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L'Oficina d'Atenció al Ciutadà,
un servei clau de l'Ajuntament
L’OAC és una peça clau per dotar d’una major eficàcia i agilitat
tant l’estructura com la gestió municipal, ja que des de l’Oficina
d'Atenció al Ciutadà no només es dóna informació als
ciutadans, sinó que aquests poden fer multitud de tràmits.
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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c.
d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.
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Editorial
Ja som en ple 201 3 i un cop passades les festes de Nadal cal fer una valoració de com han estat
aquests actes.
Tota la població de Lliçà d’Amunt estem d’enhorabona i ens hem de felicitar pel gran èxit que ha
tingut la campanya de recollida d’aliments del més de desembre passat; durant les dues llargues
setmanes que va durar la recollida d’aliments s’han recollit més de 1 .500 kg d’aliments. Mai en la
història del nostre poble s’ha recollit tant.
Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

El treball conjunt de Càrites i l’Ajuntament amb totes les entitats i un munt de persones anònimes que
hi han col•laborat són part d’aquest gran èxit. Això demostra que la població de Lliçà és conscient de
la situació en la que ens trobem i que ha sabut estar a l’alçada de les circumstàncies i, això, ens ha
de donar renovada empenta i il•lusió per continuar amb aquest esperit i aquests valors durant la resta
de l’any 201 3. Felicitats a tots i totes.
Per altra banda, hem acabat unes festes i n’arriben unes altres: El Rei Carnestoltes arribarà puntual a
la seva visita a la nostra població el dissabte 9 de febrer. Ens portarà la diversió, la rauxa, el ball, la
festa que de ben segur gaudirem grans i petits. Aquest any el Rei Carnestoltes ens convida a què
tinguem cura de la netedat dels nostres espais públics: dels nostres parcs i dels nostres carrers, com
ja fèiem de petits, quan la mare ens deia aquella frase de “Un poble més net no és aquell que més
neteja, sinó el que menys embruta”.
Per això al igual que el Rei Carnestoltes, també us convido a que siguem conscients de la
importància de mantenir el nostre poble net, de no llençar objectes a la via publica, al capdavall, el
carrer és l’espai comú de tots els ciutadans. També és important complir amb les normes per treure la
brossa de casa, no deixar-la al terra al costat dels contenidors i separar les escombraries com cal
dipositant-les al seu contenidor corresponent.
La brutícia és una mala imatge i si valorem aquest aspecte, millorarem la qualitat de vida del nostre
poble .

Enquesta ciutadana
Ha fet alguna aportació a la campanya de recollida d'aliments?
A finals del 201 2 va tenir lloc una campanya de recollida d'aliments
destinats al Banc d'Aliments de Lliçà d'Amunt. Aquesta campanya va
aconseguir recollir un total aproximat de 1 .500 kg de queviures de
llarga durada.
A la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els
lliçanencs i lliçanenques han fet alguna aportació a aquesta campanya.
El resultat ha estat que, de les 21 persones que han contestat l'enquesta, un 52% ha contestat que havia participat en la campanya i un
43% ha dit que no havia fet cap aportacio a la recollida d'aliments; un
5% ha optat per l'opció de NS/NC.
*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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L'Oficina d'Atenció al Ciutadà, un servei
clau de l'Ajuntament

L'OAC és una peça clau per l'objectiu general de dotar d'una major
eficàcia i agilitat tant l'estructura com la gestió municipal.
L’Oficina
d’Atenció
al
Ciutadà (OAC) és un servei
de l’Ajuntament que té com
a funció donar resposta a
les qüestions, suggeriments
o, fins i tot, queixes, que
puguin
plantejar
els
ciutadans, sobretot en
relació amb l’activitat de
l’Ajuntament, i que té com a
objectiu
la
millora
permanent del servei que
l’Ajuntament els presta.
L’atenció al ciutadà pot ser
en persona o telefònica,
depenent del tràmit que
aquest realitzi.
A l’OAC el ciutadà gaudeix
d’un tracte personal i
individualitzat, cosa que
facilita
a
l’Ajuntament
apropar-se als ciutadans i
ciutadanes.
L’OAC és, per tant, una
peça clau per a l’objectiu
general que consisteix a
dotar d’una major eficàcia i
agilitat tant l’estructura com
la gestió municipal, ja que
des de l’OAC no només es
dóna
informació
als
ciutadans, sinó que aquests
poden fer multitud de tràmits.

Tràmits i gestions:

- Agenda de visites ciutadanes
- Atenció i informació
presencial i telefònica al

Renovació i ampliació de
dos ponts, del riu Tenes i del
torrent Merdanç
A finals d'any, la Diputació va
començar a renovar les baranes del pont del riu Tenes,
a la carretera BV-1 432, i del
pont del torrent Merdanç, a la
carretera BV-1 435 per tal
d'adaptar-les a les mesures
de seguretat actuals.
Aprofitant aquesta actuació,
s'han collat les baranes just

al límit dels ponts per tal de
donar uns centímetres més
d'amplada al pas dels vianants.
En el pont del torrent Merdanç, la barana que dóna a
l'aparcament de vehicles es
col·locarà de fusta en comptes de metàl·lica per tal d'integrar-la amb l'entorn.

L'OAC atén de dilluns a divendres de 8 a 14 h i dilluns i dijous de 16 a 19 h.

ciutadà
- Compra de targetes de
transport urbà
- Compulsació de documents
- Còpies compulsades de
documents municipals
- Informació sobre cursos i
activitats promoguts per
l´Ajuntament i inscripció
Informació
sobre
tramitació administrativa
- Instància genèrica
- Padró d'habitants: alta
Padró
d´habitants:
consultes del ciutadà
Padró
d'habitants:
modificació de dades
Padró
d'habitants:

Modificació
d'errors
ortogràfics
del
nom,
cognoms i NIF
- Padró d'habitants: Volant
de convivència actual
- Padró d'habitants: Volant
de convivència històric
- Padró d'habitants: Volant
d'empadronament històric
- Padró d'habitants: Volant
d'empadronament actual
- Presentació de recursos
contra multes
- Queixes, suggeriments i
reclamacions sobre la via
pública
- Registre d'entrada de
sol·licituds i documents
- Certificat digital idCAT

Pont del riu Tenes

Pont del torrent Merdanç

Publicitat

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar
l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la reserva de la publicitat.
www.facebook.com/llicamunt: Si us feu amics i amigues de l'Ajuntament al Facebook podreu estar informats directament de notícies i actes d'agenda.
www.twitter.com/llicamunt: Feste seguidor/a del Twitter de l’Ajuntament i podràs seguir la informació municipal d’última hora.
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Habilitació d'un despatx d'atenció al
públic al Centre Cívic Palaudàries

En el Centre Cívic Palaudàries s'ha reconvertit un espai del vestíbul
en un despatx per atendre al públic.
Des que es va inaugurar el
Centre Cívic Palaudàries
sempre ha tingut problemes
d'espai. Si bé és un
equipament gran i ampli, la
distribució de les sales no
permet fer massa activitats
alhora. En relació a l'espai,
un altre inconvenient que té
aquest centre és que no hi
ha un despatx per atenció al
públic.
Fins ara, donar informació i
atendre a les persones, ja
sigui
telefònica
o
personalment, es feia a la
mateixa sala d’activitats, la
qual cosa suposava una
molèstia perquè, mentre
s’estava fent una activitat,
s'hi barrejaven trucades
telefòniques,
atenció
personalitzada, etc. A més,
d'aquesta manera, costava
mantenir la privacitat de les
persones ateses.
Per altra banda, el fet que la
taula d'atenció al públic,
l'ordinador,
materials
i
documentació, l'arxiu i altres
qüestions de la feina de
gestió del centre cívic estiguéssin a l’abast de tothom
era un altre aspecte que
calia solucionar.
Per això, amb els objectius
principals d’oferir una bona
atenció a les persones, dotar
l'espai d'atenció al públic en
bones condicions de treball i
mantenir les activitats sense
interrupcions, l’Ajuntament

Un cop estudiat el cens del
municipi, la planificació
escolar
dels
Serveis
Territorials del Departament
d’Ensenyament
de
la
Generalitat de Catalunya ha
previst no oferir dues línies o
grups de P3 a les escoles
del nucli urbà a causa de la
davallada del cens dels
infants nascuts al 201 0 en
general, i en concret al nucli
del municipi. D’aquesta
manera, de cara a la
preinscripció escolar del
curs 201 3-1 4, l’oferta de P3
quedaria centrada en dos
grups a l’escola Rosa Oriol
Anguera, dos més a l’escola
Miquel Martí i Pol i una línia
a l’escola Països Catalans.
Segons les previsions de la
Generalitat, doncs, l’escola
Sant Baldiri es quedaria
sense oferta de P3.
La davallada del cens ha
estat significativa els darrers
anys. Mentre que la xifra
d’infants i de joves censats
al municipi que estan en

edat escolar nascuts fa deu
anys era de 225, l’any 201 0,
any en què van néixer els
infants que els pertocaria fer
P3 el curs que ve, en van
néixer 1 27. Tenint en
compte que els fills i filles de
les famílies lliçanenques no
s’escolaritzen en la seva
totalitat a les escoles de
Lliçà d’Amunt (l’estimació
està en una mitjana del
87%) i que el nombre total
de places de P3 entre totes
les escoles és de 1 75, la
Generalitat ha pressuposat
un sobrant de 65 places que
correspondrien al tancament
de dues línies de P3. El
motiu pel qual aquesta
disminució de grups afecta
les escoles del nucli urbà,
Sant Baldiri i Països Catalans, és fruit de l’observació
que allà on hi ha menys
alumnat susceptible de ser
escolaritzat, segons el
repartiment per barris del
cens dels infants nascuts el
201 0, és al nucli urbà.

