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Campanya de sostenibilitat i 
promoció del comerç local

Consum escolar de verdura i 
hortalisses ecològiques i de proximitat
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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, comuniqueu-nos el vostre nom, 
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@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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Boc’n’Rolls per a tot l’alumnat del municipi:
Reduïm els residus i siguem més sostenibles
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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Iniciem l’any 2020 amb la 
vista posada en la conser-
vació del planeta i la seva 
supervivència més enllà de 
les nostres generacions. 
La ciutadania, les institu-
cions i les empreses hem 
de reflexionar i ser capa-
ços, tots plegats, d’aturar 
la destrucció sense mira-
ments que estem fent del 
nostre medi ambient.

Lliçà d’Amunt és un muni-
cipi amb un entorn natu-
ral envejable amb camps, 
boscos, rierols i fauna. 
Però amb valorar-ho no 
és suficient, també hem 
d’apostar-hi i saber pro-
moure’l i cuidar-lo. És per 
això que des de l’Ajunta-
ment estem treballant per 
ser una administració cada 
cop més sostenible i un 
municipi respectuós amb 
el medi ambient. Serà un 
camí llarg i provablement 
difícil, però estem conven-
çuts de que és el camí que 

hem de seguir.

Els darrers mesos hem 
realitzat petites i grans 
accions en aquest sen-
tit que ens agradaria que 
poguéssiu conèixer: el 
passat mes de febrer vam 
canviar la flota d’autobu-
sos urbans amb vehicles 
de tecnologia híbrida, que 
els fa molt més eficients, 
a la vegada que reduei-
xen l’emissió de gasos i 
la contaminació acústica; 
hem habilitat quatre pous 
d’aigua situats a diferents 
barris del municipi per uti-
litzar l’aigua per a la neteja 
viària; els díptics informa-
tius o llibrets d’activitats, 
com són el de Festa Ma-
jor, Nadal, Fira Tenes, etc. 
s’estan editant en paper 
reciclat o amb paper pro-
vinent de boscos sosteni-
bles; i actualment estem 
canviant progressivament 
les lluminàries dels fanals 
del municipi per passar 

de làmpades de vapor de 
sodi a làmpades amb tec-
nologia Led, una actuació 
que permetrà un gran es-
talvi energètic i econòmic.

A l’interior d’aquest butlle-
tí trobareu notícies sobre 
d’altres iniciatives recents 
que estem portant a ter-
me des de l’Ajuntament: a 
partir d’ara, tot l’alumnat 
dels centres educatius del 
municipi podran utilitzar el 
Boc&Roll que l’Ajuntament 
els regalarà per evitar l’ús 
del paper de plata a l’hora 
d’embolicar els seus en-
trepans; les Escoles Bres-
sol començaran a alimen-
tar els infants amb fruites 
i hortalisses ecològiques 
provinents de productors 
locals; i l’Associació de 
Comerciants i l’Ajunta-
ment promourem l’ús de 
bosses de cotó reutilitza-
bles per anar a fer la com-
pra en una campanya de 
foment del comerç local.

opinió
Lliçà
d’Amunt
un poble 
per viure



gener_ 2020_ 3

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar 
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi 
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la 
reserva de publicitat.

notícies de l’Ajuntament

Boc’n’Rolls per a tot l’alumnat del municipi
Aquesta iniciativa té per objectiu conscienciar els infants i, de retruc les famílies, de la importància de reduir els 
residus i ser més sostenibles.

Aquest gener, com a regal de 
Reis, l’Ajuntament distribuirà 
un total de 2.200 Boc’n’Rolls 
adreçats a tots els alumnes 
matriculats al municipi, des 
de les escoles bressol fins a 
batxillerats i cicle, a més dels 
alumnes del PFI. 
Aquesta iniciativa té per ob-
jectiu conscienciar els infants 
i, de retruc, les famílies de la 
importància de reduir els resi-
dus i ser més sostenibles.  

Entrepans sense alumini!

Precisament, el passat mes 

de maig, els alumnes de 1r de 
Batxillerat de l’Institut Lliçà 
van realitzar un estudi i una 
campanya sobre les conse-
qüències que té, per al medi 
i per a la nostra salut, la pro-
ducció d’alumini, i demana-
ven la substitució d’aquest 
material a l’hora d’embolicar 
els esmorzars. 
L’alumnat va donar a conèi-
xer  una sèrie de dades molt 
interessants: L’alumini és 
l’element químic més abun-
dant del planeta, utilitzat pel 
transport, construcció, elec-
tricitat, envasos, etc. Però, un 
30% de tot l’alumini del pla-
neta és utilitzat per embolicar 
aliments i és l’ús que dóna 
menys vida útil a l’alumini. Al 
transformar la bauxita, que és 
una roca de color vermell, en 
alumini, es produeixen molts 
residus contaminants que 
afecten negativament el sol, 
l’aigua, l’efecte hivernacle i 

la salut. Alguns exemples són 
els fangs vermells, els vapors 
de quitrà, el diòxid de sofre, 
l’aigua fluorada, els gasos 
PFCs, la pluja àcida i els ani-
mals, ja que resulten afectats 
al ingerir productes infectats 
amb alumini. A més dels im-
pactes ambientals, l’alumini 
també provoca efectes so-
bre la salut com ara dany al 
sistema nerviós, demència, 
pèrdua de la memòria, apatia, 
tremolors severs i problemes 
de pulmó, entre altres malal-
ties. 
Els alumnes també van fer una 
estudi sobre el consum d’alu-
mini a l’INS Lliçà, on dels 607 
alumnes que té aquest cen-
tre educatiu, un 73,31% (445 
alumnes) utilitzen l’alumini 
per embolicar els entrepans. 
Si per cada entrepà s’utilitzen 
0,006 kg d’alumini, en un dia 
aquests alumnes consumei-
xen 2,67 kg d’alumini, la qual 

cosa indica que durant el curs 
escolar s’utilitzen un total de 
734,25 kg d’alumini. La pro-
ducció d’aquesta xifra total 
d’alumini implica un consum 
energètic d’uns 10.325,39 
kw/hora, que equival a l’ener-
gia que gasta un habitatge a 
Catalunya durant 11 mesos, i 
emet més 7.266 kg de CO2.
A més, aquests alumnes in-
dicaven on va a parar tota 
aquesta quantitat d’alumi-
ni consumit: a la paperera o 
contenidor de rebuig i, d’aquí, 
a l’abocador, on tardarà entre 
100 i 200 anys a descompo-
sar-se; a l’incineradora, on 
es cremarà i produirà molts 
residus tòxics; o al conteni-
dor groc, on tardarà molt a 
reciclar-se o no arribarà mai a 
fer-ho. Per tant, la millor op-
ció és reduir-ne l’ús.
L’alumnat donava alternatives 
a l’alumini com, per exemple, 
paper de cuina, un drap, bos-

setes de roba o silicona, o el 
Boc’n’Roll.
L’Ajuntament felicita aquest 
grup de 1r de Batxillerat de 
l’INS Lliçà per aquest treball 
de sensibilització tan ben fet 
sobre la importància de la re-
ducció de l’alumini, una me-
sura que l’administració local 
vol potenciar amb la distri-
bució de Boc’n’rolls per a tot 
l’alumnat del municipi.
Us recomanem que mireu 
aquest exemple dels víde-
os fets pels alumnes durant 
aquest projecte: 
https://youtu.be/ElyTp3De-
q5E
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Campanya de sostenibilitat i 
promoció del comerç local
Els lliçanencs i lliçanenques que comprin als comerços adherits a 
la campanya i emplenin una targeta de fidelització obtindran una 
bossa de cotó de regal per reutilitzar-la en les seves compres.

A principis de gener, l’Ajun-
tament, en col·laboració amb 
l’Associació de comerciants, 
empresaris i professionals de 
Lliçà d’Amunt (ACLL), engega-
rà una campanya per incenti-
var la reutilització de les bosses 
de compra i alhora fomentar la 
compra en el comerç local. 
Els lliçanencs i lliçanenques que  
comprin als comerços locals 
adherits a la campanya i emple-
nin una targeta de fidelització 
amb sis compres mínimes de 
10 euros obtindran una bossa 
de cotó de regal per reutilizar-la 
en les seves compres. Al mateix 
temps, participaran en el sorteig 
d’un cap de setmana a un allot-
jament rural del municipi. 
La campanya tindrà una durada 
de tres mesos o fins a exhaurir 
existències.

Llista de comerços i serveis 
adherits a la campanya: 
- Administració de loteria La 
Bruixa d’Oc
- Bar del Centre
- Bar El Molinet
- Carnisseria - Cansaladeria 
Canadell Pi
- Carnisseria Tarabal
- Centre de Fisioteràpia Movi-
ment
- Cicles Albert
- El Meu Hortet
- Equitació Can Janàs

- Farmàcia Marta Sayós
- Farmàcia Montserrat Trullols
- Gràfiques Forte
- Ideal Body
- Informa’t Centre de Formació 
i Educació
- La Botiga
- La Lliçanenca
- New School
- Òptica Lliçà
- Pandora
- Piscinas Trimar
- Quiosc La Cruïlla
- Saló de Bellesa Àngela

Festius locals i calendari 
del 2020
El Ple ordinari del mes de juliol 
del 2019 va aprovar per una-
nimitat les festes locals per 
aquest any 2020. 
La primera festa local coinci-
deix cada any amb el dia del 
patró de Lliçà d’Amunt, Sant 
Julià, que se celebra el 7 de 
gener i enguany cau en di-
marts. 
La segona festa local es fa 
coincidir amb la Festa Major i 
enguany serà el dijous 10 de 
setembre.
Aquests dos dies festius locals 

els trobareu marcats en el ca-
lendari 2020 que s’ha repartit 
juntament amb aquest butlletí 
municipal de gener. 
Aquest calendari, editat per 
l’Ajuntament, està il·lustrat 
amb les fotografies de Josep 
Prims que van formar part de 
l’exposició de Festa Major 
“40 anys d’Ajuntaments de-
mocràtics”. A més, per tal de 
promocionar el comerç local i 
alhora estalviar en el cost del 
calendari, s’hi ha incorporat 
publicitat.  
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Viu el Nadal a Lliçà d’Amunt
Aquest mes de gener continuen les activitats que l’Ajuntament i entitats locals han organitzat per les festes de 
Nadal 2019-2020, que s’allargaran fins al 5 de gener; ara és el torn de la Festa i el Concert de Cap d’Any, i l’arribada 
dels Patges i el Carter Reials, i de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

Gran Festa de Cap d’Any
L’ateneu l’Aliança ha organit-
zat una gran festa per donar 
la benvinguda al 2020, que 
començarà després de les 
campanades, a les 00.45h del 
dimecres 1 de gener, i comp-
tarà amb música amb els djs 
residents. L’entrada té un cost 
de 10€ i també dóna dret a 
consumició. Més informació al 
web www.lalianca.cat.

Concert de Cap d’Any 
Lliçà d’Amunt també donarà 
la benvinguda al 2020 amb un 
concert gratuït, el dimecres 1 
de gener a les 20h al Pavelló 
d’Esports, a càrrec de la Ban-
deltenes. Aquesta formació 
musical ens oferirà un repertori 
variat estilísticament.

L’Oficina dels Somnis i la Vi-
sita del Carter Reial
Els dies previs a la seva arri-
bada, Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient instal·laran l’Ofi-
cina dels Somnis a la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres, on el Patge 
Xumet i la Patgessa Amèlia re-
colliran les cartes que els nens 
i nenes hagin escrit als Reis 
Mags. L’Oficina dels Somnis 

serà a la biblioteca el dijous 2, 
el divendres 3 i el dissabte 4 de 
gener, de les 17h a les 20.30h. 
Paral·lelament, els Centres Cí-
vics de Palaudàries i Ca l’Arti-
gues comptaran amb la visita 
del Carter Reial, que recollirà 
les cartes dels nens i nenes 
de la zona per als Reis Mags i 
les farà arribar a l’Oficina dels 
Somnis. 
El Carter Reial visitarà el Cen-
tre Cívic de Palaudàries el di-
vendres 3 de gener, de les 18h 
a les 20.30h. Aquesta visita 
anirà acompanyada d’activi-
tats infantils i berenar, tot orga-
nitzat per les associacions ve-
ïnals de Can Rovira Nou, Can 
Rovira Vell i Sud, Palaudalba, 
Can Roure i Can Salgot, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment. 
La visita del Carter Reial al 
Centre Cívic de Ca l’Artigues 
serà el dissabte 4 de gener, de 
les 11h a les 14h, juntament 
amb activitats infantils i esmor-
zar, tot organitzat per l’associ-
ació veïnal de la Serra, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

Arribada de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient

Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient, Melcior, Gaspar i Bal-
tasar, arribaran a Lliçà d’Amunt 
el diumenge 5 de gener, amb 
els regals que petits i grans 
esperen amb il·lusió que els 
portin en aquesta nit màgica. 
Ses Majestats començaran la 
visita al nostre poble a les 16h 
al Centre Cívic Palaudàries en 
un acte organitzat per l’Ajun-
tament amb la col·laboració 
de les associacions veïnals 
de Can Rovira Nou, Can Rovi-
ra Vell i Sud, Palaudalba, Can 
Roure i Can Salgot.
Després de la visita a Palau-
dàries, els Reis Mags d’Orient 
començaran la Gran Cavalca-
da pel centre urbà, des de la 
Biblioteca Ca l’Oliveres, amb 
una sortida espectacular, fins 
a l’Ajuntament, en un recorre-
gut amb carrosses carregades 
de regals, caramels i molta 
màgia.
Abans de començar la Caval-
cada, però, Ses Majestats re-
bran en audiència privada els 
10 nens i nenes d’entre 4 i 9 
anys empadronats al municipi 
afortunats en el sorteig cele-
brat entre tots els que van fer 
préstec de llibres a la bibliote-

ca entre el 9 i el 20 de desem-
bre i van omplir una butlleta 
amb aquesta finalitat. 
La Cavalcada seguirà el se-
güent recorregut: carrers de 
Castelló de la Plana (18h), 
Folch i Torres (18.30h, a la 
plaça de Catalunya), Alian-
ça (18.45h) i Anselm Clavé 
(19.15h, davant de l’Ajunta-
ment).
En aquest darrer punt, l’Alcal-
de rebrà Ses Majestats i, junts, 

sortiran al balcó de la Casa 
Consistorial, on els Reis Mags 
d’Orient rebran la Clau, l’Estel 
i el Cor de Lliçà d’Amunt, llegi-
ran el pregó reial i s’oferirà un 
espectacle final per a tots els 
assistents.

