com aquesta, un
municipi petit pot tenir la força suficient com
per negociar amb la Generalitat el trasllat
duna autopista. I en això estem, que no ha
acabat.
CiU i PSC, grans defensores fa tres anys de la
implantació dindústries a Lliçà, ara han votat
en contra de la implantació de Mango al nostre
poble. No hem retallat ni edificabilitat ni
ingressos, ocupem menys territori,
aconseguim més diners, protegim la plana
agrícola i el riu, apartem lautopista del poble,
traiem indústries del nucli urbà, obtenim
equipaments on toca i protegim el torrent
Merdanç. No sé com ho explicaran, això, als
veïns de Lliçà.

 S'ha senyalitzat un
pàrquing al carrer de Can
Roure, en una zona que
s'ha habilitat per aparcar,
uns metres més amunt de
l'escola, i que properament
s'asfaltarà.
 En el carrer de Can Roure
s'han posat senyals de
prohibit aparcar a les dues
bandes perquè la circulació
sigui més fluïda, s'han
col·locat bandes rugoses a
la calçada per reduir la
velocitat dels vehicles i s'ha
alçat un pas de vianants,
davant del vial d'accés a
l'escola. També s'ha
habilitat una parada per al
bus escolar, a tocar del vial,
des d'on es pot arribar a
peu al centre a través de
les voreres del vial i d'una
rampa.
 D'altra banda, al carrer
de Can Salgot, a molts pocs
metres del centre educatiu,
també hi ha aparcaments.
 A la carretera de
Palaudàries, també s'han
col·locat bandes rugoses i
un pas de vianants, a
l'alçada del pas que
travessa el torrent per
accedir a l'escola.
 A la zona de sota del
col·legi, es preveu llaurar
els terrenys, plantar-hi
arbres i configurar una
zona verda d'ús públic per
als veïns.
 La Generalitat ha
considerat els terrenys que
hi ha sota l'escola, així com
els que envolten l'escola
bressol i el centre cívic,
estratègics per al
manteniment de la
funcionalitat del connector
Gallecs-Gallifa i, en
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conseqüència, ha establert
directrius perquè
l'ocupació (construccions)
i artificialització
(asfaltatges, pàrquings,
etc.) de la zona siguin
mínims.

 El PAE s'actualitza cada
any d'acord amb les
propostes dels docents,
dels alumnes i dels tècnics
municipals.

L'AJUNTAMENT
PROPOSA NOVES
ACTIVITATS
EDUCATIVES
Per segon any consecutiu,
l'Ajuntament ha editat el
Programa d'Activitats
Educatives (PAE). Es tracta
d'activitats didàctiques,
des de tallers fins a
sortides, per aquest curs
escolar 2006-2007,
organitzades per diferents
regidories (Educació,
Cultura, Joventut,
Comunicació, Benestar i
Família, Transport públic
i Medi ambient), a més de
la Policia local i el Servei
d'Ocupació de la Vall del
Tenes (SOVT), i que estan
adreçades al professorat
i l'alumnat de les escoles
i de l'institut; la
coordinació ha anat a
càrrec de la regidoria
d'Educació.
 Algunes de les activitats
educatives que es
proposen són: "Descobrim
Lliçà d'Amunt", "Conèixer
l'Ajuntament", "De l'escola
a la biblioteca municipal",
"L'educació vial
t'interessa", "Un dia amb
el transport urbà", "Digues
la teva, naturalment!",
"Prevenció de
drogodependències",
"Educació per a la salut
afectiva sexual",
"Autoestima, imatge
corporal i sentit crític",
"Orientació acadèmica",
"De l'escola al treball", etc.
 Amb el Programa
d'Activitats Educatives,
l'Ajuntament pretén
contribuir a l'educació dels
lliçanencs i donar suport
als professionals de la
docència.

VOLEU SER
VOLUNTARI
LINGÜÍSTIC?
A Lliçà d'Amunt engega una
nova edició del programa
"Voluntaris per la llengua".
 Aquest programa posa en
contacte voluntaris que
destinen una hora a la
setmana durant 10
setmanes a conversar en
català amb persones que
estan aprenent la llengua
catalana i que volen
practicar-ne lús oral.
 Lobjectiu és facilitar la
pràctica del català parlat a
les persones nouvingudes,
o que fa temps que viuen
aquí, que lentenen i el
saben parlar una mica. No
es tracta de fer una classe,
sinó de parlar sobre
qualsevol tema de la vida
quotidiana, de conèixer la
diversitat cultural pròpia
dambdues persones i el
poble o ciutat on viuen.
 El compromís del
voluntari és: trobar-se amb
un aprenent una hora a la
setmana durant 10
setmanes per parlar en
català.
 Si voleu participar en
aquesta 2a edició, cal que
empleneu una fitxa que
trobareu a lOAC de
lAjuntament i al Centre
Cívic Palaudàries. Per a

més informació, podeu
adreçar-vos per correu
electrònic a
vallesoriental@ cpnl.cat o
bé per telèfon al 93 879 41
30 (Assumpta).