Ajuts a la gent gran per a
l'arranjament d'habitatges
ha habilitat un despatx d'atenció al públic amb una
senzilla instal·lació, sense
modificar l'arquitectura de
l’edifici. Concretament, el
que s’ha fet és instal·lar una
estructura metàl·lica amb
vidres al vestíbul que hi ha
entre l’escola bressol i el

centre cívic. Aquest espai
serà el despatx del
responsable municipal del
centre cívic. El despatx està
connectat a la sala d'actes
amb una porta interior. El
mobiliari i equip informàtic és
el mateix que hi havia fins
ara.

Renovació del cartell del Parc Francisco
Ibáñez

Des de mitjans gener, el Parc
Francisco Ibáñez, situat al
barri de Can Salgot, llueix un
nou cartell indicador del parc.
El cartell que hi havia fins

Eliminació de dues línies de
P3 per al proper curs escolar

ara, que a més del nom del
parc constava d'un dibuix fet
i signat per l'il·lustre dibuixant
resident al barri, s'havia anat
deteriorant. Francisco Ibáñez

ha tornat a dibuixar i a signar
un nou cartell, aquest cop
amb una tinta més adient
que eviti un deteriorament
tan ràpid.

La Diputació de Barcelona
ofereix
un
programa
d’Arranjament d’habitatges
adreçat a la gent gran.
Aquest programa consisteix
a facilitar reformes bàsiques
als habitatges de les
persones
grans
més
vulnerables per tal de
garantir les condicions de
seguretat,
higiene
i
habitabilitat
mínimes,
afavorint l'accessibilitat i les
condicions de vida de la
persona dins de la seva llar.
Es tracta, per tant, de petites
reformes
imprescindibles
perquè el beneficiari gaudeixi
d'autonomia i qualitat de vida
en el seu domicili.
Les
tipologies
d'intervencions desplegades
en el marc del programa es
classifiquen en:
- Arranjaments en banys
formats per intervencions
orientades
a
millorar
principalment l'accessibilitat i
facilitar la higiene personal
(substitució de banyera per
dutxa, tractament antilliscant
de paviments, col•locació
d'ajuts tècnics, entre d'altres).
- Arranjaments en cuina
formats per intervencions
orientades a millorar les
condicions de seguretat i
facilitar les condicions de la
vida diària que es realitzen a
la cuina (substitució de
plaques de gas/butà per
plaques
elèctriques,
tractament antilliscant de

paviments, col•locació d'ajuts
tècnics, entre d'altres).
- Arranjaments en espais de
caire general formats per
intervencions orientades a
realitzar adaptacions i/o
proporcionar suports en
l'entorn general del domicili
per facilitar la mobilitat
general de la persona en el
seu domicili (ampliacions de
portes, eliminació de graons,
instal•lació d'ajuts tècnics
com barres o agafadors,
entre d'altres).
El programa es destina a
persones majors de 65 anys
que es trobin preferentment
en alguna d'aquestes situacions:
- Persones amb dificultats
per realitzar les activitats de
la vida diària.
- Persones amb pocs
recursos econòmics.
- Persones que tinguin
acreditada la seva condició
de discapacitat o situació de
dependència.
- Persones majors de 80
anys que visquin soles o
amb una altra persona gran.
El cost de les obres és
assumit per la Diputació de
Barcelona en un 66.70% i el
33.3% s’assumeix a parts
iguals entre l’Ajuntament i la
família beneficiària de
l’arranjament. L'Ajuntament
participa en el programa
amb 2.500 euros.
Per a més informació: Serveis Socials municipals (93
860 72 20).
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Renovació de les intal·lacions del
gimnàs del Pavelló d'Esports

L'Ajuntament ha aprofitat les festes de Nadal per remodelar el
gimnàs del Pavelló d'Esports.
Des de després de les festes nadalenques, el gimnàs
del Pavelló d'Esports llueix
pintura nova a les parets,
terra nou a la sala de fitness i noves màquines (tres
màquines de musculació,
una cinta de córrer d'última
generació i una màquina
el·líptica).
Recordem que el gimnàs
del Pavelló d'Esports ofereix tot tipus de classes dirigides (aeròbic, steps,
GAC, tonificació, manteniment, pilates, TBC...) en diferents horaris i també
compta amb una sala de
fitness on es pot realitzar un
programa
d'entrenament

Per sisè any consecutiu, l'Ajuntament ha optat per mantenir el preu de l'abonament
al gimnàs del Pavelló d'Esports.
Els preus són els següents:
-Abonament mensual: 27
euros/mes i 27 euros de

matrícula
- Abonament per a majors
de 60 anys empadronats:
1 3,50 euros/mes i 1 3,50 euros de matrícula
- Abonament per a majors
de 60 anys no empadronats:
21 euros/mes i 21 euros de
matrícula

Promocions per abonar-se al
gimnàs
personalitzat. A més, es pot
accedir a la zona de rela-

xament on hi ha sauna i hidromassatge.

Massatges terapèutics amb finalitats
solidàries

Una lliçanenca proposa oferir desinteressadament massatges
terapèutics a canvi de productes per al Banc d'Aliments.
A iniciativa de Rosa Ciurana,
lliçanenca que es dedica
professionalment
al
massatge terapèutic, el
diumenge 1 7 de febrer, de
les 1 6 a 21 h, al Centre
Cívic Ca l’Artigues, diverses
massatgistes oferiran, desinteressadament, a les
persones que ho desitgin,
un massatge de 25 minuts,
amb l’única condició que
aportin aliments per valor
d’uns 1 0€.
Amb els productes recollits
en aquesta activitat es farà
una donació al Banc
Aliments de Lliçà d'Amunt.
Cal tenir en compte que els

El preu de l'abonament al
gimnàs es manté igual

aliments han de tenir data
de caducitat d’un any i no
poden ser frescos.
Les persones que faran els
massatges
són
professionals
amb
la
titulació adequada.
Els tipus de massatges que
s'oferiran seran: relaxan t,
circulatori (cames), craneofacial o reflexologia podal.
Per participar-hi cal inscriure's anticipadament al
telèfon 630 945 387 .
La intenció de Rosa Ciurana
és donar continuïtat a
aquesta activitat i fer-la un
diumenge al mes.
L’objectiu és totalment

solidari i en cap moment es
farà publicitat ni promoció
comercial de cap producte ni
establiment. Els olis, cremes
i altres materials els aportarà particularment Rosa
Ciurana.
Apunteu-vos i gaudiu d’una
estona saludable alhora que
contribuïu a millorar la
situació de les persones
més necessitades de la
nostra població.

Per animar la gent a abonarse al gimnàs, l'Ajuntament ha
establert diferents promocions:
- Si ja ets abonat del gimnàs
i hi portes un nou usuari, obtindràs un descompte del
50% durant dues mensualitats i el nou abonat tindrà la
matrícula gratuïta.
- Si t'abones al gimnàs entre
els mesos de febrer i març,
gaudiràs de la matrícula gratuïta.
- Si estàs empadronat a
Lliçà d'Amunt, obtindràs diferents descomptes: 25% de
descompte en la quota mensual i en la matrícula per a
membres d'una mateixa

família; descompte en la
quota i en la matrícula per a
famílies nombroses (del 25%
per a un membre i del 50%
per a dos o més membres de
la mateixa família); 50% de
descompte en la quota mensual i en la matrícula per a
aturats; 50% de descompte
en la quota mensual i en la
matrícula per a majors de 60
anys.
- Prova un dia al gimnàs:
Paga una entrada puntual de
6 euros i gaudeix d'un dia al
gimnàs accedint a les classes dirigides i a la zona de
relaxament (dilluns, dimecres
i divendres per a dones i dimarts i dijous per a homes).

Publicitat

Febrer de 201 3
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Dades del tancament del 201 2 de
Transports de Lliçà d'Amunt
Un any més, la situació de recessió econòmica per la qual travessa el
país deixa petjada en la mobilitat de la ciutadania i, per tant, en el
servei local de transport urbà. Tot i això, Transports de Lliçà d’Amunt
(TLA) ha estat dels serveis que ha suportat millor la caiguda
generalitzada de passatge que han patit els serveis de transport públic
durant els darrers anys.
Durant els primers set mesos
del 201 2 el servei de Transports de Lliçà d'Amunt (TLA)
es va mantenir i fins i tot va
haver-hi un lleu creixement
respecte al 2011 , (1 21 .977
usuaris/2011 i 1 22.079 usuaris/201 2); l'any 2011 s’havia
assolit una recuperació molt
notòria del passatge respecte
a anys anteriors i es va
superar per segon cop la xifra
dels
200.000
usuaris
transportats, toi i el context de
pèrdua de passatgers en el
qual va entrar el sector a par-

tir de l’any 2008.
Després d’aquests set
mesos, la reestructuració del
servei del mes d’agost, amb
la disminució del nombre
d'expedicions, ha suposat la
pèrdua d’uns 8.000 usuaris. A
més, a partir del setembre, la
modificació dels horaris dels
instituts, que han passat a fer
jornada intensiva, ha generat
altres
hàbits
de
desplaçament,
amb la
conseqüent disminució del
nombre d’usuaris transportats
per TLA. Tot plegat ha provo-

cat un descens de 1 7.677
passatgers respecte al 2011 ,
una pèrdua del 8,44% de
passatge; a nivell comarcal la
pèrdua d’usuaris ha estat per
sobre del 1 2%.
Tenint present els dos factors
esmentats,
l'Ajuntament
preveu que, amb la
consolidació
que
té
Transports de Lliçà d’Amunt
entre els usuaris i els lleus
increments que es poden
produir, s'aturarà la caiguda i
l’any finalitzarà amb un increment molt lleuger.

