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1 

APROVACIÓ D'UN PLA DE
SANEJAMENT PER ABSORBIR EL
ROMANENT NEGATIU DE TRESORERIA
El darrer Ple va aprovar un Pla de Sanejament a
12 anys, que té el vist-i-plau de la Generalitat i la
Diputació, amb el qual, en 3 anys, l'Ajuntament
estarà per sota del 110% d'endeutament, el màxim
que permet la llei. Un Ajuntament, per funcionar
bé, no hauria de superar el 80%. El nostre,
actualment, està al 132%.
 Sense un Pla de Sanejament creïble que
garanteixi que ens posarem per sota del
110%, la Generalitat no autoritza l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt a demanar cap més crèdit.
 El Pla de Sanejament ha d'absorbir la situació
de fallida, generar un superàvit que vagi eixugant
el deute per situar-nos tal com marca la llei i
garantir una capacitat de retorn de préstecs i
una estabilitat pressupostària correcta.

2 

APROVACIÓ PROVISIONAL DE
LES ORDENANCES FISCALS I DE
LES TAXES PER A L'ANY 2004
El darrer Ple va aprovar, provisionalment, les
Ordenances Fiscals i les Taxes per a l'any
2004, que en aquests moments estan en
exposició pública. Malgrat la situació
econòmica i financera de l'Ajuntament, l'equip
de govern ha fet un esforç per buscar vies
alternatives per obtenir diners, que no suposin
cap càrrega per als contribuents, i ha
descartat augmentar els impostos i les taxes
al màxim permès per la llei .
 La taxa d'escombraries no augmentarà
l'any vinent, malgrat l'increment dels costos
de recollida. La taxa d'escombraries que s'ha
pagat aquesta tardor és la que va aprovar
l'anterior equip de govern.

 L'IBI és el resultat del valor cadastral d'una
finca, fixat per Hisenda, una base liquidable,
que augmenta cada any segons fixa la llei,
i un percentatge que s'aplica sobre aquesta
base, fixada per l'Ajuntament. L'any 2004 el
percentatge fixat per l'Ajuntament només
passarà del 0,89 al 0,90.
 A l'impost de vehicles se li aplicarà un
coeficient allunyat del màxim que permet la llei.
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L'AJUNTAMENT SOL·LICITA
SUBVENCIONS A LA
GENERALITAT PER A DIFERENTS
PROJECTES D'OBRES I SERVEIS
L'Ajuntament ha sol·licitat la inclusió dels
següents projectes a la convocatòria de
subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya 2004-2007: enllumenat públic
de Can Farell, Ca l'Esteper i Can Salgot,
accés a Can Franquesa, camí de Can
Riereta, vial del CEIP Miquel Martí i Pol,
calçades laterals i rotondes a Pineda FeuEl Pinar, prolongació del passeig de Sant
Valerià, biblioteca municipal i pont sobre
el torrent de Can Coscó a Can Roure.
 L'equip de govern considera aquestes obres
i serveis com a prioritàries dins l'estratègia
urbanística del municipi. La Generalitat decidirà
quins d'aquests projectes subvenciona. De tota
manera, són obres i serveis necessaris, que
caldrà fer durant el proper quadrienni.
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LLIÇÀ D'AMUNT JA TÉ BANDERA
OFICIAL
El darrer Ple va aprovar definitivament la
bandera de Lliçà d'Amunt, de color blau
fosc, amb una torre groga i una faixa
ondada blanca.
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SEGONA ESCOLA BRESSOL
L'actual equip de govern ha reconduït el
projecte del Centre Cívic de Palaudàries,
de tal manera que Lliçà d'Amunt tindrà
aquest centre cívic, però també una nova
escola bressol en el mateix lloc, afegint
només 100.000 euros al cost inicial. Aquest
projecte, que permetrà escolaritzar més
població de la franja de 0 a 3 anys, està
en exposició pública fins al 3 de desembre.
 S'ha salvat l'ajut del PUOSC per a la nova
escola bressol, que s'hagués perdut perquè
l'anterior equip de govern no tenia fet el
projecte.
 La nova escola bressol estarà situada a
Palaudàries, annexada al centre cívic de nova
construcció i molt a prop del nou edifici de
l'escola Miquel Martí i Pol que s'ha de
construir, amb l'objectiu de centralitzar enlloc
de dispersar.
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ÚS SOCIAL DEL GIMNÀS I LA
BIBLIOTECA DE L'INSTITUT
L'Ajuntament ha arribat a un acord amb
l'IES Lliçà i el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat per tal que el poble pugui
aprofitar les instal·lacions del gimnàs i la
biblioteca de l'institut.
 Per tal de solucionar el problema d'espai
del Pavelló d'Esports i mentre no estigui feta
la biblioteca municipal (que es preveu per a
finals de 2005), els lliçanencs podran aprofitar
les instal·lacions del gimnàs i la biblioteca
de l'institut.
 En aquests moments, s'estan enllestint els
convenis que regiran aquest aprofitament.
L'Ajuntament invertirà en intal·lacions i
mobiliari de la biblioteca, que després
quedaran per a l'IES.
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LA UTILITZACIÓ MENSUAL D'EL
BUS S'INCREMENTA UN 70%
A finals d'octubre, el servei de Transports
de Lliçà d'Amunt va celebrar el quart
aniversari i continua la seva tendència
creixent.
 Amb els darrers canvis introduïts a mitjan
de setembre, la utilització mensual d'aquest
servei ha augmentat gairebé un 70%: s'ha
passat d'una mitjana de 6.498 usuaris
mensuals a prop d'11.000.
 L'equip de govern treballa per canviar algun
bus actual per un de més capacitat, per tal
d'oferir més comoditat als usuaris, sobretot
en els dies i hores més crítics.
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VENDA D'ALGUNES PARCEL·LES
MUNICIPALS
L'Ajuntament posa a la venda, mitjançat
subhasta, el bé patrimonial del qual n'és
propietari, situat als números 19-33 del
carrer Caldes de Montbui del barri de Can
Farell.
 Es tracta d'un solar de terreny edificable
de 6.181 metres quadrats, que s'ha dividit
en vuit parcel·les d'entre 700 i 800 metres
quadrats, el preu de les quals oscil·la entre
els 83.000 i els 97.000 euros, a millorar a
l'alça.
 Els interessats han de presentar dos sobres,
un amb la documentació necessària i l'altre
amb la proposta econòmica (tantes com
parcel·les es vulguin comprar). Per a més
informació, sobre la documentació que cal
presentar i els terminis d'informació pública
i de presentació de les ofertes, s'ha de
telefonar a l'Ajuntament (93 841 52 25).