* Recordeu que s’utilitza l’eti-
queta #ViuelNadalaLliçà per a 
totes les notícies relacionades 
amb Nadal que es publiquen a 
les xarxes socials municipals.
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L’hora del vermut a Ca l’Oliveres: batuts 
saludables per començar l’any
La Biblioteca vol començar l’any 
en forma, amb un tast de batuts 
saludables, que tindrà lloc el 
dissabte 18 de gener a les 12h 
a càrrec de Gina Estapé. Cal 
inscripció prèvia a partir del 2 de 
gener.
Vine i descobreix com inclou-
re més verdures i fruites al teu 
dia a dia! T’explicarem com cal 
preparar els batuts verds perquè 
siguin saludables i podràs tastar 
quatre combinacions delicioses i 

diferents.
La Gina Estapé és dietista in-
tegrativa i amant de la cuina 
saludable, Tècnica superior en 
Dietètica, creadora del blog My 
Helalthy Bites, on comparteix 
receptes dels plats que penja a 
Instagram. Col·labora com a die-
tista i redactora a Etselquemen-
ges.cat, la primera revista en 
línia de salut i nutrició en català.
La següent sessió de l’Hora del 
vermut a Ca l’Oliveres tindrà 

Comença un nou any i tot és possible...
Com ja és tradició cada mes de 
gener, la Biblioteca organitza 
una activitat relacionada amb 
bons propòsits per al nou any 
que comença.
El dijous 30 de gener a les 18h, 
la lliçanenca Alicia Sánchez 
Pérez, autora dels llibres Todo 
es posible: los límites los pones 
tu, El experimento, La voz de 
tu cabez i Tus deseos te están 
esperando, portarà a terme un 
taller obert a totes les edats per 
començar el nou any amb cons-

ciència. 
“TOT ÉS POSSIBLE”
I si poguéssis escollir?
Vivim a remolc de les decisions 
que vàrem prendre en el passat. 
Mai no trobem el moment d’atu-
rar-nos, escoltar-nos i pregun-
tar-nos: Què és el que realment 
vull? 
No ho fem perquè no som cons-
cients de la importància...  Però, 
qui sap on va, on pot arribar. En 
aquest taller posarem les coor-
denades del nostre any 2020.

Activitats destacades de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Dins de la programació de la Biblioteca Ca l’Oliveres per aquest mes de gener destaquen un taller per començar el 
nou any amb consciència, un tast de batuts i un passeig per la vida i obra de l’escriptora Teresa Pàmies. 

Un passeig per la vida i 
obra de Teresa Pàmies
La comissària de l’Any Teresa 
Pàmies, Montse Barderi, visita-
rà la Biblioteca Ca l’Oliveres, el 
dimarts 21 de gener a les 18h, 
per fer un passeig per la vida i 
obra d’aquesta escriptora, pe-
riodista i activista catalana. 
Fa 100 anys va néixer la que 
molta gent ha definit com la 
gran cronista d’una època, 
com la memòria viva de la nos-
tra història, però, com ens re-
corda Teresa Pàmies, “de me-
mòria, cadascú té la seva”. 
El 13 de març de l’any passat 
s’inaugurava l’any Teresa Pà-
mies amb motiu del centenari 
del seu naixement. 
Teresa Pàmies, mare del també 
escriptor Sergi Pàmies, estudià 
Periodisme a Mèxic, des de 
l’exili col·laborà a les revistes 
catalanes Serra d’Or  i a Orifla-
ma, i al tornar a Catalunya va 
seguir col·laborant en diversos 
mitjans de comunicació com el 
diari AVUI, a la revista Presèn-
cia i a Catalunya Ràdio. 
La seva obra inclou una cin-
quantena de llibres: Testament 
a Praga (Premi Josep Pla de 

narrativa 1970), Quan érem 
capitans, Va ploure tot el dia, 
Quan érem refugiats, Si vas a 
París, papà..., Gent del meu 
exili, Crònica de la vetlla, Dona 
de pres, Los que se fueron, 
Amor clandestí, Maig de les 
dones. Crònica d’unes jorna-
des, Cròniques de nàufrags, 
Busqueu-me a Granada, Pra-
ga, La filla de Gudari, Estem en 
guerra, entre d’altres. 

Nova formació en ACTIC mitjà
L’ACTIC és un certificat de la 
Generalitat de Catalunya que 
acredita les Competències en 
Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació que té ca-
dascú. Per obtenir aquesta 
acreditació cal presentar-se a 
l’examen ACTIC (bàsic, mitjà i 
avançat), que es pot realitzar a 
qualsevol centre de Catalunya 
que sigui centre col·laborador, 

fent la inscripció a través del 
web https://actic.gencat.cat
La Biblioteca Ca l’Oliveres dis-
posa dels llibres de l’ACTIC per 
qui vulgui preparar-se l’examen 
a casa, i des de l’any passat 
també s’ofereixen formacions 
de preparació a l’ACTIC nivell 
mitjà, per tal de resoldre dubtes 
i adquirir nous coneixements a 
l’hora de presentar-se a l’exa-

men.
La nova formació en prepara-
ció per a l’examen ACTIC nivell 
mitjà començarà a finals de ge-
ner i es portarà a terme tots els 
dijous de 18h a 20h. Les places 
són limitades i cal inscriure’s 
prèviament a la biblioteca. Per 
inscriure’s cal tenir coneixe-
ments previs de nivell bàsic de 
l’ACTIC. 

lloc el dissabte 8 de febrer a les 
12h i tractarà sobre “La cultura 
de la calçotada”; es coneixerà 
la tradició dels calçots i de les 
salses de romesco i salvitxada, 
i s’elaborarà i tastarà una salsa 
de romesco, a més d’aprendre 
receptes per fer amb aquesta 
salsa. La sessió anirà a càrrec 
del Parc de les Olors del Serrat. 
Cal inscripció prèvia a partir del 
20 de gener. Les places són li-
mitades. 
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Presentació del llibre “La ternura del 
árbol marchito”

Festa de Sant Antoni Abat
La celebració d’enguany se centrarà en la cercavila dels Tres Tombs 
i la benedicció d’animals. 

DIUMENGE 26 DE GENER

ESMORZAR PER ALS PARTI-
CIPANTS
De 9h a 11h Pinar de la Riera

CERCAVILA DELS TRES 
TOMBS
12.30h Sortida des del Pinar de 
la Riera, direcció a la plaça de 
l’Església i tornant al Pinar de 
la Riera.

BENEDICCIÓ D’ANIMALS
13h Plaça de l’Església

“DE L’HORT A LA BIBLIOTE-
CA”. EXPOSICIÓ: “EINES I 
ESTRIS DEL CAMP. TRACCIÓ 
ANIMAL. EL CAVALL, EL CAR-
RO, SANT ANTONI”
Del 20 de gener al 6 de març 
Horari: en horari de la biblioteca

Amb la col·laboració del Grup 
L’Abans.

Després d’uns anys de des-
cans, la Comissió de Sant An-
toni Abat tornarà a organitzar 
aquesta festa de cara a l’any 
2021. Aquest any, però, com 
en els darrers, serà l’Ajunta-
ment qui l’organitzi, per no 
perdre una de les festes més 
antigues del nostre municipi, 
amb més de 80 anys d’història. 
La Festa de Sant Antoni Abat 
d’enguany tindrà lloc el diu-
menge 26 de gener i se cen-
trarà en la cercavila dels Tres 
Tombs i la benedicció d’ani-
mals. No hi haurà activitats al 
Pinar de Riera, només un es-
morzar per als participants a la 

festa organitzat per l’Associa-
ció de Veïns de Can Xicota. 

Festa de Carnaval
L’Ajuntament ja està organit-
zant la Festa de Carnaval, que 
se celebrarà el dissabte 22 de 
febrer. Es mantindrà el format 
d’altres anys amb la rua i el 
concurs de disfresses com a 

actes principals. En el proper 
Informa’t sortirà tota la pro-
gramació detallada, però ja 
es poden consultar les bases i 
els terminis del concurs al web 
municipal.

La sala d’actes de la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres serà la seu de 
la presentació, el divendres 31 
de gener a les 18h, del llibre 
La ternura del árbol marchito 
d’Alicia Rojas, a càrrec del 
poeta Luis Endrino Fuentes.
Alicia Rojas és una barce-
lonina  amb familiars a Lli-
çà d’Amunt, on presentarà 
aquest llibre, que és la seva 
primera novel·la publicada. 
Desde niña me sentí atraída 
por el mundo de las letras, 
con especial preferencia por 
la literatura hispanoamerica-
na. Me apasiona el relato cos-
tumbrista que abarca la épo-
ca barcelonesa de la primera 
mitad del siglo pasado. Soy 

escritora de oído, de tempe-
ramento, aunque también po-
dría definirme como autora 
visual. Para narrar y describir 
necesito ver y escuchar. Que 
la historia sea real o inventa-

da, es indiferente, lo que an-
helo es la autenticidad de mis 
personajes y esa verdad que 
les otorga la gracia de pro-
vocar emociones capaces de 
trascender la realidad.

“Les del ganxet”
Cada dimecres a les 18h es 
troben “Les del Ganxet” en un 
espai de la Biblioteca Ca l’Oli-
veres per fer ganxet i punt de 
mitja amb l’ajuda de l’Elisabet 

Cladellas. Si voleu aprendre a 
fer una bufanda, un jersei, un 
ponxo o una manta com elles 
podeu venir els dimecres a la 
biblioteca. 
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Alumnes de 3r B de l’escola Rosa Oriol.

Alumnes de 3r A de l’escola Rosa Oriol.

Visites escolars a l’Ajuntament 
Els alumnes de 3r de Primària 
de l’escola Rosa Oriol i Angue-
ra van visitar l’Ajuntament, el 
passat mes de novembre, dins 
del marc de l’activitat “Conèi-
xer l’Ajuntament”, inclosa en 
el PAE (Programa d’Activitats 
Educatives) que l’administra-
ció local ofereix als centres 
escolars.
Els objectius d’aquesta activi-
tat són apropar l’Ajuntament 
als nens i nenes, que coneguin 
el mecanisme de funciona-
ment de l’administració local 
i que prenguin consciència de 
pertànyer a una comunitat.
L’alumnat va xerrar una bona 
estona amb l’Alcalde, Ignasi 
Simón, i va poder veure de pri-
mera mà com és el dia a dia de 
l’administració local. 

Divulgació de conceptes i avenços 
científics 
En el marc de la Setmana de la 
Ciència, un grup d’alumnes de 
1r de Batxillerat de l’INS Lliçà 
va assistir, el passat  19 de no-
vembre, a una xerrada divul-
gativa sobre avenços científics 
a partir de la ciència ficció, 
una  activitat inclosa en el PAE 
(Programa d’Activitats Educa-
tives) que l’administració local 
ofereix als centres escolars.
L’objectiu d’aquesta activitat, 
anomenada “La ciència i la fic-
ció-Setmana de la ciència” és 

fer divulgació de conceptes i 
avenços científics. 

Els alumnes del PFI fan 
tallers d’ocupació
La regidoria de Promoció 
Econòmica va desenvolupar 
dos tallers, durant el mes de 
desembre, al PFI d’Auxiliar 
d’Hoteleria: cuina i serveis de 
restauració, a través del Pro-
grama d’Activitats Educatives 
(PAE) de la regidoria d’Educa-
ció.
En el primer taller, els alum-
nes van conèixer les pròpies 
competències transversals, a 
través d’un exercici d’autoco-
neixement, així com les més 
demandades al món laboral 

actual (per ocupacions). En el 
segon taller, van introduir les 
competències al currículum - 
perfil professional, desenvolu-
pant individualment un model 
propi i incloent-hi també l’ob-
jectiu professional, la forma-
ció i les darreres experiències 
com a auxiliars de cuina als 
restaurants La Cruïlla i Portal 
Vell.

Els usuaris decoren el 
jardí de l’Espai Creix
Els infants i adolescents de 
l’Espai Creix han donat una 
nova imatge al jardí de Can 
Godanya.
S’han pintat els testos de co-
lors vius i amb paraules com 
Felicitat, Amor, Autoestima, 

Creixement, Força, Motivació, 
Empatia, Respecte, Tolerància, 
etc. i s’han plantat noves flors. 
D’aquesta manera, s’ha fet 
partíceps i responsables als 
usuaris de l’Espai Creix de la 
cura i benestar del lloc.  
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Arriba la 3a Esquiada Jove
Després de l’èxit de les darreres edicions, les regidories d’Infància i 
Joventut, i Esports organitzen, per tercer cop, l’Esquiada Jove. 

L’Esquiada Jove està adreça-
da al jovent de 14 a 30 anys, 
que podran esquiar o fer snow 
durant tot el dissabte 15 de 
febrer  a l’estació d’esquí La 
Masella, per un preu molt eco-
nòmic, ja que la  sortida té dife-
rents preus subvencionats per 
l’Ajuntament:
• Preu de 25€ per a joves em-
padronats/des a Lliçà d’Amunt. 
Inclou: transport en autocar, 
forfait i assegurança de pista. 
Els i les joves participants hau-
ran de portar el seu propi mate-
rial d’esquí o snow.
• Preu de 30€ per a joves d’al-
tres municipis. Inclou: transport 
en autocar, forfait i asseguran-
ça de pista. Els i les joves parti-
cipants hauran de portar el seu 
propi material d’esquí o Snow.
• Preu de 46€ per a joves em-
padronats/des a Lliçà d’Amunt 
amb lloguer de material. Inclou: 
lloguer de material (pals, botes, 
esquís o snow i casc), transport 
en autocar, forfait i asseguran-
ça de pista. L’Ajuntament re-
servarà prèviament el material 
que els i les joves participants 
recolliran en arribar a l’estació 
d’esquí.
• Preu de 55€ per a joves d’al-
tres municipis amb lloguer de 
material. Inclou: lloguer de 
material (pals, botes, esquís o 
snow i casc), transport en au-
tocar, forfait i assegurança de 
pista. L’Ajuntament reservarà 
prèviament el material que els i 
les joves participants recolliran 
en arribar a l’estació d’esquí.

L’autocar sortirà a les 6h del 
matí des de l’Espai Jove El 
Galliner (edifici de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres) i farà parada als 
Centres Cívics de Ca l’Artigues 
i Palaudàries. La tornada serà 
al mateix lloc de sortida apro-
ximadament a les 19h/19:30h.
 
Inscripcions

Les inscripcions tindran lloc del 
13 de gener al 3 de febrer. 

Les inscripcions s’han de fer 
a través del formulari en línia 
habilitat a la web www.espaijo-
vegalliner.cat. El pagament del 
cost de l’activitat també s’hau-
rà de fer en línia mitjançant el 
mateix formulari en el moment 
de la inscripció.
En cas de tenir problemes 
amb la inscripció a l’activitat, 
es prega contactar amb la re-
gidoria de Joventut de dilluns 
a divendres de 16h a 20h a 
l’Espai Jove El Galliner; per 
correu electrònic a elgalliner@
llicamunt.cat; trucant per telè-
fon al 93 860 70 01; o escrivint 
un WhatsApp al telèfon 673 93 
09 37.
Per a més informació, també us 
podeu adreçar a l’Espai Jove El 
Galliner a través d’aquests ma-
teixos canals. 