SURTEN A
CONCURS LES
OBRES DE LA
BIBLIOTECA
L'inici de les obres de la
Biblioteca municipal a la
masia de Ca l'Oliveres és
cada vegada més a prop.
 A principi d'octubre es
va treure a concurs la
licitació de les obres de la
primera fase.

CONSTITUCIÓ DEL
CONSELL
ASSESSOR DEL
LLIBRE LABANS
DE LLIÇÀ DAMUNT
El passat mes de
setembre es va constituir
el Consell Assessor del
projecte historiogràfic
LAbans de Lliçà
dAmunt, que ha de
recollir, en un volum de
gran format, la història
gràfica del nostre poble,
des de final del segle XIX
fins al 1975.
 L'objectiu del Consell
Assessor és orientar i
esmenar els continguts
que vagi generant
lhistoriador, Albert
Benzekry, el qual ja fa
temps que treballa a
lAjuntament recollint
materials i fent
entrevistes.
 El Consell Assessor el
formen deu persones:
Francesc Sampera,
Vicenta Sibat, Antoni
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Regales, Delfí Damau,
Antoni Cuesta, Joan
Vilageliu, Vicenç
Villanueva, Joan Vilardebò,
Joan Pou i Maria Rosa
Manent, a més del regidor
de Cultura, Josep Camps.
La directora de la
col·lecció LAbans, Roser
Arís, també va ser present
en la constitució del
Consell Assessor.

UN BOCÍ MÉS DEL
NOSTRE
PATRIMONI
Aquest any, han estat les
masies de can Coscó, can
Rovira, can Torres i can
Palaudàries les que han
obert les seves portes als
lliçanencs interessats a
conèixer les arrels i el
patrimoni del nostre
municipi. Com és ja
conegut, per aquestes
dates i des de fa ja uns
quants anys, l'ajuntament
organitza una sortida
guiada de descoberta del
nostre patrimoni.
Posteriorment, s'edita una
fitxa sobre la història i
elements valuosos de les
masies o ermites visitades.
Aquestes fitxes sobre les
nostres arrels són
gratuïtes i els interessats
les poden recollir als
locals de l'Ajuntament.
 La sortida d'enguany va
ser guiada per la
historiadora de Granollers
Cinta Cantarell, gran
coneixedora de les masies
vallesanes, la seva
evolució i els elements
característics. L'inici va
tenir lloc a can Coscó,
masia que té, dins del seu
barri, l'ermita de Sant
Valerià i que està situada
al peu d'un dels grans
camins ramaders o de
transhumància entre la
plana vallesana i els
Pirineus. La següent va ser
la masia de can Rovira, de
factura més senzilla, però
amb unes enigmàtiques i
suggerents inscripcions a
la llinda de la seva finestra

central. Posteriorment,
seguint el torrent de Can
Paiagua, els participants
van arribar-se fins al
conjunt monumental de
Palaudàries. Can Torres,
avui abandonada, va
permetre conèixer la
distribució interior clàssica
de la masia catalana i la
seva funcionalitat. Can
Palaudàries, va deixar
tothom bocabadat per la
seva riquesa patrimonial i
la gran quantitat de detalls
que s'estan tenint en
compte en la seva
restauració.
 Des d'aquí, en primer lloc,
volem donar les gràcies als
propietaris d'aquestes
masies per haver-nos obert
les portes de casa seva. En
segon lloc, volem recordar
a totes les persones
interessades a conèixer una
mica més el nostre poble
que val la pena donar-se
d'alta en el servei d'anuncis
per telèfon mòbil de
l'Ajuntament. Ho poden fer
mitjançant la web. Aquesta
és la millor manera
d'assabentar-se d'aquesta
mena d'activitats.

LLIÇÀ D'AMUNT
COMPTA AMB UNA
AMBULÀNCIA
El CATSalut ha adjudicat
una ambulància a la zona
de Lliçà d'Amunt, en el
marc del desplegament
que ha fet arreu de
Catalunya per millorar-ne
el servei.
 Aquesta ambulància, que
està operativa des del
passat 2 d'octubre, dóna
servei a Lliçà d'Amunt i als
pobles veïns de Lliçà de
Vall i Santa Eulàlia de
Ronçana.
 Està situada davant de la
seu de Protecció Civil, un
lloc cèntric i que compta
amb la col·laboració dels
voluntaris de Protecció
Civil.
 Això és una millora en
una població que no para
de créixer i, per tant, les
necessitats, també
d'aquest servei, són cada
vegada més importants.
 Recordem que per les
urgències mèdiques cal
trucar al 061.

