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Lliçà cap amunt
El nou pressupost, el darrer d'aquest mandat, manté la
continuïtat respecte dels darrers pressupostos en relació
amb l'esquema global de la despesa corrent del nostre
Ajuntament.
Dins d'aquesta continuïtat, s'observa l'impacte del nou
contracte de gestió de residus i del de manteniment
d'enllumenat, que amb la millora del servei porten també
una despesa més gran.
L'equilibri del pressupost es reflecteix en l'evolució dels
paràmetres de ràtio d'endeutament, que es mantenen
en números ajustats en el 106%, i la capacitat de retorn
de préstecs, que s'incrementa 1 punt, fins al 14%.
Pel que fa a ingressos, destacaríem per una banda el
manteniment dels nivells d'inversions en la millora dels
barris finançades amb quotes urbanístiques, així com el
fet de no recórrer a la venda de patrimoni.
També es demana un crèdit de 1.750.000 euros dedicat
a inversions, a més de la recepció del gruix de les
aportacions del conveni entre l'Ajuntament i l'empresa
tèxtil Mango, de 2.000.000 d'euros previstos per a
l'exercici.
Aquests recursos s'invertiran en obres com la nova Escola
Bressol, la Biblioteca, el Casal d'Avis i l'edifici del nou
Ajuntament, l'accés a l'escola Rosa Oriol, les
urbanitzacions del Pla, Ca l'Oliveres, el Raval d'en Xicota
1, Can Franquesa i les Oliveres, així com la finalització
de l'obra d'urbanització de Pineda Feu i el Pinar, el polígon
industrial Molí d'en Fonolleda, i finalment la piscina
coberta.
El pressupost reflecteix la feina de preparació de tots
aquests projectes prèvia al fet de posar-los ja en
pressupost per tirar-los endavant. Alguns d'aquests
projectes, com la biblioteca o la reparcel·lació i
urbanització del Molí d'en Fonolleda han estat projectes
d'enorme complexitat de tramitació legal i administrativa
que ha fet que acumulin retards importants. Han estat,
fins avui, 3 anys de feina per fer possible que es tirin
endavant aquests projectes, que tenen, darrera seu, un
alt consens social pel que fa a la necessitat i la priorització.
Reflecteixen també la feina de 3 anys de racionalització
i la contenció de les despeses corrents de l'Ajuntament,
que ha permès alliberar recursos per millorar serveis i
per a noves inversions. En aquest terreny encara queda
molta feina per fer, però en aquest any s'ha fet una
important transformació dels criteris i les prioritats de
despesa amb criteris més sostenibles econòmicament i
més rendibles socialment.
Aquest any recollim el fruit econòmic de tres anys de
negociacions amb les empreses, i disposem, en el
pressupost, de recursos extraordinaris per dedicar a les
inversions.
Lliçà es pot plantejar ara, al contrari d'altres moments,
projectes ambiciosos, projectes que millorin,
substancialment, la qualitat de vida dels ciutadans.

notícies
PLA DIRECTOR DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
El Ple del 30 de novembre
passat va aprovar el Pla
Director de Participació
Ciutadana.
 Aquest document
estableix els objectius i els
criteris de la participació
ciutadana. D'aquesta
manera, estructura els
canals que té la ciutadania
per participar i inclou el
disseny de mètodes i
estratègies per facilitar la
participació.
 Aquest pla permetrà
ordenar la participació
ciutadana, cosa que
afavorirà i facilitarà el
desenvolupament de les
polítiques públiques fentles cada vegada més
pròximes a la ciutadania.
 Aquest document és el
resultat de gairebé un any
de treball participatiu. En
primer lloc, es va fer una
diagnosi de com estava la
participació ciutadana i de
quins canals es comptava
per dur-la a terme. En
segon lloc, es van fer
propostes per tal de
millorar-la i planificar-la.
 L'Ajuntament va
encarregar aquesta feina a
una empresa externa,
experta en participació
ciutadana, que ha treballat
conjuntament amb la
regidoria de Participació
Ciutadana i amb la
col·laboració dels
departaments
corresponents de la
Diputació i la Generalitat.
 S'ha treballat a partir
recollida d'informació,
entrevistes i tallers
participatius amb tots els
agents implicats en la
participació ciutadana:
equip de govern, tècnics i
treballadors municipals,
grups polítics de l'oposició,
entitats, ciutadans a nivell
particular i el Consell

notícies
Municipal de Participació
Ciutadana.

EL CONSELL DE
POBLE APROVA
REGLAMENT I
VALORA ELS
SERVEIS
MUNICIPALS
El Consell Municipal de
Participació Ciutadana o
Consell de Poble es va
reunir el 16 de novembre
passat per tractar dos
temes: la validació del
Reglament d'aquest
Consell i la valoració dels
serveis municipals.
 D'aquesta manera, es va
validar el Reglament
d'organització i
funcionament del Consell,
que el Ple del 30 de
novembre passat va
aprovar definitivament.
 Aquest reglament s'ha
elaborat a proposta dels
mateixos membres del
Consell per establir-ne
l'organització i el
funcionament, així com
tots els aspectes pels
quals es regirà aquest
òrgan consultiu.
 L'altre part de la reunió
es va centrar en un taller
participatiu per valorar els
serveis municipals i
establir-ne els aspectes
positius i els aspectes
millorables.
 El Consell de Poble va
valorar positivament els
serveis municipals
d'atenció ciutadana i
d'informació: l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC),
el butlletí d'informació
municipal Ei!, la pàgina
web municipal
www.llicamunt.cat i La
revista de Lliçà, tot i fentne alguns suggeriments
de millora. Pel que fa a
equipaments municipals,
les escoles bressol van ser
molt ben valorades. En
relació amb la via pública,

