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LEQUIP DE GOVERN ACOSTA EL
CARA AL POBLE A MÉS VEÏNS I
VEÏNES
Lequip de govern va convocar tota la
ciutadania a una segona edició del Cara al
Poble, el passat 17 de desembre al pavelló
de lIES Lliçà, a la qual van assistir unes
200 persones. Tenint en compte la
importància de lacte, ha decidit fer arribar
aquesta segona edició a més veïns i veïnes
i, per això, en faran dues sessions més: a
Palaudàries i als barris de la Serra.
El dissabte 22 de gener, a les 17 h, al Centre
Cívic de Palaudàries i el diumenge 23 de gener,
a les 11 h, al Centre Cívic de Ca lArtigues.
Lequip de govern espera comptar amb
lassistència dels lliçanencs i lliçanenques que
no van poder assistir al
II Cara al Poble, per explicar-los el balanç de
la feina feta durant el primer any de govern,
presentar-los la situació actual i els objectius
per al 2005.
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LAJUNTAMENT SE SOLIDARITZA
AMB ELS PAÏSOS DE LÍNDIC
Arran de la catàstrofe causada per un
terratrèmol submarí el 26 de desembre a
les costes de loceà Índic, lAjuntament ha
decidit ajudar els damnificats amb una
aportació econòmica de 1.500 euros, la
partida sencera del pressupost del 2005 de
la Regidoria de Cooperació destinada a
emergències.
Aquesta ajuda es farà arribar als afectats a
través duna campanya demergència del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
LAjuntament fa una crida a la població
perquè col·labori en alguna de les diverses
campanyes demergència promogudes per
diferents ONGs.

3



S'AMPLIA LA PARADA DE BUS
DE DAVANT DE L'AJUNTAMENT
La parada terminal del bus urbà de davant
de l'Ajuntament s'ha ampliat per tal de donar
cabuda als tres autobusos actuals
correctament i no entorpir el trànsit del carrer
dAnselm Clavé.
Des del setembre passat, dos dels autobusos
del servei de transport urbà són del tipus
anomenat estàndard, és a dir, de 12 metres,
i el tercer, del tipus anomenat midi, de 8
metres, que també es podria substituir per
un d'estàndard.
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LA GENERALITAT APROVA LA
CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI
DEL CEIP MIQUEL MARTÍ I POL
Aquest nou equipament, que se situarà a Can
Roure, substituirà les instal·lacions municipals
del carrer de Folch i Torres que actualment
ocupa lescola. A més del nou edifici del CEIP
Miquel Martí i Pol, la Generalitat construirà
34 nous equipaments docents.
La Generalitat va acordar, el passat 28 de
desembre, encomanar a ICF Equipaments,
SA, la promoció, la conservació i el
manteniment dels edificis i va autoritzar a
GISA lexecució daquestes actuacions.
Està previst que les obres senllesteixin el
setembre de 2006.
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EL CARRER DEL MATARRANYA
MILLORA LA SENYALITZACIÓ
LAjuntament ha instal·lat senyals al carrer
del Matarranya, concretament a la zona més
propera al CEIP Rosa Oriol, per tal de millorar
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la seguretat de les persones que accedeixen
a aquesta escola.

que desenvolupa lentitat esmentada. Els
ciutadans que hi vulguin col·laborar poden
dur aquests materials als contenidors
específics situats al CAP.

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY
DEL LLIÇÀ CENTRE
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LAjuntament manté el compromís de portar a debat i garantir la participació ciutadana
en tots aquells temes dinterès general que afectaran de forma important el futur de
Lliçà dAmunt. Ara toca engegar el projecte del Lliçà Centre.

La senyalització recorda als conductors la
presència de vianants a lindret i la necessitat
de reduir al màxim la velocitat.



També sha pintat un pas de vianants a la
sortida de lescola, que sha reforçat amb
elements reductors de velocitat.

ELS JOVES REBEN INFORMACIÓ
SOBRE LA SIDA

A més, hi ha prevista lampliació de la vorera
de davant de la porta principal del col·legi, la
qual cosa evitarà que s'hi aparquin els cotxes
i permetrà acomodar millor les persones que
esperen la sortida dels escolars.

La Regidoria de Joventut va organitzar
diverses activitats dinformació i de
sensibilització amb motiu del Dia Mundial
contra la SIDA, que va tenir lloc l1 de
desembre.
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Durant tota aquella setmana, el Punt
dInformació Juvenil va comptar amb material
informatiu sobre el tema per sensibilitzar els
usuaris. Aquesta informació també es va
difondre als alumnes de lIES Lliçà, els dies
1 i 2 de desembre, al vestíbul del centre.
A més, la Regidoria de Joventut, juntament
amb el grup Arrel Jove i amb la col·laboració
del Pla de prevenció de drogodependències
de la Vall del Tenes, va organitzar, el dia 2 de
desembre, un videofòrum sobre la SIDA.