ELS ESCOLARS
PARTICIPEN
ACTIVAMENT EN
LA SETMANA DE
LA MOBILITAT

Més de 350 persones han
visitat l'exposició "Mou-te
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amb el Planeta", que
l'Ajuntament ha portat a
Lliçà d'Amunt durant la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura.
 D'aquestes persones,
prop de 250 han estat
alumnes del centres
escolars del municipi.
 L'exposició ha anat
acompanyada de
conferències i sessions de
debat a càrrec d'experts
de reconegut prestigi en
aquest camp. Les
ponències estan a la
pàgina web municipal
www.llicamunt.cat.
 Prop d'un centenar
d'escolars també han
participat en cadascun
dels dos tallers que els
oferia l'Ajuntament: "Al
carrer tots hi pintem" i
Tens el teu bus".

NOUS REGIDORS
DEL PSC

representants al
Parlament de Catalunya.

Maria Marcos i Valentí
Teixidor són els dos nous
regidors del PSC; van
prendre possessió del
càrrec en el Ple del passat
28 de setembre.

 Els col·legis electorals
de Lliçà d'Amunt estaran
situats a l'edifici municipal
del carrer de Folch i
Torres, al Centre Cívic la
Serra i al Centre Cívic
Palaudàries.

 Els exregidors del PSC,
Antonio Díaz i Amparo
Mejías, van presentar la
seva renúncia al càrrec,
"per raons personals i
professionals", en el Ple del
passat 27 de juliol.
L'alcalde, Joaquim Ferriol,
va agrair-los la participació
i l'esforç en pro de la
millora del nostre poble.
 Marcos i Teixidor
ocupaven el tercer i quart
lloc respectivament de la
llista del PSC en les
darreres eleccions
municipals.
 L'Alcalde, Joaquim
Ferriol, va donar-los la
benvinguda i desitjar-los
que duguessin a terme un
treball profitós en benefici
del municipi. Els dos nous
regidors del PSC van dir que
s''incorporaven en la última
etapa d'aquesta legislatura
amb ganes de treballar per
al poble i amb el desig que
la seva feina sigui fructífera.

L'EMO CANVIA
D'ADREÇA

L'1 DE NOVEMBRE,
ELECCIONS AL
PARLAMENT DE
CATALUNYA

L'Empresa Municipal
d'Obres (EMO) ha estrenat
seu al número 69 del
carrer d'Anselm Clavé.
 Des que es va crear fins
ara, l'EMO ha estat
ubicada a la planta baixa
de l'edifici de l'Ajuntament.
Els catalans estan cridats a
les urnes, el proper
dimecres 1 de novembre,
per votar els seus

 A cada col·legi electoral
correspon de votar els
següents barris:
- Edifici municipal del
carrer de Folch i Torres:
nucli urbà, el Pla, Can
Xicota, Merlès, Raval d'en
Xicota, Oliveres, Can
Franquesa, Migdia, Santa
Justa, Pinar, Pineda Feu,
Can Farell, la Serra i
Ballestà.
- Centre Cívic la Serra: Ca
l'Artigues, Can Costa, Ca
l'Esteper i Pinedes del
Vallès.
- Centre Cívic Palaudàries:
Palaudàries, Can Rovira,
Palaudalba, Can Roure,
Can Salgot, Can Lledó i
Mas Bo.