Actualització de tarifes del
transport públic per a l'any
201 3
L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha actualitzat
les tarifes que han de regir
en el transport públic durant
aquest any 201 3 amb un increment mitjà inferior a l'IPC.
Concretament, l'increment
aprovat de la tarifa mitjana
ponderada per al conjunt del
sistema (títols integrats més
els títols propis dels
operadors, principalment el

bitllet senzill, i els títols
socials) és del 2,7%.
La revisió de preus acordada
és inferior a l'IPC general
(2,9%), a l'IPC de Transports
(3,1 %),
a l'IPC de
Carburants i Combustibles
(5,7%) i a l'índex general de
Catalunya (3,6%), publicats
per l'Instituto Nacional de
Estadística (INE) el passat
1 3 de desembre.

Resultats de la campanya
"Puja al Bus per La Marató
de TV3"
L'edició d'enguany de la
campanya "Puja al Bus per
La Marató de TV3" va
recaptar 659,82 €.
Un any més, des de la
regidoria de Transport Públic
i Mobilitat es va portar a
terme la campanya "Puja al
Bus per La Marató de TV3"
amb la finalitat de destinar a
la vintena edició de La
Marató de TV3 la recaptació

de la jornada del divendres
1 4 de desembre de les tres
línies urbanes de Transports
de Lliçà d'Amunt.
La donació d'enguany és
similar a la de l'any anterior.
Aquest any, La Marató de
TV3 ha unit esforços per a
la lluita contra el càncer, la
causa principal de mort de
persones entre els 35 i els
70 anys.
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La separació de residus, fonamental per
protegir l'entorn i contenir costos

Per a una correcta gestió dels residus cal aplicar la llei de les tres erres:
Reduir a l'hora d'anar a comprar, dir no a les bosses de plàstic i evitar el
sobreempaquetament dels productes; Reutilitzar, utilitzar envasos
reutilitzables com ara ampolles retornables, paper brut per borrador, etc.;
Reciclar, separar els residus i llençar-los al contenidor corresponent, per
tal d'augmentar els materials recuperats.
La recollida selectiva és la
separació dels residus
mitjançant el seu dipòsit en
diferents contenidors perquè
siguin reciclats.
Una peça clau en el
funcionament de la recollida
selectiva rau en la
col·laboració
ciutadana
separant
els
residus
aprofitables de la resta dels
residus i dipositant-los en el
seu contenidor corresponent.
La separació de residus és
fonamental per reduir els
abocadors i protegir el
nostre entorn, a més de
permetre contenir els costos
de la recollida de residus.
Per aquest motiu, a Lliçà
d'Amunt s’ha fet un esforç
important per dotar els domicilis de contenidors
propers i actualment es
disposa de 300 àrees de
contenidors repartides per
tots els barris, formades per:
- contenidors de paper i
cartró (de color blau)
- contenidors d’envasos
lleugers (de color groc)
- contenidors de vidre (de
color verd)
- contenidors de matèria
orgànica (de color marró)
- contenidors de resta (de
color gris)

Recollida
selectiva
d'envasos lleugers :
La recollida es fa
mitjançant el contenidors
grocs i s'hi dipositen els
envasos
lleugers
preferiblement esbandits i
aixafats perquè ocupin
menys volum.
Es consideren envasos
lleugers:
envasos de
plàstic (d'aigua, de llet, de
detergent, de iogurts...),
brics (de llet, de vi...),
envasos d’alumini o de
llauna (de begudes, de
conserves...), bosses de
plàstic, paper d'alumini,
safates de poliestirè.

Recollida selectiva de
cartró :

La recollida es fa
mitjançant els contenidors
de color blau on s'hi pot
dipositar el paper/cartró
separat i plegat per tal de
disminuir el seu volum.

Recollida selectiva de vidre :
Els
ciutadans
poden
dipositar els envasos de
vidre nets i sense taps als
contenidors de color verd.

Recollida selectiva de
matèria orgànica :

Els ciutadans poden
dipositar
la
matèria
orgànica als contenidors
de color marró.
Es considera matèria
orgànica: restes de menjar
i de la cuina, restes de
fruita i verdura, restes de
carn i peix, paper de cuina
i tovallons bruts, closques
d'ou i fruita seca, marro
de cafè i restes d'infusions, restes de jardineria.

Recollida selectiva de
resta :

El contenidor gris o verd
clar és el contenidor de
resta.
La resta són els residus
no reciclables a dia d’avui,
és a dir, tots aquells que
no poden llençar-se als
contenidors de matèria
orgànica, paper i cartró,
vidre, envasos o a les deixalleries.
Què llencem al contenidor
de la resta? Bolquers,
bolígrafs, compreses i
tampons, cendra i cigarretes, fregalls, joguines, paelles, restes de ceràmica,
ells, llana i cotó, papers i
plàstics bruts, paper plastificat, pintes i petits estris
de casa, pols d’escombrar.

Recordatori sobre la targeta
de la deixalleria i la bonificació
de la taxa de residus

Gràcies a la targeta
d’usuari/ària
de
la
deixalleria, implantada l’any
2011 , enguany no serà
necessari
anar
a
l’Ajuntament ni a l’Oficina de
Gestió Tributària per gaudir
de la bonificació del 1 5%
sobre la taxa de residus.
Cada vegada que la
persona usuària ha visitat la
deixalleria s’ha registrat
informàticament.
Això
permetrà a l’Ajuntament
comprovar el compliment de
les condicions d’aplicació

del descompte (anar un
mínim de 1 0 vegades a la
deixalleria de manera
repartida durant l’any).
Les persones que vulguin
obtenir la targeta cal que la
sol•licitin a l’OAC de
l’Ajuntament abans del 28
de febrer. Les dades que
heu d’aportar són:
• Nom i cognoms del titular
de la taxa de residus
• Còpia del rebut de la taxa
de residus de l’any anterior
• Adreça exacta del domicili
de residència

Recordatori per a les famílies
que fan compostatge
domèstic

Les famílies que facin
compostatge domèstic de la
fracció orgànica (restes de la
cuina i del jardí) poden
obtenir una bonificació del
1 0% sobre la taxa de
residus, que es pot sumar al
1 5% de la bonificació per ús
de la deixalleria.
És important recordar que
tant les famílies que vulguin
començar a fer-ho com les
famílies que ja ho estan fent,

bé sigui a través de la
campanya de l’Ajuntament o
bé per iniciativa pròpia, cada
any han de sol•licitar per
escrit la bonificació a
l’Organisme de Gestió Tributària, situat al primer pis
del número 6 del carrer de
Rafael de Casanovas (horari: de dilluns a divendres de
8’30 a 1 4 hores). El període
per sol•licitar-la acaba el 28
de febrer.
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Multitudinària rebuda a Ses Majestats els El Parc Infantil i Juvenil de
Nadal ofereix varietat
Reis Mags d'Orient
Un any més, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient van arribar a Lliçà
d'Amunt carregats de regals i els lliçanencs i lliçanenques van sortir
al carrer per donar-los la benvinguda.
La cavalcada va començar el
dissabte 5 de gener, a les 1 9
h, des de la Biblioteca Ca l'Oliveres. Prèviament, però, a
les 1 7 h, S.M. els Reis Mags
d'Orient van visitar el Centre
Cívic Palaudàries, on els esperaven més de 300 nens i
nenes, una visita que va
comptar amb la col·laboració
de les associacions de veïns
de Palaudalba, Can Rovira
Vell, Can Rovira Nou, Can
Roure, Mas Bo i Can Lledó.
La comitiva reial estava
formada per cavalls de
protecció
civil,
dues
carrosses, una dels barris de
Can Salgot i de Ca l’Esteper i
l’altre de la Colla del Ritme de
Ca l’Artigues, la carrossa del
Patge Xumet amb el seu
seguici i les tres carrosses de
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, ambientades amb
motius de dibuixos animats:
Melcior amb la carrossa de
Toy Story, Gaspar amb la
carrossa de la Bella y la
Béstia i Baltasar amb la
carrossa del Drac.
La cavalcada va recórrer di-

Instal·lat al Pavelló Municipal d'Esports, el Parc Infantil
i Juvenil de Nadal va obrir
del divendres 28 al diumenge 30 de desembre, de
1 6 a 20 h, amb l'objectiu
d'oferir un espai d'activitats
lúdiques per a nens i nens i
jovent durant les vacances
de Nadal.

Per als nenes i nenes hi va
haver tallers creatius, inflables, maquillatge, zona per a
nadons i espais de jocs diversos, entre d'altres activitats. I per al jovent de més
de 1 2 anys hi va haver l'espai d'ordinadors i consoles i
les activitats exteriors, com
el paintball.