es va demanar la millora
d'alguns aspectes, es va
retreure que les voreres no
estiguessin adaptades i es
va qüestionar la quantitat i
l'alçada de les bandes
rugoses de les calçades. Es
va reclamar més habitatge
públic i més freqüència del
transport urbà. En relació
amb Joventut, hi va haver
discrepàncies entre la
suficiència i la insuficiència
de l'actual equipament
juvenil. També es van
valorar positivament la
Policia Local i la construcció
d'una segona deixalleria i
el nou model
d'escombraries, tot i
constatar l'incivisme de la
gent i sol·licitar campanyes
de civisme.
 La visió del Consell de
Poble permet obtenir
informació dels lliçanencs,
de primera mà, perquè
l'equip de govern pugui
incidir en aquells aspectes
que permetin millorar la
qualitat de vida dels
ciutadans de Lliçà d'Amunt.

TORNA EL PARC
INFANTIL I JUVENIL
DE NADAL
Des de l'any 2.000,
l'Ajuntament organitza el
Parc Infantil i Juvenil de
Nadal, un espai lúdic
perquè els nens i els
adolescents gaudeixin
durant alguns dels seus
dies de festa escolar.
 Aquest any, tindrà lloc del
dimecres 27 al dissabte 30
de desembre, de 16 a 20 h,
al Pavelló Municipal
d'Esports.
 Hi haurà activitats de
lleure diverses: tallers,
racons, inflables, esports,
informàtica, etc. I, en
algunes activitats, es
comptarà amb la
col·laboració de la secció
muntada dels voluntaris de
Protecció Civil, els bombers
del Parc de Bombers de
Granollers, la Colla de

Gegants i l'Aula Artística,
entre d'altres.
 La regidoria de Joventut
destaca una activitat que
hi haurà el dijous 28 de
desembre: un Racó del
conte infantil al voltant de
la temàtica de la igualtat
entre nens i nenes.
 Els primers anys, les
activitats estaven més
orientades als petits però,
amb els anys, s'hi han anat
introduint més activitats
per al jovent. Per això,
aquest any, l'Espai Jove
tornarà a créixer amb
informàtica, jocs, tastets
d'activitats i esports.

L'ESPAI JOVE EL
GALLINER
S'AMPLIA I
REORGANITZA
L'Ajuntament, amb la
col·laboració de la
Generalitat, està fent
obres a l'Espai Jove El
Galliner per tal d'ampliarlo.
 El Punt d'Informació
Juvenil (PIJ), situat a
l'esquerra de l'edifici i
l'espai de trobada i de jocs,
situat a la part dreta,
s'intercanviaran les sales.
 D'aquesta manera,
l'espai de trobada i de jocs
es podrà ampliar amb la
incorporació d'una sala
contigua, fins ara ocupada
per una part de l'arxiu
municipal, que s'adequarà
i s'hi connectarà a través
d'una porta.
 Aquesta nova sala, amb
accés independent però
connectada a l'espai de
trobada de jocs, es podrà
cedir a entitats i grups
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juvenils, que podran
utilitzar-la fora de l'horari
habitual de l'Espai Jove El
Galliner.
 Les obres tenen un
pressupost de 18.562,31
euros i compten amb una
subvenció de 8.000 euros
de la Generalitat.
 Aquesta ampliació i
reorganització de l'Espai
Jove El Galliner permetrà
una millor dinamització
dels joves, objectiu
emmarcat dins del Pla
Local de Joventut, que la
regidoria de Joventut
continua desenvolupant.

L'AJUNTAMENT
EDITA I
DISTRIBUEIX UN
CALENDARI PER
AL 2007

 El calendari del 2007 ha
comptat amb el patrocini
de l'Empresa Municipal
d'Obres (EMO) i l'empresa
del sector de la construcció
i de l'obra pública ROGASA.
 Aquests calendaris volen
contribuir a donar a
conèixer Lliçà d'Amunt. A
més, s'hi destaquen les
festes locals i les dates dels
esdeveniments més
representatius del nostre
municipi.

 El calendari del 2006
mostrava imatges de
masies i cases singulars
del municipi i el del 2005
estava il·lustrat amb
fotografies d'espais
naturals del nostre poble.

 Amb aquest taller, els
nens i nenes aprenen a
moure's per la pàgina web
municipal i descobreixen
tota la informació i les
utilitats que els ofereix
l'Ajuntament amb aquest
mitjà de comunicació
municipal.