PUIGCERCÓS, A
LLIÇÀ D'AMUNT
Joan Puigcercós, secretari
general d'ERC i diputat i
portaveu d'aquest partit al
Congrés, va visitar Lliçà
d'Amunt el passat 6
d'octubre, en el marc de
la realització de diferents
actes i sessions de treball
que ERC fa a diversos
municipis de Catalunya.
 A Lliçà d'Amunt,
Puigcercós, acompanyat
per altres càrrecs
institucionals i alcaldes,
va participar en una sessió
de treball anomenada "La
protecció del territori: la
ciutat difusa", un tema del
qual els nostre poble és
un paradigma.
 La sessió de treball es
va fer al Centre Cívic
Palaudàries, després
d'una recepció a
l'Ajuntament.
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EL PLE APROVA LA MODIFICACIÓ DEL SECTOR DE LES PECES DE
CAN GODANYA
En aquest sector, situat al barri de Sant
Baldiri, es passarà de 64 habitatges
unifamiliars a 120 habitatges
plurifamiliars i 12 de bifamiliars;
d'aquests, 40 seran de protecció
pública.
A més, es guanyarà sòl públic, ja que
tot el perímetre serà per a zones verdes
i equipaments.
També s'ordenarà la vialitat de la zona
i la seva connexió amb la trama urbana
amb l'obertura del carrer de la Fàbrica
fins al carrer d'Anselm Clavé, com a
primera actuació per descongestionar
el trànsit del carrer paral·lel de
Francesc Macià, principal accés als
barris. Aquest nou carrer, en tota la
seva longitud, es farà a càrrec dels
promotors.
Així, doncs, amb l'obertura d'aquest
carrer paral·lel al de Francesc Macià,
es duplicarà l'accés als barris,
millorarà l'accés entre els barris de la
Serra i de Palaudàries i el nucli urbà.
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REORDENACIÓ DELS SECTORS DE CAN MONTCAU I CAN MALÉ
UN PROJECTE HISTÒRIC
El Ple municipal de 28 de setembre ha aprovat, inicialment, la modificació puntual del
planejament que ha de permetre la implantació de lempresa Mango a Can Montcau, la
desafectació de lactual reserva de la futura autopista del Tenes, la protecció de la plana
agrícola i lentorn fluvial, el trasllat de lempresa Biokit des del nucli urbà al nou sector,
lobtenció de 14.000 metres quadrats dequipaments per al poble i la protecció de la vall
del torrent Merdanç, al costat del nucli urbà. Les raons polítiques i condicionants daquesta
proposta sexpliquen a leditorial daquest mateix butlletí.
UN SECTOR DISCONTINU
Lordenació urbanística que es proposa afecta dues zones o subsectors independents del
terme municipal: el de Can Montcau, propietat de Mango, actualment sòl urbanitzable
delimitat, allunyat del nucli urbà i amb una perspectiva dús industrial, logístic o terciari;
i el de Can Malé, propietat de lempresa Biokit, a tocar del nucli urbà, en sòl no urbanitzable,
ocupat en part per les naus daquesta empresa sota la clau urbanística dactivitat en el
camp. Això es fa així per tal de fer possible el trasllat de lempresa Biokit, la protecció
definitiva del torrent Merdanç i lobtenció dels equipament al costat del poble que és on
fan falta en lloc dobtenir-los a Can Montcau.
INFORMACIÓ PÚBLICA I TRAMITACIÓ
El projecte sha aprovat inicialment, cosa que vol dir que sobre un període dinformació
pública per si algú hi vol presentar al·legacions. Passat aquest tràmit, el projecte haurà
de tornar a passar pel Ple municipal per a la seva aprovació provisional i trasllat a la
Comissió Territorial dUrbanisme de la Generalitat, que és qui té la darrera paraula.
La documentació que es pot consultar es composa duna memòria, una bateria de plànols
i el conveni urbanístic subscrit entre lajuntament i Mango; a més, inclou un estudi de
mobilitat i un informe de sostenibilitat ambiental elaborats per consultores externes.
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NOVETATS RESPECTE EL PROJECTE ANTERIOR
El polígon industrial logístic ocupa molt menys territori: 223.000 metres quadrats davant
danteriors projectes que arribaven fins a 350.000 metres quadrats. Això ho fa sense
perdre edificabilitat i, per tant, sense perdre ingressos per al municipi.
Es trasllada la futura autopista del Tenes cap a lest (sallunya del poble i se cenyeix al
polígon) i es proposa com a ronda. Sagrupa autopista i polígon industrial per un costat
i espai agrari, fluvial i urbà per laltre. Es vincula tota implantació industrial al fet que la
desafectació de lautopista per part de la Generalitat sigui una realitat. Hii ha un preacord
amb la Generalitat. No obstant això, aquest és el punt més complex daquesta proposta.
Lentorn de la masia de Can Montcau queda propietat de Mango però qualificat com a sòl
no urbanitzable de la màxima protecció. No queda envoltada de naus industrials com
estava previst i es manté el caràcter agrari mitjançant un pla especial.
Es protegeix la plana agrícola que passa a propietat municipal i lentorn del Tenes.
Es protegeixen 14 hectàrees de lentorn agroforestal del connector ecològic del torrent
Merdanç com a zona verda municipal.
En lloc de 18 hectàrees de parcs i jardins urbans, ara nhi haurà 37. En lloc de 27 hectàrees
de protecció agrícola ara nhi haurà 46.
Es fa possible el trasllat de lempresa de biotecnologia Biokit, actualment ubicada, de
forma inadequada al costat del nucli urbà, al nou sector; i les seves naus actuals esdevenen
14.000 metres quadrats dequipament públic.
Sobté una donació econòmica addicional de 3 milions deuros per al municipi i el
manteniment de les zones verdes i els serveis urbanístics del polígon a càrrec de lempresa.
Es garanteix un projecte arquitectònic unitari i una urbanització per fases per tal de
minimitzar limpacte paisatgístic.

ple ordinari del dijous 28 de setembre
1.- Presa de possessió dels nous
regidors Sra. Maria Marcos i Sr.
Valentí Teixidor:

Maria Marcos i Valentí Teixidor, nous
regidors del PSC en substitució d'Antonio
Díaz i Amparo Mejías, van jurar el càrrec.
Prèviament, l'alcalde, Joaquim Ferriol, va
assabentar la corporació local d'aquest fet
i, posteriorment, va donar-los la
benvinguda i va desitjar-los que duguessin
a terme un treball profitós en benefici del
municipi. Els dos nous regidors del PSC
van dir que s''incorporaven en la última
etapa d'aquesta legislatura amb ganes de
treballar per al poble i amb el desig que la
seva feina sigui fructífera.