La rebuda als Reis Mags d'Orient va ser multitudinària

versos carrers del municipi,
plens de gent, i va acabar el
recorregut al Pavelló d'Esports, on uns 700 nens i nenes van poder saludar
personalment Ses Majestats.
Durant la rua es van llençar
més de 300 kg de caramels.
Com en anys anteriors, es recomanaven tres punts de trobada per poder esperar
l'arribada de la Comitiva Re-

Els Reis Mags d'Orient al balcó amb l'Alcalde

ial: a la plaça de Catalunya,
al carrer de l'Aliança i al carrer d'Anselm Clavé, davant
de l'Ajuntament, on l'Alcalde
va lliurar a Ses Majestats
l'Estel, la Clau i el Cor de
Lliçà d'Amunt i primer el patge i després els Reis Mags
d'Orient van sortir al balcó de
la casa consistorial per
adreçar unes paraules a la
ciutadania.

Una de les carrosses de Ses Majestats

Una desena de nens i nenes coneixen
als Reis Mags personalment
Aquest any l'Ajuntament va
realitzar un sorteig entre tots
els infants d'entre 3 i 8 anys
empadronats al muncipi que
van omplir una butlleta a la
Biblioteca Ca l'Oliveres per
conèixer a S.M. els Reis
Mags d'Orient en persona.
La recepció es va fer el
dissabte 5 de gener, durant
la cavalcada, quan els Reis
Mags van entrar a l'Ajuntament. Els 1 0 nens i nenes
afortunats van ser: Nil
Benzal, Andrea Martin, Alex
Queraltó, Ian Oliver, Katia
Queraltó, Èric Cabrera, Hugo
Fernández, Noemí Cabrera,
Carla Martin i Olga Heredia.

d'activitats lúdiques

Els infants afortunats van saludar els Reis Mags personalment

Edició d'enguany del Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Queren Guardia i Ulises
Morales, Joves Galliners
del 201 2
En el marc del Parc Infantil i
Juvenil de Nadal, el diumenge 30 de desembre, la
Regidora de Joventut,
Maria Eugènia Sanz, va fer
lliurament dels premis del
segon certamen Jove Galiner de l'Any. Aquest concurs, adreçat a joves amb
edats compreses entre els
1 2 i els 30 anys, premia
aquells nois i noies que han
col•laborat activament amb
la Regidoria de Joventut
durant l'any, ja sigui de
manera puntual o periòdica.
Hi ha dues categories:
Juvenil A, que comprèn
joves d’entre 1 2 i 1 7 anys, i
Juvenil B, per a majors de
1 8 anys i fins als 30.
Els guanyadors van ser

Queren Guardia en la categoria A i Ulises Morales en
la categoria B , als quals
se'ls va fer lliurament d’una
placa commemorativa i se'ls
va realitzar una entrevista
personal que ha sortit publicada al blog del Galliner.
Queren Guardia, estudiant
de dansa, forma part del
grup de ball McDucks Five i
ha estat guanyadora del
darrer campionat d'Espanya
de Dance Show amb el seu
grup de jazz. Ulises Morales
és professor de DJ de l'Espai Obert i DJ resident del
Galliner. Tots dos han participat activament en diverses activitats de la regidoria
de Joventut al llarg del
201 2.

Queren Guardia i Ulises Morales, Joves Galliners del 201 2
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A principis de febrer arriba la festa de
Carnaval
L'Ajuntament i la Comissió de Festes han organitzat la festa de Carnaval, que aquest any tindrà lloc el dissabte 9 de febrer.

La festa de Carnaval
comptarà, com cada any,
amb una rua, encapçalada
pel Rei Carnestoltes, i un
concurs de disfresses.
La rua de Carnaval
començarà a les 1 8 h des
de l’institut Lliçà i recorrerà
l’avinguda dels Països
Catalans i els carrers de
l’Aliança, d’Anselm Clavé,
de Sant Baldiri i de Baronia
de Montbui, fins arribar a la
pista exterior coberta del
Pavelló d'Esports. Aquest
any, la rua comptarà amb
la col·laboració de la Colla
de Diables de la Vall del
Tenes, i el Rei Carnestoltes

i la seva carrossa portaran
motius satànics: serà un
"Carnaval Infernal".
A la meitat del recorregut,
al voltant de les 1 9 h, la rua
s’aturarà
davant
de
l’Ajuntament i el Rei
Carnestoltes sortirà al balcó
de la casa consistorial per
fer un pregó.
A les 20.30 h, a la pista exterior coberta del Pavelló
d'Esports, tindrà lloc el
lliurament de premis del
concurs de disfresses.
Les bases i els premis del
concurs de disfresses es
poden consultar al web
municipal www.llicamunt.cat

Concert de Cap d'Any
La Banda de la Vall del Tenes
va oferir el Concert de Cap
d'Any d'enguany. A questa formació musical, de creació recent, dirigida per Pere Enguix,
està formada per una trentena
de músics (bàsicament amb
instruments de percussió i vent)
i veïns de la Vall del Tenes.
El Concert de Cap d'Any, que
van gaudir prop de mig miler
de persones, va comptar amb
una desena de composicions
musicals (bandes sonores,
música clàssica i cançons populars).

La Biblioteca Ca l’Oliveres
ha elaborat el Pla d’acció
anual amb els objectius a
treballar durant aquest
201 3. Alguns d’aquests són:
establir una coordinació
amb l’Espai Jove El Galliner
instal•lat a l’edifici durant el
desembre
del
201 2,
augmentar
l’ús
dels
recursos web 2.0 i potenciar
l’edifici de la biblioteca com
a espai d’interacció social i
cultural, establint una relació
de col•laboració amb les

La Banda de la Vall del Tenes

La Biblioteca Ca l’Oliveres
ha creat un centre d’interès
dedicat al “Món laboral”,
amb una selecció d’uns 300
llibres específics en aquesta
matèria actuals i de
referència.
Documents d’una mateixa
temàtica que es troben
col•locats en diferents
prestatges de la biblioteca i
que per fer més fàcil la seva
consulta s’agrupen en un
mateix espai.

Per què “Món laboral”?

Perquè és un tema latent en
aquests moments, que
preocupa a la majoria de
població, siguin estudiants,
persones en edat de
treballar o bé empreses, i
que la biblioteca pot donar
suport
mitjançant
els
recursos que s’hi ofereixen.

Què hi trobarem al centre
d’interès de “Món laboral”?

El Patge Xumet i el seu seguici

entitats i associacions del
municipi i incentivant el
voluntariat. La transversalitat
i la creació de sinèrgies
entre les diferents àrees i
serveis municipals és una
de les premisses principals
a l’hora de desenvolupar els
objectius i les accions marcades.
Es pot consultar el
document Pla d’acció de la
Biblioteca Ca l’Oliveres al
web
de
l’Ajuntament
www.llicamunt.cat

"Món laboral", nou centre
d'interès a la Biblioteca amb
llibres específics

Què és un centre d’interès?

Visita del Patge Xumet
Com ja és habitual per
aquestes dates, el Patge
Xumet i el seu seguici van
visitar, entre els dies 2 i 4 de
gener, els diferents barris
del nostre municipi anunciant l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a
Lliçà d'Amunt.
A cada punt de trobada es
va oferir un petit berenar als
nens i nenes assistents gràcies a la col·laboració de les
associacions de veïns de
cadascun dels barris, excepte a Ca l'Artigues, que va
ser organitzat per la Colla
del Ritme.

i/o al blog de la Comissió
de Festes
www.lacomissio.blogspot.com,
on també es podran consultar els "manaments" a
complir del 4 al 8 febrer
per començar l'ambient
festiu.
Les inscripcions al concurs
de les categories de
disfressa individual, de
parella i de grup es faran al
pati de l’institut Lliçà, el
mateix dia, mitja hora
abans de l’inici de la rua.
Per finalitzar la festa, l'Aliança ha organitzat un ball
de Carnaval, a partir de les
23 h, a l'ateneu .

La Biblioteca elabora el Pla
d'acció anual amb els
objectius del 201 3

S'ha dividit en 1 6 seccions:
- Cerca d’ocupació
- Coaching
- Conciliació vida laboral i
familiar
- Currículum
- Emprenedoria
- Entrevista
- Innovació
- Legislació
- Lideratge
- Màrqueting
- Oposicions
- Orientació laboral

