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Com en els darrers mandats, ha arribat el moment de rendir 
comptes de la feina feta durant aquests quatre anys del mandat 
2019-2023. Ho fem per què entenem que és una obligació de 
tot servidor públic donar explicacions a la ciutadania de les 
tasques realitzades. És un exercici de transparència.

En aquesta edició especial de l’Informa’t volem explicar-vos 
els principals projectes que hem desenvolupat durant aquest 
període. De ben segur no estan tots, però hem intentat recollir 
els més rellevants. Però més enllà de la descripció i imatges 
que trobareu en aquesta revista, crec que el més important és 
recordar que pel mig de tot plegat hem viscut una pandèmia 
sanitària de repercussions insospitades que ens ha sacsejat 
a tots plegat i ha aturat a mig món i que, malauradament, ha 
deixat un munt de vides humanes pel camí.

I no teníem prou que a començaments del 2022 va esclatar la 
injustificada guerra contra Ucraïna (injustificada com qualsevol 
altra guerra) amb les repercussions explícites de milers i 
milers de més vides humanes llevades o desplaçades i la 
provocació d’una crisi econòmica i energètica de dimensions 
desconegudes, amb uns increments mai vistos de serveis o 
subministraments bàsics com la llum, el gas o el carburant.

Cal dir que els llargs mesos de pandèmia, la resposta de tots 
els grups polítics que componen el plenari va ser exemplar, 
amb reunions periòdiques i pressa conjuntes de més d’una 
cinquantena de mesures enfocades a pal·liar l’impacte de la 
crisi als nostres vilatans i vilatanes, sobretot a qui ho estava 
passant més malament.

Evidentment, l’última valoració del que s’ha executat l’han 
de fer els lliçanencs i lliçanenques, però nosaltres ens sentim 
molts satisfets de la feina duta a terme en aquests anys tan 
excepcionals de mandat. És evident que hi ha coses que tenen 
més impacte o rellevància que d’altres, però no en destacaré 
cap, perquè per nosaltres tot el que es fa, sigui gran sigui petit, 
és un granet de sorra més per construir el poble que volem.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde de Lliçà d’Amunt
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Educació

Ampliació i centralització de la 
Formació Professional a l’antiga 
escola Sant Baldiri
En aquests darrers quatre mandats, Lliçà 
d’Amunt ha passat de no tenir oferta edu-
cativa post- obligatòria de Formació Pro-
fessional (FP) a comptar amb cinc estudis, 
vinculats a l’Institut Lliçà: el Cicle Forma-
tiu de Grau Mitjà “Guia en Medi Natural i 
Temps de Lleure”, el Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà “Sistemes Microinformàtics i Xarxes”, 
el Cicle Formatiu de Grau Superior “Admi-
nistració de Sistemes Informàtics en Xarxa, 
perfil professional Ciberseguretat” i l’Itine-
rari Formatiu Específic (IFE) “Auxiliar en 
Manteniment d’Instal·lacions Esportives”. 
L’Ajuntament ha cedit les instal·lacions de 
l’antiga escola Sant Baldiri a la Generalitat 
per tal de concentrar en aquest espai, en 
horari de matí, tota l’oferta de FP que hi ha 
al municipi. A més, als matins, aquest es-
pai també acull el Pla de Transició al Treball 
(PTT) “Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis 
de Restauració” i, en horari de tarda, acull 
l’Escola de Persones Adultes de la Vall del 
Tenes.

Abaratiment de la quota i el men-
jador de les escoles bressol mu-
nicipals
Per al curs escolar 2022-2023, l’Ajuntament 
ha abaratit en un 25% la quota dels infants 
lactants i mitjans de les escoles bressol 
municipals. Gràcies a un acord marc amb 
les entitats municipalistes, la quota del 
infants grans l’assumeix la Generalitat. A 
més, s’apliquen descomptes a famílies 
nombroses, monoparentals i amb dos fills 
a l’escola bressol. I, aquest curs escolar, 
l’administració local també ha unificat i 
rebaixat els preus del menjador per als no 
lactants, ja que aquests tenen el menjador 
inclòs en la quota. Tot això suposa un es-
talvi mig de 800 € al curs per família.

Elaboració i aprovació del Pla Lo-
cal Educatiu
Aquest mandat, s’ha elaborat, amb la impli-
cació de tota la comunitat educativa, i s’ha 
aprovat el Pla Local Educatiu (Educ360), un 
document que defineix les accions educa-
tives (de continuïtat, de millora i de nova 
creació), adreçades a totes les edats, a de-
senvolupar en el municipi durant els pro-
pers 4 anys. Un grup motor vetlla pel seu 
compliment.

Nou institut escola a Palaudàries
El curs escolar 2022-2023 ha estat el pri-
mer de l’Institut escola Miquel Martí i Pol, 
que fusiona l’escola Miquel Martí i Pol i 
l’institut Hipàtia d’Alexandria. Les obres 
d’ampliació de l’escola Miquel Martí i Pol 
per acollir alumnes fins a l’ESO es faran 
per fases i tenen un cost de 1.693.762,31 
€ (IVA inclòs), que costeja al 50% l’Ajunta-
ment i la Generalitat.
Amb el nou institut escola, els alumnes del 
municipi de 12 a 16 anys podran cursar 
l’ESO més a prop de casa, al centre urbà o 
a la zona de Palaudàries.

“
“ Socialització de llibres durant 

l’educació obligatòria
Aquest mandat, la regidoria d’Educació 
ha implantat el “Programa per fomentar la 
igualtat de l’accés a l’educació” (PFIDE) 
que consisteix en ajudes econòmiques als 
centres educatius per a la compra de llibres 
de text, llicències digitals, material associat 
i material fungible per tal de poder-los soci-
alitzar entre l’alumnat de l’educació obliga-
tòria i reduir la despesa que suposa aquest 
material per a les famílies. Amb aquest pro-
jecte, l’Ajuntament també vol incentivar la 
corresponsabilitat i la cultura del reciclat-
ge, i afavorir el teixit econòmic del poble, ja 
que el material s’ha comprat als comerços 
locals. El cost per l’Ajuntament ha estat 
d’uns 100.000 euros per curs escolar.

4



Gent Gran,  
Acció Social,
Habitatge
i Cooperació 

Cooperació amb Ucraïna
Davant la guerra d’Ucraïna, en un primer 
moment, la regidora de Cooperació i mi-
gració va organitzar una campanya de re-
collida de material per enviar al país i, més 
tard, Lliçà d’Amunt va començar a rebre 
famílies refugiades en diferents domicilis, 
que actualment es xifren al voltant de les 
30 persones. A aquestes persones refugi-
ades se’ls va donar una primera atenció 
per detectar necessitats (escolarització, 
assistència mèdica, extraescolars, recerca 
de feina, assessorament jurídic, etc.) jun-
tament amb la regidoria d’Acció social i la 
Generalitat de Catalunya.

Celebració de la Setmana de la 
Gent Gran
La pandèmia ens va deixar dos anys sen-
se la Setmana de la Gent Gran, però s’ha 
pogut tornar a reprendre. Durant aquesta 
setmana es realitzen diferents tipus d’ac-
tivitats obertes a la població major de 60 
anys, organitzades amb la col·laboració 
dels dos casals de la gent gran del po-
ble, que tenen una gran acollida per part 
de la ciutadania. I, en aquest marc, anual-
ment es fa l’homenatge a les persones que 
compleixin 90 anys, on, en companyia dels 
seus familiars, se’ls fa lliurament d’una pla-
ca commemorativa.

Elaboració d’un Pla d’envelliment 
actiu
Am el suport de la Diputació de Barcelona, 
l’any 2021 es va iniciar l’elaboració del Pla 
d’Envelliment Actiu de Lliçà d’Amunt amb 
la participació de ciutadania, entitats, per-
sonal municipal i professionals del sector. 
Primer es va fer una diagnosi amb l’ob-
jectiu de tenir una fotografia actualitzada 
dels recursos i necessitats de les persones 
grans del municipi i, en segon lloc, es durà 
a terme el pla d’acció amb les principals 
actuacions per tal de millorar la qualitat de 
vida en el procés d’envelliment dels ciuta-
dans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt a partir 
dels 60 anys.

“
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Atenció a les persones més 
necessitades 

Durant aquests últims 4 anys i continuant 
i consolidant el suport als ciutadans que 
sempre s’ha fet al nostre municipi, des de 
l’àrea de Serveis socials i Igualtat ha distri-
buït la totalitat d’ajuts en 4 programes clau:

FAMÍLIES VULNERABLES: amb l’objec-
tiu d’afavorir que les famílies que pateixen 
problemes econòmics, laborals, relacionals 
i de salut que afecten al seu funcionament 
es puguin integrar i ser un més de la socie-
tat, s’han facilitat els següents ajuts:
· Alimentació: 1200 targetes moneder du-
rant aquest període, amb un import total 

de 312.358 €, amb la que poden adquirir 
aliments frescos i productes per la higiene.
· 188 ajuts pel pagament de subministra-
ments d’aigua, llum i gas en aquests 3 
anys i que representen 47.966 euros. Tam-
bé facilitat un total de 63.991 euros en la 
compra d’estufes i de bombones de butà, 
principalment durant els anys 2020 i 21, els 

S E R V E I 
M U N I C I P A L

pr   pa’mL’Ajuntament va aprovar, l’any 2022, el 
Pla Local d’Habitatge. Aquest docu-
ment fa un anàlisi sobre l’estructura ur-
bana residencial als diferents barris, on 
el 96’7% dels habitatges són unifamili-
ars i el 3’3 % plurifamiliars; les caracte-
rístiques dels habitatges: estat, dimen-
sions...; la capacitat econòmica de les 
llars; el potencial i les previsions de crei-
xement del municipi, amb un potencial de 
1970 habitatges nous en tot en municipi; 
i la demanda d’habitatge en els següents 
6 anys, quan hi hauria uns 627 joves que 
tindrien necessitat d’emancipar-se. Al fi-

nal del document es plantegen una sèrie 
d’actuacions a fer i altres que ja es fan. 
Pel que fa a les actuacions noves, serien 
les d’habitatges intergeneracionals, gent 
jove que convisqués amb gent gran, ma-
soveria urbana, polítiques d’habitatge i 
sessions sobre nous models de tinença. 
Pel que fa a les actuacions que ja s’es-
tan fent s’indica la d’ajuts per energies 
renovables, l’oficina d’habitatge, els ajuts 
d’urgència social i allotjament d’urgència, 
l’habitatge 60/40 i el projecte de desen-
volupament del centre que podria acollir 
la demanda dels propers 6 anys.

més afectats per epidèmia covid.
· Bonificació d’impostos municipals a 68 
unitats familiars, per treure aquest pes de 
les famílies i que puguin destinar el seu sa-
lari a altres despeses. 