L'AJUNTAMENT
INCORPORA UN
DINAMITZADOR
D'ESPORTS

ELS ESCOLARS
APRENEN A
MOURE'S PER LA
WEB MUNICIPAL

Des d'aquest desembre,
l'Ajuntament compta amb
un dinamitzador d'esports,
Ferran Vidal, figura que
l'Ajuntament ha creat a
partir de l'excedència del
tècnic d'esports, Jesús
Hidalgo, i tenint en compte
l'experiència d'una figura
d'aquestes
característiques en altres
regidories.
 A més de funcions
administratives, el
dinamitzador d'esports té
la responsabilitat de
millorar els programes
esportius actuals i de
crear-ne de nous per a la
pràctica esportiva del
màxim nombre possible
de col·lectius: gent gran,
nens, joves, dones, etc.

Per tercer any consecutiu,
l'Ajuntament edita i
distribueix un calendari
per a l'any vinent amb les
fotografies guanyadores
del Concurs de fotografia
memorial Joan Soley.
 La tercera edició
d'aquest concurs de
fotografia i, per tant, les
fotografies del calendari
del 2007 tracten el tema
"Lliçà d'Amunt en tots els
seus aspectes". Hi ha
fotografies d'equipaments,
de patrimoni, d'espais
naturals, d'activitats
culturals, etc.

el setembre passat amb
ofertes municipals per als
escolars.

 L'aprofitament i
l'adequació de les
istal·lacions esportives
municipals també formen
part de les línies de treball.
La regidoria de
Comunicació va fer, el 22
de novembre passat, el
taller "www.llicamunt.cat:
descobreix el web
municipal" a l'alumnat de
sisè del CEIP Sant Baldiri.
 Aquest taller forma part
del Programa d'Activitats
Educatives 2006-2007 que
l'Ajuntament va presentar

 El Pla d'Equipaments
Esportius de Lliçà
d'Amunt, que la Diputació
lliurarà properament,
constituirà una eina de
treball i valoració per al
desenvolupament futur de
l'esport municipal.
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COMENCEN LES
PASSEJADES DEL
PROGRAMA
"CAMINEM CAP
ALS CENT"

classificada de Catalunya
en Katas; David Sánchez,
Daniel Pérez i Jesica
Moreno, campions de
Catalunya en Kumite;
Ainoa Montero,
subcampiona de Catalunya
en Kumite; Ismael Ortega
i Amanda Rodrigo, tercers
en Catalunya en Kumite;
Noemí Rodríguez, Aida
Xavier i Daniel Pérez,
campions de Catalunya en
Kumite per equips.

El cicle de passejades del
programa "Caminem cap
als cent", que organitza la
Diputació i en què participa
Lliçà d'Amunt, es va iniciar
el passat 30 de novembre.
 En el nostre municipi pot
participar-hi la gent gran
que fa activitat física al
Pavelló Municipal
d'Esports i/o als Centres
Cívics la Serra i
Palaudàries.
 La primera passejada del
grup de municipis en què
s'ha integrat Lliçà d'Amunt
va tenir lloc, precisament,
al nostre poble. Van
participar-hi unes trescentes persones, vingudes
dels municipis de Corbera
de Llobregat, Sabadell i
Mollet del Vallès, a més
dels participants
lliçanencs.
 La passejada va
començar amb un acte de
benvinguda i un esmorzar
a l'ermita de Sant Valerià.
Seguidament, es va iniciar
el recorregut, d'uns vuit
quilòmetres, que va passar
per Can Costa, el bosc de
Palaudàries, Can Torres i
la parròquia de Sant
Esteve de Palaudàries, i es
va acabar en el mateix
punt d'inici, l'ermita de
Sant Valerià. La jornada va
acabar amb un dinar de
germanor al Pavelló
Municipal d'Esports.

 L'Ajuntamant col·labora
cada any en la celebració
d'aquest campionat amb
la cessió de les
instal·lacions i
proporcionant la
infraestructura
necessària.
 El campionat va comptar
amb la presència de
l'alcalde, Joaquim Ferriol,
i el regidor d'Esports, Juan
José Salvador.

LLIÇÀ D'AMUNT,
SEU DEL V
CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE
KARATE INFANTIL
La pista principal del
Pavelló Municipal d'Esports
es va convertir en un gran
tatami durant la tarda del
18 de novembre passat, en
què més de 150 karateques
de clubs de tota Catalunya,
d'entre 7 i 15 anys, van
emocionar el nombrós
públic assistent amb els
seus combats, en el marc
del V Campionat de
Catalunya de Karate Infantil.
 Es van realitzar combats
de les modalitats de katas,
kumite individual i kumite
per equips. Van participarhi els karateques de l'entitat
lliçanenca Shorin-Ryu, els
quals van aconseguir molts
bons resultats: David
Sánchez i Aida Xavier,
campions de Catalunya en
Katas; Noemí Rodríguez i
Núria Lista, subcampions
de Catalunya en Katas;
Ainoa Montero, tercera
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EL WEB MUNICIPAL: UN MITJÀ EN CREIXEMENT
Les visites de la web
El web municipal es va estrenar el juny del 2005, i des de la seva estrena ha tingut un
creixement constant. El nombre de visites ha augmentat, i ha passat dels 565 visitants el
juny del 2005 als 3.741 del mes de novembre passat.
En el març del 2006 es va fer un
tríptic informatiu sobre els
continguts de la pàgina web, que
es va repartir a totes les cases del
municipi, juntament amb el butlletí
municipal; això va fer que el
nombre de visites augmentés
considerablement a partir d'aquest
mes. Per Festa Major el web va ser
molt visitat, ja que es podia
consultar tota la programació
festiva, i va fer que el mes de
setembre registrés el màxim de
visites que hi ha hagut fins ara:
3.794 visitants. En els 11 mesos de
2006, el nombre total de visites ha
estat de 30.772.