LA BIBLIOTECA ENCETA LANY
AMB NOU HORARI
Des del passat 10 de gener, la Biblioteca
Municipal IES Lliçà té un nou horari.
La biblioteca està oberta de dilluns a
divendres, de les 17.30 a les 20 h.
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LAJUNTAMENT I EL CAP
PROMOUEN UNA RECOLLIDA
DULLERES I AUDIÒFONS PER
AL TERCER I QUART MÓN
La Fundació Humanitària pel Tercer i Quart
Món Doctor Trueta recull diferents tipus de
materials per tirar endavant la seva tasca
en els àmbits humanitari, ecològic i de
teràpia ocupacional de persones amb
disminucions derivades de malalties
mentals.
En virtut del conveni entre la Fundació Doctor
Trueta i el Consorci de Gestió de Residus del
Vallès Oriental, lAjuntament de Lliçà dAmunt
i el Centre dAtenció Primària promouen la
recollida dulleres i audiòfons vells per facilitar
que persones amb pocs recursos puguin
beneficiar-sen, dins dels objectius solidaris
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Sha consensuat la metodologia a utilitzar amb tots els partits polítics, tècnics municipals
i entitats especialment interessades com la Federació dAssociacions de Veïns, Lliçà
Sostenible o lAssociació de Veïns Nou Lliçà. No va poder assistir a la reunió el
representant dels comerciants. Aquesta comissió de seguiment tindrà la funció de
garantir la transparència del procés.
Es compta amb el suport i l'assessorament duna empresa externa especialista en
temes de participació i d'urbanisme que és la que ha fet la proposta metodològica.
Sutilitzarà la metodologia EASW (European Awareness Scenario Workshops), un
instrument de participació avalat per la Comissió Europea. Es constituirà un grup de
treball representatiu de la diversitat de sensibilitats de la ciutadania (entitats, tècnics,
polítics, agents econòmics, joves, ciutadans a títol individual) que serà el que participarà
en els tallers del febrer.

Fases del procés:

ELS SOCIS DEL CASAL DAVIS
SAPLEGUEN EN UN SOPAR DE
NADAL

1. Consens de la metodologia i constitució de la comissió de seguiment (23 de
desembre).

La Junta de lAssociació del Casal dAvis
va organitzar un sopar de Nadal, el dissabte
18 de desembre, per a tots els socis.

3. Concurs d'idees: 3 equips darquitectes hauran de desenvolupar els punts clau
que surtin del taller EASW.

2.Tallers de treball EASW restringits als grups de treball (4 i 5 de febrer).

El Casal d'Avis es va engalanar per a l'ocasió
i els membres de la Junta van donar la
benvinguda als assistents, gairebé cent
persones, vestits de Pares Noëls.

4. Taller de participació obert a tota la ciutadania: presentació dels resultats del
concurs didees i debat de les propostes.

Després del sopar, es van sortejar dos
microones i es van cantar nadales.

6. Informació ciutadana del projecte.

5. Encàrrec del projecte final a un sol equip darquitectes.

7. Tramitació urbanística del projecte.

* Calendari fiscal per a lany 2005

- IVTM: 4/3 - 4/5
- IBI-no domiciliats: 1/4 - 3/6
- IBI-1a fracció domiciliats: 1/6 - 6/6
- Taxa d'escombraries-no domiciliats: 1/4 - 3/6
- Taxa d'escombraries-1a fracció domiciliats: 1/6 - 6/6
- Taxa d'escombraries selectives-no domiciliats: 1/4 - 3/6
- Taxa d'escombraries selectives-1a fracció domiciliats: 1/6 - 6/6
- IBI-2a fracció domiciliats: 2/11 - 7/11
- Impost sobre béns immobles rústics: 2/9 - 4/11
- IAE: 2/9 - 4/11
- Taxa d'escombraries-2a fracció domiciliats: 2/11 - 7/11
- Taxa cementiri: 2/9 - 4/11
- Taxa d'escombraries selectives-2a fracció domiciliats: 2/11 - 7/11