SUPORT A LA INFÀNCIA: en aquest pro-
grama es disposa de nombrosos ajuts, com 
són els relatius a material i sortides escolars, 
escoles bressol, casal d’estiu, ajut per la dis-
capacitat, activitats extraescolars, targetes 
per infància en risc, estudis, per menjador 
escolar i activitats esportives. Destaca també 
que molts dels ajuts del transport que s’ator-
guen són per desplaçaments als centres 
educatius. S’ha ampliat aquest apartat amb 
ajuts destinats a menors de famílies ucraïne-
ses. En total suposen 1.817 ajuts per un valor 
total de 450.539,24 €.

GENT GRAN: per tal de promocionar l’au-
tonomia de la nostra gent gran i que puguin 
viure el màxim de temps possible a la seva 
pròpia llar, s’han destinat diversos ajuts a les 
següents necessitats:
· Àpats a domicili: per persones que no po-
den cuinar per elles mateixes o tenen dificul-
tat de desplaçament o econòmica, hi ha un 
total de 90 ajuts (123.327 € ).
· Ajuts tècnics (rampes, agafadors, cadires 
de dutxa, de rodes, grues, crosses, etc) , dels 

que s’han beneficiat 222 persones.
· Treballador familiar a domicili dedicant 
21.616 hores i que en total suma 388.944 €, 
que és un ajut molt important per mantenir la 
llar en condicions adequades i oferint suport 
per altres necessitats personals. 270 usua-
ris del servei de Teleassistència i 106 usua-
ris que gaudeixen del servei Apropa’m per 
desplaçar-se als centres mèdics, farmàcia i 
hospital. 

DONA: una gran part dels ajuts van destinats 
a dones, doncs són les persones que habi-
tualment es fan càrrec dels fills, de la cura 
de les persones grans, amb pitjors condici-
ons laborals i poc retribuïdes i que pateixen 
la bretxa de gènere. En aquest sentit s’han 
destinat targetes moneder i ajut de transport 
majoritàriament a dones. Per tal de fer un 
millor seguiment de la necessitat d’aquests 
ajuts, des de 2022 es recullen les dades de 
les usuàries dins el programa Promoció dona 
i que representa un total de 10.650 euros. 
Aquesta dada junt amb la revisió de les reco-
llides per Punt dona que s’iniciarà enguany, 
orientaran a conèixer quines són les necessi-
tats més específiques de les dones i atorgar 
uns ajuts més acurats.

Aprovació del Pla Local d’Habitatge
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Atenció  
a la Ciutadania,
Comunicació 
i Transparència Convoca: nou portal d’ocupació 

pública
Des de la passada primavera, les noves 
convocatòries de personal es publiquen en 
un nou portal dissenyat per gestionar de 
forma més fàcil i eficient la contractació pu-
blica de l’ens local. L’accés al nou portal es 
fa a través del web municipal. La nova eina, 
denominada Convoca, permet fer en línia 
tot el procés selectiu, des de la publicació 
de la convocatòria, passant per les inscrip-
cions, la selecció de la persona candidata i, 
finalment, el tancament del procés.

Punts d’Informació a la Ciutada-
nia als Centres Cívics
Amb l’objectiu d’apropar i reforçar el ser-
vei de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament, a principis de l’any 2020 
es van posar en marxa els Punts d’Infor-
mació a la Ciutadania (PIC) en els Cen-
tres Cívics de Ca l’Artigues i Palaudàries. 
Actualment, en els PIC, la població pot: 
sol·licitar el certificat d’empadronament 
i/o convivència; gestionar la recollida de 
trastam; adreçar queixes i/o suggeriments 
sense fer instància; sol·licitar hora amb 
tècnics, regidors i Alcalde; demanar infor-
mació general de l’Ajuntament, del muni-
cipi i dels actes que s’hi fan; i tramitar l’ID-
CAT. En funció de la demanda dels usuaris 
i de les possibilitats, aquesta atenció a la 
ciutadania s’anirà ampliant. 

Segell de transparència, espai 
web “Govern obert” i Cartes de 
serveis
L’Ajuntament ha estat sis cops guardonat 
amb el Segell InfoParticipa, un reconei-
xement a la transparència informativa del 
web municipal, atorgat pel grup de recer-
ca en Comunicació Sonora, Estratègica i 
Transparència (ComSET) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB); l’edició del 
2021 amb el 100% dels indicadors avaluats. 
A més, amb l’objectiu de facilitar la cerca, 
s’ha aglutinat tota la informació referent a la 
transparència de la informació pública del 
web municipal a l’apartat “Govern Obert”.
I, l’Ajuntament va iniciar el projecte de con-
fecció de les Cartes de serveis municipals 
el passat 2021, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, i les primeres es 
van aprovar el 2022: la Carta de Servei de 
les Escoles bressol municipals, de la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres i de Servei a la Ciuta-

dania. Aquest 2023, l’administració local 
en té dues més confeccionades i pendents 
d’aprovació: de l’OMIC i de la Policia Local. 
Les cartes de serveis són documents pú-
blics a través dels quals l’Ajuntament co-
munica a les persones usuàries dels seus 
serveis els compromisos de qualitat que 
assumeix en la seva prestació, així com els 
drets, deures i forma de participació que 
tenen en relació amb aquests.

Telegram, WhastsApps i Twitter 
de la Policia
L’any 2020, l’Ajuntament va estrenar un 
assistent virtual per informar sobre l’actu-
alitat i els serveis municipals, a través de 
l’aplicació Telegram. El robot envia missat-
ges periòdicament a les persones usuàries 
amb informació d’actualitat de l’Ajunta-
ment i respon consultes sobre determinats 
serveis municipals.
L’administració local també ha posat en 
marxa altres eines amb l’objectiu de facili-
tar el contacte de la ciutadania amb l’admi-
nistració pública. Als canals de WhatsApp 
que ja estaven en funcionament, com el de 
l’Espai Jove El Galliner o el de Transports 
de Lliçà d’Amunt (TLA), s’han afegit, el 
WhatsApp per a l’atenció a la dona (PADI) i 
el WhatsApp de la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
A més, amb motiu de les obres de soter-
rament del Casc Antic, hi ha un canal de 
WhatsApp temporal per informar sobre les 
diverses fases i les afectacions que se’n 
puguin derivar, adreçat principalment al ve-
ïnat de la zona afectada.
Per altra banda, la Policia Local ha obert un 
compte a Twitter on la ciutadania pot posar 
en coneixement fets o suggeriments, i el 
cos policial informa la població d’aspectes 
preventius de cara a la seguretat ciutadana.
D’aquest mandat, cal destacar l’increment 
de seguidors que han experimentat les xar-
xes socials municipals, sobretot amb mo-
tiu de la pandèmia. Actualment tenen els 
següents seguidors: Instagram 4.425; Fa-
cebook 3.400, Twitter 2.571, Youtube 477 i 
Telegram 300.

“
Què opines dels 
nostres serveis?

CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS 

Participa a 
l’enquesta!

Escoles 
bressol

OAC

Biblioteca

llam.cat/cartesdeserveis21

2022
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Participació, 
Cultura, 
Joventut i Igualtat

Processos participatius
Durant el primer trimestre del 2019, l’Ajun-
tament va iniciar un procés participatiu 
obert a la ciutadania per definir la forma i 
els usos de dues àrees verdes del municipi, 
que s’han anomenat Parc de Ca l’Artigues 
i Parc de Palaudàries, amb els objectius 
d’aportar una major qualitat ambiental i 
paisatgística als barris, i crear nous espais 
de socialització a l’aire lliure. L’execució 
del resultat del procés participatiu ja s’ha 
començat i properament finalitzarà el pro-
jecte.
Durant els mesos de maig i juny del 2021 
es van dur a terme diverses accions parti-
cipatives, presencials i en línia, en les quals 
la ciutadania de Lliçà d’Amunt va poder fer 
aportacions per col·laborar en la definició 
dels espais públics del nou centre urbà. 
Aquest procés participatiu va permetre re-
collir un total de 680 aportacions fetes per 
les 251 persones adultes, joves i infants, 
aquests darrers a través del Consell d’In-
fants, que hi van participar. Les propostes 
han ser estudiades i valorades, i algunes 
incorporades a la proposta definitiva d’ur-
banització del nou centre del municipi, 
que es va fer pública en una sessió in-
formativa presencial i està disponible a 

l’espai web municipal i al portal de parti-
cipació en línia del procés a la plataforma 
Participa.gencat.cat.
A finals del 2021, l’Ajuntament va engegar 
un procés participatiu per aprovar un Pla 
Local d’Habitatge, amb l’objectiu de definir 
les polítiques municipals en aquest àmbit 
per als propers 6 anys.
Es van realitzar sessions participatives amb 
ciutadania, associacions i grups polítics, 
que van donar com a resultat una diagnosi 
de l’estat de l’habitatge a Lliçà d’Amunt. 