Els tràmits i contactes en línia
Tràmits i contactes
Certificats de padró
Certificats històrics
Permís per talar arbres
Reclamacions via pública
Còpies normativa urbanística
Contactes

Codi tràmit

Nombre de tràmits

CPC
CPH
PTA
RVP
SCN
COAC

46
13
4
58
29
121

El web està pensat perquè sigui una eina útil
en mans de la ciutadania, per aquest motiu
és dóna molta importància al catàleg de
tràmits i gestions del web. A través de la
pàgina el visitant pot consutar qualsevol tipus
d'informació municipal i pot fer una sèrie de
tràmits sense haver de desplaçar-se. La
tendència de futur serà ampliar el ventall de
tràmits que el ciutadà podrà fer des de casa.
En el gràfic podem veure les gestions més
sol·licitades.
A més dels tràmits i gestions, a través del
web, els usuaris poden fer arribar a
l'Ajuntament contactes en els que poden
sol·licitar informació, fer peticions, queixes
o suggeriments.

La web municipal a favorits
Dels 30.772 visitants que han entrat al
web municipal, de gener a novembre,
16.741 han posat la pàgina dintre dels
seus favorits. En el gràfic, podem veure
per mesos la quantitat de visitants que
tenen la pàgina web a favorits.

www.llicamunt.cat
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COMENÇA LA RENOVACIÓ DE FANALS PER UN ESTALVI
ENERGÈTIC MÉS GRAN
Dins del Pla d'Adequació de l'Enllumenat Públic, que implica la renovació i millora de
moltes de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi, l'empresa IMES (Instalaciones
y Montajes Eléctricos y Saneamientos), guanyadora del concurs convocat per a aquesta
finalitat, està portant a terme un canvi de fanals, per adequar-los a la normativa d'eficiència
energètica i contaminació lumínica.
Per això, s'estan canviant les lluminàries en forma de globus, que fan un llum blanc (vapor
de mercuri), per lluminàries de mitja esfera, que fan un llum groc. Aquest tipus de llum,
de vapor de sodi, donen la mateixa lluminositat, malgrat el canvi de color, però consumeix
un 30% menys d'energia.
El canvi de fanals va començar el mes passat a la centralitat del Pla (centre urbà),
concretament, a l'avinguda dels Països Catalans i el carrer d'Anselm Clavé. Els canvis,
però, s'aniran estenent a altres carrers dels barris de la resta de centralitats (la Serra i
Palaudàries). Durant l'any vinent quedaran substituïdes totes les lluminàries.
En total, es canviaran uns 3.400 punts de llum.
Actualment, s'està renovant tot l'enllumenat dels barris de Ca l'Esteper i de Pineda Feu,
on s'està fent una millora urbana integral. Altres barris on també s'ha començat a treballar
per renovar totalment l'enllumenat són Can Farell i Can Salgot.
L'empresa IMES també farà el manteniment dels nous fanals i renovarà un terç del total
de bombetes cada any.
Recordem que l'actual equip de govern, en entrar a l'Ajuntament, es va
trobar un enllumenat públic en males condicions i un expedient de la Generalitat que
obligava, per tal de solventar el problema, a fer unes inversions impossibles d'assumir.
Mitjançant l'elaboració del Pla d'Adequació de l'Enllumenat Públic es va aconseguir una
pròrroga per part de la Generalitat, mentre l'equip de govern buscava una solució al
problema del finançament. La solució que l'Ajuntament va decidir va consistir a contractar
una empresa, mitjançant concurs, que s'ocupés del manteniment integral de l'enllumenat
públic i pogués finançar-ne una renovació total i parcial durant el període 2006-2008.
D'aquesta manera, l'administració local podria anar pagant, a poc a poc, en el marc del
contracte, les inversions fetes.
El personal de la Brigada Elèctrica Municipal ha passat a formar part de l'empresa IMES,
a la qual l'Ajuntament també ha cedit els vehicles i el material elèctrics municipals.

ple ordinari del dijous 30 de novembre
1.- Aprovació de les actes anteriors:

Es van aprovar les actes dels plens dels
dies 28 de setembre, 19 d'octubre i 26
d'octubre.
UNANIMITAT

2.- Aprovació inicial del Pressupost
Municipal per a l'any 2007:

El Ple va aprovar inicialment el Pressupost
general per a l'exercici del 2007 sense
dèficit inicial i amb un superàvit inicial de
21.907 euros; l'import de les despeses és
de 43.814.338,38 euros i l'import dels
ingressos és de 43.836.245,38 euros.
També es va aprovar la plantilla de personal
que es detalla en aquest pressupost, així
com les seves bases d'execució.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va destacar
alguns aspectes importants del Pressupost
2007. En relació a la despesa corrent, va
dir que mantenia la continuïtat respecte
als darrers pressupostos, tot i observars'hi l'impacte dels nous contractes de
gestió de residus i de manteniment de
l'enllumenat, així com l'augment dels
horaris del transport urbà, que són millores
de serveis que comporten una despesa
més gran. També va parlar d'un pressupost
equilibrat, referint-se a l'evolució dels
paràmetres de ràtio d'endeutament, que
es mantenen en números ajustats en el
106%, i a la capacitat de retorn de préstecs,
que s'incrementa un punt, fins al 14 %. En
relació amb els ingressos, va destacar el
manteniment dels nivells d'inversions en
la millora dels barris finançades amb
quotes urbanístiques i el fet de no recórrer
a la venda de patrimoni. També va
anomenar la sol·licitud d'un crèdit, a més
dels diners aportats pel conveni amb
l'empresa Mango. L'alcalde va explicar que
aquests recursos s'invertiran en: nova
escola bressol, biblioteca de Ca l'Oliveres,
nous edificis per al casal d'avis i
l'ajuntament, accés al CEIP Rosa Oriol,
urbanitzacions del Pla, Ca l'Oliveres, Raval
d'en Xicota, Can Franquesa i les Oliveres,
finalització de les obres de Pineda Feu i el
Pinar, la reparcel·lació i urbanització del
polígon industrial Molí d'en Fonolleda i la
futura piscina coberta. El pressupost també
reflecteix la feina de preparació de tots
aquests projectes previs a tirar-los
endavant, alguns dels quals va qualificar
d'enorme complexitat de tramitació legal
i administrativa, cosa que ha fet que
acumulessin retards. Joaquim Ferriol
també va dir que aquest pressupost
reflecteix la feina de tres anys de
racionalització i contenció de les despeses
corrents i recull el fruit econòmic de tres
anys de negociacions amb empreses, cosa
que permet tenir més recursos per dedicar
a inversions que millorin la qualitat de vida
dels ciutadans de Lliçà d'Amunt.
CiU va començar el seu discurs dient que
finalment havia arribat la vareta màgica
prevista de Mango, i va recordar que el seu
partit polític sempre havia defensat la

necessitat de més activitat econòmica al
municipi. Va estar d'acord en què es tracta
d'un pressupost de continuïtat. En relació
a les obres, va comentar que no es creien
la planificació que hi havia de cara al 2007,
argumentant que hi havia obres que ja
haurien d'estar acabades. CiU va acabar
dient que no veia creïble el pressupost del
2007.
El discurs del PSC es va centrar en el fet
d'haver comptat amb els diners del conveni
amb Mango per a inversions quan, segons
aquest partit polític, no són segurs. També
va retreure que l'endeutament estava al
màxim, que les obres previstes ja estaven
en pressupostos anteriors i va parlar
d'alguns punts concrets del pressupost:
l'augment de la partida destinada a
recursos humans tenint en compte
l'externalització de serveis i la necessitat
d'augmentar la partida destinada a Serveis
Socials. A més, va considerar que no hi
havia hagut prou explicació i participació
en l'elaboració dels pressupostos.
El PP va qualificar el pressupost del 2007
d'electoralista i de gens realista,
argumenant que incloïa obres que ells
creien que no es podrien dur a terme i que
ja apareixien en pressupostos anteriors.
També va estar d'acord amb el PSC en el
fet de refiar-se dels diners de Mango, ja
que tampoc creuen que siguin segurs. El
partit popular també va parlar de
l'endeutament i va comentar que, tot i els
ingressos, hi havia moltes despeses
(devolució de préstecs, interessos,
enllumenat, escombraries, neteja...), que
veia difícils d'assumir.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
EN CONTRA; PSC: EN CONTRA; PP: EN
CONTRA

3.- Ratificació de l'acord de la Junta
de Govern Local d'acceptació de l'ajut
del Consell Català de l'Esport per a
la construcció d'una piscina coberta:

El Ple va ratificar l'acord de la Junta de
Govern Local del passat 13 de novembre
d'acceptació de la subvenció concedida pel
Consell Català de l'Esport per a la
construcció d'una piscina coberta municipal
i del seu sistema de finançament
mitjançant l'Institut Català de Finances.
L'alcalde, Joaquim Ferriol, va explicar que
en les bases de la convocatòria d'aquesta
subvenció s'exigia la ratificació per part
del Ple.
UNANIMITAT

4.- Aprovació provisional de la
Modificació del Pla General al carrer
de Can Farell, 99-113:

El Ple va aprovar provisionalment la
Modificació del vigent Pla General en el
solar situat al carrer de Can Farell, 99113, i que fa xamfrà amb la carretera de
Caldes de Montbui. El regidor de Territori,
Ferran Miralles, va explicar que la

ple ordinari del dijous 30 de novembre
tramitació del conveni signat amb el
propietari d'aquest solar estava aturada
fins que no fés el que se li requeria. Ara,
ja s'ha fet i ja pot tirar endavant. Miralles
va dir que les cotes del terreny havien
canviat però que no ho havien fet ni
l'aprofitament ni el sostre ni els usos, i que
només calia un canvi de clau perquè tingués
més coherència amb el Pla General.
CiU va votar-hi a favor, tot i ser una
modificació puntual, perquè ha suposat la
neteja d'un abocador de runes que hi havia
i els veïns n'estan agraïts. El PSC, tot i
valorar-ho positivament, es va abstenir
per ser una modificació puntual. I, el PP
va votar-hi a favor també per haver tret la
runa i perquè comportarà la construcció
d'una rotonda per facilitar l'accés als veïns
de Can Farell i als usuaris de Vivers Ernest.
ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
A FAVOR; PSC: ABSTENCIÓ; PP: A
FAVOR