2.- Aprovació de l'acta anterior:

Es va aprovar lacta del Ple ordinari del 27
de juliol.
UNANIMITAT

3.- Aprovació dels comptes generals
de 2005:

El Ple va aprovar definitivament els estats
i comptes anuals corresponents a l'exercici
2005.
CiU va qualificar de "pintoresc i estrany"
el benefici de l'EMO i va manifestar que, a
nivell general, els deutes a curt i llarg
termini no havien variat gaire respecte al
2003 quan, amb les parcel·les municipals
venudes, creuen que s'haurien d'haver
reduït. L'alcalde va puntualitzar que el tant
per cent d'endeutament del 2005 s'havia
reduït molt respecte al 2003. El PP es va
abstenir entenent que es portava a votació
la correcció i la puntualitat dels comptes
generals i no pas la valoració dels resultats.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
ABSTENCIÓ; PSC: ABSTENCIÓ; PP:
ABSTENCIÓ

4.- Aprovació de Modificacions
pressupostàries per transferències
de crèdit:

El Ple va aprovar inicialment la modificació
del Pressupost 2006 per transferències de
crèdit, per poder traspassar 27.896,14
euros d'una partida de despeses a una
altra. El regidor de Recursos Humans,
Miquel Ballester, va dir que es tractava de
sous i de Seguretat Social del personal de
l'Escola Municipal de Música l'Aliança que
es transferia a la Mancomunitat de la Vall
del Tenes, que és qui ara en té la titularitat.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
ABSTENCIÓ; PSC: ABSTENCIÓ; PP: A
FAVOR

5.- Acceptació de subvencions del
PUOSC per a l'anualitat 2006:

El Ple va acceptar les ajudes incloses en
el Pla Únic d'Obres i Serveis per finançar
les obres de construcció de les calçades
laterals i rotondes de Pineda Feu - El Pinar
(pressupost: 2.431.917,59 euros; subvenció:

300.000 euros), la construcció del vial
d'accés al CEIP Miquel Martí i Pol
(pressupost: 439.247,81 euros; subvenció:
200.000 euros) i millores urgents a la xarxa
de clavegueram (pressupost: 397.008,97
euros; subvenció: 238.205,38 euros).
L'alcalde va comentar que algunes
d'aquestes obres ja estan executades (el
vial d'accés) i d'altres s'estan començant
(les calçades laterals i rotondes i el
clavegueram dels carrers de Josep Maria
de Sagarra i de l'Estany de Banyoles).
UNANIMITAT

6.- Compromís d'execució d'obres
de l'Escola Bressol:

El Ple va assumir el compromís d'executar
les obres de construcció d'un edifici de
nova planta per a la instal·lació d'una escola
bressol, si es concedeix la subvenció que
s'ha demanat al Departament d'Educació
de la Generalitat dins d'una convocatòria
pública que ha obert per a la creació i la
consolidació de places per a infants de 0 a
3 anys en llars d'infants de titularitat
municipal. La regidora d'Educació, Emília
Soler, va explicar que es tractava del
projecte de nou edifici de l'escola bressol
municipal l'Espurna, que preveia 115 places
i estaria situat en uns terrenys per a
equipaments municipals del sector del
Lliçà Nou.
UNANIMITAT

7.- Aprovació del Conveni i aprovació
inicial de Modificació del Pla General
Sector Discontinu Can Montcau - Can
Malé:

El Ple va aprovar el conveni urbanístic per
a la reordenació del sector de Can Montcau,
que hauran de signar l'Ajuntament i les
companyies mercantils Diknah SL i Punto
Fa SL Sociedad Unipersonal, que
desenvolupen l'activitat comercial sota la
marca Mango. També va aprovar
inicialment la Modificació puntual del Pla
General d'aquest sector. El regidor de
Territori, Ferran Miralles, va dir que aquest
conveni urbanístic suposa la solució d'un
conflicte de fa més de 25 anys, amb el qual,
a més de resoldre el problema del polígon
industrial, l'actual equip de govern ha
intentat obtenir més beneficis per al
municipi. D'aquesta manera, Miralles va
explicar que aquest conveni comporta la
implantació de l'empresa Mango a Can
Montcau però amb menys metres quadrats
de sòl i amb les naus situades entre la
masia i l'autovia C-17, sense ocupar la
plana agrícola; aconsegueix el trasllat al
mateix polígon industrial de Can Montcau
de l'empresa Biokit, actualment ubicada
de forma inadequada al costat del nucli
urbà, i que les instal·lacions que
actualment ocupa puguin ser destinades
a equipaments públics i zones verdes, amb
la consegüent protecció del corredor
ecològic del torrent Merdanç o de Can
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Bosc. A més, però, l'Ajuntament vincula
tota implantació industril a la desafectació
per part de la Generalitat de l'actual reserva
de la futura autopista del Tenes, per a la
qual proposa una nova ubicació més cap a
l'est, cap el polígon industrial, sense
trepitjar el corredor ecològic que suposa
l'entorn fluvial del riu Tenes. El regidor de
Territori també va dir que s'havia acordat
que la urbanització del polígon industrial
no es fes de cop, sinó per fases, segons la
implantació necessària en cada moment.
CiU va retreure a l'equip de govern que
estés "fent volar coloms", ja que, segons
ells, tot es basa en un supòsit, està
condicionat a la decisió de la Generalitat
sobre el canvi de traçat de l'autopista del
Tenes. Convergència, a banda de discrepar
sobre si aquesta autopista és o no oportuna,
assegura que el nou traçat no convenç a
altres ajuntaments als quals també afecta.
El PP va donar la benvinguda al "club" a
l'equip de govern argumentant que, temps
enrera, tots els partits polítics volien Can
Montcau menys ells i, ara, ho havien
acceptat. També els va retreure que fessin
"mangoneo" informatiu, amb un tractament
poc seriós del tema. I, al igual que
Convergència, van remarcar la manca de
seguretat en el trasllat de l'autopista.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: EN CONTRA; PP:
ABSTENCIÓ