Millores en les instal·lacions dels 
Centres Cívics de Ca l’Artigues i 
de Palaudàries
Durant aquest mandat s’han realitzat algu-
nes actuacions de millora dels Centres Cí-
vics. El Centre Cívic de Ca l’Artigues comp-
ta amb una nova sala d’activitats, un espai 
que estava destinat a magatzem i ara està 
compartit entre les regidories de Cohesió 
social i Infància i joventut per a dur a ter-
me activitats i com a punt de trobada per 
a joves. També s’han posat dos rètols vi-
sibles amb el nom de l’equipament als dos 
centres cívics amb l’objectiu de fer-los més 
identificables per a la població.

Ampliació del Local social de Can 
Farell i nova pista poliesportiva a 
Ca l’Esteper
 En resposta a una petició de fa anys de 
l’Associació de Veïns de Can Farell, l’any 
2021 es van executar les obres d’amplia-
ció del Local Social de Can Farell amb una 
nova superfície de 30 m2 de sala poliva-
lent, duplicant l’espai destinat a activitats, 
la qual cosa permet una major oferta d’ac-
tivitats i que aquestes es puguin desen-
volupar en millors condicions. L’import de 
l’ampliació va ser 33.361,51€ (IVA inclòs).
Aquest mateix any, es va estrenar una nova 
pista poliesportiva a Ca l’Esteper amb l’ob-
jectiu d’obtenir un espai pavimentat on fer-
hi activitats esportives i actes polivalents 
que evitin haver d’accedir a la pista del 
Patinòdrom.L’espai pavimentat d’uns 500 
m2 està situada paral·lela al carrer d’An-

toni Gaudí. Les obres van tenir un cost de 
20.999,96€ (IVA inclòs). Aquesta nova pista 
és la primera fase del projecte de reforma 
de l’equipament lúdic esportiu de Ca l’Es-
teper. En el futur es milloraran les pistes 
de petanca, l’espai de les barbacoes i es 
reformarà l’entrada per millorar l’accés de 
vehicles i la seguretat.“
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Recuperació de les tradicions po-
pulars de Lliçà d’Amunt
Al llarg d’aquest mandat i de forma conjun-
ta amb la societat lliçanenca, s’han recupe-
rat tradicions del nostre municipi perdudes 
durant molts anys. L’exemple més clar és 
la representació dels Pastorets. Aquesta 
tradicional obra nadalenca havia gaudit du-
rant molts anys d’una vitalitat important i la 
gent l’esperava amb entusiasme quan arri-
baven les festes de Nadal, però no va tenir 
continuïtat. Des de l’any 2019 (exceptuant 
els anys de pandèmia), Lliçà d’Amunt tor-
na a gaudir d’aquesta representació teatral 
amb èxit de participació.

“Sortim a Escena”, un cicle per 
gaudir de la millor cultura
El cicle “Sortim a Escena” apropa els lliça-
nencs i lliçanenques a la millor oferta teatral 
de Barcelona amb obres i propostes cultu-
rals de primer nivell, a preus més assequi-
bles i amb el transport inclòs per facilitar la 
mobilitat a la ciutat. Des de la seva primera 
edició, l’any 2022, s’han fet 5 sortides i to-
tes amb èxit de participació.

La Biblioteca Ca l’Oliveres, el punt 
neuràlgic de la cultura lliçanenca
La Biblioteca Ca l’Oliveres ja porta 12 anys 
en funcionament i ha esdevingut un ser-
vei imprescindible per al municipi. Durant 
aquest mandat s’han consolidat les activi-
tats infantils amb més i millors propostes, 
els tallers de tot tipus i les xerrades per a 
totes les edats i interessos. També s’han 
creat nous Clubs de Lectura i els existents 
s’han reformulat per donar una millor res-
posta als interessos dels seus usuaris. A 
més, la Biblioteca Ca l’Oliveres és un cen-
tre homologat per a l’Acreditació de Com-
petències en Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (ACTIC).

La Festa Major, més gran que mai
Cada any, els lliçanencs i lliçanenques es-
peren la Festa Major amb ganes i ho de-
mostren sortint al carrer en massa per 
gaudir d’aquests dies de festa grossa. Per 
aquest motiu, la Regidoria de Cultura abo-
ca recursos per a què la Festa Major estigui 
a l’alçada del que Lliçà d’Amunt es mereix, 
amb les millors iniciatives per a la gent de 
Lliçà d’Amunt i les seves entitats, amb ac-
tes multitudinaris com concerts amb grups 
de primer nivell. La Festa Major és per a la 
gent de Lliçà d’Amunt però també per a la 
gent de fora que ens visita i vol compar-
tir amb nosaltres les nostres tradicions i la 
nostra festa.

Punt d’Assessorament Associatiu
S’ha creat el Punt d’Assessorament Asso-
ciatiu, un servei municipal que atén i resolt 
dubtes a les persones que volen constituir 
una associació o a les entitats locals so-
bre aspectes relatius a la gestió associati-
va. Des de la seva creació, al setembre del 
2021, el servei ha atès una cinquantena de 
consultes relacionades amb el teixit asso-
ciatiu. El Punt d’Assessorament Associatiu 
també ofereix formació sobre temes asso-
ciatius a les entitats i, conjuntament amb 
la Diputació, ha organitzat una formació 
sobre kit d’eines i recursos en línia per mi-
llorar la comunicació de les associacions. “
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El nostre patrimoni, la nostra 
memòria
Lliçà d’Amunt gaudeix d’un patrimoni cul-
tural, històric, arquitectònic i natural ric i di-
vers que ens fa entendre qui som, d’on ve-
nim i com hem evolucionat. Per això, s’han 
dut a terme iniciatives per garantir que es 
preserva tot aquest patrimoni i no es perd. 
L’edició de diferents llibres, en col·labora-
ció amb entitats locals, ha fet que quedi 
recollida la nostra essència. També s’ha 
tornat a senyalitzat tot el patrimoni religiós 
del municipi i s’han fet obres de restauració 
i recuperació d’espais històrics.

Restauració del safareig públic
L’Ajuntament ha restaurat l’antic safa-
reig públic del riu Tenes, situat a l’interior 
del Parc del Tenes, i n’ha adequat l’ac-
cés. Aquestes obres han tingut un cost de 
69.420,11 €.
 

Programació d’activitats de lleure 
per a joves
L’Ajuntament organitza sortides joves, una 
proposta per a què els i les joves del muni-
cipi gaudeixin d’una oferta de lleure diversa 
i assequible. Les propostes amb més èxit 
han estat l’Esquiada Jove amb 248 par-
ticipants i la sortida a Port Aventura amb 
289. Altres activitats en aquesta línia són 
les organitzades pels i les joves de l’Espai 
Jove El Galliner i que inclouen sortides al 
cinema, al Salting o a la platja. En relació al 
lleure, també cal destacar el Parc de Nadal, 
el Paint Ball, la Nit de Terror, que ja ha fet 
10 anys, i la visita a Horrorland. En el marc 
de la Festa Major, cal anomenar la Nit Jove. 
I, darrerament, amb la creació d’una nova 
entitat juvenil, Jay Events, també s’han or-
ganitzat sessions de Flúor Party.

Rehabilitació de la Masia de Can 
Montcau
Durant aquests anys, es va conveniar amb 
l’empresa Mango la cessió de la Masia de 
Can Montcau. En aquest sentit, atès que 
l’estat actual de conservació de la masia 
és deficitari, s’ha arribat a un acord amb 
l’empresa per tal que es dugui a terme 
una actuació de rehabilitació de la Masia 
que li retorni les condicions de solidesa i 
estanqueïtat. Concretament, es preveu re-
habilitar la coberta i les façanes per tal de 
garantir l’estabilitat de la construcció. Més 
endavant, es preveu concretar les obres in-
teriors de millora que aniran vinculades als 
futurs usos que es planifiquin en aquesta 
masia catalogada i de notable valor arqui-
tectònic.

Foment de l’associacionisme
La regidoria d’Infància i Joventut conti-
nua treballant per acompanyar els grups 
de joves i les entitats juvenils. Actual-
ment, les entitats juvenils que hi ha a 
Lliçà d’Amunt són Grup Esplai de Lliçà 
d’Amunt, TriCric i Jay Events. També hi 
ha grups de joves no constituïts com a 
entitats: Golfxs, de fons LGTBIQ+, i Ake-
larre, de fons feminista. A més, s’està 
treballant amb l’INS Hipàtia d’Alexandria 
amb un grup de joves feminista.
La regidoria facilita que les entitats pu-
guin tenir formació en diferents àmbits 
com el lleure o altres formacions relacio-
nades amb la seva funció.

Casals d’Estiu
Durant la pandèmia, l’oferta de casals d’es-
tiu es va unificar i es continua amb una lí-
nia similar. Els Casals d’Estiu es divideixen 
segons el tipus d’activitat i públic i hi ha un 
Casal de lleure per a infants, un Casal d’ac-
tivitat esportiva per a infants i adolescents, 
i un Casal de lleure per a joves, però els cri-
teris d’accés i de funcionament estan uni-
ficats, i els professionals que hi intervenen 
treballen de forma transversal. Les famílies 
poden escollir entre les diverses opcions 
de Casal i també entre diferents ubicacions 
(Centre Urbà, Ca l’Artigues i Palaudàries). A 
més, hi ha avantatges econòmics per a les 
famílies empadronades al municipi i ajuts 
socials per a les que tinguin problemes 
econòmics per accedir-hi.
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Protocol local per l’abordatge de 
la violència de gènere
L’any 2021 es va presentar el Protocol lo-
cal contra la violència de gènere, el docu-
ment resultant d’un procés de treball, inici-
at l’any 2020, per part d’una comissió de 
treball formada per professionals de dife-
rents àmbits que atenen dones en situació 
de violència masclista. La xarxa d’agents 
municipals i comarcals que intervenen en 
l’abordatge de la violència de gènere treba-
lla de manera coordinada en les diferents 
actuacions i mesures davant d’aquesta 
problemàtica. A través d’un conveni amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, s’han 
anat creant espais de participació, coordi-
nació, acords, plans i programes específics 
contra la violència masclista per tal d’anar 
assolint circuits eficients d’actuació. També 
es treballa de forma conjunta amb la resta 
de municipis que integren la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes.