* Canvi de locals electorals:

En les properes eleccions autonòmiques del 16 de novembre, els locals electorals estaran més a la vora dels barris.
Seran col·legi electoral el local social de Mas Bo-Can Lledó, el local social de Ca l'Artigues i el CEIP Miquel Martí i Pol.
Atenció, el Pavelló d'Esports no serà col·legi electoral! La redistribució de la gent s'ha fet en funció del barri on es resideix.
Per a més informació: Ajuntament (93 841 52 25).

* Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor:

Dijous 27 de novembre, de 12 a 13 h, davant de l'Ajuntament. Aquesta oficina s'instal·la un cop al mes al nostre poble
per tal d'atendre qüestions relacionades amb l'àmbit dels drets dels consumidors.

* Bases per a l'arrendament del bar del Pavelló d'Esports durant la nit de Cap d'Any:

Convoquem comerciants dedicats a l'activitat de cafeteria o bar i totes les entitats del poble a participar a la convocatòria
pública per a la instal·lació d'un bar al Pavelló d'Esports municipal durant la nit de Cap d'Any. Els aspirants tenen temps
fins al divendres 5 de desembre per presentar les ofertes. Informació i bases: Àrea de Cultura (93 841 52 25).

* Atenció, artesans i comerciants del poble, a la Fira de Nadal:

L'Ajuntament vol donar un altre caire a la Fira Regala Art per Nadal, introduint-hi comerciants; vol potenciar una Fira de
Nadal amb la participació d'artesans i comerciants locals, per anar a comprar al poble en un ambient nadalenc. Aquesta
fira, prevista pel cap de setmana 20 i 21 de desembre, també comptaria amb espectacles i activitats paral·leles. La regidoria
de Cultura fa una crida a la participació d'artesans, comerciants i gent que vulgui implicar-se en aquest projecte.
Informació: Regidoria de Cultura (93 841 52 25).
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LAJUNTAMENT
PROPOSA:
CONCERT DE PROFESSORS
Destinat a alumnes i a pares,
però obert al públic en general.
Dia: DILLUNS 24 DE NOVEMBRE
Hora: 19 h
Lloc: Església Parroquial de Sant Julià
Informació i Organització: Escola
Municipal de Música L'Aliança
(93 841 48 86)

TAULA RODONA ENTORN DE
LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
Dia: DIMECRES 26 DE NOVEMBRE
Hora: 18 h
Lloc: Sala de Plens.
Informació: Regidoria de
Benestar Social (93 841 52 25)

CINEMA: "EL COLOR
PÚRPURA"
Dia: DIVENDRES 28 DE NOVEMBRE
Hora: 21.30 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Informació: Regidoria de
Benestar Social (93 841 52 25)

TEATRE: "COMO LO PIENSO,
LO DIGO, LO JURO"
Maria Castigo encarna una dona
atrapada en el desencís de la seva
relació matrimonial.
Dia: DISSABTE 29 DE NOVEMBRE
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: 5 euros
Informació: Regidoria de
Benestar Social (93 841 52 25)