8.- Aprovació provisional de la
Modificació del Pla General al sector
de les Peces de Can Godanya:

El Ple també va aprovar provisionalment
la Modificació del vigent Pla General pel
que fa al sector de sòl urbanitzable
delimitat de les Peces de Can Godanya.
L'alcalde va explicar que, en aquest sector,
on hi havia un Pla Parcial, es passava de
zona de ciutat-jardí a zona d'habitatges
plurifamiliars i, d'aquesta manera,
s'augmentava l'habitatge i es disminuia el
sòl. També va explicar que hi havia hagut
dues al·legacions; l'una, que s'havia
estimat, formulada per un particular, que
demanava un dret de pas per entrar a un
garatge, i l'altra, de CiU, que recollia el
que ja havien expressat sobre aquest punt
en el Ple anterior, que s'havia desestimat
d'acord amb els informes de l'arquitecte
municipal i l'equip redactor de la
modificació puntual del text refós.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: EN CONTRA; PP:
ABSTENCIÓ

9.- Aprovació provisional de la
Modificació del Pla General carrer
Ramon Llull, Bartomeu Rosselló Pòrcel i Guerau de Liost:

El Ple va aprovar provisionalment la
Modificació del vigent Pla General en l'illa
delimitada pels carrers de Guerau de Liost,
Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Ramon Llull

al barri de Can Salgot. L'alcalde va
comentar que no hi havia hagut cap
al·legació i que es tractava d'uns terrenys
de propietat municipal al costat del Parc
de Can Salgot, on es canviava el
planejament per permetre una major
densitat d'habitatges, de 8 a 16.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: ABSTENCIÓ; PP:
ABSTENCIÓ

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

El Ple va aprovar provisionalment la
Modificació del vigent Pla General pel que
fa al sector de sòl urbanitzable delimitat
de Ca l'Artigues i de Can Puig. L'alcalde va
comentar que s'havia estimat alguna
aportació de les al·legacions presentades
per un particular i va recordar que es
tractava de l'operació urbanística que
permet de passar d'habitatges unifamiliars
a plurifamiliars a Ca l'Artigues del Pla i
Can Puig, l'obertura de xarxes viàries des
del Nou Lliçà fins a la carretera i 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. CiU va tornar a explicar el
perquè de votar en contra de totes les
modificacions puntuals i va recordar la
necessitat d'un planejament general del
municipi.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: EN CONTRA; PP:
ABSTENCIÓ

11.- Aprovació definitiva de l'Estudi
de Detall del carrer Anselm Clavé,
núm. 75, cantonada Torrent
Merdanç:

El Ple va aprovar definitivament l'Estudi
de Detall que té per objecte l'ordenació de
volums amb la finalitat de garantir una
unitat volumètrica fent façana al carrer del
Torrent Merdanç. L'alcalde va recordar
que es tractava d'una iniciativa privada.
UNANIMITAT

12.- Aprovació inicial del Projecte de
Nou Casal d'Avis:

El Ple va aprovar inicialment el Projecte
bàsic i executiu de reforma i obra nova d'un
casal d'avis (Projecte d'enderroc de l'escola
Miquel Martí i Pol, mòdul A, i Projecte bàsic
i executiu del Casal d'Avis de Lliçà
d'Amunt). L'alcalde va explicar que es
tractava de remodelar i ampliar la part del
menjador i la cuina de l'edifici municipal
del carrer de Folch i Torres, on hi havia el
CEIP Miquel Martí i Pol, per ubicar-hi el
Casal d'Avis. El nou Casal d'Avis tindrà 600
metres quadrats i, per tant, els serveis que
ofereix gaudiran de més superfície. També
va dir que s'havien tingut en compte els
suggeriments dels usuaris i dels tècnics.
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Va destacar-ne una sala polivalent amb
bar de 300 metres quadrats i tres espais
tancats per fer-hi activitats paral·leles.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
ABSTENCIÓ; PSC: A FAVOR; PP: A
FAVOR

13.- Aprovació inicial del Projecte de
Nou Ajuntament:

El Ple va aprovar inicialment el Projecte
bàsic i executiu de reforma i obra nova de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt (Projecte
d'enderroc de l'escola Miquel Martí i Pol,
mòdul B i C, i Projecte bàsic i executiu de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt). L'alcalde
va explicar que es tractava de remodelar
la part de l'aulari de l'edifici municipal del
carrer de Folch i Torres, on hi havia el CEIP
Miquel Martí i Pol, per ubicar-hi
l'Ajuntament. Va destacar que el nou
Ajuntament tindrà 1.600 metres quadrats,
el doble que l'edifici actual i que a l'antic
pati de l'escola es construirà un edifici
annex i independent, que servirà de Sala
de Plens i de Sala Polivalent, a més d'una
plaça pública. D'aquesta manera, l'alcalde
va parlar d'una remodelació integral de
l'edifici municipal del carrer de Folch i
Torres, inclosa la façana. I va tornar a fer
esment de la consolidació de l'eix cívic del
carrer de Folch i Torres amb la ubicació
dels principals serveis. El nou ajuntament
es construirà per fases i s'hi aniran
desplaçant els serveis.
El PSC va votar-hi en contra dient que no
era una despesa per fer en aquests
moments i que aquest projecte provocaria
problemes de mobilitat i aparcaments.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
ABSTENCIÓ; PSC: EN CONTRA; PP: A
FAVOR

14.- Donar compte de l'aprovació
definitiva del projecte de reforma i
ampliació de la Masia de Ca
l'Oliveres per a Biblioteca Municipal:

Es va donar compte al Ple de l'aprovació
definitiva del Projecte bàsic i executiu 1a
fase, de la reforma i ampliació de la masia
de Ca l'Oliveres per a Biblioteca Municipal
de Lliçà d'Amunt.

15.- Mocions:
CiU va retirar dues mocions sobre les
inundacions d'un tram del carrer d'Anselm
Clavé i de la rotonda de Can Xicota davant
la resposta de l'equip de govern dient que
ja s'estava solucionant.

15.1.- Moció sobre la supressió del
mercat municipal:

CIU va presentar un moció per suprimir de
l'article tercer, apartat segon, de
l'ordenança reguladora del mercat
setmanal l'expressió: "excepte el de la
Festa Major", tenint en compte que el
passat diumenge, dia 10 de setembre, no

es va celebrar el mercat setmanal
ambulant que cada cap de setmana es fa
el diumenge al matí, i atès que consideren
que no existeix cap raó objectiva per
suprimir-lo pel fet de ser Festa Major, ja
que pot ser un element dinamitzador de la
festa, entre altres raons.
El regidor de Cultura, Josep Camps, va
contestar que era millor deixar aquesta
anotació en les ordenances i que cada equip
de govern fes el que volgués. L'actual equip
de govern havia fet cas de l'ordenança
perquè era una recomanació històrica de
la Policia Local i perquè creu que el mercat
porta més gent al carrer, però no a la festa,
i la gent que porta complica el fet que cada
vegada hi ha més actes festius al carrer el
diumenge de Festa Major.
El PSC va proposar l'alternativa de
traslladar el mercat aquest dia en un altre
lloc. El PP, en canvi, va proposar el trasllat
de les activitats perquè no interfereixin en
el mercat.
ERC: EN CONTRA; ICV-EUiA: EN
CONTRA; CiU: A FAVOR; PSC: A FAVOR;
PP: A FAVOR

16.- Precs i preguntes:
CiU va plantejar nou preguntes sobre:
sorolls nocturns dels vehicles a motor,
política esportiva del govern municipal,
vorera de la masia de Can Salgot, retirada
del bus de Can Rovira, pudor al centre de
la població, pliques servei d'escombraries,
nova contractació de personal, abocament
de runes i nomenament de secretaria
accidental.
El PSC va plantejar 17 preguntes sobre:
les barraques de Festa Major, el passeig
de Sant Joan, una claveguera del barri de
Can Farell, les obres del clavegueram del
carrer de Josep Maria de Segarra, les
parcel·les municipals venudes aquesta
legislatura, el pont caigut de la carretera
de Palaudàries, el bus urbà per als alumnes
de l'IES, millores de trànsit i aparcament
a les escoles, senyal d'obres al carrer de
Costa i Llobera, centres cívis i locals
socials, instal·lacions elèctriques per a
festes, pla d'actuació per acabar amb els
aforaments d'aigua potable, aparcament
del CAP, la font del Parc del Tenes,
l'enllumenat nou de Can Farell, la nova
deixalleria i l'aparcament del costat de
l'Ajuntament.
El PP va formular quatre preguntes sobre:
l'aparcament i el trànsit en els CEIP Martí
i Pol i Sant Baldiri, el debat sobre l'estat
del municipi, l'asfaltatge del carrer Sant
Valerià per Can Coscó i el tancament del
trànsit de la carretera que uneix Lliçà
d'Amunt amb Parets (C-155).