L’Ajuntament ha renovat el principal docu-
ment que marca les polítiques a seguir en 
matèria de Joventut en els propers 4 anys, 
el Pla Local de Joventut. Aquest document 
analitza les necessitats dels i les joves del 

municipi, les ordena per prioritats i disse-
nya les actuacions que es duran a terme 
els propers anys per cobrir-ne les més via-
bles o projecta recursos per possibilitar-ne 
alternatives. 

Accions i activitats relacionades 
amb la igualtat organitzades pel 
PADI
Durant el període comprès entre els anys 
2019 i 2022, el PADI (Punt d’Assessorament 
a Dones per a la Igualtat d’Oportunitats) ha 
dut a terme diverses accions i activitats 
que, durant el confinament amb motiu de 
la COVID-19, es van fer en modalitat online. 
Entre les accions i activitats realitzades cal 
destacar: el Punt Lila per la Festa Major; el 
Club de Lectura Feminista; tallers i xerra-
des de sensibilització i prevenció als ins-
tituts; tallers i xerrades dirigits a la pobla-
ció en general i a les dones en particular; 
microcurs “Com afrontar la discriminació 
LGTBI+” dirigida al personal de l’Ajunta-
ment; creació d’un espai reivindicatiu de la 
igualtat a l’Informa’t amb publicacions peri-
òdiques; i organització i coordinació de les 
programacions amb motiu de les jornades 
del Dia Internacional de les Dones, el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violèn-
cia contra les Dones, el Dia Internacional 
d’Acció per la Salut de les Dones i el Dia 
Internacional de l’Orgull LGTBI+. 

Lliçà d’Amunt, municipi feminista
L’any 2021 es va declarar Lliçà d’Amunt 
com a municipi feminista i es va iniciar la 
Taula de Treball per la Dona, amb la parti-
cipació de representants de l’entitat local 
feminista Amunt Dones, de l’equip de go-
vern i dels grups polítics de l’oposició, i de 
la regidoria d’Igualtat, gènere i LGTBI. “
Pla Local de Joventut
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Salut 
i Esport

Seguiment sanitari al municipi
En l’àmbit de la sanitat ambiental, la regi-
doria de Salut pública ha iniciat el control 
de la vespa velutina (25 paranys monitorit-
zats, 20 nius tractats el 2020, 28 nius trac-
tats el 2021 i 15 nius tractats el 2022); con-
tinua amb les actuacions contra el mosquit 
tigre en embornals d’aigua de pluja de 
maig a octubre (651 embornals tractats); 
i actua contra els tèrmits en edificis muni-
cipals (2 edificis en tractament). També en 
aquest àmbit desenvolupa un programa de 
prevenció de la legionel·la en edificis i ins-
tal·lacions públiques (13 emplaçaments) i 
en forma el personal. I, en relació a l’aigua 
d’abastament, en fa un control qualitatiu 
complementari en punts de consum (16 
punts). 
Aquesta regidoria també s’encarrega de la 
seguretat alimentària, àmbit en el qual fa 
controls dels establiments minoristes d’ali-
mentació (13 establiments inspeccionats el 
2021 i 39 el 2022) i dels principals actes 
socials de restauració (Sopar de les àvies, 
Homenatge a la vellesa) i ajuda en la for-
mació de persones del sector i d’entitats 
locals (un curs anual). Pel que fa a la tinen-
ça d’animals de companyia, en concret el 
control de colònies de gats de carrer, ha 
establert un conveni amb la protectora lo-
cal Peluts per aturar-ne la proliferació i mi-
llorar-ne el control (172 gats esterilitzats el 
2020, 134 el 2021).

Incorporació d’una sala d’indoor 
cycling al Pavelló 
La Regidoria d’Esports va condicionar 
les antigues sales de reunions del Pavelló 
d’Esports per atendre una demanda dels 
abonats/es i ampliar l’oferta esportiva amb 
l’adquisició de 20 bicicletes d’interior i 
equips d’audiovisuals i so. Aquesta millora 
no va representar cap increment en la quo-
ta del gimnàs.

Socialització de l’esport base
Amb l’objectiu que la temporada esportiva 
2022-2023 resulti més econòmica per a les 
famílies amb nens i nenes, l’Ajuntament ha 
posat en marxa un projecte de socialització 
de l’esport base, mitjançant el qual sub-
venciona els clubs esportius locals perquè 
puguin aplicar una quota social d’un mà-
xim de 250€ per esportista. L’Ajuntament 
assumirà la resta de despeses per garantir 
aquesta xifra.

Cursos, tallers i xerrades de pro-
moció de la salut
En relació a les activitats de promoció de la 
salut, la regidoria de Salut pública ha coor-
dinat l’oferta d’activitats anuals destinades 
a població escolar, d’educació infantil, pri-
mària i secundària: alimentació, sexualitat 
i afectivitat, autoestima i imatge personal, 
autoprotecció i suport vital bàsic (aprox. 60 
activitats anuals). Aquesta formació d’au-
toprotecció i suport vital bàsic també s’ha fet 
anualment a monitors de casals d’estiu i als 
casals de la gent gran (5 activitats anuals).

Actuacions contra la COVID
Durant l’explosió inicial de la pandèmia per 
COVID19, des de la regidoria de Salut pú-
blica es va coordinar el traspàs d’informa-
ció i algunes iniciatives ciutadanes (confec-
ció de mascaretes, repartiment d’aliments). 
També es va dotar als voluntaris de Protec-
ció Civil amb motxilles per poder desinfec-
tar espais de la via pública amb major pre-
sència de persones (exteriors de farmàcies, 
parades de bus). 
A octubre 2020, durant el període de vacu-
nació, a petició de l’Àrea Bàsica de Salut, 
es van cedir espais per vacunar contra la 
grip (Centre Cívic de Ca l’Artigues i de Pa-
laudàries).

“
“
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Camí fluvial: modificació del tra-
çat per a ús esportiu
La Regidoria d’Esports ha redefinit, arranjat 
i millorat el camí fluvial des de la bassa de 
Can Dunyó fins al bosc de Can feu per tal 
de facilitar-ne l’ús per a la pràctica esporti-
va a l’aire lliure, tant a esportistes com a fa-
mílies, amb l’objectiu de promoure la salut.

Programa de caminades per a 
gent gran
La Regidoria d’Esports, amb la col·labo-
ració dels dos Casals de la Gent Gran, ha 
organitzat una nova activitat gratuïta per a 
les persones del poble majors de 60 anys. 
Es tracta de caminades per rutes de Lliçà 
d’Amunt amb l’acompanyament d’un/a 
monitor/a. Aquestes caminades es porten 
a terme els dijous al matí de les 9.30 h a 
les 11.30 h aproximadament de novembre 
a juny i la sortida es fa des d’un dels dos 
casals de forma alterna.

Millores esportives al Patinòdrom: 
renovació del paviment esportiu, 
tancament perimetral i pista es-
portiva social
Degut a la revifada de l’entitat local de pa-
tinatge de velocitat, l’Ajuntament ha fet re-
paracions al paviment del Patinòdrom per 
adequar-lo a la pràctica esportiva segura. 
I, amb l’objectiu que el nou paviment duri 
el major temps possible, s’ha limitat l’ús 
d’aquesta instal·lació esportiva al Club de 
Patinatge de Velocitat de Lliçà d’Amunt 
fent un tancament perimetral de l’espai es-
portiu. En contraprestació, l’Ajuntament ha 
construït una nova pista poliesportiva dins 
de l’entorn del Patinòdrom per a ús social.

Nous equipaments esportius
A finals del 2020, l’Ajuntament va dotar la 
zona verda propera al Parc de la Felicitat 
amb un circuit d’street workout o cal·listè-
nia. En aquesta zona, molt freqüentada per 
adolescents i joves, ja hi ha un skatepark i, 
a més, molt a prop tenim dos equipaments 
esportius, la Piscina i el Camp de Futbol. 
Amb aquest nou equipament esportiu a 
l’aire lliure, l’Ajuntament facilita la realit-
zació d’activitat física sense cap despesa 
econòmica per a l’usuari.
A finals del 2021, el Club Bàsquet Lliçà 
d’Amunt i l’Ajuntament van apostar per in-
troduir a l’oferta esportiva del municipi la 
modalitat 3x3 de bàsquet, que s’ha incor-
porat recentment al joc competitiu. L’ad-
ministració local va adquirir una pista 3x3 
de bàsquet, de 14x18m i de color gris, que 
va situar a la zona poliesportiva de l’antiga 
escola Sant Baldiri, on s’hi van fer tres ac-
tuacions complementàries: la cimentació 
per posar-hi la cistella, la col·locació d’una 
xarxa darrera la cistella i la instal·lació de 
dos bàculs de llum. 
Al novembre del 2022 es va instal·lar un 
pumptrack al costat de la pista poliesporti-
va de Palaudalba. Aquest equipament, una 
instal·lació més accessible per a tots els 
públics, és una alternativa als skateparks 
per poder patinar amb patins, monopatins 
i bicicletes de forma més fàcil i segura. 

Ubicació definitiva del circuit de 
les 24H 
L’any 2021 les 24 Hores Internacionals de 
Resistència en Ciclomotor de la Vall del 
Tenes es van dur a terme en un nou em-
plaçament, amb circuit i traçat nous. La 
nova ubicació és davant del centre logís-
tic de l’empresa Mango, la qual va signar 
amb l’Ajuntament un acord de cessió dels 
terrenys. Aquest nou emplaçament és més 
segur i sostenible.