SORTIDA AL TEATRE:
"AIXÒ NO ÉS VIDA"
Dia: DIVENDRES 12 DE DESEMBRE
Hora: 20 h (davant de l'Ajuntament)
Lloc: Teatre Poliorama de Barcelona
Preu: 25 euros
Inscripcions: Ajuntament, de 9 a
14 h, abans del 27 de novembre
Informació: Regidoria de Cultura

Lliçà en 5 minuts
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LES ENTITATS
PROPOSEN:

CONCERT: "DANIEL EL
HIGIÉNICO" I DJ KRANK

SÒMNITS: "HUERFANITOS" I
ELS DJ DAVID I SEBAS

Dia: DISSABTE 15 DE NOVEMBRE
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: socis 3 euros, no socis 5 euros
Organitza: Ateneu L'Aliança

Dia: DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

SORTIDA MATINAL: 9a
PASSEJADA POPULAR
Adreçada a persones caminadores,
convenientment entrenades.
Dia: DIUMENGE 16 DE NOVEMBRE
Hora: 8 h (plaça de la Vila de
Lliçà de Vall)
Organitza: UEC Vall del Tenes i
CIM Lliçà de Vall
Informació: UEC Vall del Tenes,
número 25 del carrer Barcelona
de Lliçà d'Amunt; dijous, de 21
a 23 h; tel. 93 841 64 50.

CONCERT: MÚSICA I CINEMA
El rostre pàl·lid de Buster Keaton;
December Quintet. Teloners: Orquestra
Orff de l'IES de L'Ametlla del Vallès.
Dia: DIUMENGE 16 DE NOVEMBRE
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L'Aliança de Lliçà d'Amunt
Preu: socis de l'Ateneu L'Aliança,
2 euros; no socis, 3 euros; nens
menors de 12 anys, gratuït.
Organitza: Fundació Arts
Musicals de la Vall del Tenes

XERRADA SOBRE LA
MARATÓ DE TV3
Les malalties respiratòries
cròniques.
Dia: DIMECRES 19 DE NOVEMBRE
Hora:18 h
Lloc: Els Galliners
Organitza: Associació Dones del
Tenes
* Hi ha servei de cangur si se
sol·licita prèviament.

XI JOC DE PISTES LLIÇANENC
Dins de la programació de la Festa
Anyal 2003 de l'Ateneu L'Aliança.
Dia: DIUMENGE 23 DE NOVEMBRE
Hora: 8 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Preu: 17 euros per als socis de l'Ateneu
i 20 euros per als qui no ho siguin.
Inscripcions i informació:
Secretaria de l'Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

SORTIDA ARTÍSTICOCULTURAL
Visita a l'exposició Pau Casal en
l'escenari de l'art. La col·lecció de
Vil·la Casals, a Granollers.
Dia: DIUMENGE 23 DE NOVEMBRE
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.
Organitza: Aula Artística

FEM
I
FAREM!

Dins de la programació de la Festa
Anyal 2003 de l'Ateneu L'Aliança.

Després de quatre mesos de mandat, el nou equip de govern va fer un acte públic, al qual van
assisir més de 500 persones, on va parlar de la situació que ha heretat de l'anterior equip de
govern, del que ha fet en aquests quatre mesos i de les estratègies de futur per als propers 4 anys.
La nova revista trimestral, que sortirà aviat i es repartirà per totes les cases, informarà àmpliament
sobre aquest acte.

Dia: DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE
Hora: 13 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

L'equip de govern va dedicar més temps a parlar de les decisions preses durant aquests quatre
mesos en l'àmbit organitzatiu, educatiu, urbanístic, cultural, ambiental... que a parlar de la pràctica
suspensió de pagaments en la qual s'ha trobat el consistori. Els diners són només un instrument,
l'impor tant són les coses a fer durant aquests 4 anys. Aquest va ser el missatge.

AUDIOVISUAL: "HURACANS,
VOLCANS I TERRATRÈMOLS"

A banda del projecte Lliçà Centre, el nou equip de govern proposa la creació de dos nuclis més,
a Palaudàries i a Ca l'Artigues, amb habitatges socials, equipaments i activitats econòmiques. El
que s'ha engegat durant aquests quatre mesos, ja ha tingut en compte aquest criteri, com el
projecte de la segona escola bressol a Palaudàries, que estarà llesta el curs vinent. L'atenció i la
participació ciutadana és un altre àmbit que s'està treballant i que es potenciarà al màxim com a
base de tots els projectes.

VERMUT DE SOCIS

Un recorregut per les petites Antilles.
Dia: DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: UEC Vall del Tenes i l'ateneu

Carrer d'Ansem Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns adijous, 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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