* Voluntaris per ensenyar internet a la gent gran:

El Casal d'Avis busca persones amb coneixements informàtics per ensenyar la gent gran, una tarda a la
setmana, a navegar per internet . Les persones interessades poden adreçar-se al Casal d'Avis, els divendres,
de 10 a 13 h, o trucar al telèfon 93 841 61 55.

* Concurs VERSifica't:

Adreçat als joves. Per participar-hi només cal fer una creació poètica amb la mètrica, el ritme i la versificació
a voluntat de cadascú, tenint en compte que els missatges poden ser de tres tipus: de text, amb una
extensió màxima de 150 caràcters; sonors, amb una durada màxima de 20 segons; visuals, amb una
resolució màxima de 800 x 600 píxels. Fins al proper 10 de novembre, es poden enviar les creacions a
través del telèfon mòbil, enviant un SMS al número 5626 posant poema, deixant un espai i escrivint el
missatge desitjat a continuació. També es poden enviar els missatges a través del web de la Secretaria
de Política Lingüística: www.gencat.cat/presidencia/llengcat i a través del web de la Secretaria General
de Joventut: www.gencat.cat/joventut. Es poden enviar un màxim de 5 missatges versàtils al dia. En aquesta
segona edició del concurs, també hi haurà dos tipus de premis, uns atorgats per un jurat i uns altres, per
votació popular. Més informació a: www.gencat.cat/llengcat/corda/versificat.htm.

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
EXPOSICIÓ

Recull de fotos del 30è
aniversari de la Festa
d'Homenatge a la Gent
Gran
Període: del 16 d'octubre al 30 de
novembre
Lloc: Casal d'Avis
CURS

ACTIVITATS

Cursos, tallers i altres
activitats

Aeròbic d'adults (dilluns i
dimecres, de 18.15 a 19.15 h; 15
euros mensuals); tai-txi
(divendres, de 16.45 a 18 h; 36
euros trimestrals); ioga (un dia a
la setmana durant una hora i
mitja a concretar pels usuaris);
teatre (un dia a la setmana a
concretar pels usuaris); altres:
manualitats diverses, balls de
saló, salsa, reiki, sevillanes,
memòria, xerrades, batuka,
creixement personal, guitarra,
iniciació a la fotografia, etc.

Tall i confecció

Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Dia: dimecres
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Centre Cívic La Serra
Preu: 12 euros mensuals

ACTIVITAT

Modisteria i patronatge.

CURS

Sevillanes

A càrrec de Gloria Fuentes.
Activitat adreçada a persones
adultes que tinguin ganes
d'aprendre a ballar sevillanes,
tant si ja en tenen algunes
nocions com si han de començar
de zero. Tots els nivells.
Dia: dijous
Horari: de 17 a 18.15 h
Lloc: Centre Cívic La Serra
Informació i inscripcions: Centre
Cívic La Serra (tel. 93 860 73 50).
Preu: gratuït
CURS

Iniciació al tarot
Dies: per concretar (un dia a la
setmana) durant el mes de
novembre
Horari: per concretar (dues hores)
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Nit de terror

Amb motiu de l'organització
d'aquesta activitat, l'Espai Jove
El Galliner romandrà tancat els
dies 30 i 31 d'octubre i 2 de
novembre.
Dia: divendres, 3 de novembre
Horari: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
CURS

LES ENTITATS
PROPOSEN:
3a ASSEMBLEA GENERAL

FAVLLA

Dia: dissabte 21 d'octubre
Hora: 11 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Federació
d'Associacions de Veïns de Lliçà
d'Amunt (FAVLLA)
CURS

Orientació

Nivell 1. Coneixements bàsics
per donar als assistents
autonomia a l'hora de planificar
i organitzarsortides per si sols.
Dies: del 28 d'octubre al 5 de
novembre
Informació i inscripcions: fins al
26 d'octubre, els dijous, de 21 a
23 h, a la UEC Vall del Tenes (93
841 64 50)
Preu: 42 euros, amb llicència FEEC
de l'any en curs (els socis de les
entitats federades del Vallès tenen
una bonificació de la vegueria de
12 euros).
Organitza: UEC Vall del Tenes

Gimnàstica postpart

Per a la recuperació de l'estat
físic que es tenia abans de
l'embaràs. Les classes estan
preparades per fer-se amb els
nadons.
Dies: dilluns i dimecres, del 6 de
novembre al 20 de desembre
Horari: de 11.15 a 12.05 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Informació i inscripcions: Pavelló
Municipal d'Esports, de dilluns a
divendres, de 9 a 12 h i de 16 a 21
h (tel. 93 860 70 25). Cal portar un
certificat del ginecòleg o de la
llevadora que confirmi que s'és
apte per realitzar aquest curs, una
fotocòpia de la targeta sanitària i
les dades bancàries.
Preu: 53,15 euros

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA REORDENACIÓ DEL SECTOR DE
CAN MONTCAU I LA IMPLANTACIÓ DE MANGO A LLIÇÀ D'AMUNT
Dia: dimarts, 31 d'octubre
Hora: 19.30 h
Lloc: primer pis de l'edifici de la Policia Local