“
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Ocupació,
Turisme
i Comerç 
Centre Municipal Compartit 
d’Activitats Empresarials “La 
llançadora”
El Centre Municipal Compartit d’Activi-
tats Empresarials “La llançadora” es va 
inaugurar a l’octubre del 2020 per donar 
suport al desenvolupament d’activitats 
empresarials per part d’empreses de 
nova creació o en procés de consolida-
ció, prioritàriament amb un màxim de 5 
anys d’antiguitat i engegades per perso-
nes emprenedores empadronades al mu-
nicipi. Actualment, l’ocupació és com-
pleta; els contractes de lloguer, per un 
termini no superior a 12 mesos, poden 
ser prorrogats fins a un màxim de tres 
anys, i el cost mensual per a l’empresa 
és de 20€ més IVA.

Distintiu Biosphere
L’any 2022 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
va portar a terme diferents accions per tal 
de sumar-se al conjunt d’entitats que tre-
ballen en el Compromís per a la Sosteni-
bilitat Turística Destinació Barcelona Bios-
phere (CSTDBB), un distintiu desenvolupat 
per Diputació de Barcelona i Cambra de 
Comerç, i implantat al territori a través del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. En el 
moment que estem vivint, la sostenibilitat 
ha d’esdevenir un pilar fonamental en la 
gestió pública i el propi terme municipal. 
La taula de sostenibilitat, després de l’au-
ditoria per part de Biosphere, va decidir 
atorgar l’Ajuntament el segell de distin-
ció BIOSPHERE SUSTAINABLE el passat 
mes de febrer de 2023, amb vigència fins 
a finals d’any. Es continuarà treballant en 
aquesta direcció per aconseguir la renova-
ció anual de la present distinció.

Consell Sectorial de Dinamitza-
ció Econòmica i Social de Lliçà 
d’Amunt
L’any 2020 es va crear un Consell de par-
ticipació sectorial en matèria de desen-
volupament econòmic local, amb la fi-
nalitat d’integrar la participació del teixit 
econòmic del poble, així com dels agents 
socials i de la ciutadania en els proces-
sos d’actuació en matèria de promoció 
econòmica, ocupació i en la cooperació 
en les decisions que en aquest sentit han 
de prendre els òrgans de govern munici-
pals. El Consell efectua mínim tres sessi-
ons ordinàries l’any.

Ajuts per al teixit productiu de 
Lliçà d’Amunt afectat econòmi-
cament per la crisi sanitària de la 
COVId-19
En consens amb tots els grups polítics 
presents al Consistori local, entre els anys 
2020 i 2021 es van realitzar tres convoca-
tòries d’ajuts per donar suport a autònoms 
i petites empreses, fent especial èmfasi 
en el sector de la restauració i els negocis 
de recent creació més afectats per la cri-
si sanitària de la COVID-19. Aquestes tres 

convocatòries van suposar ajuts per valor 
de 40.126,64€ a 83 empresaris. A més, 
es van implementar altres mesures com: 
un servei d’atenció a les petites i mitjanes 
empreses en els aspectes relacionats amb 
la normativa, restriccions i ajuts COVID; 
suspensió de la taxa de terrasses des de 
l’estat d’alarma i fins al 2022; suspensió de 
la taxa de paradistes del mercat del segon 
i tercer trimestre del 2020 i del primer tri-
mestre de 2021 pel que fa a productes no 
essencials; i ajornament del lloguer dels lo-
cals comercials de Ca l’Artigues.

“
“
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Plans d’Ocupació
Durant aquest mandat, l’Ajuntament ha dut 
a terme 66 contractes, d’entre 6 i 12 me-
sos, a dones (32) i homes (34) demandants 
d’ocupació, 19 dels qual propis i la resta 
en conveni amb la Diputació de Barcelona 
o la Generalitat (entre els quals, 6 de Ga-
rantia Juvenil). A finals de desembre del 
2022, també es van incorporar 3 persones 
a través de la línia ACOL, amb un contrac-
te d’un any i jornada completa (2 a gestió 
de residus i 1 al servei de neteja); són ciu-
tadans de fora de la UE als quals se’ls ha 
regularitzat la situació i l’obtenció del NIE 
per poder treballar.

Celebració del 25è aniversari del 
Mercat setmanal de venda no se-
dentària
L’any 2021, el Mercat setmanal dels diu-
menges va fer 25 anys. Per celebrar-ho, 
durant els quatre diumenges del mes de 
novembre, es van organitzar diferents ac-
tivitats de dinamització que van incloure 
animadors de carrer, activitats infantils i 
menjar popular, entre d’altres. Les parades 
del nostre mercat setmanal abasten una 
àmplia gamma de productes, que fan que 
sigui un dels més visitats dels voltants els 
diumenges al matí. El mercat setmanal és 
una eina important de desenvolupament 
econòmic pel poble, que complementa el 
comerç tradicional, que es vol continuar 
potenciant juntament amb el turisme. 

Formació per a persones deso-
cupades i en actiu 
Durant aquest mandat, cercant línies de 
cofinançament com el programa de Garan-
tia Juvenil del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya o el programa “Treball, talent i tecno-
logia” de la Diputació de Barcelona, s’han 
pogut realitzar diferents formacions per a 
persones desocupades i en actiu en aque-
lles ocupacions objecte d’intervenció prio-
ritària identificades en un estudi de diagno-
si previ. Per dur a terme aquestes accions 
s’ha comptat amb el suport d’empreses del 
municipi. I, algunes de les accions, un cop 
finalitzada la formació teòrica, han inclòs 
pràctiques en empreses.“

“
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Mobilitat 
i Medi  
Ambient

TLA, compromesos amb el medi 
ambient
Un dels compromisos del govern local era 
que abans que finalitzés aquest mandat 
tota la flota de Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) fos respectuosa amb el medi ambi-
ent. En aquest sentit, amb la incorporació 
d’un quart vehicle híbrid, el 100% de la flota 
d’autobusos de Lliçà d’Amunt ja és híbrida. 
Els vehicles híbrids ajuden a estalviar fins 
a un 50% de benzina i costos operatius. 
A més, amb la capacitat de cada vehicle 
s’ofereixen fins a 360 places de passatgers 
en cada expedició.

Millores en les rutes del bus urbà
L’any 2019, amb motiu de la Festa Major i 
per tal de millorar la cobertura del servei del 
Bus Nit, es va implementar el servei STB. 
L’any 2020, per primer cop, es va fer l’edi-
ció de 4 tríptics informatius, agrupant les 
línies per corredors, Blau, Vermell, Marró i 
Groc, per ajustar més la informació a les 
necessitats dels usuaris, a més de conti-
nuar mantenint el tríptic general de color 
Taronja amb les 11 línies que composen la 
xarxa. L’any 2021 es va modificar el ser-
vei de la línia A7, que passa a funcionar 
de dilluns a dissabtes, a la vegada que es 
va posar en funcionament una extensió 
de la línia amb la parada 3743 “Masia Can 
Montcau” a demanda a través de l’aplica-
ció On demand de Sagalés. El mateix any 
2021 entra en servei una modificació de la 
línia de bus nit interurbana N71, incorpo-
rant com a servei TAD la parada 3894 “Can 
Montcau”, complimentant l’oferta de servei 
al llarg de les 24 hores del dia. A més, amb 
motiu de 41es 24 Hores Internacionals de 
Resistència en Ciclomotors de la Vall del 
Tenes, es posa en servei la línia A31, per 
donar servei al sector de Can Montcau 
on hi ha ubicat el circuit de motos. L’any 
2021 també s’aprova el funcionament de 
la T-Jòquer, com a compensació en els ca-
sos d’incidències que no es pot donar el 
servei programat i el 2022 es va remodelar 
la imatge de tots el tòtems de parada, 151 
en total, aplicant una nova imatge integral a 
tot el tòtem, quedant aplicada la nova imat-
ge dels horaris i informació de parada als 
tòtems i marquesines de la xarxa de TLA.

El transport interurbà, una aposta 
ferma
 L’E7 és el bus que millor connecta, de for-
ma gairebé directa, amb la ciutat de Bar-
celona. Només en 25 minuts, aquest servei 
connecta la parada de l’Ajuntament amb 
la parada de Sagrera a Barcelona. L’E7 ha 
vist com, any rere any, s’incrementava el 
número de passatgers i, fruit d’això, s’han 
augmentat en gairebé un 50% les seves 
expedicions, amb més franges els dies 
feiners però també els caps de setmana, 
els festius i el mes d’agost, cosa que ha 
permès una millor interconnectivitat no no-
més amb Barcelona sinó també amb els 
municipis de l’eix E7 (Bigues i Riells, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Lliçà de Vall i Parets 
del Vallès).

T-Mobilitat, una targeta amb infi-
nites possibilitats
 Des de fa poc, Lliçà d’Amunt pot gaudir 
de l’ús de la T-Mobilitat gràcies a l’acord 
signat entre l’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM) i l’empresa concessionària del 
servei de TLA, Sagalés. Amb la T-Mobilitat 
es deixa enrere el sistema de suport mag-
nètic i s’obre la porta a gaudir d’un dels 
sistemes més punters i segurs del mercat 
com són els suports NFC mòbils. A més, es 
pot fer un ús intel·ligent de les dades vincu-
lades a la mobilitat ciutadana de forma to-
talment anònima per millorar l’experiència 
del viatge. Amb el temps, aquest sistema 
s’ampliarà a tot Catalunya per acabar te-
nint un únic sistema interpretable. 