5.- Aprovació del Pla Director de
Participació Ciutadana:

El Ple va aprovar el Pla Director de
Participació Ciutadana. La regidora de
Participació Ciutadana, Marga Vilageliu, va
explicar que, durant aquest any, s'ha
realitzat un procés participatiu de reflexió
al voltant de la participació ciutadana amb
l'objectiu d'ordenar-la i planificar-la, el
resultat del qual és el Pla Director de
Participació Ciutadana, realitzat per
l'empresa Índic i subvencionat per la
Generalitat i la Diputació. La regidora de
Participació Ciutadana va explicar quines
havien estat les fases per a l'elaboració
d'aquest Pla: una primera fase de diagnosi,
per identificar mecanismes i canals de
comunicació, recollint opinió de polítics,
tècnics, associacions i ciutadania, i una
segona part, de concreció d'aquest Pla a
partir dels resultats de la diagnosi. Marga
Vilageliu va parlar de l'objectiu del Pla:
disposar d'una eina pràctica que permeti
establir criteris i planificar la participació
ciutadana. La regidora va afegir que incloïa
una part teòrica de voluntat, intencions i
criteris d'actuació, i una part pràctica i
operativa que ara era important dur-la a
terme en el treball diari per tal de millorar
la participació en tots els àmbits; es tracta
d'un model organitzatiu tant per a la
ciutadania com per al treball intern de
l'Ajuntament. Va remarcar que és un punt
de partida i que cal valorar-ho molt
positivament, ja que és la primera vegada
que es posa un pla global de participació
sobre la taula, i que s'aprova per Ple per
donar-li la importància i el compromís
davant la ciutadania.
CiU no va dubtar de la necessitat d'aquest
Pla però si de la seva posada en pràctica,
ja que el considera una eina massa
complexa. Va puntualitzar que per a la
participació primer és necessària una bona
informació i va manifestar la seva aposta
per estructures de participació més

simples. El PSC va valorar positivament el
fet de "disposar d'un organisme seriós per
donar veu a la gent en temes importants"
i va comentar que la diagnosi pot servir per
reflexionar sobre la participació, però
també sobre altres aspectes; va anomenarne alguns. El PP va dir que l'èxit o el fracàs
d'aquest Pla depèn de l'aplicació i va
demanar que s'adoptés el compromís de
fer el que la gent digui a través de la
participació ciutadana.
L'equip de govern va puntualitzar que no
es tractava d'un organisme, sinó d'un Pla,
una eina de treball perquè es pugui fer
participació ciutadana d'una manera més
fàcil. També va dir que no es tracta d'una
eina gens feixuga i que l'aplicació en el dia
a dia ho farà veure.
UNANIMITAT

6.- Aprovació del Reglament del
Consell de Participació Ciutadana i
nomenament del representant de
Convergència i Unió en aquest
Consell:

El Ple va aprovar inicialment el Projecte
de Reglament del Consell de Participació
Ciutadana i va acordar de nomenar-ne
Núria Santacana i Vidal membre en
representació de CiU, ja que, quan es va
composar el Consell, aquest grup polític
no va designar-hi cap representant i ara
ha sol·licitat aquesta incorporació.
La regidora de Participació Ciutadana,
Marga Vilageliu, va comentar que es
tractava d'un reglament sol·licitat pels
membres del Consell de Participació
Ciutadana des de l'inici, que exposa com
ha de funcionar. Tots els articles, va dir la
regidora, han estat debatuts i consensuats
pels membres del Consell.
El PSC va proposar d'afegir-hi algunes
puntualitzacions, però la regidora de
Participació Ciutadana va aclarir que es
tractava d'un reglament intern fet pels
membres del Consell, on també ells hi
tenen representació, per organitzar la
manera de funcionar i establir els objectius
que els seus membres plantegen com
assolibles, i així és com ha de ser. El PP
va manifestar els seus desigs que el
Consell posi en pràctica aquest reglament,
pugui debatre qualsevol cosa, i que, alhora,
això sigui positiu per a l'equip de govern.

ERC: A FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR; CiU:
A FAVOR; PSC: ABSTENCIÓ; PP: A
FAVOR

7.- Nomenament de representant de
l'Ajuntament al Consell de
Participació de les escoles bressol
municipals i ratificació de l'acord de
la Junta de Govern Local de creació
d'aquest Consell:

El Ple va ratificar l'acord de la Junta de
Govern Local del 13 de novembre en relació
a la creació d'un consell de participació

ple ordinari del dijous 30 de novembre
per a cada una de les escoles bressol
municipals i, per tant, iniciar el període
establert per a la realització del procés
electoral, que acaba el 15 de desembre.
També va acordar de nomenar la regidora
d'Educació representant de l'Ajuntament
als consells de participació de les escoles
bressol municipals.
La regidora d'Educació, Emília Soler, va
explicar que els consells de participació
de les escoles bressol municipals fins ara
no eren obligatoris i ara si, i que funcionen
igual que els Consells Escolars dels CEIP,
tot i que se'ls anomena diferent.
UNANIMITAT

l'edició, la impressió i el repartiment de
l'Ei! i La revista de Lliçà; la previsió de
regularització del personal de la brigada
municipal d'obres i d'escola bressol; el
parador de la producció de l'energia
fotovoltàica de l'edifici municipal del carrer
de Folchi i Torres; l'habilitació d'un pas de
vianants segur a la cruïlla entre els carrers
d'Anselm Clavé i Pau Claris;
l'abocament d'aigües fecals a l'acabament
del carrer de les Roselles de Can Roure;
la situació de la pròrroga de la compra dels
terrenys de Ca l'Artigues; i un informe
geològic de les obres de clavegueram del
carrer de Josep Maria de Segarra.