PLE
EXTRAORDINARI
DEL DIJOUS
30 DE
DESEMBRE

* Domiciliació d'impostos
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El Ple de lAjuntament, en la sessió extraordinària del
dijous 30 de desembre, va aprovar per unanimitat la
proposta de donar de baixa les obligacions pendents de
pagament dalguns proveïdors, i la realització dels
assentaments comptables necessaris per fer efectiva la
baixa daquestes obligacions. Segons el regidor
dEconomia i Hisenda, això és el resultat de la investigació
de saldos de proveïdors amb què sha pogut comprovar
que algunes de les factures ja estaven pagades, i per tant
correspon fer la rectificació de saldos per baixa
dobligacions pendents. El segon punt va fer referència
a la proposta de donar de baixa la subvenció del
Departament de Treball de la Generalitat per un import
de 5 cèntims deuro i la realització dels assentaments
comptables necessaris. Linterventor de lAjuntament va
comentar que, malgrat el baix import del que es tractava,
era necessari per procediment sotmetre aquesta qüestió
al Ple de lAjuntament. Aquest punt va ser aprovat per
tots els grups polítics. El tercer punt de lordre del dia
va ser la proposta daprovació inicial de modificacions
per transferències de crèdit del pressupost de lexercici
2004, l'exposició pública i la posterior aprovació definitiva,
passat el termini dinformació pública. Aquest punt va
comptar amb laprovació del PSC i del PP, CIU es va
abstenir. Segons Jaume Ballbé, aquest punt fa referència
als ajustaments necessaris per fer lligar els comptes i
que per normativa shan de sotmetre al Ple.
Un altre punt que va ser aprovat de forma unànime pel
Ple va ser la reclamació de lempresa Construccions
Curto, en concepte dinteressos de demora per les obres
de pavimentació del carrer de lAvet en els anys 20002001, per un import de 2.777,84 euros. Aquesta
reclamació sajusta als termes legals vigents i lAjuntament
queda obligat a fer efectiu limport reclamat.
En referència a laprovació definitiva de les ordenances
fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener
del 2005, es van proposar els acords següents: en
primer lloc desestimar la reclamació presentada pel
senyor Robert Navarro Garcia, regidor del grup municipal
de CIU; en segon lloc, aprovar de forma definitiva la
modificació de lOrdenança general de gestió, inspecció
i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
que haurà de regir per a lexercici 2005 i següents; en
tercer lloc, laprovació definitiva per a lany 2005 i
següents, de la modificació de tota una sèrie
dordenances fiscals com ara lOrdenança fiscal
reguladora de lIBI, lOrdenança fiscal reguladora de
lIVTM, lOrdenança fiscal reguladora de lIAE, etc.
Aquest punt va suscitar la discrepància del grups CIU
i PP, els quals van votar-hi en contra, i el PSC es va
abstenir. CIU va manifestar la seva disconformitat i va
comentar que havien estat recopilant rebuts de diversos
veïns, i van poder constatar que una família normal
pagarà lany 2005 66 euros més que el 2004 i 104
euros més que lany 2003, i, basant-se en aquest
augment de la càrrega fiscal per al ciutadà, van presentar
la seva al·legació. El regidor de CIU, Robert Navarro,
va explicar que el fet de presentar lal·legació lúltim
dia, dintre del termini assenyalat, va ser perquè van
prendre la decisió a última hora i no van tenir temps
per presentar-la abans. El regidor dEconomia i Hisenda,
Jaume Ballbé, va recordar a lanterior equip de govern
el forat pressupostari de 10 milions deuros (1.663
milions de pessetes) que havien acumulat des del 1997
fins al 2003, generat amb despeses i inversions fetes
sense calcular, que sha de pagar i mantenir i, per tant,
això repercutia en el marge de maniobra de lactual
equip de govern i en el dels governs dels propers 12
anys. Ballbé va remarcar la importància daconseguir
lequilibri financer com a premissa per gestionar de
forma correcta un ajuntament, i que el govern tenia