ESQUIADA
JOVE

DISSABTE 15 DE FEBRER

LA MASELLA
p e r  j o v e s  d e  1 4  a  3 0  a n y s
LA MASELLA

P r e u  b à s i c  J O V E S  

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

P r e u  a m b  l l o g u e r  

d e  m a t e r i a l  J O V E S  

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

30

55

€30

€55

w w w . e s p a i j o v e g a l l i n e r . c a t

INSCRIPCIONS EN LINEA
Del 13 de Gener al 3 de Febrer

P R E U  B À S I C  e m p a d r o n a t s

P R E U  a m b  l l o g u e r  d e  
m a t e r i a l

25

46

€25

€46

Nous integrants del 
Consell d’Infants

A principis del 2019 es va po-
sar en marxa el Consell d’In-
fants de Lliçà d’Amunt, un 
òrgan de participació infantil 
que té els objectius de treba-
llar amb els nens i nenes del 
municipi els valors i principis 
de la democràcia, sensibilitzar 
i conscienciar sobre les ne-
cessitats de l’entorn immediat 
i dona-los l’oportunitat d’im-
plicar-se en temes i projectes 
vinculats en la transformació 
real del municipi. En definitiva, 
un òrgan on els infants tenen 
l’oportunitat d’exercir la ciuta-
dania, aportant la seva opinió 
sobre aspectes relacionats 
amb la millora del poble. 
El Consell d’Infants està for-
mat per nens i nenes de 5è i 
6è de Primària de les tres es-
coles del poble. Cada curs es-

colar es renova la meitat del 
Consell.
El nou Consell d’Infants per 
aquest curs escolar 2019-
2020 es va constituir el pas-
sat 29 de novembre durant 
un acte on van ser-hi presents 
l’Alcalde, Ignasi Simón, i el re-
gidor d’Educació, Fran Sánc-
hez, que van encoratjar els in-
tegrants a treballar pel poble. 
Durant l’acte, es va donar 
la benvinguda als nous in-
tegrants (nens i nenes que 
aquest curs fan 5è) i es van 
acomiadar alguns integrants 
de l’anterior Consell (nens i 
nenes que el curs passat feien 
6è), als quals es va lliurar un 
petit obsequi d’agraïment. 
El Consell Escolar 2018-2019 
va elaborar una vintena de 
propostes per a l’Ajuntament. 
El nou Consell Escolar 2019-
2020 s’inicia també amb mol-
tes ganes d’expressar pro-
postes i necessitats dels més 
petits que facin créixer el nos-
tre municipi. 

Nou Consell d’Infants 
2019-2020
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Nous plafons divulgatius 
a la bassa de Can Dunyó

Tractament contra la processionària del pi

Sol·licita la targeta d’usuari de la deixalleria 
i la bonificació per compostatge domèstic
Del 2 de gener al 28 de febrer 
és el període per sol·licitar la 
targeta d’usuari de la deixa-
lleria i la bonificació per com-
postatge domèstic.
La targeta d’usuari de la dei-
xalleria només s’ha de sol·li-
citar una única vegada i no 
cal fer cap tràmit addicional 
perquè s’apliqui la bonificació 
prevista a l’ordenança fiscal 
que regula la taxa de recollida 
d’escombraries. Per obtenir 
la bonificació cal haver uti-
litzat un mínim de 8 vegades 
la deixalleria durant l’any, i el 
descompte s’aplica en la taxa 
de l’any següent. La sol·licitud 
es fa presencialment a l’Ajun-
tament i cal presentar el darrer 
rebut del pagament de la taxa 
de recollida d’escombraries 

(si és un habitatge llogat cal 
presentar el contracte d’arren-
dament).
Per altra banda, el compos-
tatge domèstic és una pràc-
tica senzilla de reciclatge de 
les restes vegetals i de la cui-
na que permet obtenir com-
post, una terra vegetal que 
podreu aplicar al vostre jardí 
i als testos. Si ja ho feu o es-
teu interessats a fer-ho també 
podeu sol·licitar una bonifi-
cació de la taxa de recollida 
d’escombraries. La sol·licitud 
es fa presencialment a l’Ofi-
cina de Gestió Tributària i cal 
presentar el darrer rebut del 
pagament de la taxa de reco-
llida d’escombraries (si és un 
habitatge llogat cal presentar 
el contracte d’arrendament). 

Trobareu informació de com 
convertir-vos en compostaires 
professionals al web munici-
pal www.llicamunt.cat. També 
podeu demanar un composta-
dor que l’Ajuntament subven-
ciona al 50%.

La processionària del pi és una 
papallona que en el seu estat 
larvari produeix pèls amb una 
forta capacitat urticant i al·lèr-
gènica en les persones. També 
arriba a provocar efectes sobre 
els arbres on creix, típicament 
coníferes i en especial pins. Per 
tot plegat, però sobretot per 

prevenir els efectes sobre la 
salut, cal fer un tractament pre-
ventiu.
Els passats 27, 28 i 29 de no-
vembre en horari nocturn de 
23:00 a 06:00 hores es va fer un 
tractament fitosanitari mitjan-
çant atomització sobre els pins 
situats en zones verdes i espais 

públics de tot el municipi i tam-
bé en aquells que estan en zo-
nes de pas de vianants.
L’empresa contractada va se 
Centroplag, SL.
El producte que es va utilitzar va 
ser Belthirul 16 SC. No es tracta 
d’un producte químic de síntesi 
i no té termini de seguretat.

La bassa de Can Dunyó comp-
ta amb dos nous plafons di-
vulgatius on hi ha un codi QR 
amb informació associada. Un 
dels plafons enllaça amb el 
blog d’un fotògraf i l’altre amb 

un vídeo pagat per la Diputació 
de Barcelona on ha participat 
l’alumnat de l’Institut Hipàtia. 
La producció dels plafons ha 
comptat amb un ajut del Con-
sorci Besòs Tordera.
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Els alumnes del PFI, 
finalistes de la 3a edició 
del concurs de cuina de la 
Fira del Torró de Llinars
Els alumnes del PFI d’Auxiliar 
d’Hoteleria: cuina i serveis de 
restauració de Lliçà d’Amunt 
van quedar en segona posició 
(a només un punt de diferència 
del primer classificat) en la 3a 
edició del concurs de cuina de 
la Fira del Torró de Llinars del 
Vallès, que va tenir lloc el pas-
sat 30 de novembre. 
Els alumnes lliçanencs van 
competir pel primer premi amb 
Granollers cuinant a l’escenari 
d’una carpa, de manera autò-
noma, només rebent alguna 
indicació dels professors i amb 
l’escalf de tutors i familiars des 

del públic. 
El jurat va destacar la dificultat, 
la presentació i la qualitat dels 
plats d’ambdós finalitstes.
Enguany, com a novetat, hi va 
haver un duel de cuiners, on 
van competir dos dels alumnes 
de Lliçà d’Amunt. I, tot i que el 
jurat va tenir dificultats per ar-
ribar al veredicte, el guanyador 
va ser Javier Tubau, i Quim 
Aguilera va quedar en segona 
posició. 
En la cloenda del concurs, l’Al-
calde de Llinars va fer lliura-
ment dels premis i de diplomes 
a tots els participants. 

Xerrada: Primers auxilis, 0-3 anys
La propera xerrada del Progra-
ma de formació i suport a les 
famílies 2019-2020 tindrà lloc 
el dilluns 20 de gener, de les 
17.30h a les 19h, a la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres, i porta per títol 
“Primers auxilis, 0-3 anys”. 
L’Equip d’Atenció Primària de 
la Vall del Tenes ens parlarà 
de com prevenir accidents en 
aquesta etapa i com actuar en 
cas que es produeixin. Es trac-
taran temes com accidents a 

la llar, trànsit, en zones de lleu-
re, i primers auxilis en cas de 
lesions, cremades, ennuega-
ments...
La xerrada és gratuïta, però 
per participar-hi cal inscriure’s 
prèviament a través del c/e 
llam.educació@llicamunt.cat o 
el tel. 93 860 72 20. Caldrà un 
mínim de 20 persones per dur-
se a terme. 
També hi haurà servei d’acolli-
da per infants de 3 a 12 anys. 

Les escoles bressol 
consumeixen verdures i 
hortalisses ecològiques i de 
proximitat
Aquesta iniciativa combina una bona pràctica ambiental, la millora 
de la salut a través de l’alimentació i la promoció de l’agroecologia i 
els productes agrícoles de productors locals. 

El mes de novembre, després 
d’organitzar-ho durant uns 
mesos, i fruit de la voluntat de 
promoció de l’agroecologia 
i els productes agrícoles de 
proximitat, les dues escoles 
bressol municipals van co-
mençar a incorporar verdura 
i hortalisses ecològiques en 
els aliments que es donen als 
infants, que en alguns casos 
són produïts en una finca local 
amb certificació de producció 
ecològica, Can Quimet Gall.
Els productors agrícoles lo-
cals implicats en el projecte 
han estat l’Oriol Canadell, la 
cooperativa la Kosturika i el 
mateix Can Quimet Gall. Per 
una qüestió pràctica relaci-
onada amb el baix volum de 
demanda i la necessitat de 
repartiment, s’ha arribat a un 
acord per tal que el primer 
any, com a experiència pilot, 
fos la finca de Can Quimet 
Gall qui s’ocupés de fer el 

proveïment i repartiment del 
producte.
Un altre aliment que es plan-
teja incorporar en breu als 
menús és el iogurt fabricat a 
Granollers amb llet ecològica 
produïda a Can Joans, un al-
tre productor local del nostre 
municipi.
Aquesta iniciativa, que com-
bina una bona pràctica am-
biental amb una millora de la 

salut a través de l’alimenta-
ció, també és una de les ac-
cions que contempla l’Estudi 
estratègic de dinamització 
agrícola de la Vall del Tenes, 
encarregat per la Mancomu-
nitat Intermunicipal de la Vall 
del Tenes amb el suport dels 
quatre municipis integrants, 
Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, 
Santa Eulàlia de Ronçana i 
Bigues i Riells.



12 - 

notícies de l’Ajuntament

ESTANC LLIÇÀ EXP. NÚM. 1
C. Anselm Clavé, 92 Lliçà d’Amunt Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3

B-10

10 VIATGES SENSE 
TRANSBORDAMENT

El Consell d’Administració de 
l’Autoritat del Transport Me-
tropolità va aprovar, el pas-
sat 12 de desembre, la nova 
proposta de títols i tarifes de 
transport públic per al proper 
2020. La nova política tarifària 
afavorirà les persones usuàri-
es més recurrents, amb una 
baixada de preu molt impor-
tant, de l’ordre del 25%, en 
els abonaments de transport. 
Els nous títols i preus es po-
dran adquirir a partir de l’1 de 
gener en els punts de venda 
habituals. 
Destaca la creació de la 
T-usual, una targeta pensa-
da per poder realitzar viatges 
il·limitats durant 30 dies. Serà 
personalitzada, és a dir, amb 
DNI de la persona titular, i no 
la podrà utilitzar ningú altre. El 
seu preu per a una zona tari-
fària serà de 40 euros.
La segona targeta de nova 
creació és la T-casual, la 
nova targeta de 10 viatges, 
unipersonal: la podrà utilitzar 
qualsevol persona que en si-
gui la portadora, però no per-
metrà viatjar al mateix temps 
més d’una persona. El seu 
preu, per a una zona tarifària, 
serà d’11,35 euros.
També s’ha creat un nou tí-
tol denominat T-familiar, que 
permetrà fer 8 viatges en 30 
dies consecutius des de la 
seva primera validació. Tindrà 
un preu de 10 euros per a una 
zona tarifària i entrarà en vi-
gor l’1 de març. Una targeta 
de caràcter multipersonal que 
no requereix cap acreditació.
Una altra de les novetats és la 
reducció de preu de la T-jove 
en un 25%, targeta amb la que 
els menors de 25 anys poden 
fer viatges il·limitats durant 
90 dies consecutius; la T-jove 

d’una zona tarifària passarà 
dels 105 actuals a 80 euros a 
partir del dia 1 de gener. Igual 
que la T-usual es tracta d’un 
abonament personalitzat que 
precisa del DNI de la persona 
usuària, i només aquesta per-
sona pot utilitzar.
D’altra banda, cal destacar 
que s’elimina el cost inicial 
d’emissió de 35 euros de la 
T-16, targeta gratuïta també 
personalitzada que permet fer 
viatges il·limitats als menors 
de 16 anys dins la zona tari-
fària en la que resideix el nen 
o la nena. Sí que es mantindrà 
el cost de 35 euros en cas de 
duplicat per pèrdua.
La quarta targeta de nova 
creació aquest 2020 és la 
T-grup, una targeta multiper-
sonal que, amb el mateix cost 
unitari que la T-casual, per-
metrà fer 70 viatges en 30 
dies (79,45€ per a una zona). 
És un títol pensat per a l’ús 
ocasional del transport públic 
per part de grups, com ara 
escolars, esportius o d’altres. 
En ser multipersonal, es pot 
validar tantes vegades com 
les persones usuàries vulguin 
en un mateix trajecte, fins al 
màxim de 70.
La T-dia, amb viatges il·limi-
tats durant 24 hores, passarà 
a valer 10,50€, la d’una zona 
tarifària. Continuarà en vigor 
la T-verda, gratuïta i amb vi-
atges il·limitats durant tres 
anys per a persones que ha-
gin desballestat el seu vehi-

cle privat contaminant i hagin 
renunciat a comprar-ne cap 
altre en tres anys. A l’àm-
bit metropolità (36 munici-
pis), la gestiona l’AMB a tra-
vés d’AMB Informació. Fora 
l’àmbit metropolità, per a les 
persones empadronades a la 
resta de municipis de la xarxa 
integrada, l’AMTU.
D’altra banda, s’eliminen els 
títols T-trimestre, T-50/30 i 
T-70/30. 

Consolidació de la tarifació 
social

Pel que fa a la gamma de títols 
de tarifació social, es man-
tenen els títols FM/FN per a 
famílies monoparentals i nom-
broses, amb una reducció del 
preu d’un 25% de mitjana, 
excepte l’abonament trimes-
tral, que desapareix en fer-ho 
la T-trimestre. També es manté 
la bonificació de la T-usual per 
a persones en situació d’atur 
que reuneixin les condicions 
establertes, títol que es conge-
la amb un preu de 9,95 €.

Títols adquirits durant el 
2019: bescanvis i caducitat

L’actual T-10 es podrà utilitzar 
fins al 29 de febrer amb ca-
ràcter multipersonal. Tots els 
altres títols adquirits el 2019 
podran utilitzar-se fins a la 
seva data de caducitat.
A partir de l’1 de març es po-
drà adquirir la T-familiar.

Canvis en els títols i tarifes del 
transport públic per al 2020
A partir de l’1 de gener de 2020, els títols canvien de denominació i 
característiques, i això també comporta una canvi de tarifes. 