8.- Mocions:

CiU diferents preguntes en relació amb
dos temes: la recollida i el transport de
residus municipals i l'empresa municipal
EMO.

El PSC va presentar un moció proposant
de col·locar, urgentment, un semàfor i un
pas per als vianants a la part dreta de la
cruïlla entre els els carrers de Baronia de
Montbui i d'Anselm Clavé, així com a la
cruïlla entre aquest mateix carrer i
l'avinguda dels Països Catalans, al barri
de Sant Joan.
El regidor d'Obres, Francisco León, va
contestar que es tiraria endavant.
UNANIMITAT

10.- Preguntes:

El PP va plantejar diferents preguntes a
l'entorn de nou temes: inundacions al CEIP
Miquel Martí i Pol, el PUOSC 2007, la
compra de terrenys al carrer del
Matarranya, el camí peatonal des del Pla
fins a la Serra, personal de l'Ajuntament,
l'Agenda 21 Local, l'eix ferroviari del Tenes,
busos llançadora cap a les estacions de
ferrocarril de Granollers, Parets i Mollet,
i les al·legacions sobre Can Montcau.

El PSC va plantejar 14 preguntes sobre:
la solució a una claveguera de Can Farell
que aboca les aigües residuals directament
a un torrent; la relació de parcel·les
municipals que s'han venut durant aquesta
legislatura; la publicació a l'Ei! dels
resultats a Lliçà d'Amunt de les eleccions
autonòmiques; la reparació d'una forat de
la carretera de Palaudàries; el parador de
tretze columnes i dues xarxes cedides a
l'Ajuntament per un lliçanenc; la finalització
de les obres de Ca l'Esteper i Pineda Feu;
la resposta a les al·legacions presentades
per la retirada del cobrament de la taxa
per a les franges de prevenció d'incendis
forestals; els diners gastats durant el 2006
amb el proveïdor Miquel Llach i amb

* Nova seu de l'Empresa Municipal d'Obres (EMO):
Des del 23 de novembre passat, l'Empresa Municipal d'Obres (EMO) està instal·lada a un nou local situat
al número 69 del carrer d'Anselm Clavé. Per contactar-hi telefònicament cal continuar trucant a la
centraleta de l'Ajuntament (93 841 52 25).

* Concurs oposició lliure per a la provisió de quatre places de policia local en règim especial,
funcionari de carrera grup D:
Les bases d'aquesta convocatòria i les dates de la presentació de sol·licituds i de les proves les podreu
consultar properament a la pàgina web municipal www.llicamunt.cat.

* Expedició i renovació del DNI a Lliçà d'Amunt:
Ja es pot telefonar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o accedir a la pàgina web municipal www.llicamunt.cat
per sol·licitar dia i hora per a l'expedició o renovació del DNI, que es farà a la seu de la Policia Local.

programació de Nadal
DILLUNS 18 DE DESEMBRE
A les botigues del municipi,
II CONCURS DAPARADORS
A partir daquest dia i fins el 8 de gener alguns
comerços del municipi engalanaran els seus
aparadors per participar en aquest concurs.
A partir de dos quarts de 6 de la tarda, a la
Biblioteca IES Lliçà,
LA PETITECA: TALLER DE NADALES
Vine a pintar la teva nadala i emporta-te-la.

DIMARTS 19 DE DESEMBRE
A partir de dos quarts de 6 de la tarda, a la
Biblioteca IES Lliçà,
LA PETITECA: TALLER DE NADALES
Vine a pintar la teva nadala i emporta-te-la.

DIJOUS 21 DE DESEMBRE
A partir de dos quarts de 6 de la tarda, a la
Biblioteca IES Lliçà,
LA PETITECA: TALLER DE NADALES
Vine a pintar la teva nadala i emporta-te-la.

DIVENDRES 22 DE DESEMBRE
A partir de dos quarts de 6 de la tarda, a la
Biblioteca IES Lliçà,
LA PETITECA: TALLER DE NADALES
Vine a pintar la teva nadala i emporta-te-la.

DIUMENGE 24 DE DESEMBRE
A les 10 de la nit, a lEsglésia de Palaudàries,
MISSA DEL GALL
A dos quarts d11 de la nit, a lEsglésia de
Sant Julià,
MISSA DEL GALL

DILLUNS 25 DE DESEMBRE
A les 11 del matí, a lEsglésia de Sant Julià,
MISSA DE NADAL
A partir de dos quarts de 7 de la tarda, a
lAteneu lAliança,
QUINTO DE NADAL
Organitzat pel Grup dEsplai.