Carrers més segurs
 Durant aquests 4 anys s’ha fet una gran in-
versió perquè els carrers de Lliçà d’Amunt 
siguin més segurs per a tothom. Entre d’al-
tres, s’ha invertit en elements reductors en 
vies principals, però també en secundàries. 
Un exemple són els coixins berlinesos ins-
tal·lats al Passeig de Sant Valerià o al carrer 
de l’Empordà, entre d’altres. I, s’ha apos-
tat per augmentar i reforçar la senyalització 
que, juntament amb l’entrada en vigor de 
la velocitat màxima en vies urbanes que va 
aprovar l’Estat, ha ajudat a reduir significa-
tivament la velocitat dels vehicles que cir-
culen pel municipi.

Carrers més pacífics
L’Ajuntament també ha apostat per pacifi-
car carrers donant prioritat als veïns i als 
vianants. L’exemple el tenim a l’avinguda 
dels Països Catalans, que va passar de ser 
gairebé una carretera de pas, amb el que 
comportava (soroll, molèsties, altes veloci-
tats etc.), a un carrer pel qual es pot passe-
jar i el veïnat pot estar més tranquil. A més, 
l’ordenació vial de mols altres carrers del 
municipi ha ajudat a pacificar totes les vies 
on s’ha actuat.

“
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Acord de custòdia de la bassa de 
Can Dunyó amb la Societat Cata-
lana d’Herpetologia
L’Ajuntament ha cedit l’ús de la bassa de 
Can Dunyó a l’entitat privada sense ànim 
de lucre Societat Catalana d’Herpetologia i 
ha aprovat el Conveni de custòdia d’aques-
ta bassa entre l’Ajuntament i aquesta enti-
tat. El Pla de gestió de la bassa contempla 
diferents actuacions i millores en l’espai, 
moltes ja executades, com el buidatge de 
la bassa per eliminar fauna invasora (car-
pes que s’hi van introduir), retirada d’es-
pècies vegetals invasores, recuperació de 
basses temporals, activitats amb voluntari-
at, xerrades divulgatives, activitats educa-
tives i altres. 

Senyalització vial
L’any 2019 es va implantar el carril Petó i 
Adéu al costat de l’escola Els Picots. L’any 
2020 es va ordenar la zona nord de l’avin-
guda dels Països Catalans i a Can Salgot, 
la rotonda, el carrer d’Adrià Gual i Prudenci 
Bertrana, i la intersecció de les illetes del 
Passeig de Sant Valerià, a més de reor-
denar-se el Parc Comercial Can Montcau 
i aplicar canvis de sentit dels carrers del 
barri d’El Pinar. L’any 2021 es va ordenar 
la zona sud de l’avinguda dels Països Ca-
talans amb la calçada més estreta i parter-
res divisoris; es va fer la semaforització de 
la C1415b a la sortida del CAP La Cruïlla; 
es va pacificar el carrer de l’Empordà; es 
va reordenar i canviar de sentit el pàrquing 
del Pavelló d’Esports i l’escola Els Picots; 
i es van col·locar coixins berlinesos per 
diferents carrers del municipi. L’any 2022 
també es van col·locar coixins berlinesos 
al Passeig de Sant Valerià. A més de to-
tes aquestes actuacions, al llarg d’aquest 
mandat s’han repintat les marques vials per 
tots els barris del municipi.

Nous camions d’escombraries i 
segona escombradora
 
L’any 2022, l’Ajuntament va incorporar tres 
nous vehicles al servei de recollida de resi-
dus.Els nous camions mantenen el sistema 
de recollida de contenidors d’escombra-
ries mitjançant la càrrega lateral. Aquests 
camions aporten millores substancials, de 
manera que el servei és més eficient. Van 
substituir els camions que es van estrenar 
el 2007 i portaven 15 anys de funciona-
ment, però aquests vehicles de recollida 
antics no s’han donat de baixa sinó que 
s’han revisat i complementen el servei.
L’any 2021, l’Ajuntament també va reforçar 
el servei de neteja viària del municipi amb 
una segona escombradora.

Renovació dels contenidors de 
recollida de residus
Aquest 2023, Lliçà d’Amunt ha estrenat 
nous contenidors per al servei de recollida 
de residus. S’han renovat 1.415 conteni-
dors de les 280 bateries de contenidors de 
cinc fraccions emplaçats a la via pública. 
Es tracta de contenidors de càrrega lateral 
per a les diferents fraccions de residus: res-
ta, paper-cartró, envasos, vidre i orgànica, 
diferenciats pel color de la tapa. A més, el 
contenidor de cada tipus de residu té una 
retolació específica amb informació per als 
usuaris. I, tenint en compte l’accessibilitat, 
els diferents contenidors incorporen siste-
mes d’identificació de cada fracció per a 
invidents. ““
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Foment de l’energia verda
L’Ajuntament ha canviat les lluminàries de 
la població amb l’objectiu d’estalviar a ni-
vell energètic i econòmic. Les anteriors llu-
minàries eren amb làmpades de vapor de 
sodi d’alta pressió (VSAP) i les noves llumi-
nàries són de Led. El canvi a la tecnologia 
LED suposa reduir el consum d’energia, 
més durabilitat de les bombetes i il·lumina-
ció més uniforme. A més del canvi de llumi-
nàries, s’ha millorat la telegestió dels qua-
dres elèctrics d’enllumenat, que augmenta 
la capacitat de detecció de problemes a 
les línies d’enllumenat públic i minimitza el 
temps necessari per resoldre les incidènci-
es. En total s’han substituït 5.219 lluminàri-
es amb una inversió de 1.254.180,43 €, que 
compta amb una subvenció aprovada de la 
Diputació de Barcelona de 60.000 euros. 
També s’ha sol·licitat un ajut de 513.734,81 € 
a la mateixa Diputació de Barcelona, en el 
marc del Programa Renovables 2030. Per 
altra banda, s’ha il·luminat el Camí de Can 
Riereta, a l’entrada del barri de Can Xicota, 
amb la instal·lació de 20 fanals amb llumi-
nàries Led. 
L’Ajuntament aposta per fomentar la com-
pra de vehicles elèctrics i híbrids entre la 
ciutadania. Aquest mandat s’han instal·lat 
tres punts de recàrrega de vehicles elèc-
trics gratuïts a l’aparcament del carrer de 
l’Aliança, a la carretera de Caldes de Mont-
bui i al carrer del Torrent de Can Bosc. I 
hi ha previst instal·lar dos nous punts de 
recàrrega a la carretera de Palaudàries i 
a l’aparcament del carrer del Matarranya, 
que estaran en funcionament aquest 2023. 
Entre els anys 2020 i 2022, l’Ajuntament ha 
obert 353 expedients per a la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques d’autoconsum. 
Actualment, segons l’Ordenança Fiscal de 
l’Impost sobre Béns Immobles, poden gau-
dir d’una bonificació del 50% en la quota 
íntegra de l’impost, i durant un període de 
cinc anys, els béns immobles destinats a 
habitatge, en els quals s’hagi instal·lat al-
gun sistema per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia provinent del sol per a 
l’autoconsum. Aquesta bonificació no és 
d’aplicació a aquells béns immobles que 
preceptivament hagin d’instal·lar sistemes 
de captació solar tèrmica d’acord amb la 
normativa vigent. L’any 2021, aquesta bo-
nificació es va aplicar a 50 rebuts i de l’any 
2022, de moment, hi ha 125 sol·licituds 
de bonificació concedides i 145 pendents 
d’aportar més documentació o de revisar.

Campanyes de sensibilització
Amb l’objectiu d’incrementar de forma sig-
nificativa les xifres de la recollida selectiva 
al municipi, l’Ajuntament ha creat una cam-
panya de sensibilització sobre el reciclatge 
de residus, Aquesta campanya ens convi-
da a superar-nos tot incorporant superac-
cions als nostres hàbits, petits gestos per 
millorar el medi ambient, que ens conver-
tiran en superherois i superheroïnes per al 
nostre planeta.
En aquest àmbit també s’han instal·lat 
rètols en diversos punts informant sobre 
l’obligatorietat de dipositar els residus dins 
dels contenidors, i sobre la prohibició de 
l’ús per part de persones residents en d’al-
tres municipis. “32



Seguretat 
i Protecció Civil 

Renovació del parc mòbil de Pro-
tecció Civil
L’Ajuntament i l’Associació de voluntaris 
de Protecció Civil van signar un conveni de 
col·laboració, mitjançant el qual l’adminis-
tració local ha subvencionat aquesta enti-
tat amb 90.507,34€ per a la compra d’un 
remolc i tres vehicles (una furgoneta i dos 
vehicles tipus pick-up) per renovar el seu 
parc mòbil, que estava molt envellit i com-
prometia l’eficàcia de les seves actuacions.

Renovació de la flota de vehicles 
de la Policia Local
La Policia Local ha incorporat tres nous ve-
hicles policials a la flota, amb tracció inte-
gral, logotipats segons les indicacions del 
patró europeu d’alta visibilitat Battenberg, 
dotats de desfibril·ladors automàtics (DEA) 
i amb unes tauletes que tenen accés a les 
bases de dades policials facilitant la feina 
dels agents. 

Desenvolupament d’una xarxa de 
videovigilància
Per facilitar la tasca policial i reduir els fets 
delictius al municipi, s’ha desenvolupat una 
xarxa de videovigilància amb càmeres ins-
tal·lades a punts estratègics que capten les 
imatges i matrícules dels vehicles que cir-
culen pel poble. Aquest sistema és útil per 
a les investigacions de fets delictius i tam-
bé en casos de desaparicions de persones. 
Amb la propera instal·lació de càmeres a 
quatre punts estratègics més, hi haurà 20 
càmeres distribuïdes per 18 punts estratè-
gics del municipi. 