Conveni entre els 
Ajuntaments de Lliçà i 
Santa Eulàlia, i Sorea

Els ajuntaments de Lliçà 
d’Amunt i Santa Eulàlia de 
Ronçana i l’empresa Sorea van 
signar un conveni, el passat 
25 de novembre, per regular 
aspectes tècnics i econòmics 
del traspàs d’una cinquantena 
d’abonats del servei d’aigua de 
Lliçà d’Amunt al servei d’aigua 
de Santa Eulàlia de Ronçana. 
Es tracta del veïnat de tres car-
rers del barri de Pinedes de 

Castellet de Santa Eulàlia de 
Ronçana a qui històricament 
Lliçà d’Amunt ha donat servei 
d’aigua perquè no hi arriba-
ven les connexions a la xarxa 
d’aigua de Santa Eulàlia. Ara, 
però, l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia ha fet arribar les conne-
xions a aquest barri i finalment 
el veïnat podrà connectar-se a 
la xarxa d’aigua del municipi 
que  li correspon. 
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TLA anul·la parades de la 
línia A1 de Ca l’Esteper en 
l’expedició de les 7.49h
Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) ha anul·lat algunes para-
des de la línia A1 del barri de 
Ca l’Esteper en l’expedició de 
les 7:49h en direcció al centre 
urbà, per problemes de satura-
ció de passatge. 

Les persones usuàries del ser-
vei en aquesta franja horària, 
poden adreçar-se a les para-
des de TLA més properes cor-
responents a les línies A2, ex-
pedició de les 7:53h, o l’A42, 
de les 7:50h. 

Zona de “Petó i adéu” a 
l’escola Els Picots
Aquest mètode per deixar i recollir els nens a l’escola té per objectiu 
afavorir la seguretat reduint el nombre de vehicles que circulen dins 
la zona d’estacionament. 

L’Ajuntament va pintar, el pas-
sat desembre, una àrea de 
“Petó i adéu” a l’entorn de 
l’escola Els Picots del centre 
urbà, que entrarà en funcio-
nament a partir del dimecres 8 
de gener. Es tracta d’un espai 
d’aparcament que a les hores 
d’entrada i sortida de l’escola 
(des d’un quart d’hora abans 
fins a un quart d’hora després; 

la regulació horària estarà in-
dicada en plafons informatius) 
estarà reservat perquè les fa-
mílies que porten els fills a 
l’escola amb cotxe puguin pa-
rar uns segons i, de forma rà-
pida, acomiadar els menuts a 
peu de vorera des del vehicle, 
sense interrompre el trànsit; 
també a l’hora de recollir-los 
de l’escola. 

L’objectiu és que el “Petó i 
adéu”, delimitat de forma ben 
visible, funcioni com una me-
sura per augmentar la segure-
tat dels alumnes i evitar taps 
de trànsit. 
“Petó i adeu” és l’adaptació 
de la iniciativa “Kiss and ride”, 
un projecte pioner que ja fa 
temps que funciona amb èxit 
en diferents ciutats europees.

Nou aparcament públic al centre urbà
La Junta de Govern Local del 
23 de setembre va aprovar 
inicialment el Projecte d’urba-
nització per a un aparcament 
públic a l’avinguda Països Ca-
talans, 16 - carrer de la Fàbri-
ca, 2, en una part d’una parce-
l·la municipal. 
Aquest nou aparcament pú-
blic, amb dos accessos, un 
d’entrada i un de sortida, tin-
drà un total de 79 places, que 

es combinaran entre estacio-
nament limitat i lliure. 
El cost de les obres d’urba-
nització anirà a càrrec de Bon 
Preu, SAU, amb el qual l’Ajun-
tament ha signat un conveni, 
ja que ha estat una proposta 
d’aquesta empresa que té ne-
cessitat de més aparcament 
pròxim al supermercat situat 
al Polígon Industrial Molí d’en 
Fonolleda.  

La Xarxa C17 continua 
reivindicant millores
El Consell General de la Xarxa 
C17 a Granollers es va reunir el 
passat 29 de novembre per no-
menar els nous membres de la 
comissió executiva d’aquesta 
associació constituïda a Vic el 
20 de novembre de 2015. 
Aquest primer Consell General 
del nou mandat municipal va 
servir per fer repàs dels 11 ei-
xos estratègics de la xarxa que 
són: El desdoblament de la R3; 
Solucions a la carretera C-17; 
El Pla Director del Circuit de 
Catalunya; Jocs Olímpics Bar-
celona-Pirineus 2030; Polígons 
industrials; Impuls de la FP Dual; 
El transport de mercaderies; 
Corredor elèctric de la C-17; El 
transport públic per carretera; 

Projectes europeus d’especia-
lització i competitivitat territorial 
i Gestió assistencial de la salut. 
D’aquests projectes estratègics 
es va fer especial atenció en te-
mes concrets com són el tercer 
carril de la C17, el desdoblament 
de la R3 i el nou equipament de 
radioteràpia.
La Xarxa C17 és un projecte ter-
ritorial estratègic que  treballa 
per tal que el corredor de la C17 
esdevingui un eix de promoció 
econòmica conjunta que per-
meti potenciar l’ocupació en el 
seu àmbit.
La reunió va comptar amb l’as-
sistència del regidor de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, Marc Palet. 
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Durant la setmana del 18 al 24 
de novembre, els dos Casals 
de la Gent Gran municipals 
van portar a terme una pro-
gramació especial d’activitats 
per celebrar la Setmana de la 
Gent Gran.
Les activitats que es van oferir 
van estar organitzades per 
l’Ajuntament i per les dues 
entitats que hi tenen seu: l’As-
sociació Gent Gran de Lliçà 
d’Amunt del Casal del centre 
urbà i l’Associació de Jubilats 
i Pensionistes de Palaudàries 
del Casal de Palaudàries.
Es van fer portes obertes a 
les activitats habituals que 
es realitzen als Casals amb 
l’objectiu que les persones 
grans que ho desitgessin les 
poguéssin conèixer i provar 
gratuïtament. També es van 
fer xerrades d’interès per a 
aquest col·lectiu, exhibicions i 
l’acte anual d’homenatge a les 
persones que durant l’any han 
fet o faran 90 anys. 
Aquest acte d’homenatge va 
comptar amb l’assistència de 
12 de les 25 persones que 
aquest 2019 han fet o faran 
90 anys, els quals van rebre 
un placa commemorativa de 
mans de l’Alcalde, Ignasi Si-
món, i la regidora de Gent 
Gran, Mariona Pedrerol. Els 
homenatjats que no van poder 
assistir a l’acte rebran la placa 
al domicili. Per cloure la ce-

lebració, homenatjats i fami-
liars van gaudir d’un aperitiu 

acompanyat d’un pastís d’ani-
versari. 

Setmana de la Gent Gran Procés participatiu sobre 
els Parcs de Ca l’artigues 
i de Palaudàries

Durant els mesos de febrer i 
març, l’Ajuntament va iniciar un 
procés participatiu obert a la ciu-
tadania per definir la forma, usos 
i activitats de dos àrees verdes 
del nostre municipi, que s’han 
anomenat el Parc de Ca l’Arti-
gues i el Parc de Palaudàries, 
amb els objectius d’aportar una 
major qualitat ambiental i paisat-
gística als barris, i millorar i crear 
nous espais de socialització a 
l’aire lliure. 
En aquest procés participatiu, 
a càrrec de l’empresa Baobab 
Estudio, es va convidar de ma-
nera especial les entitats locals 
i les AMPES dels centres edu-
catius. Aquestes dues zones 
verdes són properes a escoles; 
l’Escola Rosa Oriol i Anguera en 

el cas del Parc de Ca l’Artigues, 
i l’Escola Bressol Municipal Pa-
laudàries i l’Escola Miquel Martí 
i Pol en el cas del Parc de Pa-
laudàries. 
El Parc de Ca l’Artigues anirà de 
l’Escola Miquel Martí i Pol, pas-
sant pel Centre Cívic Ca l’Arti-
gues i fins arribar al Patinòdrom 
de Ca l’Esteper. 
El Parc de Palaudàries anirà de 
l’Escola Miquel Martí i Pol, pas-
sant pel Centre Cívic i el Casal 
de la Gent Gran de Palaudàries 
i fins arribar al CAP d’aquesta 
zona. 
El resultat del procés participatiu 
es va fer públic el passat 16 de 
novembre en dues sessions, al 
matí al Centre Cívic Ca l’Artigues 
i a la tarda al Centre Cívic Palau-
dàries.
Els projectes del Parc de Ca 
l’Artigues i del Parc de Palaudà-
ries, que inclouen replantar ar-
bres, accessos, sorrals, circuits, 
elements lúdics per a diferents 
grups d’edat i zona de pícnic, es 
portaran a terme per fases. 
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Xerrada 
sobre 
sexualitat a 
la 3a edat
La regidoria de Cohesió Social 
ha programat una xerrada so-
bre sexualitat a la 3a edat a càr-
rec de la llevadora Maria José 
Vila. La xerrada tindrà lloc el di-
marts 21 de gener, a les 15h, al 
Centre Cívic Ca l’Artigues. 

XERRADA  
SEXUALITAT 3ª EDAT
A càrrec de la llevadora Maria José Vila 

Centre Cívic Cal Artigues
Dimarts 21 de gener de 2020, a les 15h
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Ajudes per a l’arranjaments 
d’habitatges
Un any més, la Diputació i l’Ajuntament han portat a terme actuacions 
d’arranjament de l’interior d’habitatges de persones grans amb un 
cost total de 14.601,75€ assumits per aquestes dues administracions.

El Programa d’Arranjament 
d’Habitatges és un programa 
d’ajudes de la Diputació de Bar-
celona, que compta amb la col-
laboració dels Ajuntaments, per 
garantir les condicions d’acces-
sibilitat, seguretat, higiene, ha-
bitabilitat i eficiència energètica 
mínimes, mitjançant l’ajuda per 
a la realització de reformes bà-
siques en els interiors dels ha-
bitatges. 
Aquest programa d’ajuts 
s’adreça de manera específica 
a persones de 65 anys o més 
amb reconeixement de disca-
pacitat i persones majors de 80 
anys que viuen soles o amb al-
tres persones grans, totes elles 
empadronades al municipi i 
identificades pels Serveis soci-
als municipals per trobar-se en 
situació de fragilitat per qüestió 
d’edat, salut i/o manca d’auto-
nomia personal, discapacitat 
i/o dependència, o situació de 
vulnerabilitat. La situació de ne-
cessitat social de la persona be-
neficiària per a la realització de 
les activitats de la vida diària és 
convenientment valorada pels 
Serveis Socials municipals. 

Les obres consisteixen en 
substitució de la banyera per un 
plat de dutxa o adaptacions de 
banyera o dutxa; canvis d’aixe-
tes; substitució o adaptació del 
WC o del lavabo; eliminació del 
bidet o d’altres elements per 
facilitar la mobilitat; tractament 
antilliscant de paviments; i col-
locació d’ajudes tècniques.
Per al període 2018-2019, Ser-
veis Socials de Lliçà d’Amunt  
ha recollit diferents demandes, 
de les quals s’han assignat 8 ar-
ranjaments fins ara. El cost total 
dels arranjaments del 2019 ha 
estat de  14.601,75 €, finançats 

en part per la Diputació. L’Ajun-
tament, però, ha assumit l’im-
port  que correspondria pagar al 
beneficiari, alliberant-lo d’abo-
nar cap quantia econòmica.
Per a més informació sobre el 
programa o per sol·licitar-lo, cal 
adreçar-se als Serveis Socials 
municipals.

El divendres 22 de novembre 
i el dissabte 23 de novembre 
es va portar a terme arreu de 
Catalunya el Gran Recapte, 
organitzat per la Fundació 
Banc dels Aliments. A Lliçà 
d’Amunt, la recollida solidària 
d’aliments, però, va començar 
el divendres 22 de novembre i 
va acabar el diumenge 24 de 
novembre. 
La campanya d’enguany va 
comptar amb 170 persones 
voluntàries, entre les quals els 
i les joves de l’Espai Creix, que 
es van encarregar d’informar 
sobre la campanya en els deu 
supermercats col·laboradors i, 
en el dies posteriors, van tre-
ballar en la classificació i em-
magatzematge dels productes 
recaptats. 
En aquesta edició s’ha arri-
bat a la xifra d’11.000 quilos 
de productes recollits, que es 
destinaran a cobrir part de la 
demanda d’El Rebost de Lliçà 
d’Amunt per als repartiments 
mensuals que des de la regi-
doria d’Acció Social es fan a 
362 persones del municipi que 
no cobreixen les necessitats 
bàsiques. 

L’Ajuntament dóna les gràcies 
a totes les persones que han 
aportat el seu granet de sorra 
perquè el Gran Recapte d’en-
guany hagi esdevingut tot un 
èxit, especialment a les perso-
nes voluntàries i a tota la po-
blació que ha mostrat la seva 
solidaritat fent donacions per 
al Rebost de Lliçà d’Amunt. 
Els punts de venda adherits a 
la campanya, als quals també 
es donen les gràcies, han es-
tat:  
- Supermercat Bon Preu - La 
Cruïlla
- Supermercat Dia - La Cruïlla
- Supermercat Sorli Discau – 
Ca l’Artigues
- Supermercat Esclat – nucli 
urbà
- Supermercat Condis – nucli 
urbà
- Supermercat Condis – Can 
Salgot
- Supermercat Condis – Palau-
dàries
- Supermercat Bon Area – nucli 
urbà
- Supermercat Lidl - Can Mont-
cau
- Supermercat Condis – Lliçà 
de Vall

El Gran Recapte recull 11 
tones d’aliments

La campanya solidària de reco-
llida de joguines d’enguany ha 
aconseguit apadrinar 70 cartes 
de Reis d’infants i joves del mu-
nicipi d’edats compreses entre 
1 i 12 anys de famílies usuàries 
de Serveis Socials. 
La participació ha estat exitosa 
i farà possible que tots els nens 
i nenes i nois i noies de Lliçà 
d’Amunt tinguin regal la nit mà-

gica de Reis.
L’Ajuntament dóna les gràci-
es a tothom que s’ha sumat a 
aquesta iniciativa, a totes les 
persones que a títol personal 
han fet aportacions a la cam-
panya i a entitats i col·lectius,  
com els treballadors de Bi-
okit–Werfen i de l’Ajuntament, 
que també han contribuït a fer 
realitat aquesta campanya soli-

dària; moltes gràcies per fer-ho 
possible! 