DIMARTS 26 DE DESEMBRE
A les 12 del matí, a lEsglésia de Palaudàries,
MISSA DE SANT ESTEVE

DIMECRES 27, DIJOUS 28,
DIVENDRES 29 I DISSABTE 30 DE
DESEMBRE
De les 4 de la tarda a 8 del vespre, al Pavelló
dEsports,
PARC I NFANTIL I JUVENIL DE NADAL
Espai dactivitats lúdiques per a infants i
adolescents: inflables, tallers, esports,
demostracions a càrrec de bombers,
passejades a cavalls, contes ... (zona infantil)
i jocs en xarxa, tallers, torneigs de
vídeoconsola, joc de pistes... (zona juvenil).

DIUMENGE 31 DE DESEMBRE
A partir de dos quarts d1 de la matinada, a
lAteneu lAliança
FESTA DE CAP DANY
Organitzada per lAteneu lAliança

DIMARTS 2 DE GENER
A les 6 de la tarda, a lAteneu lAliança,
CINEMA INFANTIL: ICE AGE II (Cinema en
català)

DIMECRES 3 DE GENER
A les 6 de la tarda, a lAteneu lAliança,
CINEMA INFANTIL: CARS (Cinema en català)

DIJOUS 4 DE GENER
A les 6 de la tarda, a lAteneu lAliança,
CINEMA INFANTIL: VECINOS INVASORES
(Cinema en català)

DIVENDRES 5 DE GENER
VISITA DE SM ELS REIS MAGS D'ORIENT
Recolliran les cartes i saludaran tots els nens
i nenes de Lliçà dAmunt.
Horaris:
17.00h- Els Reis d'Orient visitaran la
centralitat de Palaudàries
18.30h- Els Reis d'Orient visitaran la
centralitat de la Serra
19.00h- Campament reial a Els Galliners
20.00h- Cavalcada de reis, des dEls Galliners
fins al Pavelló Municipal dEsports

SANT JULIÀ  FESTA MAJOR
DHIVERN
DISSABTE, 6 DE GENER
A les 12 del matí, a lEsglésia de Sant Julià,
MISSA EN HONOR A SANT JULIÀ
A partir de dos quarts d11 de la nit, a lAteneu
lAliança,
REVIVAL 80
Vine a la festa i reviu els anys 80 amb el grup
Revolución 80. El preu de lentrada serà de
5 euros.

DIUMENGE, 7 DE GENER
A les 7 de la tarda, a lAteneu lAliança,
CONCERT DE FOLK amb El Pont dArcalís
El preu de lentrada serà de 5 euros.

agenda
L'AJUNTAMENT PROPOSA:

LES ENTITATS PROPOSEN:

CURS

ASSEMBLEA GENERAL

Gimnàstica postpart

Per la recuperació de l'estat físic que es tenia
abans de l'embaràs. Les classes estan
preparades per realitzar-se amb els nadons.
Dies: dilluns i dimecres, del 8 de gener al 28 de
febrer

Horari: d'11.15 a 12.05 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Preu: 53,15 euros
Informació i inscripcions: de dilluns a divendres,
de 9 a 12 h i de 16 a 21 h, al Pavelló Municipal
d'Esports (tel. 93 860 70 25). Cal portar un
certificat del ginecòleg o de la llevadora que
confirmi que s'és apte per realitzar aquest curs,
una fotocòpia de la targeta sanitària i les dades
bancàries.
ACTIVITATS

Cursos, tallers i altres activitats

Gimnàstica de manteniment per a adults,
Aeròbic per a adults, Batuka, Català, Pintura,
Taller del riure, Quadres en 3 D, Tarot,
Sevillanes, Manualitats per a adults, Reiki i
Balls de saló.
Mesos: de gener a abril
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Informació i inscripcions: Centre Cívic
Palaudàries (carrer del Segre, 65; tel. 93 864
60 10)
EXPOSICIÓ

Associació Casal d'Avis
Dia: dissabte 13 de gener
Hora: 10.30 h (1a convocatòria); 11 h (segona
convocatòria)
Lloc: Casal d'Avis
Organitza: Associació Casal d'Avis
CANTADES

Nadales

Alumnes de P3 a Primer de Primària (dia 15)
i alumnes de Segon a Sisè de Primària (dia
20).
Dies: divendres 15 i dimecres 20 de desembre
Hora: 15.30 h
Lloc: ateneu l'Aliança
Organitza: CEIP Rosa Oriol i Anguera
DIA (MUNDIAL) PER A LA CONSERVACIÓ
DELS SENDERS

Marcatge i conservació dels
senders de la Vall del Tenes

En acabar, s'assistirà a l'Escudella popular
de la Fira de Nadal.
Dia: diumenge 17 de desembre
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: plaça de l'Església
Interessats: cal confirmar l'assistència al
telèfon 93 841 67 99
Organitza: UEC Vall del Tenes

Parlem-nos

Frases de quarant-un alumnes dels Cursos
de Català per a Adults i fotografies de Jordi
Ribó.
Dies i horari: de dilluns a divendres, de 17 a 19
h, i dissasbte i diumenge, d'11 a 13 h, fins al
dijous 21 de desembre
Lloc: ateneu l'Aliança

En nom de tot el Consistori
i en el meu propi, us desitjo
bones festes i que al 2007
es facin realitat els vostres
somnis.
Joaquim Ferriol i Tarafa
Alcalde de Lliçà d'Amunt