- Recursos humans
- Relacions laborals
- Test psicotècnic
- Treball (genèric)
Juntament amb els llibres es
trobaran recursos web de
les
temàtiques
corresponents.
Com a adreces d’interès
general recomanem:
www.mancomunitatvalltenes
.cat
www.diba.cat/slo
www.oficinadetreball.cat
Durant l’any la biblioteca
treballarà conjuntament amb
el Servei d’Empresa i
Ocupació de la Vall del
Tenes (SEOVT) i l’Espai
Jove municipal per tal de
donar a conèixer i potenciar
aquest fons documental ja
sigui a través de xerrades al
voltant d’alguns dels temes
del centre d’interès o bé de
dinàmiques organitzades pel
propi SEOVT.
Recordem que des del
Servei
d’Ocupació
i
Promoció
Econòmica
s’ofereix un suport directe
als ciutadans i ciutadanes
dels municipis de la Vall del
Tenes, amb la finalitat
d’impulsar
el
desenvolupament econòmic
dels municipis i generar
ocupació. Per a més
informació
consultar:
http://empresa.mancomunita
tvalltenes.cat/
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Consells per evitar intoxicacions i
asfíxies amb calderes, escalfadors i
generadors elèctrics
A l’hivern, o coincidint amb una baixada de les temperatures,
augmenta el perill que es produeixin accidents a la llar com a
conseqüència d'un funcionament deficient dels sistemes de
calefacció o de poca ventilació, que poden causar ferits greus o, fins i
tot, la mort. Protecció Civil de la Generalitat ofereix consells senzills i
pràctics per evitar situacions de risc.
• Reviseu l’estat dels
aparells de calefacció, les
calderes, les estufes i, en
general, els elements de
combustió i assegureu-vos
que en faci el manteniment i
la reparació una persona
autoritzada.
• Recordeu que cal complir
amb els períodes de revisió i
manteniment de calderes
que estableix la normativa.
• Renoveu o feu revisar els
aparells molt antics o quan
noteu que no funcionen
correctament.
• No feu servir els aparells
de calefacció si no esteu
segurs del seu bon
funcionament, si fan una
olor estranya en connectarlos o si no semblen en bon
estat.
• A les xemeneies,
assegureu-vos que el tir
estigui obert. Recordeu que
cal escombrar les cendres
regularment.
• No feu servir mai dins de
casa forns de cuina per
escalfar una habitació,

fogonets de càmping ni
altres elements d’exterior.
• Eviteu fer servir dins de
casa estufes portàtils que
funcionen amb gasolina,
gas propà o carbó. En el
cas que no hi tingueu més
remei,
assegureu-vos
sempre que hi ha una bona
ventilació.
• Reviseu que els sistemes
de ventilació no estiguin
tapats
ni
obstruïts,
especialment a llocs on hi
ha vent fort. No s’han de fer
servir mai en llocs sense
ventilació.
• Ventileu cada dia durant
uns minuts els locals,
habitatges o estances, per
garantir l'entrada d'oxigen i
aire net.
• Apagueu les estufes a la
nit i sempre que no siguin
realment necessàries.
• Quan reviseu l’aïllament
de finestres i portes de
l’exterior, no tapeu les reixes
ni els conductes de
ventilació de gas o
combustió: serveixen per

garantir una bona combustió
i
alhora per evitar
l'acumulació de gasos.
• No acosteu les estufes, els
brasers, etc. a les cortines,
als mobles i, especialment,
als llits o matalassos.
Tampoc eixugueu roba o
altres
objectes
sobre
l’estufa, el braser o la cuina
de llenya, ja que podríeu
provocar un incendi. No els
cobriu amb cap objecte.
• Mantingueu els nens lluny
d'estufes,
brasers
i
xemeneies. No deixeu
encenedors al seu abast.
• En absències prolongades,
és recomanable tancar la
clau
de
pas
dels
combustibles de casa
vostra.

Nova secció del web municipal: Espai Entitats
El
web
municipal
(www.llicamunt.cat) compta
amb una nova secció: l’Espai
Entitats.
Aquesta nova secció neix amb
la voluntat de convertir-se en

Publicitat

un espai de referència dins del
web corporatiu destinat a
l’àmbit de l’associacionisme.
La seva creació té un doble
objectiu:
d’una
banda,
aglutinar tota la informació del

web corresponent a les
entitats i a la participació, i de
l’altra, facilitar la recerca per
part de les persones usuàries.
El
directori
d’entitats
registrades al municipi, els

Ja tenim el Lliçdub
La Colla de diables de la Vall del Tenes va gravar,
juntament amb algunes entitats locals i diversos
equips de treball, un lipdub pel nostre poble, que mostra raconets preciosos i entitats de Lliçà d'Amunt, tot
en un ambient festiu.
El lipdub es va començar a filmar darrere del bar de l'ateneu l'Aliança on representants de diferents entitats
lliçanenques apareixen portant una flama que va passant
d'una mà a una altra fins arribar a l'església.
El lipdub, ideat per quatre membres de la Colla de diables de la Vall del Tenes i que es va gravar la tarda
del passat 2 de desembre, ha comptat amb la
participació de 23 entitats locals. La cançó principal
del lipdub és el tema "El meu carrer" del grup musical
La Terrasseta de Preixens, que també va participar en
la gravació.
També es va comptar amb la col·laboració de diversos
comerços i organismes, com Protecció Civil, la Policia
Local i la regidoria de Cultura de l'Ajuntamet.
Podeu veure el Lliçdub en el següent enllaç del Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=GWN5WkwZtbI
També es pot veure a través de la pàgina web municipal.

serveis municipals destinats a
entitats, documents i enllaços
d’interès són alguns dels
continguts que es poden
trobar en aquesta nova secció
del web.

Es pot accedir a aquest nou
espai des de la pàgina d’inici
del web, a través de la drecera
directa Espai Entitats, o bé a
través del bloc Municipi del
menú principal.
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Resultats de la campanya de recollida
d'aliments
La campanya de recollida d’aliments ha resultat un èxit. L'Ajuntament
agraeix a tots els lliçanencs i lliçanenques les aportacions i a les entitats
col·laboradores la implicació en la promoció de la campanya.
Amb un total aproximat de
1 .500 kg. de queviures de
llarga durada va finalitzar, el
passat 1 6 de desembre, la
campanya de recollida
d’aliments.
Els donants han aportat tot
tipus de comestibles, però
sobretot aquells que per la
seva llarga perdurabilitat
poden ser emmagatzemats
sense perill que caduquin a
curt termini. Per tant, molts
d’aquests aliments podran
ser aprofitats al llarg
d’aquest any per proveïr les
famílies que ho necessitin,
que es preveu que podrien
augmentar en el decurs del
201 3.
Enguany es van lliurar 11 9
lots de Nadal, els quals si
que contenien aliments
frescos. Els lots es van distribuir a 1 7 persones que
viuen soles, 23 parelles, 27
famílies de tres membres, 34
famílies de quatre membres,
1 4 famílies de cinc membres, 3 famílies de sis membres i 1 família de set
membres; un total de 375
persones
han
estat
afavorides pel servei.
En aquesta
campanya
d’aportació
voluntària
d’aliments han col·laborat les
escoles i instituts, les
associacions de veïns,
empreses
d’alimentació,
establiments adherits a
l’associació de comerciants i
botiguers, i equipaments
municipals, entre altres.
L’entitat
financera
“Caixabank” va fer una
donació de 2.500,00€, su-

mant-se a aquesta iniciativa
per la compra d’aliments.
Per altra banda, l’aportació
econòmica municipal a la
campanya ha estat de més
de 5.500,00€. A més,
l’Ajuntament, va posar a
disposició
del
Banc
d’aliments i de Càrites tots
els mitjans de transport i el
personal necessari per
realitzar les tasques de
trasllat dels aliments des
dels diferents llocs de
provisió fins al magatzem
local del banc.
A banda d'aquesta campanya de recollida d'aliments
duta a terme a finals del
201 2, al llarg de l’any passat
Creu Roja va fer diverses
aportacions alimentàries que
van sumar un total de

1 7.292 kg. A més, la
contribució econòmica anual
de
l’Ajuntament
pel
manteniment del Banc
d’aliments va ser d’uns
1 2.000,00€, als quals s’han
d’afegir els 5.500 esmentats
anteriorment per a la campanya de finals d'any.
Als
aproximadament
1 7.500,00€ referits com a
contribució econòmica al
Banc d'Aliments i a la campanya de recollida d'aliments per part de
l'Ajuntament també s’hi han
de sumar els 1 6.000,00€
corresponents a la renúncia
de la paga extra de desembre per part dels regidors de
l'equip de govern, que van
decidir destinar a aquesta
causa.

Protecció Civil tanca l'any
201 2 amb més de 400 serveis
realitzats

L'associació de voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà
d'Amunt, nascuda l'any
2001 , ha anat evolucionant
amb el pas dels anys i
actualment
és
una
agrupació formada per més
d’una trentena de voluntaris
formats que desenvolupen,
de forma altruista, una
important tasca en el
manteniment de la seguretat
del municipi.
Durant l’any 201 2, Protecció
Civil ha realitzat un total de
432 serveis, 407 dels quals
han estat prestats a Lliçà
d’Amunt; els més habituals
han estat:
- Les emergències sanitàries
per accidents o altres causes.
- Els serveis mediambientals
com la retirada d’arbres i
d'eixams de vespes i

abelles,
la
protecció
d’animals, la neteja urgent
de
calçades
per
l'abocaments de contaminants, etc.
- Els serveis de suport en
activitats promogudes per
l’Ajuntament o entitats del
poble.
- Altres serveis com el rescat
de vehicles, l’obertura
d’habitatges
per
emergències, l’ajuda a
vehicles avariats, etc.
- Actuacions en la calçada
per abocaments accidentals
d’olis, combustibles o altres
substàncies i
glaçades.
- Serveis d’informació a la
Policia Local per actes
sospitosos,
conductes
incíviques, anomalies en la
senyalització, etc.
- L’actuació en incendis de
vegetació
o
forestals.

Publicitat

Febrer de 201 3

1 2 > Notícies de l'Ajuntament

Bonificacions i ajuts en les ordenances del 201 3
En l'exercici 201 3 hi ha tot un seguit de bonificacions i ajuts, que a continuació es detallen:

Impost sobre béns immobles
- Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una
bonificació del 50 per cent durant el termini de quatre
anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament
de la qualificació definitiva.
- Els subjectes passius que d’acord amb la normativa
vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa
en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una
bonificació en la quota íntegra, sempre que l'immoble de
què es tracti tingui els següents valors cadastrals i
constitueixi l'habitatge habitual de la família:
Fins a 70.000 € : 50% de bonificació
De 70.001 fins a 1 40.000 € : 25% de bonificació
Entre 1 40.001 fins a 265.000 €: 1 0% de bonificació

Impost sobre vehicles de
tracció mecànica
- Estaran exempts d'aquest impost els vehicles
matriculats a nom de persones amb discapacitats per al
seu ús exclusiu.
- S’estableix una bonificació del 1 00% per als vehicles
històrics.
- Hi ha un 50% de bonificació per als titulars de vehicles
elèctrics, vehicles híbrids i vehicles de pila de combustible.
- Hi ha un 25% de bonificació per als titulars de vehicles
amb motor catalogat com a categoria A.
- Hi ha un 25% de bonificació per als titulars de vehicles
que funcionin amb gas natural, GLP o bioetanol.