La campanya solidària de recollida de 
joguines, tot un èxit!
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Premis de la Nit de l’Esport 2019

PREMIS A ENTITATS I CLUBS D’ESPORTS COL•LECTIUS:
1r premi:
- Per l’ascens de categoria:
 L’equip juvenil del Club Esportiu Lliçà d’Amunt 
Altres premis:
- Pels èxits durant la temporada: 
Cadet del Futbol Sala Vall del Tenes
- Per proclamar-se campiona de la fase de permanència: 
Aleví del Futbol Sala Vall del Tenes
- Per quedar sots campions al rànking català d’equips de la Federació Ca-
talana de Ciclisme i segons a la general de la Copa Catalunya Infantil: 
Equip infantil de l’Amunt Club Ciclista
- Per quedar sots campions al rànking català d’equips de la Federació Ca-
talana de Ciclisme i segons a la general de la Copa Catalunya Internacio-
nal: 
Equip Tbikes - Amunt Club Ciclista BH
- Com a campiones de lliga: 
Equip Mini Femení del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
- Per l’ascens a 2a Catalana: 
Equip Sènior B masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
- Com a campió de la lliga regular de la màxima competició catalana, la 
Copa Catalunya:
Primer equip masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt

PREMIS A ENTITATS I CLUBS D’ESPORTS INDIVIDUALS:
- Com a Campions de diversos Campionats en modalitats de Kata i Ku-
mite de Karate Kyikushinkai:
Shorin Ryu Karate
- Per aconseguir grans resultats en concret al campionat de Barcelona de 
parelles i de certificat:
Club Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt
- Per ser campions i sots campions a diversitat de campionats de Catalun-
ya de BMX:
BMX Vallès Club
- Pels pòdiums assolits a les curses oficials de la federació catalana de 
patinatge: 
Club Patí Lliçà d’Amunt

PREMIS DE LES LLIGUES DE LLEURE DE L’AJUNTAMENT:
- Lliga de lleure de Botxes:
1r classificat: La Fonteta
2n classificat: Lliçà de Vall
3r classificat: Can Costa

PREMIS ALS VALORS ESPORTIUS:
- Premi Formació (per desenvolupar una tasca formativa, esportiva i so-
cial en el municipi per esportistes en edat escolar):
Club Esportiu Lliçà d’Amunt
BMX Vallès Club
Amunt Club Ciclista
- Premi d’esdeveniments esportius (per la consolidació i difusió de Lliçà 
d’Amunt mitjançant la pràctica esportiva i pel desenvolupament de grans 
esdeveniments):
Grup 24 Hores
Unió Excursionista de la Vall del Tenes 

- Premi a la Igualtat (per desenvolupar una tasca important en el foment 
de l’esport femení):
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
Club Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt
Club Patí Lliçà d’Amunt
- Premi a l’Esport de lleure (per mantenir l’esperit esportiu en la pràctica 
del lleure):
Club Billar Lliçà d’Amunt
Sociedad Pajaril Adela
Associació de Drons de Lliçà d’Amunt 
- Premi a l’Esforç i la Superació (per inculcar els valors d’esforç i supera-
ció en la seva gestió al front de l’entitat):
Club Tennis i Pàdel Ca l’Artigues
Associació Esportiva Shorin Ryu Karate
Club Futbol Sala Vall del Tenes 

DISTINCIONS HONORÍFIQUES:
- Premi especial de la Regidoria d’Esports:
Team Luengo, “un equip que porta molts anys demostrant la seva valía. 
Els seus èxits els precedeixen. Han guanyat quatre cops seguits les 24 Ho-
res de Resistència en Ciclomotors i són un dels equips referents”. 
- Distincions honorífiques de la Regidoria d’Esports:
Club Esportiu Lliçà d’Amunt, pels seus 100 anys d’història. 
Grup 24 Hores, pels seus 40 anys d’història.
Futbol Sala Vall del Tenes, pels seus 25 anys d’història.

PREMIS AL MÈRIT ESPORTIU:
- Premi al Millor Esportista de l’any:
Rafa Espinar: 
En la modalitat esportiva de Triatló, ha estat Campió de la Pirene Extrem 
Triathlon, 2n de la general en l’Altriman XXL, 4t de la general a l’Hispa-
man Extrem Triathlon, 2n en grup d’edat al Triatló Internacional Alpe 
d’Huez, 4t de la general i 1r veterà del Trail Camí dels Íbers i ostenta el 
récord del Vallès Oriental en distànca Ironman. 
- Premi a la Millor Esportista de l’any:
Sara Gay: 
En la modalitat esportiva de BTT, ha estat Plata al Campionat d’Espan-
ya XC Eliminator, Bronze al Campionat d’Espanya XCO, 4a a la Copa 
del Món XC Eliminator, 2a sub23 general a la Copa Catalana i ha estat 
sleccionada pel Pla Estratègic d’Alt Rendiment i Tecnificació de la Real 
Federació Espanyola de Ciclisme. 
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La ciclista Sara Gay i el triatleta Rafa Espinar, millors 
esportistes de la Nit de l’Esport 2019
Unes 500 persones van participar a la Nit de l’Esport, la festa de l’esport lliçanenc, que enguany celebrava la 12a  
edició. La futbolista del Barça, Vicky Losada, va ser la convidada d’honor d’aquest any. 

La Nit de l’Esport, la trobada 
en format festa on es reco-
neix l’esforç que realitzen dia 
a dia les entitats esportives i 
els esportistes del nostre mu-
nicipi, es va tornar a celebrar el 
passat 13 de desembre en el 
Pavelló d’Esports. En aquesta 
edició, a més del reconeixe-
ment als èxits obtinguts durant 
la darrera temporada esportiva, 
es va reivindicar i promocionar 
l’esport femení. D’aquesta ma-
nera, abans dels parlaments, 
es va projectar un vídeo on 
es reflectia l’esport femení del 
municipi.
La benvinguda d’aquesta dot-
zena edició de la Nit de l’Esport 
va anar a càrrec del regidor 
d’Esports, Fran Sánchez, que 
en el seu discurs va fer referèn-
cia a l’esport femení i va dir que 
cal, des de l’administració i des 
del propi món de l’esport, po-
tenciar i obrir les portes a totes 
les dones que practiquen les 
diferents modalitats esportives, 
“perquè volem un poble igua-
litari, amb els mateixos drets 
i deures, i amb les mateixes 
oportunitats”. El regidor d’Es-
ports va felicitar tots els clubs 

que tenen seccions femenines i 
tots els que estan treballant per 
aconseguir-ho, a més de totes 
les esportistes lliçanenques, a 
les quals va animar per conti-
nuar demostrant la seva vàlua 
en el món de l’esport. Fran 
Sánchez també va parlar dels 
eixos de treball que es volen 
potenciar des de la regidoria 
d’Esports els propers 4 anys: 
treure el màxim profit de les 
instal·lacions i actes esportius; 
ampliar l’espai esportiu i les 
classes dirigides; i donar el mà-
xim suport a les entitats. 
El presentador, Robert Gobern 
(actor i speaker), va cridar a 
l’escenari a la persona convi-
dada d’honor d’aquesta edició, 
una representant de l’esport fe-
mení, Vicky Losada, la centre-
campista i capitana del primer 
equip del Barça femení de fut-
bol. L’Alcalde, Ignasi Simón, i el 
regidor d’Esports, Fran Sánc-
hez, van lliurar una placa insti-
tucional a la jugadora de futbol. 
Vicky Losada va encoratjar tot-
hom a gaudir de l’esport i tots 
els esportistes a perseguir els 
seus somnis esportius.  
Després, es va donar pas al 

lliurament de premis a les enti-
tats i als esportistes locals pels 
mèrits aconseguits durant la 
temporada esportiva 2019. El 
punt culminant del lliurament 
de premis va ser quan es van 
desvetllar els noms del millor 
i la millor esportistes de Lliçà 
d’Amunt d’aquesta edició de la 
Nit de l’Esport. Els guardonats 
van ser la ciclista de BTT Sara 
Gay i el triatleta Rafa Espinar. 
Rafa Espinar va dir que, de cara 
a l’any vinent, té en ment els 
mateixos reptes d’aquest any 
i, a més, un campionat mundi-
al on es disputen 3 Ironman en 
3 dies. Sara Gay no va poder 
ser present a la gala per motius 
esportius, ja que es trobava 
concentrada a Alacant amb la 
selecció espanyola de ciclisme 
com a membre de l’equip d’alt 
rendiment i tecnificació; va re-
collir el guardó un familiar, però 
la Sara va donar les gràcies a 
tothom a través d’un vídeo. 
Els sobres amb el nom del i 
la millor esportista de l’any 
van arribar a l’escenari en una 
moto conduïda pel pilot de mo-
tos Rubén Luengo, membre de 
l’equip guanyador de la darrera 
edició de les 24 Hores de Ci-
clomotors de la Vall del Tenes. 
Un altre moment destacat va 
ser el lliurament del premi es-
pecial de la regidoria d’Esports, 
que va recaure en Team Luen-
go, i les disticions honorífiques 
de la regidoria d’Esports, que 
van ser pel Club Esportiu Lliçà 
d’Amunt, el Grup 24 Hores i el 
Futbol Sala Vall del Tenes. 
Finalitzat el lliurament de pre-
mis, va ser el torn del parla-
ment de l’Alcalde, Ignasi Si-
món, el qual, a més de felicitar 
tots els premiats i especialment 
el i la millor esportista, va agrair 
la presència de la capitana de 

La convidada d’honor, Vicky Losada.
Els millors esportistes d’aquesta edició de la Nit de l’Esport van ser Rafa Espinar 
i Sara Gay, la qual no va poder ser present a l’acte per motius esportius. 

l’equip femení de futbol del 
Barça Viky Losada i va donar 
les gràcies al jurat i als treba-
lladors municipals implicats en 
l’organització i desenvolupa-
ment de l’event. També va te-
nir paraules de reconeixement 
per tots els entrenadors de les 
entitats esportives locals per la 
seva dedicació i professionali-
tat, gràcies a les quals els nos-
tres esportistes han aconseguit 
fites importants.  
Tot seguit, es va donar pas a un 
còctel a peu dret, que va per-
metre la interrrelació de tot el 
teixit esportiu de Lliçà d’Amunt. 

La Nit de l’Esport, oberta a tota 
la població, va comptar amb 
l’assistència d’unes 500 per-
sones. 
També es va crear l’etiqueta 
#NitdelEsportLliçà per utilitzar 
a les xarxes socials en tot el re-
ferent a aquest esdeveniment. 
I, del 13 al 17 de desembre, les 
persones que van comentar la 
publicació del concurs de la Nit 
de l’Esport a Instagram etique-
tant amb qui practiquen o els 
agradaria practicar esport van 
entrar en el sorteig d’un abona-
ment de tres mesos gratuïts pel 
gimnàs del Pavelló d’esports.

Les distincions honorífiques de la regidoria d’Esports van ser pel Club Esportiu 
Lliçà d’Amunt, el Grup 24 Hores i el Futbol Sala Vall del Tenes.  
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El Ple extraordinari del passat 
28 de desembre va aprovar 
inicialment el Pressupost ge-
neral municipal per a l’exercici 
2020 amb els vots a favor de 
l’equip de govern, els vots en 
contra d’ERC, En Comú Po-
dem i Junts, i l’abstenció de 
Ciutadans. 
El pressupost de l’Ajuntament 
per a l’any 2020 segueix les 
directrius del Pla Econòmic i 
Financer de l’Ajuntament per 
als exercicis 2019-2020, apro-
vat en l’anterior Ple, d’obligat 
compliment per tal d’asso-
lir l’equilibri pressupostari. 
Aquest Pla estableix una sèrie 
de mesures a adoptar tant en 
relació a les despeses com 
als ingressos, entre les quals, 
eficàcia i eficiència en les des-
peses corrents, reduir les in-
versions i amortitzar préstecs, 
tal i com va explicar l’Alcalde, 
Ignasi Simón, en l’anterior Ple. 
Així, doncs, d’acord amb la 
normativa, l’equip de govern 
ha elaborat un Pressupost 
2020 on s’ha reduït la des-
pesa corrent de l’Ajuntament 
en gairebé totes les partides, 
menys en les considerades 
prioritàries, les relacionades 
amb serveis a les persones, 
per tal de donar un rendiment 
social als diners de la ciutada-
nia: Educació, Esports, Gent 
Gran, Medi Ambient i Acció 
Social. Això no vol dir menys 
serveis, sinó racionalitzar la 
despesa, fer el mateix amb 
menys diners. 

Inversions  previstes
 
Per altra banda, els diners 
destinats a inversions podri-
en semblar menors que l’any 
anterior, però es mantenen, 
ja que l’any 2019 s’hi van in-
corporar inversions iniciades 
l’any 2018. L’equip de govern 

ha treballat les inversions a 
nivell de mandat, és a dir, du-
rant quatre anys s’aniran fent 
totes les inversions anuncia-
des al programa electoral. Per 
aquest any 2020 les inversions 
previstes són: socialització de 
llibres dels  centres educatius 
del municipi; accessos de Can 
Malé, Ca la Miquela i el carrer 
de la Fàbrica; canvi de llumi-
nàries a Led; soterrament de 
línies telefòniques; punts de 
recàrrega; millores en la re-
collida d’escombraries; habi-
litació d’una zona esportiva a 
l’altell del Pavelló d’Esports; 
asfaltatges; clavegueram, en-
tre els quals el de Can Mar-
lès; millora de la xarxa d’ai-
gua; càmeres de seguretat; 
semaforització de les zones 
del CAP i la Costa de Can 
Puig; urbanització dels car-
rers Castelló de la Plana, Ala-
cant i València; ampliació del 
porxo del local social de Can 
Farell; parcs infantils escolars 
amb jocs i fonts i subvenció a 
l’Ateneu L’Aliança per acabar 
de sufragar les despeses de 
legalització de l’activitat. Al-
gunes d’aquestes inversions 
estan encaminades a fer de 
Lliçà d’Amunt un poble més 
sostenible. 

El capítol I, de personal, és 
el que s’ha hagut d’augmen-
tar. Els motius són, sobretot, 
l’aplicació retributiva de la 
recent valoració de llocs de 
treball de l’Ajuntament i un 
creixement de la plantilla en 
aquells àmbits prioritaris com 
la recollida d’escombraries, la 
seguretat ciutadana i els ser-
veis a les persones. També 
per la previsió d’una pujada 
del 2,5% acordat per l’Estat 
amb els sindicats i de Plans 
d’Ocupació, i el cobriment de 
baixes. 

EN RELACIÓ ALS INGRES-
SOS:

Impostos directes (Capítol I)
Es consoliden els ingressos per 
IBI i IAE provinents de les noves 
edificacions a Can Montcau,  
que suposen aproximadament 
uns 200.000€. Per altra banda, 
s’incorpora l’augment previst 
als drets reconeguts en concep-
te d’IBI com a conseqüència de 
l’aprovació de l’augment del ti-
pus impositiu al Ple d’aprovació 
de les Ordenances municipals. 

Impostos indirectes (Capítol 
II)
L’impost de construccions 
s’ajusta al nivell d’execució 
pressupostària dels darrers 
anys, tenint en compte les previ-
sions de construcció d’una nova 
nau industrial de grans dimensi-
ons. 

Pressupost municipal per l’any 2020
El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2020 és un pressupost elaborat sense dèficit inicial, amb 18.003.443,85€ 
d’ingressos i 18.003.443,35€ de despeses. 

Preus públics, taxes, quotes 
urbanístiques i contribucions 
especials (Capítol III)
Es produeix un lleuger incre-
ment. Així, si bé les quotes 
urbanístiques previstes dis-
minueixen aproximadament 
200.000€, aquesta disminució 
es veu compensada per l’aug-
ment de la taxa de recollida 
d’escombraries aprovada a les 
ordenances municipals i l’aug-
ment de 100.000€ en les quo-
tes per l’escola bressol com a 
conseqüència de l’augment de 
la matrícula.

Capítol IV (Subvencions i 
transferències corrents (Capí-
tol IV)
Hi ha una disminució de 90.000€ 
en les subvencions rebudes de 
la Diputació de Barcelona, ja 
que en ser inici de mandat enca-
ra no han sortit les noves línies 

de subvenció i no disposem de 
dades suficients com per fer 
una previsió. Aquesta davallada 
es veu compensada per la pre-
visió d’augment del 3% en els 
tributs de l’Estat, d’acord amb 
el projecte de pressupostos i en 
les informacions facilitades pel 
ministeri, a través de la FEMP. 