lobligació ètica i moral daconseguir i mantenir aquest
equilibri. El regidor dEconomia i Hisenda va destacar
que laugment de la pressió fiscal de lanterior equip
de govern CiU-PSC va ser superior al que planteja
lactual equip de govern. Tenint en compte els tres
principals conceptes tributaris: IBI, Escombraries i
IVTM, ara hi ha un increment percentual dun 8,02%
quan el 2003 va ser del 21,97% i, amb menys augment
de la pressió fiscal, es pagaran els interessos del deute.
Ballbé també va fer referència a líndex de fiscalitat per
habitant, que en el 2003 va tenir un increment del
15,23% mentre que ara es proposava un increment de
l1,91%. El grup polític del PSC es va abstenir en
aquest punt i, tot i que van mostrar el seu acord amb
les paraules del regidor Jaume Ballbé quant a la mala
gestió de lanterior equip de govern, van dir que lactual
govern podia haver buscat altres vies dingressos per
evitar laugment de les obligacions fiscals dels ciutadans
i ciutadanes de Lliçà. El PP va opinar el mateix, votanthi en contra.
Els punts 6 i 7 feien referència a laprovació de les
ajudes del PUOSC que han danar destinades a finançar
lobra del Centre Cívic de Palaudàries  Escola Bressol,
2a Fase. Es renuncia, per tant, a la subvenció de
30.050,61 euros destinats a lobra durbanització del
raval de Can Xicota, i també a la subvenció de 30.050,61
euros destinats a lobra durbanització del nucli rural
de Can Merlès, tot demanant que aquest romament
econòmic es destini al finançament de les obres del
Centre Cívic de Palaudàries - Escola Bressol, 2a Fase.
Aquests dos punts van comptar amb el suport dels
grups polítics PSC i PP, CIU s'hi va abstenir.
Lempresa Serveis Integrals de Manteniment Rubatec,
SA va presentar recurs de reposició davant lacord de
finalitzar la concessió del servei de recollida
descombraries, aprovat en el Ple de lAjuntament del
dia 30 de setembre. Lempresa sol·licita la suspensió
de lexecució de lacord al·legant les negatives
repercussions que pot tenir per a lempresa.
LAjuntament va proposar denegar la petició de
lempresa. En aquest sentit, lalcalde Joaquim Ferriol
va afirmar que lAjuntament és lliure per rescindir la
concessió i contractar una altra empresa quan ho
consideri oportú. Aquest punt va comptar amb
laprovació del PSC, i els grups de CIU i PP van
abstenir-s'hi.
Es va aprovar per unanimitat del Ple la relació de llocs
de treball de lAjuntament de Lliçà dAmunt. El regidor
de Recursos Humans, Miquel Ballester, va afirmar que
aquesta relació de llocs de treball, tot i ser obligatòria
des de lany 1984, no existia, i que és un instrument
administratiu concret, clar, integral i necessari. Va
manifestar que, en lestudi, hi havien participat tant els
treballadors, com el Comitè dEmpresa, i que es tracta
dun element viu que es pot anar modificant.
Els últims dos punts van fer referència a laprovació
provisional de la imposició de contribucions especials.
Duna banda, la urbanització del carrer de Sala i Ambrós
(tram I) de Lliçà dAmunt; i de l'altra, la connexió al
clavegueram de parcel·les del barri de Palaudalba de
Lliçà dAmunt. El projecte durbanització del carrer de
Sala i Ambrós té un cost total de 273.851,50 euros,
dels quals el 10 % (27.385,15 euros) és càrrec de
lAjuntament i el 90% (246.466,35 euros) restant, pels
beneficiaris. El projecte de connexió de clavegueram
de parcel·les del barri de Palaudalba té un cost total de
18.624,44 euros, del qual un 10% (1.862,44 euros)
correspon a lAjuntament i el 90% (16.462 euros)
restant als beneficiaris. Aquest dos últims punts van
tenir el suport dels grups polítics CIU i PSC, el PP es
va abstenir en tots dos casos.

p l e

L'impost sobre béns immobles (IBI), la taxa de recollida d'escombraries i la taxa d'escombraries selectives es poden
domiciliar. Si domicilieu els impostos, el pagament es fracciona en dos terminis i es paga en els darrers dies del
període establert en el calendari fiscal. Si voleu domiciliar els vostres pagaments us heu d'adreçar a l'oficina local
de l'Organisme de Gestió Tributària, situada al número 8 del carrer de Rafael Casanova, de dilluns a divendres, de
9 a 14 h. Aquest tràmit també podeu fer-lo per telèfon (93 841 53 53), per fax (93 841 70 23), per correu postal,
o a través de la pàgina de l'Organisme de Gestió Tributària (http://org.diba.es)

Lliçà en 5 minuts
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
CARA AL POBLE ALS
B A R R I S
D E
PALAUDÀRIES I DE LA
SERRA
L'equip de govern fa arribar la
segona edició del Cara al poble
als barris de Palaudàries i la
Serra.
Dia: DISSABTE 22 DE GENER
Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic de
Palaudàries
Dia: DIUMENGE 23 DE GENER
Hora: 11 h
Lloc: Centre Cívic de Ca
l'Artigues

FESTA DE CARNAVAL
L A j u n t a m e n t , a m b l a
col·laboració de joves del poble,
prepara una festa de Carnaval
per al dissabte 5 de febrer.
LAteneu LAliança organitza,
com cada any, la festa infantil
de Carnaval.