Taxa per recollida, transport i
tractament d'escombraries i
altres residus municipals
- Reducció d’un 1 5 % per ús de la deixalleria.
- Reducció d’un 1 0% per realització de compostatge
domèstic.
- Reducció d’un 25% per distància als contenidors en sòl
no urbanitzable.
- Els pensionistes i jubilats gaudiran de la bonificació
següent:
1 ) El 1 00% de la quota tributària en el cas que els seus
ingressos mensuals totals familiars no sobrepassin la
quantitat establerta per l'IRSC (Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya).
2) El 80% de la quota tributària en el cas que els seus
ingressos mensuals totals familiars no sobrepassin en un
20% l'establert per l'IRSC (Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya).
3) El 50 % de la quota tributària en el cas que visquin en
parella i tinguin uns ingressos mensuals totals familiars
fins 1 .5 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya).

Impost sobre l'increment del
valor del terreny de
naturalesa urbana
- L'Ajuntament ha paralitzat el cobrament de l'impost de
plusvàlua a deutors hipotecaris sense recursos als quals
han embargat l'habitatge i l'entitat bancària que hagi adquirit l'immoble haurà de respondre d'aquest import.
- Quan una persona mori i deixi en herència un habitatge
al seu cònjuge o parella o als seus descendents de primer grau, aquests només hauran de satisfer el 5% de
l'impost de plusvàlua o, el que és el mateix, se'ls
concedirà una bonificació del 95% de la quota de l'impost.
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Bonificacions i ajuts en les ordenances del 201 3
En l'exercici 201 3 hi ha tot un seguit de bonificacions i ajuts, que a continuació es detallen:

Impost sobre activitats
econòmiques

Taxa per la prestació del
servei d'escola bressol

- Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat
professional classificada en la secció segona de les
tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per
1 00 de la quota corresponent, durant els cincs anys
d’activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu de desenvolupament de la mateixa.

- Es farà un descompte del 20% de la quota mensual a
aquelles famílies que matriculin germans bessons a les
escoles bressol municipals. Aquest descompte també
s’aplicarà a la quota que s’aboni per al segon germà en
cas de germans que estiguin matriculats, durant el mateix
curs, a les escoles bressols municipals.

Preu públic per la prestació
del servei d'atenció
domiciliària

Preu públic per la prestació
del servei de piscines
- Abonats membres de família nombrosa:
a) Un membre abonat, 25% de descompte sobre la quota
corresponent.
b) Dos o més membres abonats, 50% de descompte
sobre la quota corresponent.

- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no
superi l’import d’una vegada l’Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de
copagament.

s
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- Abonats membres d’una mateixa família:
a) Dos o més membres abonats d’una mateixa família,
25% de descompte a cadascun a la quota corresponent.
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Hi ha altres descomptes,
a més dels explicats,
com en les activitats de
l'Espai Jove si es compta
amb el carnet d'El Galliner o en les activitats
del Pavelló d'Esports per
a abonats d'una mateixa
família o per a famílies
nombroses, entre altres
descomptes.
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Ple extraordinari del 27 de desembre
1 .- Declaració de no disponibilitat dels crèdits previstos per
l'abonament de les pagues extraordinàries.
El Ple va aprovar declarar no
disponibles diferents crèdits relatius a la paga extraordinària
del mes desembre de 201 2 del
personal de l'Ajuntament per un
import total de 259.037,28 euros
i afectar-los per a aportacions a
plans de pensions o similars, tal
i com indica l'apartat 4 de l'article 2 del Reial Decret llei
20/201 2, sense que puguin destinar-se a cap altre objecte, ni en
l'exercici corresponent, ni en
exercicis futurs.
ERC va qüestionar-se què passarà amb els diners retinguts de
personal que a partir d'ara pugui
causar baixa per finalització de
contracte o altres motius, la qual
cosa no està clara.
ICV-EUiA va comentar que estava en desacord amb aquest article ja que creia que aquests

diners s'haurien de pagar i sinó
destinar-se a l'Ajuntament i no
retenir-se per a un futur.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ EN CONTRA

2.- Aprovació inicial de Modificacions Pressupostàries de
l'exercici 201 2.

El Ple va aprovar inicialment
una modificació pressupostària
consistent a dotar de crèdit extraordinari la partida del préstec
de l'EMO per import de
1 .600.000 euros provinents del
total del romanent de tresoreria,
xifrat en 3.557.776,30, que després d'aquesta operació quedaria en 1 .957.776,30 euros.
El pagament per part de l'Estat
de les factures pendents de
l'EMO ha suposat la cancel·lació
del deute amb el proveïdor i la

generació "de facto" d'un préstec de l'Ajuntament a l'EMO.
ERC va preguntar per la xifra de
1 .600.000 euros, ja que el deute
de l'EMO era d'uns 1 .400.000

La Bruixa d'Oc dóna un premi de La
Primitiva de 55.000 euros

euros, a la qual cosa es va contestar que s'havia contabilitzat
una previsió d'interessos però
que s'esperava que no s'arribés
a aquesta xifra.

PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ EN CONTRA

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Trullols: 2 i 3 de febrer
Portabella: 9 i 1 0 de febrer
Valeta: 1 6 i 1 7 de febrer
Esplugas: 23 i 24 de febrer
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i festius
de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:

Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Fora d’aquests horaris de
guàrdia i per a urgències, cal trucar a la Policia Local:
93 860 70 80

La propietària de l'administració al costat del cartell del premi

L'administració de loteria La
Bruixa d'Oc de Lliçà d'Amunt va donar un premi de
55.620 euros, el passat 1 5
de desembre, a una persona que va segellar una butlleta de La Primitiva en
aquesta administració i va
aconseguir 5 encerts més el
complementari.
No és la primera vegada

que aquesta adminstració
de loteria reparteix premis.
El març del 2007, poc després d'inaugurar l'administració, va donar un primer
premi de 300.000 euros de
la Loteria Nacional i l'agost
del 2009 va donar un premi
de 60.597 euros per cinc
encerts més el complementari de la Bono Loto.

Els pares i les mares que vulguin fer saber el
naixement del seu fill/a a través del butlletí, poden
lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i la
data de naixement, durant la primera setmana del
mes anterior a la publicació, a través del correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat, per fax (93
841 41 75), per correu ordinari (c. d’Anselm
Clavé, 73 - 081 86 Lliçà d’Amunt) o personalment,
a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament.
També hauran de passar per l’Ajuntament a
signar un full d’autorització per a la publicació
d’imatges de menors en els mitjans de
comunicació municipals.
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Grups Municipals
Todos los políticos no son
iguales.
Los problemas más acuciantes
en la política municipal, no
siempre son entendidos en otros
estamentos
políticos
acostumbrados a mirar de una
forma más global y por qué no
decirlo, no siempre se tiene en
cuenta la problemática o cuando
se tiene, se excusa en la
responsabilidad directa de quién
ha gestionado a modo de
evasiva para no resolver el o los
problemas. La política municipal
se resuelve de una forma
diferente en la gestión de la
misma, cuando ésta se separa
de todo el conjunto, el
municipalismo se nutre del día a
día, del contacto con la
ciudadanía.
Atravesamos una situación
económica complicada, en estos
tiempos convulsos toca tirar del
ingenio y optimizar los recursos
al máximo, intentar que el más
desfavorecido no quede en peor
situación de la que está, es
como poco la prioridad número
uno de todos los representantes
de los partidos políticos que
conforman el ayuntamiento, ha
de quedar por encima de todo
excluida la demagogia a consta
de la mala situación, en un
segundo plano debe quedar la
agresividad dialéctica que a
veces confunde solidaridad por
caridad en algunos discursos
como pocos petulantes y
carentes de sentido común,
cuándo lo dicho no tiene nada de
concordancia con los hechos.
Seria aconsejable y justo que el
discurso político fuera el mismo
en esta columna que el se utiliza
en el pleno municipal, nosotros,
desde el PSC así lo hemos
hecho, lo hacemos y no tengan
ni la más minima duda que
seguiremos en la misma línea, el
hecho de que el pleno no cuenta
con un importante números de
oyentes, al parecer es motivo
suficiente
para
que
determinados
dirigentes
muestren un lenguaje diferente,
llegando incluso a negar la
evidencia o, en el peor de los
casos mostrar una ignorancia de
la historia más reciente de su
partido, que asusta y preocupa
ante la incongruencia del
discurso, para más sonrojo si
cabe, pretende salvar el mismo
con la exigua disculpa de, yo
antes no estaba aquí.