Instal·lació de radars pedagògics
La Policia Local ha començat a dotar el 
municipi de radars pedagògics instal·lats a 
vies principals o punts amb un índex elevat 
de sinistralitat o infraccions. Aquests apa-
rells monitoritzen la velocitat dels vehicles 
que circulen i indiquen si se circula o no 
d’acord amb la velocitat establerta. No ac-
tuen com a element sancionador, sinó com 
a element dissuasori i conscienciador, amb 
l’objectiu de millorar la seguretat viària. 
També actuen com a aforadors de vehicles 
i enregistren dades que s’analitzen per tal 
d’implementar, si s’escau, altres mesures 
correctores. Actualment hi ha quatre dispo-
sitius i el projecte en preveu la instal·lació 
de 15.

Increment de la plantilla de la 
Policia Local
Aquest mandat, la Policia Local ha passat 
de 25 efectius a 31. L’augment de la plan-
tilla té com a principal objectiu aconseguir 
una major capacitat de resposta a les ne-
cessitats actuals i futures de la ciutadania. “
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Territori 
i Patrimoni 

Soterrament de línies de serveis
L’Ajuntament està soterrant les línies aèries 
d’electricitat, telèfon i enllumenat del barri 
de la Sagrera. Aquesta obra, que abasta 
uns 600 m. de carrer i costarà 517.000 €, 
acabarà el 2023. Addicionalment, s’han so-
terrat més de mig kilòmetre de línies aèries 
de Mitja Tensió a Palaudàries i al carrer de 
Ramon Llull.

Conveni social de col·laboració 
amb Sorea
L’any 2019, l’Ajuntament i SOREA van sig-
nar un conveni quadriennal que estableix 
la creació d’un Fons de Solidaritat a parts 
iguals entre Ajuntament i AGBAR (abans 
SOREA) per ajudar a famílies en situació de 
vulnerabilitat a pagar factures del servei. 
En els 4 anys de vigència del conveni s’han 
aportat ajudes per valor de 40.000€.

Pla d’inversions en la xarxa 
d’aigua
El Pla d’Inversions en la xarxa d’Aigua (PIA) 
recull les inversions de millora en la xarxa 
municipal d’aigua i inclou actuacions com 
renovacions de canonada, nous hidrants o 
substitució de vàlvules sectorials. Entre els 
anys 2019 i 2022 s’han executat 13 actu-
acions per valor de 768.755,16 € (algunes 
pendents de tancament). Per l’any 2023 
estan previstes dues actuacions per valor 
d’uns 700.000 €.

Programa 50/50 a les escoles 
d’estalvi d’energia i aigua
El programa 50/50 és un projecte multi-
disciplinari que està orientat a l’educació 
en l’estalvi d’energia i aigua en els centres 
educatius municipals. Al final de cada curs 
escolar, l’Ajuntament retorna als centres el 
50% del cost de l’energia i l’aigua que han 
estalviat. El darrer curs 2021/22 s’han es-
talviat més de 13.500 €, 1.264 m3 d’aigua, 
34.663 Kwh d’energia i l’emissió d’unes 7,5 
tones de CO2 a l’atmosfera.

Instal·lació d’una antena de telè-
fons mòbils a Palaudàries
Després d’anys de feina, l’Ajuntament ha 
aconseguit que Telefónica posés en marxa 
una infraestructura compartida de teleco-
municacions al carrer de la Creu de Baduell 
per donar cobertura al sector sud-oest del 
municipi, històricament amb deficiències 
de servei. La infraestructura, que aprofita 
la plataforma d’un antic dipòsit elevat d’ai-
gua, acull de moment l’operador Movistar. 

“
“
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L’Ajuntament està executant les obres 
del Parc de Ca l’Artigues, situat a l’entorn 
de l’Escola Rosa Oriol i Anguera deixant 
per una segona fase la millora dels vol-
tants del Centre Cívic. L’àrea d’actuació 
del Parc de Ca l’Artigues comprèn una 
superfície aproximada de 31.800 m2 i 
es divideix en 12 actuacions principals. 
L’obra inclou l’arranjament i creació de 
zones infantils, la preparació d’una zona 
de cal·listènia, l’adequació d’una àrea 
per a salts de BTT i zones de descans i 
pícnic. El pressupost de les obres adju-
dicades del Parc de Ca l’Artigues és de 
383.999,02 € (IVA inclòs).
Per altra banda, l’anomenat Parc de Pa-
laudàries anirà de l’Escola Miquel Martí i 

Pol, passant pel Centre Cívic i el Casal de 
la Gent Gran i fins arribar al CAP. El pro-
jecte s’ha dut a terme en 4 fases. El pres-
supost és de 10.000 € per fase, en total 
uns 40.000 €. L’àrea d’actuació del Parc 
de Palaudàries comprèn una superfície 
aproximada de 36.600m2 i es divideix en 
10 actuacions principals. S’ha instal·lat 
una nova tirolina, mobiliari urbà, jocs in-
fantils (caseta i tobogan) i s’ha construït 
un àmbit de sorral, així com la plantació 
del talús que limita amb el vial de l’Escola 
Miquel Martí i Pol.
Pel que fa a l’entorn del Casal de la Gent 
Gran, recentment s’ha posat en funciona-
ment un circuit de pump track pensat per a 
patinets i monopatins.

Conservació i millora de la via pú-
blica
Entre els anys 2017 i 2022, l’Ajuntament 
ha dut a terme l’asfaltat i reasfaltat més de 
92.000 metres quadrats de superfície amb 
un cost de més de 983.000 euros. Alguns 
carrers on s’ha millorat la via pública són el 
carrer de Pep Ventura, l’avinguda dels Pa-
ïsos Catalans, el carrer de Ramon Casas, 
el Camí de Ca l’Artigues o el carrer de Pau 
Claris. 
Per altra banda, l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt i de Palau-Solità i Plegamans 
també van signar un conveni de coope-
ració per a l’execució i finançament de la 
millora de la pavimentació del carrer de la 
Creu de Baduell pertanyent als dos munici-
pis i una de les vies principals del barris de 
Can Rovira Vell de Lliçà i de Can Falguera 
de Palau. Les obres han tingut un cost de 
266.279,91€ (IVA inclòs), que han assumit 
els dos ajuntaments al 50%.
En relació a les obres de reparació i mante-
niment de voreres, la regidoria de Territori i 
Obres públiques és l’encarregada d’elabo-
rar la inspecció i la posterior planificació de 
les reparacions, segons criteris de neces-
sitat, en el cas de l’accessibilitat, o bé per 
l’antiguitat de les queixes, deteriorament 
o falta de manteniment de les voreres. En 
aquest sentit, la comunicació veïnal de ca-
dascuna d’aquestes anomalies permet fer 
el seguiment i millora de les voreres en els 
diferents barris del municipi. Actualment 
s’han contractat empreses externes per 
agilitzar la reparació en voreres al tot el mu-
nicipi per fer-lo més accessible i segur; fins 
ara aquestes contractacions han suposat 
una inversió d’uns 150.000€.

Continuació de la vorera del car-
rer d’Anselm Clavé a l’alçada de 
la Costa de Can Puig i semaforit-
zació de la intersecció
L’any 2021 es van dur a terme les obres de 
continuació de voreres al carrer d’Anselm 
Clavé (carretera BV-1602), a l’alçada de 
la Costa de Can Puig, i de semaforització 
d’aquesta intersecció. Les obres, a càrrec 
de l’empresa Construcciones y Obras Pú-
blicas Dibesa SL, van consistir en la cons-
trucció de dos trams de vorera: un tram 
nou de 126 metres de llargada al costat 
de llevant, inexistent fins ara, i l’adequació 
d’un tram de 3 metres al costat oposat. 
També es va desplaçar el mur del marge 
esquerra de la carretera per ampliar l’es-
pai disponible per la vorera. Després es va 
fer la semaforització de la intersecció en-
tre el carrer d’Anselm Clavé i la Costa de 
Can Puig, amb les instal·lacions soterra-
des, per aconseguir que els vianants facin 
el creuament del carrer d’Anselm Clavé de 
forma segura i que els vehicles que surten 
de la Costa de Can Puig també es puguin 
incorporar al carrer d’Anselm Clavé amb 
més seguretat. El cost d’aquesta actuació 
va ser de 429.674,25 € IVA inclòs, que va 
finançar l’Ajuntament en un 64% i la Dipu-
tació en un 36%. “
“

Parcs de Ca l’Artigues  
i Palaudàries

38



Camins de vianants
L’any 2019, l’Ajuntament va fer transitable 
el camí de vianants de Ca l’Esteper a Ca 
l’Artigues per millorar la seguretat dels via-
nants. Aquest camí és utilitzat habitualment 
per veïns i veïnes de la zona per anar i tor-
nar de l’escola, per anar al Centre Cívic o al 
Patinòdrom, per anar a fer la compra, etc. 
Amb aquest mateix objectiu, els darrers 
anys l’Ajuntament ha reformat diferents 
camins de vianants: el camí de vianants 
del Centre a La Cruïlla, el del Centre a Can 
Xicota, el de Can Rovira Nou a Can Rovira 
Vell (i la deixalleria) i el voral de calçada de 
Ca l’Artigues a Can Farell.
L’estiu de l’any 2021, la Brigada municipal 
va pavimentar la vorera que va des de la 
cruïlla entre el Camí de Palau i la Carretera 
de Palaudàries fins a Can Rovira Nou (poc 
abans de la cantonada amb el carrer del 
Pollancre). Aquest tram de vorera, d’uns 
500 metres de llargada, era de sauló i les 
pluges l’havien anat erosionant, tot gene-
rant sots i les conseqüents queixes del ve-
ïnat. En una segona fase, es va continuar 
aquesta vorera fins als equipaments muni-
cipals de Palaudàries (Centre Cívic, Escola 
Bressol i Casal de la Gent Gran), situats a 
la cantonada del carrer del Segre amb la 
Carretera de Palaudàries. A la cruïlla entre 
el Camí de Palau i la Carretera de Palau-
dàries, la nova vorera pavimentada també 
enllaça amb el nou camí que va fins a la 
Deixalleria de Palaudàries.