Ingressos patrimonials (Capí-
tol V)
Es manté igual que l’any 2019.

Alienació d’inversions reals 
(Capítol VI)
No es preveu cap venda de pa-
trimoni.

Subvencions i transferències 
de capital (Capítol VII)
Es preveu una disminució com 
a conseqüència de la finalitza-
ció de les Meses de concerta-
ció de la Diputació, que es veu 
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Pressupost municipal per l’any 2020
El pressupost de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO) per a l’any 2020 és un pressupost amb 214.713€ d’ingressos 
i 167.030,59 de despeses. 

compensada en gran part per 
la previsió del PUOSC. També 
s’han previst 200.000€ de les 
noves Meses de concertació, 
60.000€ per inversions en es-
talvi energètic i 45.000€ per a 
arranjament de camins. 

Passius financers (Capítol 
IX)
S’ha previst demanar major 
import del que s’amortitza per 
tal de poder mantenir el nivell 
d’inversions i atès que el nivell 
d’endeutament és molt baix. 
Tot això sense perjudici que, 
com a conseqüència de la li-
quidació del pressupost 2019, 
es procedeixi o bé a l’amortit-
zació avançada d’un préstec o 
bé a la substitució de part de 
l’import que es preveu dema-
nar. 

EN RELACIÓ A LES DESPE-
SES: 

Despeses de personal (Capí-
tol I) 
Es produeix un augment de 
857.963,36€. Aquest es deu 
fonamentalment a la incorpo-
ració d’un augment del 2,5% 
acordat per l’Estat amb els 
sindicats. A més, s’ha recollit 
l’augment derivat de la valo-
ració de llocs de treball i s’ha 
previst crear una sèrie de pla-
ces noves.

Despeses en béns i serveis 
corrents (Capítol II)
Disminueix en 376.294€ en un 
esforç per part de les diferents 
regidories per contenir la des-
pesa corrent de l’Ajuntament, 
que ja ha augmentat molt com 
a conseqüència del capítol 1. 
Aquesta disminució està re-
partida gairebé en totes les 
partides, respectant aquelles 
que suporten obligacions con-
tretes. 

Despeses financeres (Capítol 
III) i Passius financers (Capítol 
IX)
Pel que fa als interessos i despe-
ses financeres augmenten lleu-
gerament, ja que el darrers anys 
s’ha avançat l’amortització dels 
préstecs amb tipus d’interessos 
més alts, pel que la majoria dels 
vigents són a tipus d’interès 0 o 
bé molt baix, però, per contra, 
augmenten les comissions ban-
càries, que ja s’apliquen fins i tot 
per tenir els diners al banc. 
  
Subvencions i transferències 
corrents (Capítol IV)
Les transferències corrents han 
augmentat en 28.800€. Aquest 
augment es deu fonamental-
ment a l’augment de l’aportació 
a la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes, com a conseqüència dels 
nous serveis que presta la ma-
teixa així com un augment de la 
partida per a ajuts socials i per a 
fer front a la pobresa energètica. 

Inversions reals (Capítol VI)
Les inversions es redueixen 
considerablement respecte al 
pressupost definitiu de 2019, ja 
que es van incorporar moltes 
inversions iniciades a 2018 i fi-
nalitzades a 2019. L’import s’ha 
ajustat a les disponibilitat pres-
supostàries, procurant recollir 
aquells compromisos de millo-
res en matèries com els reasfal-
tats, la millora de la xarxa d’ai-
gua, el soterrament de les línies 
de telefonia o les millores en la 
recollida d’escombraries.

Transferències de capital 
(Capítol VII)
S’han pressupostat 92.000€ que 
es corresponen a una subvenció 
nominativa a l’Aliança per a su-
fragar les despeses de legalit-
zació de l’activitat i 72.000€ per 
a la socialització de llibres dels 
centres educatius del municipi. 

Actius financers (Capítol VIII)
No està previst destinar-hi cap 
partida pressupostària.

Passius financers (Capítol IX)
Quant a l’amortització, s’ha 
pressupostat l’amortització 
que correspon a 2020. No obs-
tant, es preveu amortització 
avançada de préstecs, un cop 
liquidat el pressupost de 2019, 
continuant amb la política de 
reducció del deute. 

EMPRESA MUNICIPAL 
D’OBRES (EMO):

L’Empresa Municipal manté 
la seva activitat de lloguers 
de locals i habitatges socials. 
Durant el 2020 es preveu que 
alguns serveis que prestava 
per a l’Ajuntament, com la jar-
dineria, passin a ser prestats 
de manera directa pel propi 
Ajuntament.
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Evolució financera de l’Ajuntament

* Comparativa amb pressupostos inicials. 

notícies de l’Ajuntament
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Si voleu evitar desplaçaments 
i possibles esperes a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament, podeu fer les vos-
tres gestions amb l’administra-
ció local per Internet, a través 
del web municipal www.llica-
munt.cat, còmodament des de 
casa o des d’on vulgueu amb la 
tauleta o mòbil a qualsevol hora 
del dia. Només heu d’obtenir un 
certificat digital que permet tra-
mitar de forma segura, fàcil i àgil 
identificant-vos en les gestions 
amb l’Administració per Internet. 
La identificació digital garanteix 
que sou qui dieu en els vostres 
tràmits en línia de forma equiva-
lent a la presencial. 

Administració electrònica

Oferir als ciutadans la possibilitat 
de relacionar-se amb l’adminis-
tració a través d’Internet ha estat 
i és un dels grans objectius del 
govern en el seu afany per mo-
dernitzar els serveis públics.
Des de l’any 2004, s’han posat 
en marxa tota una sèrie d’inici-
atives per impulsar el desen-
volupament de l’administració 
electrònica a Espanya i millorar 
l’atenció als ciutadans.
El principal element catalitza-
dor actual  de l’administració 
electrònica són la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Ad-
ministracions Públiques, i la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Rè-
gim Jurídic del Sector Públic, 
que converteixen en universal 
el dret dels ciutadans a relacio-
nar-se amb totes les Administra-
cions de manera electrònica. 

Tràmits amb l’Ajuntament

De l’1 al 30 de novembre de 
2019, l’Ajuntament ha rebut 
13.061 tràmits, dels quals 6.745 
han entrat via telemàtica (un 

51,6%). D’aquests tràmits te-
lemàtics, més de la meitat són 
factures de proveïdors, perquè la 
llei ja els obliga a fer-ho electròni-
cament. La resta de tramitacions 
online provenen de sol·licituds 
de llicències d’obres i instàncies 
genèriques i volants d’empadro-
nament de la ciutadania. 
A partir de l’1 d’octubre de 2020 
la llei també obligarà a relacio-
nar-se amb l’Administració a tra-
vés de mitjans electrònics a: per-
sones jurídiques, entitats sense 
personalitat jurídica (ex. asso-
ciacions veïnals), professionals 
col·legiats, qui representi un in-
teressat que estigui obligat a re-
lacionar-se electrònicament amb 
l’Administració i els empleats de 
les administracions públiques en 
les actuacions que realitzin amb 
elles per raó de la seva condició 
d’empleat públic. 

Tràmits a través del web mu-
nicipal

Tots els tràmits amb l’Adminis-
tració local ja es poden fer per 
Internet, a través del web muni-
cipal www.llicamunt.cat. Alguns 
tràmits tenen formulari propi i 
els que no en tenen, es poden 
tramitar a través d’una instància 
genèrica. 
El menú principal del web mu-
nicipal conté la secció “Serveis i 
Tràmits” orientada a satisfer les 
demandes d’informació i gestió 
les 24 hores del dia i tots el dies 
de l’any.  
Dins de qualsevol tràmit, hi ha 
un apartat per iniciar la tramita-
ció per Internet, que porta a em-
plenar la sol·licitud, prèvia identi-
ficació amb un certificat digital.  
Entre els certificats digitals ad-
mesos hi ha l’idCAT, l’idCAT 
mòbil, el DNIe i la Cl@ve, entre 
altres.
L’Ajuntament és Entitat de Re-
gistre idCAT, on el ciutadà es pot 

personar per obtenir el seu certi-
ficat idCAT, el qual també es pot 
obtenir via telemàtica.

Carpeta ciutadana

La carpeta ciutadana és un ser-
vei en línia que habilita un canal 
de comunicació segur per tal de 
conèixer l’estat de la vostra tra-
mitació. Per accedir-hi, cal que 
primer us autentiqueu mitjan-
çant un certificat digital i, un cop 
a dins, podreu fer el següent:
- Cercar per data i estat tots els 
tràmits presentats
- Consultar-ne l’estat de tramita-
ció (pendent, tramitat, denegat)
- Visualitzar i descarregar la sol-
licitud presentada i tots els pos-
sibles arxius adjunts
- Conèixer les actuacions que 
l’administració ha fet sobre la 
vostra tramitació

idCAT, Identitat Digital

L’idCAT Certificat és un identi-
ficador digital que s’instal·la al 
vostre navegador i que garanteix 
la identitat de les persones a In-
ternet.
Permet accedir als tràmits i ges-
tions que ofereixen moltes admi-
nistracions com, per exemple: 
obtenir l’informe de vida laboral 
de la Seguretat Social, obtenir el 
certificat d’antecedents penals 
que ofereix el Ministeri de Jus-
tícia, presentar la declaració de 
la Renda a l’Agència Tributària 
(AEAT), accedir a diferents Car-
petes ciutadanes, etc. Aquesta 
és una petita mostra dels molts 
tràmits i gestions que ofereixen 
les administracions que podreu 
fer amb el vostre idCAT Certifi-
cat, entre les quals hi ha els trà-
mits amb l’Ajuntament. 
També permet fer altres operaci-
ons, com ara signar digitalment 
correus i documents electrònics.
Hi ha dues maneres d’obtenir 

Tots els tràmits amb l’Administració local es poden fer per Internet, a través del web municipal, amb un certificat 
digital, una forma segura, fàcil i àgil d’identificar-vos.

Tramiteu amb l’Ajuntament sense desplaçar-vos-hi

l’idCAT Certificat:
Opció A, Digitalment:
1. A través del web www.idcat.
cat, des del punt 1. “Sol·licitud 
del certificat”. En aquesta pà-
gina trobareu un formulari que 
us permetrà introduir les dades 
necessàries per obtenir la iden-
titat digital: nom, cognoms, do-
cument acreditatiu d’identitat, 
adreça electrònica, etc. Un cop 
introduïdes les dades s’emma-
gatzema la petició per tal que 
pugui ser validada per qualsevol 
de les entitats de registre idCAT.
Opció B, Presencialment:
1. El ciutadà també té una sego-
na forma d’obtenir el seu idCAT 
Certificat: personant-se directa-
ment a qualsevol de les Entitats 
de Registre idCAT.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
és Entitat de Registre idCAT.

idCAT Mòbil

L’idCAT Mòbil és el nou sistema 
d’identificació i signatura elec-
tròniques a través de dispositius 
mòbils que el Consorci AOC, en 
col·laboració amb l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalu-
nya, ofereix a la ciutadania i que 
es pot utilitzar per a fer tràmits 
amb les administracions i ens 
que integren el sector públic de 
Catalunya.
Per fer-ne ús heu de registrar 
prèviament les vostres dades de 
contacte en el fitxer Seu electrò-
nica de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya.
Com funciona? Molt senzill. En 
cada gestió o tràmit que us de-
mani la identificació i us mostri 
l’opció IdCAT Mòbil, caldrà que 
la trieu i espereu a rebre un codi 
en el vostre telèfon mòbil (el que 
heu autoritzat en el registre previ 
de les vostres dades de contac-
te). Aquest codi l’haureu d’intro-
duir per tal que es pugui verificar 
la vostra identitat.

Avantatges: permet identifi-
car-vos i signar des de qualsevol 
mòbil, tauleta o ordinador; no 
cal recordar cap contrasenya ni 
PIN; no requereix la instal·lació 
de cap tipus de programari; és 
un sistema segur i no caduca pel 
transcurs del temps; i és gratuït.
Què necessiteu per donar-vos 
d’alta per internet: 
Alta sense certificat: Document 
Nacional d’Identitat, Targeta 
Sanitària Individual del CatSalut 
(Servei Català de la Salut) i Telè-
fon mòbil
Alta amb certificat digital: dis-
posar d’un certificat digital vàlid 
i correctament instal·lat (pot ser 
idCAT, DNIe o qualsevol altre 
acceptat per tramitar a la Seu 
electrònica de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya) i Te-
lèfon mòbil.
Si voleu disposar d’un idCAT 
Mòbil trobareu tota la informació 
a www.idcatmobil.cat.
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1.- Aprovació de les actes an-
teriors.
El Ple va aprovar les actes de 
les sessions del 26 de setem-
bre (ordinària), del 21 d’octubre 
(extraordinària per disignar els 
membres de les meses electo-
rals per a les eleccions a Corts 
Generals), del 24 d’octubre al 
matí (extraordinària amb un sol 
punt, una moció “de resposta 
a la sentència del Tribunal Su-
prem i per demanar l’amnistia 
per a les persones preses políti-
ques catalanes i en defensa del 
dret d’autodeterminació”) i del 
24 d’octubre a la tarda (extraor-
dinària). 
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels De-
crets d’Alcaldia emesos del 9 
de setembre al 8 de novembre 
de 2019, que van del número 
909 al 1097. 