CURS BÀSIC DE
DIRECTORS DE LLEURE
Les àrees de Joventut dels
ajuntaments de la Vall del Tenes
organitzen un Curs bàsic de
directors/es de lleure adreçat a
persones amb el títol de
monitor/a o majors de 23 anys
amb experiència com a
monitor/a. Amb aquest curs

sobté un títol homologat per
la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat de
Catalunya, que és reconegut
com a crèdits de lliure elecció
universitaris.
Dies i hores: el curs consta de
90 hores i simpar tirà els
dissabtes i diumenges, del 26

de febrer fins al 10 dabril,
excepte el 26 i 27 de març
(Setmana Santa), de 9 a 14 h,
i el dilluns 21, dimarts 22 i
dimecres 23 de març, de 9 a
14 h i de 16 a 20.30 h,
Lloc: en diferents equipaments
dels quatre municipis de la

Mancomunitat
Més informació i inscripcions:
Ajuntament o Punt
dInformació Juvenil El Galliner
Preu: 95 euros

LES ENTITATS
PROPOSEN:
CARNAVAL A SANTA
SUSANNA
Dia: DISSABTE 12 I
DIUMENGE 13 DE FEBRER
Inscripcions i més
informació: els dijous, a partir
de les 17 h, al Casal dAvis
Preu: 57 euros per persona
Organitza: Associació Casal
dAvis

FESTA DE SANT
ANTONI ABAT

- a les 11.45 h, a la plaça de
l'església: benedicció dels
animals, engegada de coloms
esportius i inici de la cercavila
pels carrers del poble
- seguidament, al Pinar de la
Riera: refresc per a tothom i
audició de sardanes a càrrec
de la Cobla Montgrins
- a les19.30 h, a l'ateneu
L'Aliança: concert de Sant
Antoni amb l'Orquestra
Montgrins
- seguidament, a lateneu
LAliança: ball de fi de festa
amb l'Orquestra Montgrins
Hi haurà tortells amb sorpresa
i se sortejaran un xai, un porc
i dos pollastres, en combinació
amb les 3 últimes xifres del
sorteig de l'ONCE dels dies 1,
2, 3 i 4 de febrer.
Organitzen: Comissió de la
Festa de Sant Antoni i la
Cooperativa Agrària

Bona acollida de les
activitats de Nadal

74è aniversari de la
celebració de la Festa de Sant
Antoni Abat a Lliçà d'Amunt.

Un cop passades les festes de Nadal i Reis, lAjuntament fa una valoració molt positiva de
totes les activitats que shan organitzat des de les diferents àrees municipals, a banda de les
programades per altres entitats i col·lectius locals.

Dia: DIUMENGE 30 DE
GENER

Així, la V Fira de Nadal, amb 25 paradetes dartistes, artesans i comerciants, es consolida
com una activitat més en el calendari nadalenc de Lliçà, enguany molt ben acompanyada
pel Supermercat de Revistes en català, que va ser visitat per força gent i que va superar les
expectatives inicials. També el Parc infantil de Nadal va tenir un gran èxit de participació. A
més, els concerts de lEscola Municipal de Música, la festa de Cap dAny de lAliança i les
sessions de cinema infantil, van gaudir també duna bona acollida entre els lliçanencs.

Programa d'actes:
- de 10.30 a 14.30 h, al Pinar
de la Riera: 23a mostra de
bestiar de Lliçà d'Amunt i
exposició de maquinària
metal·lúrgica, agrícola i tèxtil
en miniatura
- a les 11 h, a lesglésia
parroquial: missa solemne i,
en acabar, repartiment de
panets

Finalment, la Cavalcada de Reis, tot i les novetats denguany, va ser molt concorreguda i tots
els nens i nenes van poder saludar Ses Majestats, desitjosos de rebre els regals que havien
demanat.
Desgraciadament, qualsevol valoració del Nadal passat seria incompleta si no féssim referència
a les terribles conseqüències dels sismes que van patir els països del sud-est asiàtic. Aquesta
catàstrofe ens avisa de la nostra indefensió davant les forces de la natura, però sobretot ens
obliga a reflexionar sobre alguns aspectes de la globalització, que acaba beneficiant els de
sempre i oblidant les altres tres quartes parts del món. Per això, ara més que mai hem de
ser solidaris amb els que pateixen.

Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
Edita: Ajuntament de Lliçà dAmunt  Disseny: Miquel Llach  Imprimeix: Duran Arts Gràfiques  Paper ecològic  Dip. Leg. B-42.214-2003 . Exemplar gratuït