Aparcaments al centre urbà i a Ca 
l’Artigues
La primera fase del projecte del Parc de 
Ca l’Artigues era la reubicació de l’apar-
cament que hi havia al costat de l’escola 
Rosa Oriol, que es va traslladar al carrer del 
Matarranya, en un solar que hi havia entre 
el mercat i els habitatges. D’aquesta mane-
ra, es va adequar el terreny existent, d’una 
superfície total de 3.640 metres quadrats, 
per tal que fos apte per a ús com a zona 
d’aparcament de vehicles. S’hi van habilitar 
117 places d’aparcament. El pressupost 
d’execució per contracta d’aquest projecte 
va ser de 118.130,79 € amb IVA inclòs.
Al centre urbà, l’any 2021, la Brigada 
d’obres municipal va dur a terme les obres 
d’adequació d’un terreny situat al barri de 
Sant Joan, cedit a l’Ajuntament per a ús 
d’aparcament públic. L’accés a l’aparca-
ment, de 640,02 metres quadrats, es fa a 
través del passatge situat al número 8 del 
carrer de Sant Joan, al qual es va atorgat 
dret de pas a l’Ajuntament.
Per altra banda, per tal de millorar la dota-
ció de places d’aparcament al centre urbà, 
l’Ajuntament va conveniar l’adequació d’un 
terreny municipal situat just davant del 
supermercat Esclat, en el Polígon Industrial 
Molí d’en Fonolleda. L’aparcament, públic 
i gratuït, de 1.867,60 m2 de superfície, té 
58 places d’estacionament, entre les quals 
2 de mobilitat reduïda. L’entrada a l’apar-
cament es fa pel carrer de la Indústria i la 
sortida pel carrer de la Fàbrica.

Urbanització de la part sud del 
carrer Major
L’Ajuntament ha pavimentat, instal·lat en-
llumenat i clavegueram, i col·locat mobi-
liari urbà, a la part sud del carrer Major, 
sobretot per solucionar-hi les recollides 
d’aigua de pluja. A més, amb la construc-
ció d’una passera peatonal de fusta per 
damunt del torrent de Can Bosc s’ha unit 
aquesta part sud del carrer Major, que co-
mença fent xamfrà amb el carrer Baronia 
de Montbui, amb la part nord, ja urbanit-
zada. El pressupost d’execució d’aquestes 
obres ha estat de 122.303,33€ (IVA inclòs).

“

40



Actualment, per creuar el riu en el Parc del 
Tenes, entre el carrer de l’Aliança i el Pinar 
de la riera, hi ha una passera de lloses de 
formigó. L’any 2020, l’Ajuntament va signar 
un conveni amb el Consorci Besòs Torde-
ra per al projecte constructiu d’un pont en 
aquest àmbit per a la connexió dels dos 
marges del riu. El pressupost del projecte 
puja a uns 300.000 euros. El projecte in-
clou dues actuacions: la construcció d’un 
pont de vianants i els seus accessos i la 

restauració del talús del marge dret del Te-
nes en aquest punt. L’ús del futur pont, que 
tindrà 3 metres d’amplada i 32 metres de 
llargada, serà destinat als mateixos usuaris 
de l’actual passera, que s’inhabilitarà per 
al pas: circulació no motoritzada, principal-
ment vianants, però circulable més dies a 
l’any i amb una millor accessibilitat. El pont 
anirà equipat amb una barana abatible per 
evitar la retenció de sediments i materials 
arrossegats pel riu en cas d’avingudes.

Itinerari per a vianants i bicicletes 
en un tram de la carretera nova 
de Granollers
Properament s’iniciaran les obres d’un 
itinerari per a vianants i bicicletesadjacent 
a la carretera, des de la rotonda del Tricen-
tenari fins al Camí de Can Merlès, amb una 
longitud aproximada de 760m. L’itinerari 
potenciarà la connectivitat amb la xarxa de 
camins interiors i els accessos als nuclis 
poblacionals que es presenten al llarg del 
recorregut. Aquestes obres, de prop de 2 
milions d’euros, estan finançades en més 
d’un 80% per la Diputació.

Ampliació del carrer de la Fàbrica
Les obres d’ampliació del carrer de la Fà-
brica han completat el seu traçat fins a 
l’avinguda dels Països Catalans millorant la 
connectivitat del centre urbà. Han tingut un 
cost de 77.235,56 € IVA inclòs.

Ordenació d’accessos a la carre-
tera C17 i nou enllaç al tram Gra-
nollers-Lliçà d’Amunt
L’any 2022 la Generalitat va iniciar les es-
perades obres del nou nus de connexió 
amb la C17 en projecte des de fa més de 4 
anys. Aquestes obres permetran una nova 
sortida al polígon de Can Montcau que 
afavorirà la zona comercial i l’accés al barri 
de Can Franquesa. A Can Montcau hi hau-
rà una nova rotonda i un túnel sota la C17. 
Les obres les executa l’UTE Arnó-lantania 
i la previsió és que estiguin llestes entre fi-
nals del 2023 i principis del 2024. 

Pendent del projecte del Polígon Logístic 
de Can Montcau i d’obligació per part de 
Mango, restava la construcció d’un gual 
inundable al riu Tenes, a la zona industri-
al del Molí d’en Fonolleda, per enllaçar el 
centre urbà amb la xarxa de camins de Can 
Montcau. Aquest gual inundable, que es va 
començar a construir el mes passat, serà 

de pas exclusiu per a vianants i bicicletes, 
no per al trànsit rodat. L’estructura del gual 
consisteix en una llosa de 4 metres d’am-
plada i de 17 metres de llargada. El gual 
tindrà suficient capacitat per desaiguar el 
cabdal i estarà degudament senyalitzat in-
dicant la seva inundabilitat. Les obres te-
nen un cost de 207.077,14€ IVA inclòs.

“
“
Gual inundable al riu Tenes per enllaçar el centre urbà amb Can Montcau

Nou pont per creuar el riu al Parc del Tenes
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El projecte d’urbanització del nou centre urbà de Lliçà 
d’Amunt es desenvolupa en una superfície d’unes 12 hec-
tàrees delimitada pel carrer de la Fàbrica, al sud; el carrer 
de l’Aliança, al nord; l’avinguda dels Països Catalans i el riu 
Tenes, a l’est; i els carrers d’Anselm Clavé i Sala Ambròs, a 
l’oest. Aquest espai és majoritàriament de propietat privada 
i s’utilitza actualment com camps de conreu i aparcament. 

La proposta passa per la creació de dos eixos: un eix 
urbà, al llarg del carrer de Folch i Torres, i un eix natural, 
al llarg del Torrent de Can Bosc. I, enmig, un espai cèntric 
representatiu del municipi.  En l’eix urbà hi ha espai re-
servat per a nous equipaments, per a noves edificacions 
i per a usos comercials.  

El projecte està dividit en dos sectors: sector Cen-
tre-Can Guadanya i sector Centre-Can Francí. 
Aquest darrer sector, que va de l’Ajuntament al car-
rer de l’Aliança, és el que es desenvoluparà primer. 
En total, en aquest sector Centre-Can Francí, es pre-
veu la construcció d’uns 80 habitatges de protec-
ció oficial de lloguer, amb una reserva mínima del 
25% destinada a joves menors de 35 anys i una 
reserva del 10% per a polítiques socials d’emer-
gència. En la segona fase del projecte d’urbanitza-

ció del centre urbà, en el sector Centre-Can Gua-
danya, es preveu la construcció de més habitatges 
de protecció oficial. De fet, dels 750 habitatges 
que es preveu construir en la totalitat del projecte 
d’urbanització del centre urbà, uns 225, el 30%, 
seran de protecció oficial. 
Actualment, els projectes de reparcel·lació i ur-
banització del sector Centre-Can Francí del cen-
tre urbà estan aprovats inicialment i a l’espera de 
l’aprovació definitiva.

El nou centre urbà 
de Lliçà d’Amunt 
més a prop

L’Ajuntament   preveu que, a principis del 2024, comenci l’execució 
del projecte d’urbanització i ja es puguin veure els primers carrers i 
places del futur centre urbà. 



Actuals regidors i regidores 
del Consistori local
Equip de govern

Oposició

edició especial març 2023

Ignasi Simón Ortoll
ALCALDE
Alcaldia, Regidoria de 
Governació, Regidoria 
de Recursos humans, 
Regidoria d’Hisenda

Lourdes Martín 
Montero
Regidoria d’Acció 
Social, Regidoria de 
Companyies de serveis, 
Regidoria d’Igualtat, 
Gènere i LGTBI

Susagna 
Mesas i 
Sanchez

Joana 
Morata 
López

Manel 
Busquets 
Mateu

Feli Romero Olivares
Regidoria d’Atenció a 
la Ciutadania, Regidoria 
de Cohesió social, 
Regidoria d’Habitatge

Josep 
Nogués 
Miras

Antonio 
Polo Lama

Iban 
Martínez i 
Asensio

Marc Palet Rodríguez
Regidoria de Promoció 
econòmica

Manoli 
Garrido 
Marín

Josep Oriol 
Vera Brau

Lourdes Estéfano 
Orozco
TERCERA TINENT 
D’ALCALDE
Regidoria de Territori 
i Obres públiques

Albert Iglesias Boza
Regidoria de Cooperació 
i Migració, Regidoria 
de Cultura, Regidoria 
de Transport públic 
i Mobilitat

David Morales Campos
Regidoria de Comunicació 
i Transparència, 
Regidoria d’Infància 
i Joventut, Regidoria 
de Noves Tecnologies

Mariona Pedrerol 
Villarroya
PRIMERA TINENT 
D’ALCALDE
Regidoria de Gent gran, 
Regidoria de Medi 
ambient, Regidoria  
de Salut pública

Fran Sánchez Castilla
SEGON TINENT 
D’ALCALDE
Regidoria d’Educació, 
Regidoria d’Esports
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