3.- Aprovació inicial del Pres-
supost municipal de 2020. 
El Ple va aprovar inicialment el 
Pressupost municipal gene-
ral consolidat per a l’exercici 
2020 amb superàvit inicial, es-
sent l’import de les despeses 
de 18.011.950,86€, dels quals 
18.003,443,35€ corresponen a 
l’entitat i 167.030,59€ a l’Em-
presa municipal; i l’import dels 
ingressos de 18.059.633,27€, 
dels quals 18.003.443,85€ co-
rresponen a l’entitat i 214.713€ 
a l’Empresa municipal. També 
va aprovar la relació de llocs de 
treball i la plantilla de personal 
que es detalla al Pressupost i 
les Bases d’execució del Pres-
supost general. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va anar 
explicant els motius de l’ag-
ment, baixada o manteniment  
dels diners de cada capítol del 
pressupost.
En relació a les despeses, el ca-
pítol I, de personal, augmenta 
força per la previsió de creixe-
ment salariat dels treballadors 
de l’administració, per l’aplica-
ció retributiva derivada de la va-
loració de llocs de treball i per 
la necessitat de més plantilla (2 
agents de Policia, 1 administra-
tiu de Mobilitat, 1 administratiu 
de Residus, 1 vigilant de Mer-
cat, 3 Jardiners, 1 Manobra, 1 
treballador de Neteja i 1 treba-
llador per Acció Social), entre 
altres motius com la previsió per 
substituir baixes o la contracta-

ció de Plans d’Ocupació. 
El capítol II, de despeses en 
béns i serveis corrents, dismi-
nueix perquè s’ha racionalitzat 
la despesa i també perquè hi 
ha qüestions que no toca fer 
aquest any com el canvi de roba 
de la Policia Local i les franges 
de protecció contra incendis, 
que s’han fet el 2019. 
El capítol III, de despeses finan-
ceres, augmenta lleugerament 
per les comissions que cobren 
els bancs. 
El capítol IV, de subvencions i 
transferències corrents, aug-
menta un 4% fonamentalment 
per l’aportació a la Mancomuni-
tat de la Vall del Tenes, que té 
nous serveis. 
El capítol VI, d’inversions reals, 
és semblant al pressupost ini-
cial del 2019. 
En el capítol VII, de transferèn-
cies de capital, hi ha dues 
partides importants per la so-
cialització de llibres als cen-
tres educatius i les despeses 
de legalització de l’activitat de 
l’Aliança. 
El capítol IX, de passius finan-
cers, on s’ha pressupostat 
l’amortització de préstecs, que-
da semblant al 2019. 
L’Alcalde va dir que el Pres-
supost 2020 s’ha cenyit al Pla 
Financer aprovat, que reclama 
ajustaments, i que és 100% 
executable perquè s’ha fet “to-
cant de peus a terra”. 
En relació als ingressos, en el 
capítol I, d’impostos directes, 
es comptabilitza l’IBI i l’IAE de 
la zona de Can Montcau i s’in-
corpora l’augment del 3% de 
l’IBI aprovat en les ordenances. 
En el capítol III, de preus pú-
blics, taxes, quotes urbanísti-
ques i contribucions especials, 
es contempla l’augment de la 
taxa de recollida d’escombra-
ries aprovat a les ordenances. 
En el capítol IV, de subvencions 
i transferències corrents, hi ha 
un previsió d’augment del 3% 
en els tributs de l’Estat. 
El capítol V, d’ingressos patri-
monials, es manté igual. 
En el capítol VII, de subvencions 
i transferències de capital, hi ha 
previst diners del PUOSC, de 
les noves Meses de Concerta-
ció de la Diputació i de subven-
cions per al canvi de lluminàries  
i per al manteniment de camins.
En el capítol IX, de passius fi-
nancers, s’ha previst demanar 
major import del que s’amortit-
za per tal de poder mantenir el 

nivell d’inversions i atenent que 
el nivell d’endeutament és molt 
baix.
L’Alcalde va comentar canvis de 
darrera hora com la reducció de 
l’import d’asfaltatges per desti-
nar-lo a parcs infantils escolars, 
jocs verticals i fonts als parcs, i 
la reducció de diners destinats 
a la Mancomunitat per desti-
nar-los a Cooperació. 
Ignasi Simón també va parlar de 
les inversions previstes, entre 
les quals: canvi de lluminàries 
a Led; manteniment i millora de 
la xarxa d’aigua; noves càmeres 
de videovigilància per millorar 
la seguretat ciutadana; soterra-
ment de línies de telefonia; se-
maforització del gir de la Costa 
de Can Puig i de la sortida del 
CAP; habilitar l’altell del Pavelló 
per a més activitats; ampliació 
del porxo del local social de 
Can Farell; un altre punt de re-
càrrega per a vehicles elèctrics; 
asfaltatges; obres d’urbanitza-
ció dels carrers Castelló de la 
Plana, Alacant i València; man-
teniment de clavegueram; cla-
vegueram de Can Marlès; nou 
camió d’escombraries i escom-
bradora; socialització de llibres ; 
i subvenció a l’Aliança. 
En relació als projectes, l’Alcal-
de va anomenar: donar conti-
nuïtat al Camí de la Serra cap 
al Polígon a través de Ca la 
Miquela; un vial d’accés a Can 
Malé des dels barris; i acabar 
d’obrir el tram baix del carrer de 
la Fàbrica. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir 
que el Pressupost 2020 era 
equilibrat i comptava amb l’in-
forme positiu d’Intervenció. 
ERC va retreure que el pressu-
post no s’hagués treballat entre 
tots els grups polítics, ja que el 
primer pressupost del mandat, 
va dir, fixa les línies polítiques a 
seguir els propers anys. També 
va dir que era pràcticament co-
piat de l’anterior, tot i que es va 
felicitar per algunes coses com 
un altre punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics i la socialitza-
ció de llibres, que va dir estava 
en tots els programes electo-
rals. Aquest partit polític també 
va dir que les modificacions a 
darrera hora els donaven la sen-
sació que el pressupost estava 
poc treballat políticament.
ERC va comentar algunes parti-
des del pressupost.
En relació a la partida d’escom-
braries, va dir que el pressupost 
no justificava l’increment de la 

taxa. 
En la partida de Cultura, el 50% 
és per a Festa Major, hi ha una 
part per personal i els diners 
destinats a fer activitats cultu-
rals és ridícul, va comentar.
La partida de Joventut cau un 
26%, quan hi ha mancances en 
aquest àmbit, va expressar.
En la partida d’Educació, va dir, 
s’agraeix la socialització de lli-
bres, però els diners destinats 
a activitats educatives dismi-
nueixen un 43%.
En relació a la partida d’Acció 
Social va dir que quedava l’àrea 
per a subvencions i no per fer 
coses per empoderar la gent, 
fent referència al descens de 
diners en programes. I també 
va retreure que queia l’Oficina 
d’Habitatge. 
En Promoció Econòmica es va 
preguntar com es volia ajudar 
el comerç local si el pressupost 
d’aquest àmbit destinat a pro-
jectes queia un 20%.
En relació a Participació Ciu-
tadana van mostrar-se sorpre-
sos pel descens i van dir que 
els amoïnava que no hi hagués 
previst preguntar res a la ciuta-
dania.
Sobre Mobilitat van dir que no 
veien contemplats projectes per 
donar sortida als actuals pro-
blemes.
De Medi Ambient, tot i que no 
hi ha manteniment de franges 
aquest 2020, també van retreu-
re que es baixés en manteni-
ment d’espais verds.
En relació a inversions, ERC va 
comentar que els agradava que 
no es destinessin diners al tras-
llat de l’Ajuntament a Can Malé.
De Comunicació va dir que es 
retallava en despeses corrents 
i que caldria solucionar el tema 
de la gravació i el so dels Plens.
En la partida de Cooperació s’ha 
passat de 25.000€ a 8.000€, 
una part dels quals s’han afegit 
a darrera hora, va comentar. 
I ha desaparescut la partida de 
barris i el que s’hi destina són 
subvencions per a festes de ba-
rri, va retreure.
ERC va dir que els feia patir que 
hi haguéssin menys inversions i 
va dir que algunes, com la urba-
nització de Castelló de la Plana 
i Alacant, estan a cada pres-
supost. I va comentar que els 
diners per inversions surten de 
préstecs, subvencions i quotes 
urbanístiques i haurien de sor-
tir de recursos propis, els quals 
van destinats tots a l’estructura 

de l’Ajuntament. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va re-
iterar que el pressupost 2020 
s’havia ajustat al Pla Econòmic 
i Financer, que marca l’Estat, i 
limita el sostre de despesa. Va 
contestar que l’equip de govern 
està demostrant que aposta pel 
diàleg quan convida als grups 
de l’oposició a les reunions amb 
l’Incasòl sobre el centre urbà o 
a les reunions sobre residus, per 
exemple. I, en relació al diàleg 
amb el pressupost, va dir que 
ell mateix i l’Inventor s’havien 
posat a disposició dels grups 
de l’oposició i que s’havia reunit 
amb alguns. 
Ignasi Simón també va puntua-
litzar que la partida d’escom-
braries inclou la neteja viària, 
que el manteniment d’espais 
verds augmenta i les activitats 
educatives es mantenen.
No és un pressupost incremen-
talista, va dir l’Alcalde, hem ra-
cionalitzat la despesa, farem el 
mateix amb menys.
En relació a la Mobilitat, va co-
mentar que s’està treballant en 
l’EMUS i, quan s’aprovi, s’afe-
giran els diners necessaris. A 
Comunicació també s’ha ajus-
tat la partida i s’han aconseguit 
proveïdors més econòmics. Els 
processos participatius es con-
tracten externament. I, en rela-
ció a l’Habitatge, no s’ha ator-
gat el Pla Local d’Habitatge i, si 
s’aconsegueix, hi haurà partida, 
va concloure l’Alcalde. 
En Comú Podem va retreure a 
l’equip de govern que s’hagués-
sin retallat diners de les partides 
més sensibles i va anomenar 
biblioteca i cultura, projectes de 
joventut, activitats educatives, 
programes de Serveis Socials, 
oficina d’habitatge, promoció 
econòmica participació ciuta-
dana, comunicació i coopera-
ció, i va reclamar una partida 
exclusiva per a violència de gè-
nere. En relació a les inversions, 
aquest partit va dir que eren de 
continuïtat i només va destacar 
la novetat de l’habilitació de l’al-
tell del Pavelló per a activitats 
esportives. També va comentar 
que queien els projectes iniciats 
quan aquest partit formava part 
de l’equip de govern com Can 
Malé, el Pla d’Acollida, Fira Te-
nes i Tenes Televisió. En Comú 
Podem va finalitzar el seu dis-
curs dient que el Pressupost 
2020 els semblava una moció 
de censura al seu treball i que 
es retallaven en les àrees que 
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eren més sensibles per un partit 
d’esquerra com el seu; va titllar 
aquests pressupostos d’antiso-
cials. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va tor-
nar a insistir que es tractava de 
fer el mateix amb menys diners, 
va negar que fossin uns pressu-
postos anatisocials i va dir que 
s’intenta arribar a tota la gent 
necessitada. També va remar-
car que Lliçà d’Amunt és un 
poble difícil de mantenir, que cal 
prioritzar inversions i, respecte 
a Can Malé, que s’hi està bus-
cant una sortida. 
Ciutadans va dir que el seu par-
tit volia treballar a l’oposició de 
forma positiva i va explicar que 
s’havia reunit amb l’equip de 
govern per parlar dels pressu-
postos i que se li havien accep-
tat qüestions que ell plantejava. 
Aquest partit va dir que estava 
d’acord en algunes coses, que 
altres les hauria fet diferent, 
però que trobava que era un 
pressupost equilibrat. Tot i això, 
no va votar-hi a favor per l’incre-
ment dels impostos, que va dir 
que també es podien treballar 
amb temps i racionalitzar.
En relació a aquesta objecció, 
l’Alcalde va contestar que po-
ques vegades s’havien pujat 
impostos, però ja havia explicat 
que aquest cop s’hi havien vist 
obligats.
Junts va dir entendre que darre-
ra del Pressupost 2020 hi havia 
un pla d’estalvi, però també va 
dir que la majoria absoluta hi 
havia donat via lliure. Aquest 
partit va comentar que es de-
manava més esforç al ciutadà 
amb l’augment dels impostos 
però que no se li donaven com-
pensacions i va anomenar parti-
des on disminueixen els diners 
com joventut, educació, promo-
ció econòmica, participació ciu-
tadana, medi ambient, coopera-
ció, barris o sanitat, i la baixada 
d’inversions i projectes. 
L’Alcalde va fer referència a Jo-
ventut, una partida que Junts 
va remarcar, dient que era una 
àrea transversal i que mantenia 
la programació. També va dir 
que el ciutadà tenia noves in-
versions. 
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CON-
TRA
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: EN CONTRA

4.- Resolució del contracte 

de concessió de la recollida 
d’escombraries amb l’empre-
sa Rubatec. 
El Ple va acordar donar-se per 
assabentat de l’informe emès 
per la Comissió Jurídica Asses-
sora de data 3 de juny de 2019 
en relació amb la resolució del 
contracte de serveis de recollida 
d’escombraries subscrit en data 
1 de març de 1998, el qual té 
caràcter preceptiu però no vin-
culant i, vist que el servei es va 
deixar de prestar fa més de 15 
anys, considerar resolt aquest 
contracte. També va acordar 
reiterar l’acord de la Junta de 
Govern Loal de data 24 de ge-
ner de 2019 que va denegar el 
pagament de les quantitats re-
clamades per RUBATEC SA en 
l’escrit presentat en data 18 de 
juny de 2018 que és objecte del 
recurs contenciós administratiu 
número 36/2019 interposat da-
vant el Jutjat contenciós admi-
nistratiu número 6 de Barcelona 
i en el qual s’està dilucidant si 
és ajustada a dret la denegació 
del pagament de les factures re-
lacionades a l’expedient. 
Tots els partits van estar d’acord 
en desencallar aquest tema que 
ja porta 15 anys de trajectòria.
UNANIMITAT

5.- Imposició de sanció per 
incompliment de la normativa 
per la Tinença d’animals de 
companyia. 
El Ple va aprovar sancionar 
un lliçanenc com a responsa-
ble d’una infracció molt greu, 
prevista en l’art. 64.12 de l’Or-
denança, consistent en tenir 
gossos o animals potencial-
ment perillosos sense llicència 
i, conseqüentment, imposar-li 
una sanció de 1.502,53€, a la 
vegada que requerir-lo perquè, 
en el termini màxim de 15 dies, 
tramiti la llicència administrativa 
de tinença de gossos potencial-
ment perillosos, advertint-lo de 
que en cas de no donar compli-
ment a aquest ordre s’imposa-
ran multes coercitives d’acord 
amb les normes vigents del Pro-
cediment Administratiu.
Tots els partits van estar d’acord 
a seguir el procediment i san-
cionar aquest cas reincident. 
UNANIMITAT

6.- Nomenar representant de 
l’Ajuntament a la Taula “El Va-
llès Oriental Avança”.
El Ple va acordar designar al 
senyor Marc Palet Rodríguez, 

com a representant de l’Ajunta-
ment en el Plenari de la Taula per 
al Desenvolupament Econòmic i 
l’Ocupació del Vallès Oriental-El 
Vallès Oriental Avança.
Alguns partits van estar a favor 
de donar la representació de 
l’Ajuntament a aquest òrgan al 
regidor responsable de la regi-
doria de Promoció econòmica 
per la seva relació. I altres par-
tits van retreure la falta d’ober-
tura de les representacions de 
l’Ajuntament també a l’oposició. 
PSC: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
Cs: EN CONTRA
JUNTS: A FAVOR

7.- Afers urgents.
No n’hi havia.

6.- Mocions.

En Comú Podem va presen-
tar una moció en relació amb 
la sentència als líders polítics 
i socials de l’independentis-
me. Aquesta moció proposava 
acordar “manifestar indignació 
davant una sentència injusta 
que genera un precedent inac-
ceptable i expressar solidaritat 
amb les persones condemna-
des i amb les seves famílies, 
a més de promoure iniciatives 
polítiques, institucionals i ju-
rídiques per facilitar la sortida 
de la presó de les persones 
condemnades i el retorn de les 
persones exiliades i denunciar 
les conseqüències greus que 
aquesta sentència té sobre els 
drets civils i polítics del conjunt 
de la ciutadania com són el dret 
de manifestació, d’expressió, 
de lliure associació i de dissi-
dència política”. També instava 
a “reiterar el compromís amb la 
defensa dels drets i les llibertats 
i mostrar el rebuig a la judicialit-
zació d’un conflicte polític que 
només es pot resoldre per vies 
democràtiques i dialogades, 
demanar a tots els partits polí-
tics que dialoguin i cerquin so-
lucions polítiques inclusives que 
cohesionin el conjunt del a so-
cietat catalana, posar l’Ajunta-
ment al servei del diàleg polític 
i a treballar per trobar solucions 
a l’actual conflicte polític, i tras-
lladar aquests acords al Tribunal 
Suprem, grups del Parlament 
de Catalunya, del Congrés i del 
Senat, i del Parlament Europeu, 
i a les entitats municipalistes de 
Catalunya. 