El passat 25 de novembre es van
celebrar les Eleccions al Parlament de
Catalunya. El Partit Popular de Lliçà
d’Amunt va ser l’única força amb
representació al nostre municipi que
va superar al partit que el precedia,
passant de ser la tercera força política
a la segona (dels 935 vots obtinguts a
les eleccions al Parlament del 201 0,
s’ha passat als 11 93 vots del 25N). El
PP també ha reduït la diferència que
el separa de CiU. En aquest sentit, al
201 0 eren 111 7 vots (CIU en va treure
2054 i el PP 935), i ara només 483
vots, ja que CiU n’ha obtingut 1 676,
perdent-ne 376 respecte els comicis
del 201 0.
En les últimes cites electorals, el PP
ha anat a l’alça. Vam passar de ser la
quarta força a la tercera a les
Eleccions Municipals. A les Generals,
vam passar de ser la tercera força a la
primera, i a les recents autonòmiques,
hem passat del tercer lloc, al segon. I
és que el Partit Popular de Lliçà
d’Amunt està demostrant elecció rere
elecció que és l’únic partit que ofereix
seriositat i garanties d’estabilitat
governamental al nostre municipi.
L’electorat del poble així ho reconeix,
votant-nos en cada cita electoral i
reconeixent-nos com la formació que
més confiança els dóna.
En un article publicat al web municipal
(www.llicamunt.cat) el grup d’ICV-EUiA
es refereix a la promoció d’habitatges
públics de Can Salgot i Ca l’Artigues.
Senyors d’ICV-EUiA, al seu escrit
asseguren que aquests pisos estan a
la venda a preus inassequibles. I jo els
dic que potser tinguin raó. M’explico:
aquest terreny del carrer Matarranya
el van comprar vostès a través de
l’empresa municipal d’obres de Lliçà
d’Amunt (EMO) quan governaven
durant el mandat 2003-2007. El
terreny, on s’han construït els
habitatges de Ca l’Artigues, tenia un
valor de 2 milions d’euros més IVA,
segons el contracte d’opció de compra
datat del 3 de gener de 2006. El 1 2 de
febrer del 2007 i a només tres mesos
de les eleccions municipals, vostès
van comprar el mateix terreny per 4
milions d’euros més IVA, és a dir, el
doble del que constava al contracte
d’opció de compra signat. Compra
que, per cert, vostès van fer, però que
vam pagar tots nosaltres com a
ciutadans.
No creuen vostès que potser, amb la
diferència de preu de la compra dels
terrenys, els habitatges es podrien
haver posat a la venda a un preu molt
més assequible? I d’aquesta manera
s’haurien pogut beneficiar tant les
famílies que ja els han adquirit com els
futurs compradors.
Vostès parlen d’alliçonar. Senyors
d’ICV-EUiA, lliçons a vostès els
donarem les que facin falta i més. Al
seu escrit ens reclamen alguna cosa
més que paraules per poder depurar
les nostres responsabilitats polítiques,
civils i inclús penals. I jo em remeto als
fets:
la querella A-37765-23
Decembre2008. No cal afegir res més.

L’ajuntament de PSC i PP treu pit,
anunciant
uns
pressupostos
austers i possibilistes. Apugen els
impostos un 3% a canvi de res, en
nom de la crisi i ens diuen que,
total, són només uns euros més a
l’any. Són pujades d’impostos que
s’afegeixen a totes les pujades
d’impostos que ens afecten, i les
pujades del preu de la llum, la
benzina i l’aigua. Tot puja, i
l’ajuntament no vol quedar enrere.
Retalla i recapta de tot arreu, però
sense cap millora a canvi.
D’exemples en hi ha molts, en
posarem alguns de pes:
Mala organització. L’ajuntament ha
despatxat treballadors municipals,
principalment de l’Escola Bressol,
per estalviar, però resulta que
aquest any té previst gastar-se 6
milions d’euros en personal, igual
que l’any passat i, paradoxalment,
tindrà exactament la mateixa
quantitat de treballadors. Aquesta
reorgantizació no respon a cap
criteri d’eficiència conegut, ja que el
que més creix són els diners
destinats als serveis centrals de
l’ajuntament.
Mala planificació. En dos anys,
l’ajuntament haurà destinat 3
milions d’euros a l’empresa
municipal, per fer front a uns
pagaments a proveïdors que
representava que ja havien
negociat. L’Estat els ha prestat els
diners per fer front a aquests
pagaments de l’empresa municipal.
A conseqüència d’això, l’Estat
descompta cada mes els
pagaments
directament
a
l’ajuntament. Un embolic que el
govern municipal de PSC i PP
només ha pogut resoldre posant ell
mateix els diners a l’EMO,
provinents de les reserves que
encara tenia de Mango
Mala gestió. I per acabar-ho
d’explicar tot, les poques inversions
que l’ajuntament preveu aquest any
provenen
de
convenis
i
subvencions que encara són
només bons desitjos, sense cap
realitat.
Cap projecte. Tot amb tot, el
pressupost 201 3 és la constatació
que per governar fa falta tenir un
projecte pel municipi, que faci que
si es retalla en serveis sigui per
estalviar, i no per incrementar en
altres despeses. Que si s’apugen
impostos sigui per millorar els
serveis. Que si es negocia el
pagament a proveïdors sigui per
millorar la tresoreria, i no per
acabar carregant amb més deute
l’ajuntament.

Comencem un nou any i des de CIU volem
desitjar-vos el millor. Aquest 2013 seguirà
essent un any complicat i difícil, però amb
l’esperança de que sigui l’últim de dificultats
feixugues; tenim un país amb moltes
possibilitats i una gent amb força i empenta
pertirarendavant. Catalunya, durant la seva
història, ha viscutmoments de glòria i també
moments de dificultats però sempre se n’ha
sortit.
Actualment estem vivint un dels capítols
més compromesos de la nostra història.
Les relacions de l’Estat espanyol vers
Catalunya no passen per els seus millors
moments i és per això que hem de
continuar creient amb una aliança forta i
nacionalista per lluitar davant les adversitats.
Com a país, no podem admetre els
continus atacs contra els nostres béns més
preuats com són la llengua i la cultura entre
molts altres. No podem continuar sent
menystinguts per un estat que no ens
respecta, on cada dia ens va traient més
poder per dificultar-nos el nostre futur com a
país i que ens amenaça de dissoldre la
nostra autonomia: la clau de sercom a país.
És per això que hem de ser forts i, tot i que
els aproximaments polítics existiran en
aquests propers dies, hem de serfidels a les
nostres voluntats i no hem de permetre que
ens posin el caramel a la boca amb millores
al finançant, quan el problema de base és
generalitzat. Per això volem transmetre al
nostre president la fortalesa per a que ningú
ens destorbi del nostre camíja traçat.
En clau municipal encetem un any més en
què l’equip de govern passa de puntetes
sobre els problemes importants que té el
nostre municipi. Els pressupost per el 2013,
aprovat inicialment el passat mes de
novembre, és un pressupost continuista,
sense ambicions, que va tapant forats
sense una idea de governabilitat del
municipi. No representa la realitat que viu
Lliçà d’Amunt en aquest moments: 1.300
aturats, més de 100 famílies que sol•liciten
ajudes al banc dels aliments... Les
contradiccions de les partides
pressupostàries afloren a cada
departament, o s’augmenta la partida de
despeses i disminueix la de personal o a
l’inrevés, redueix la despesa però augmenta
el personal. No té cap explicació lògica, però
és lògic, tampoc hi ha projecte polític. És
possible que les forces politiques que
governen l’ajuntament tinguin un suposat
projecte individual, però quan han de posar
en pràctica la seva aliança, el desgavell és
considerable. Pertant el que cal esperarper
el 2013 a nivell municipal és aquella dita que
diu: “qui dia passa anyempeny”.
Últimament a CIU se’ns critica per fer la
nostra feina: fer d’oposició a l’equip de
govern. Està clar que farem la nostra feina,
tant si estem d’acord com si no amb les
decisions de l’equip de govern, i que de cap
manera permetrem que s’expliqui la nostra
tasca amb demagògia i amb una visió
segada de la realitat. L’actual govern
municipal PSC-PP governa en majoria i, per
tant, no té cap lligam ni impossibilitat per dur
a terme res que es plantegi fer. Dit d’una
altra manera, des de l’oposició tant sols
tenim la possibilitat d’opinar, però en cap cas
és considerada ja que res es deixa de fer
per la voluntat dels partits que hi formem
part. Que no us enganyin!!!!

Ha pasado otro año más donde, por
desgracia, la crisis ha sido y seguirá
siendo noticia. Un año más ICV-EUiA
hemos trabajado y seguiremos
trabajando para que las desigualdades
que en estos últimos años se vienen
produciendo en nuestra sociedad sean
las menos posibles.
En el mes de diciembre se han aprobado
los presupuestos para el año 201 3, unos
presupuestos con una subida del 3% en
la mayoría de las tasas municipales, pero
el actual equipo de gobierno plantea que
gracias a su gestión “no estamos mal”,
pero creemos que estamos peor. A
pesar del ahorro de haber recuperado
servicios como el de jardinería, limpieza
de los espacios públicos, electricidad,
etc., han despedido personal en otras
áreas, han hecho la distribución de estas
funciones en personal como la saturada
brigada de obras, y estamos seguros
que los servicios que recibiremos serán
peores; este año así lo han sido.
Empobrecer la calidad de estos servicios
es un coste demasiado elevado para el
ahorro que dicen haber conseguido. En
los últimos cuatro años nuestro municipio
ha recibido unos ingresos como los de la
recalificación de Mango de casi 1 6
millones de euros, y que a día de hoy ya
se han gastado casi todo. Seguimos
teniendo una deuda de más de 1 0
millones de euros, y seguiremos
dependiendo de las actuaciones de
Mango para que puedan cumplir
presupuestos el año próximo. Esto no es
una buena gestión de los recursos.
Tenemos una promoción de vivienda
pública en venta a precios inasequibles,
y siguen sin reconocer que el cambio de
proyecto que hizo este gobierno (PSCPP) y el anterior (PSC-CiU-PP) fue un
rotundo fracaso.
En respuesta al Partido Popular de Lliçà
d’Amunt de su escrito en el anterior
Informa’t, necesitaríamos algo más que
unas pocas frases para depurar sus
responsabildades políticas, civiles e
incluso penales. A modo de resumen,
comentarles que siempre remaremos
para salir de la crisis, junto a las fuerzas
políticas y sociales que quieran
conseguirlo. El PP es el menos indicado
para exigir responsabilidades, dado que
han gobernado a nivel estatal, también
con CiU la Generalitat, y sus decisiones,
acciones y leyes siempre han intentado
favorecer a los más privilegiados. Si en
alguna ocasión hemos gobernado,
siempre ha sido para añadir políticas
sociales, redistributivas, ecológicas o
equitativas, es decir, para invertir en
centros médicos, en colegios y en
servicios públicos, pero nunca en
Ciudades de las Artes, en aeropuertos
sin aviones, en las Ciudades de la
Cultura que hoy están cerradas, en Aves
sin pasajeros y con estaciones en sitios
políticamente interesados, y en Bancos y
Cajas ahora en la ruina como
consecuencia de su avaricia y mala
gestión, y que todos estamos pagando.
Osado es el gobierno de Rajoy
“cumpliendo” su programa electoral,
aquel que respaldó el electorado hace
poco más de un año. Más coherencia y
menos demagogia. Su incumplimiento
con sus votantes en especial hace del
gobierno del PP un gobierno
deslegitimado para gobernar y a merced
de lo que dicten los mercados. La historia
se repite, cuando hay crisis, siempre la
pagamos los mismos. Y el PP sigue
intentando dar lecciones de historia a los
demás…
“Lliçà d’Amunt, Catalunya y España
merecen algo mejor

Espai per a articles d’opinió dels partits polítics amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies
laborables del mes anterior a la publicació, en horari de l’Ajuntament, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75)
o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors
indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col∙laboracions, així com resumirles o
extractarles quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el
contingut de les opinions signades.

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
93 841 52 50

CAP Palaudàries
93 864 00 90

Casal de la Gent Gran
93 841 61 55

CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05

CEIP Països Catalans
93 841 56 05

CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25

CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52

Agenda
Exposició
"Nous nus"

col·lectiva

Fins a l'1 de febrer

Amb Mariette Barbier, Gabriela
Carrara, Carles Casabona,
Quim
Dasquens,
Màrius
Gómez, Josep Guiolá, Marta
Mateu, Joan Puigdemont
‘Putxy’, Pere Roca, Enric
Serrano, Manel Serrano i
Carles Sitjar.
Lloc: Espai Garum
Organitza: Màrius Gómez

93 864 60 1 0

Sortida a Sant Llorenç
Savall, Montcau, la Mola
i Sant Llorenç

93 841 90 87

Sortida de tot el dia.

Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50

Centre Cívic Palaudàries
Correus i Telègrafs
Deixalleria

93 841 58 71

Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51

Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31

Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54

Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86

Espai Jove El Galliner
93 860 70 01

Esplai

93 841 56 95

Farmàcia Esplugas
93 843 91 21

Farmàcia Galceran
93 841 55 87

Farmàcia Mas

Dissabte 2 de febrer

Lloc de sortida: aparcament
del costat de l'Ajuntament
Més informació: UEC Vall del
Tenes
Organitza: UEC Vall del Tenes

Exposició de l'ateneu
l'Aliança
Del 4 al 1 7 de febrer

Exposició de les fotografies que
van formar part del concurs fotogràfic que va organitzar l'ateneu l'Aliança el mes de
novembre sobre la temàtica de
l'Aliança i la Festa Anyal.
Horari: horari d'obertura de la

93 841 47 78

Biblioteca
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Ajuntament
* La regidoria de Cultura ha
inciat un cicle d'exposicions
mensuals a la sala d'actes de
la Biblioteca Ca l'Oliveres. Si
algun artista està interessat a
exposar en aquest espai es
pot posar en contacte amb la
regidoria de Cultura de l'Ajuntament trucant al telèfon
93 860 72 29 o mitjançant un
correu electrònic a l'adreça
cultura@llicamunt.cat.

Casal de la Gent Gran

Sortida a la Vall de Bianya

sal d’Avis

Divendres 1 , 8, 1 5 i 22 de
febrer

Sortida matinal al
Castell de Burriac
d'Argentona

Sortida del punt d'origen direcció La Gleva. Parada a un restaurant
per
esmorzar.
Continuació del viatge per arribar a la Vall de Bianya on es
farà una visita guiada al Centre
d'interpretació de Sant Salvador de Bianya i visita a l'església romànica del segle XII.
Degustació de les galetes "Farru", típiques de la vall, i recorregut en trenet per la zona per
veure el paisatge, cases pairals del segle XV i l'església
romànica de Santa Margarida
també del segle XII. Dinar i
ball.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 44 euros
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Hora de sortida: 7.45 h
Lloc de sortida: aparcament

Botxes

Campanya de donació
de sang
Dijous 1 4 de febrer

Horari: de 1 7 a 21 h
Lloc: Centre d'Atenció
Primària

Organitza: Banc de Sang i
Teixits

Diumenge 1 7 de febrer

del costat de l'Ajuntament
Més informació: UEC Vall
del Tenes
Organitza: UEC Vall del Tenes

Dissabte 23 de febrer

Ball de saló

Hora: 1 6.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Bingo

Dissabtes 2, 9, 1 6 i 23 de
febrer
Hora: 1 7 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Dilluns i dimecres

Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació del Ca-

Farmàcia Portabella
93 843 93 01

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

Farmàcia Valeta
93 841 61 05

INS Lliçà

93 841 66 25

INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6

Jutjat de Pau
93 860 72 1 6

Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64

Local Social Can Costa
93 841 55 63

Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0

Local Social Can Farell
93 843 52 56

Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29

Local Social Can Rovira Nou
93 864 56 54

Local Social Can Salgot
93 841 77 70

Local Social Can Xicota
93 841 44 29

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (a l’OAc de
l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 1 3 h (hores
concertades)
93 841 52 25

Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53

Parròquia

93 841 50 54

Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25

Policia Local
93 860 70 80

Protecció Civil
93 841 65 41

Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69

Registre Civil
93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues

Biblioteca Ca l'Oliveres

La literatura i els contes
en els primers anys de
vida
Dissabte 1 6 de febrer

"Contes i contarelles" a càrrec
de Rosa Fité. “Heus aquí una
granota plena de tresors! Vols
conèixer també al Bernat? Vine,
vine aquest dissabte que ens
ho passarem la mar de bé en
família! Contes, cançons i
poemes que ens alegren les
orelles...”. Adreçat a pares i mares amb infants de 0 a 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia a partir de l'1 de febrer.
Places limitades.

Taller creatiu

Dimarts 1 9 de febrer

"Fem màscares de Carnaval" a
càrrec de Carme Romero.
Adreçat a infants a partir de 4
anys.
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia a partir de l'1 de febrer.
Places limitades.

Hora del
anglès

conte en

Espai Jove El Galliner
Divendres 22 de febrer

"Room on the Broom" a càrrec de l'Escola d'Anglès. "Una
bruixa i el seu gat van volant
feliçment sobre la seva
escombra fins que una
tempesta s’emporta el barret i
la vareta de la bruixa. Un gos,
un ocell i una granota
recuperen la vareta i el
barret, però a canvi volen
pujar a l’escombra.
Van
pujant, fins que l’escombra es
trenca". Per a nens i nenes
a partir de 4 anys.
Hora: 1 7.30 h

Hora del conte

Dijous 28 de febrer

"Marieta vola, vola" a càrrec
de Joana Moreno. "Dins
d’una bossa estant tots els
contes ben guardats i una
marieta els vigila. Si volem
que ens deixi els seus contes
li hem de cantar la seva
cançó. S’explicaran contes
relacionats amb les emocions
en els quals la marieta serà la
protagonista ". Adreçat a
nens i nenes a partir de 4
anys.
Hora: 1 7.30 h

Organitza: Ajuntament

Taller de tattos amb
henna

Bijuteria i clauers amb
filferro

Taller d'espelmes

Torneig de Wii

Dilluns 4 de febrer

Dimecres 6 de febrer

Maquillatge de terrror
Dijous 7 de febrer

Mural de Sant Valentí
Dilluns 11 de febrer

Taller de porta-foto o
porta-notes
Dimarts 1 2 de febrer

Berenar de la passió
Dijous 1 4 de febrer

Taller de quadres amb
grafit
Dilluns 1 8 de febrer

Taller de pizzes artesanals
Dimecres 20 de febrer

Dijous 21 de febrer

Divendres 22 de febrer

Hora: 1 8 h
Inscripció: cal inscripció prèvia

el mateix dia a partir de les
1 7.30 h

Taller de reciclatge amb
polseres de roba
Dilluns 25 de febrer

Decoració d'ampolles
de vidre amb fil
Dimarts 26 de febrer

Taller de pentinats fàcils
Dijous 28 de febrer

Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït

Organitza: Ajuntament

649 63 01 34

Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2

A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen les
entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informació
sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat.
Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