Ciutadans va votar-hi en contra 
al·legant que aquest partit no 
entrava a valorar sentències del 
Tribunal. I el PSC va dir que era 
una qüestió que Lliçà d’Amunt 
poc podrà fer per solucionar, es 
va posicionar per una solució 
de diàleg polític i va demanar de 
votar per punts, per una qües-
tió de neutralitat política, la qual 
cosa es va acceptar. 
PSC: A FAVOR DELS PUNTS 
5, 6 i 8 
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
Cs: EN CONTRA
JUNTS: A FAVOR

ERC  va presentar una moció 
en defensa de la llibertat d’ex-
pressió i la iniciativa política al 
Parlament de Catalunya, on 
proposava, entre altres punts, 
denunciar la censura que el 
Tribunal Constitucional pretén 
imposar a Parlament de Cata-
lunya, clarament incompatible 
amb l’autonomia i la inviolabi-
litat de la cambra, i reivindicar 
el dret dels diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya, 
així com el dels membres del 
Ple, a poder debatre sobre tots 
els assumptes que interessen a 
la ciutadania, inclosos el dret a 
l’autodeterminació, la monar-
quia o la sobirania. 
Junts va dir que es tractava de 
democràcia i llibertat d’expres-
sió i va reclamar poder parlar, 
debatre i arribar a acords de 
qualsevol tema. 
Ciutadans va dir que el seu 
partit no comentava qüestions 
judicials i del Parlament, però 
va comentar que s’han de res-
pectar les regles i que s’alguns 
temes no se’n poden fer reso-
lucions. 
En Comú podem va dir estar 
d’acord en el 90% de la moció, 
però que no els havia agradat 
com s’havien fet coses en el 
Parlament i que, encara que no 
agradi, cadascú té les compe-
tències que té per legislar. 
El PSC va votar-hi en contra 
al·legant que una conversa al 
Parlament es té per arribar a 
un acord o resolució, i que això 
s’ha de fer on toca. 
PSC: EN CONTRA
ERC: A FAVOR
EN COMÚ PODEM: ABSTEN-
CIÓ
Cs: EN CONTRA
JUNTS: A FAVOR 

ERC va presentar una altra mo-

ció en relació a la commemora-
ció del 25 de novembre, Dia In-
ternacional contra la violència 
envers les dones, on, entre al-
tres punts, proposava refermar 
la condemna de l’Ajuntament a 
totes les formes de violències 
que pateixen les dones, re-
conèixer el dret de les dones 
a viure sense violència mas-
clista i posar tots els mitjans a 
l’abast per erradicar-la, a més 
de refermar el compromís de 
l’Ajuntament per continuar am-
pliant els serveis d’atenció a 
dones en situació de violència 
i als seus fills i filles, i dur a ter-
me campanyes específiques 
de sensibilització, prevenció i 
denúncia de qualsevol mena 
de violència masclista. 
Tots els partits van estar a fa-
vor dels acords, però no tots 
de la part expositiva de la mo-
ció. 
En Comú Podem va llegir un 
escrit sobre els orígens i el 
sentit de la commemoració, i 
la regidoria d’Igualtat, gènere 
i LGTBI va exposar tot el que 
fa l’Ajuntament en relació a 
aquest tema. 
UNANIMITAT

9.- Preguntes.
ERC va formular preguntes 
sobre: el tancament de la resi-
dència de Mas Bo; el projecte 
de camí de vianants i/o carril 
bici cap a Granollers; actua-
cions en matèria de recollida 
selectiva; beques de menja-
dor; actuacions a curt termini 
en matèria d’habitatge i des-
nonaments en curs; i l’elimi-
nació de quatre parades de la 
línia A1. 
Ciutadans va formular pre-
guntes sobre: la Fira de Na-
dal; foment del comerç local 
per Nadal; foment del comerç 
local aquest mandat; i com-
pensacions d’ajudes per part 
de l’Ajuntament als menjadors 
escolars. 
En Comú Podem va formular 
preguntes sobre: gestions amb 
Sorea després de l’auditoria; 
nou projecte polític per l’Espai 
Can Malé; solució als proble-
mes d’acumulació de trànsit al 
carrer Jaume I a l’alçada de les 
escoles; la gestió dels locals 
socials de les associacions 
que s’han fusionat i centralitzat 
en el local social de Ca l’Arti-
gues; la posibilitat de compra 
d’un nou equipament munici-
pal per ubicar la policia.  
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Què ha dit la premsa?
Trobada de caps de policia 
per coordinar-se contra els 
robatoris
Els responsables dels Mossos 
a la Regió Policial Metropolita-
na Nord i els caps de les Poli-
cies Locals de la comarca van 
fer, el passat 13 de novembre, 
una trobada a Bigues i Riells 
per unificar criteris en la llui-
ta contra els principals tipus 
delictius que afecten al Vallès 
Oriental, entre els quals hi ha 
els robatoris amb força en ha-
bitatges.

Luis Simoes creix a Lliçà 
d’Amunt per col·laborar amb 
Soler & Palau
L’empresa logística Luis Simo-
es amplia el centre logístic de 
Lliçà d’Amunt per atendre les 
necessitats del seu client Soler 
& Palau, empresa líder en sis-
temes de ventilació domèstics 
comercials i industrials. 

Mango entra al mercat de 
capitals amb una emissió de 
pagarés
La cadena de distribució tèxtil 
Mango preveu llançar el primer 
programa de pagarés a través 

del Mercat Alternatiu de Ren-
da Fixa (MARF). L’emissió es 
planteja com una diversificació 
de les fonts de finançament de 
circulant a preus més econò-
mics. Es preveu un saldo viu 
d’entre 25 i 30 milions d’euros.

Els viatgers de bus als corre-
dors amb línies exprés crei-
xen un 7%
La xifra d’usuaris dels corre-
dors amb serveis d’autobús 
interurbà que tenen serveis ex-
prés al Vallès Oriental van ex-
perimentar un creixement mitjà 
del 6,6% entre els anys 2017 i 
2018. Per sobre de la mitjana 
vallesana, queda l’increment 
del corredor de la vall del Te-
nes (7,43%). El corredor entre 
Bigues i Riells i Barcelona ha 
acumulat fins a l’octubre més 
usuaris que els que van tenir 
en tot l’any 2015: 860.878 res-
pecte a 843.717.
Per altra banda, el Departa-
ment de Territori  i Sostenibilitat 
ha fet actuacions per millorar 
l’accessibilitat de 47 marques-
ines d’autobús al Vallès Orien-
tal per donar compliment a les 
normes que garanteixen l’ús 

per part de persones amb mo-
bilitat reduïda, entre les quals 7 
a Lliçà d’Amunt. 

Els ajuntaments, en alerta 
per l’impacte que pot tenir la 
zona de baixes emissions de 
Barcelona
Els 19 municipis del Vallès Ori-
ental i el Consell Comarcal que 
formen part de la Taula Inter-
municipal per a la Qualitat de 
l’Aire al Vallès Oriental, entre 
els quals hi ha Lliçà d’Amunt,  
estaran pendents de l’impacte 
que pot tenir en aquest territori 
la posada en marxa l’1 de ge-
ner de la Zona de Baixes Emis-
sions de Barcelona. Reclamen 
millores al transport públic 
per fer front a l’increment de 
passatgers per les limitacions 
d’accés als vehicles contami-
nants. 

El tercer carril de la C17 en-
tre Lliçà i Parets, a punt de 
licitació
La construcció del tercer carril 
de la carretera C17, entre Lli-
çà d’Amunt i Parets i en sentit 
Mollet, començarà l’any vinent. 

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 comunicacio@llicamunt.
cat, per fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 
08186 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.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Farmàcies
D. Pinín (Lliçà d’Amunt): del 6 al 12 de desembre
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 13 al 19 de desembre 
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 20 al 26 de desembre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt: del 27 de desembre a l’1 de ge-
ner

Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: 
Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. 
Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

Reducció dels horaris 
dels centres de l’EAP 
Vall del Tenes fins al 3 de 
gener
L’obertura dels Centres d’Aten-
ció Primària de l’ABS Vall del Te-
nes queda així:
 
CAP la Cruïlla
Horari normal
 
CAP Palaudàries 
Del 23/12/19  al 27/01/20: 
OBERT de 8 a 15 h 
Del 30/12/19 al 3/01/20 TANCAT

 CAP Lliçà de Vall 
Del 23/12/19  al 3/01/20: OBERT 
de 8 a 15 h
 
CAP Bigues 
Del 23/12/19 al 3/01/20: OBERT 
de 13 a 20 h
 
CAP Sta. Eulàlia
Del 23/12/19 al 3/01/20: OBERT 
de 8 a 15 h

LLOGUER DE
2 LOCALS

C. Matarranya, 2 (Ca l 'Artigues)

M é s  i n f o r m a c i ó

9 3  8 4 1  5 2  2 5

Recordem que l’Informa’t disposa d’un espai d’opinió per a entitats 
i per a lectors. Els escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana 
del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic 
comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o 
per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la 
regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió 
màxima d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. 

La Generalitat ha fet tancar la 
residència de Mas Bo
El Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Gene-
ralitat ha fet tancar, de manera 
cautelar, la residència de gent 
gran Bell Indret, del barri de Mas 

Bo del nostre poble perquè, 
després de fer-hi inspeccions, 
es van detectar algunes faltes 
greus relacionades amb els trac-
tament inadequat als residents o 

una ràtio de personal insuficient. 
Aquest centre, propietat de 
l’empresa Residencial Impross 
SL, actualment acollia 37 per-
sones. 
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Mango té previst ampliar el centre 
logístic de Can Montcau amb 90.000 m2

Per al 2023 està previst que 
quedi finalitzada la segona 
fase de construcció del cen-
tre logístic de Mango a Can 
Montcau, que sumarà 90.000 
m2 addicionals de superfície. 
Aquesta ampliació, que ja es-
tava projectada des del mo-
ment en què es va dissenyar 
el centre logístic, suposarà 
una inversió d’aproximada-
ment 35 milions d’euros. 
La finalitat de l’ampliació és 
doble: per una banda, per-
metrà al centre poder seguir 
assumint el creixement de 
la logística de l’e-commerce 
(podent enviar comandes di-
rectament al client final) i per 
altra banda, dotarà de més 
capacitat i agilitat a la zona 
d’expedicions. 
En aquests moments, les ins-
tal·lacions ubicades a Lliçà 
d’Amunt permeten manipular 
fins a 75.000 peces de roba. 
per hora, triplicant la capaci-
tat que Mango tenia abans. 
El centre, de 190.000 m2 

(més de 30 camps de futbol), 
centralitza la distribució a les 
més de 2.100 botigues que 
Mango té a més de 110 pa-
ïsos, a més de donar suport 
a les operacions de la botiga 
online. La companyia hi ha 
invertit més de 230 milions 
d’euros. 
Aquest centre logístic, un 
dels més grans d’Europa, 
està equipat amb les tec-
nologies més avançades. Al 
voltant de 400 automatismes 
fan possible que tot el pro-
cés, des de la recepció fins 
al picking, sigui automàtic i 
asseguren la màxima efici-
ència. A més, gràcies a una 
extensa xarxa d’escàners, és 
possible saber en quina posi-
ció de la instal·lació es troba 
cada peça a temps real. I, els 
classificadors permeten fer 
repartiments de fins a 900 
comandes diferents, al ma-
teix temps que s’encaixen 
de forma ordenada per faci-
litar la feina de recepció de 
la mercaderia a les botigues. 
El centre també disposa d’un 
Sistema de Gestió de Ma-
gatzems d’última generació, 
versàtil i altament configura-
ble, que possibilita atendre 
les necessitats canviants del 

negocis. 
Tot i aquests automatismes, 
el centre logístic de Mango a 
Lliçà d’Amunt té una plantilla 
d’al voltant de 600 treballa-
dors. 
Per altra banda, la compa-
nyia ha minimitzat l’impacte 
del centre logístic. El centre 
ha estat dissenyat per re-
querir el mínim consum elèc-
tric: destaca la il·luminació 
natural i el fet que part de la 
maquimària disposa d’un sis-
tema de recuperació d’ener-
gia ciètica en el frenat que 
permet la seva conversió a 
energia elèctrica, energia que 
es reutilitza a la mateixa nau. 
Al mateix temps, cada any es 
reciclen més de 3.000 tonela-
des de paper, cartró, plàstic i 
altres materials susceptibles 
de ser reciclades. 
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L’Alcalde, membre de 
l’executiva de la Federació 
de Municipis de Catalunya
La 30 Assemblea de la Fede-
ració de Municipis de Catalu-
nya, celebrada el passat 15 de 
novembre, va aprovar que la 
presidència de l’entitat recaigui 
en l’alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, Olga Arnau, d’ERC. Les 
vicepresidències de l’FMC són 
per Àlex Garrido, alcalde de 
Manlleu; Alba Pijuan, alcaldes-
sa de Tàrrega; Eduard Rivas, 
alcalde d’Esparreguera; David 
Bote, alcalde de Mataró; Mont-
serrat Candini, alcaldessa de 
Calella; Xavier Fonollosa, alcal-
de de Martorell; i Lluís Mijoler, 
alcalde del Prat de Llobregat. 
Amb aquesta composició es 
manté l’esperit plural d’aques-
ta entitat.
Completen el Comitè Executiu 
de l’FMC, a més dels ja citats, 
Laura Campos, alcaldessa 
de Montcada i Reixac; Lídia 
Muñoz, alcaldessa de Sant 

Feliu de Llobregat; Francesc 
Alemany, alcalde de Palafolls; 
Narcís Fajula, alcalde de Sarrià 
de Ter; Josep Bigorra, alcal-
de de Vilaplana; Mireia Ingla, 
alcaldessa de Sant Cugat del 
Vallès; Adam Tomàs, alcalde 
d’Amposta; Núria Pérez, alcal-
dessa de Pardines; Rosa Pu-
jol, alcaldessa d’Aitona; Carles 
Luz, alcalde de Gandesa; Lluís 
Guinó, alcalde de Besalú; Sergi 
Vallès, president de la Manco-
munitat del Penedès; Lourdes 
Aluja, alcaldessa del Pradell 
de la Teixeta; Natàlia Figueras, 
alcaldessa de Maçanet de la 
Selva; Marta Farrés, alcaldessa 
de Sabadell; Albert Corberó, 
alcalde de Súria; Dolors Carre-
ras, alcaldessa de Cunit; Josep 
López, alcalde d’Ullà; Noemí 
Trucharte, alcaldessa de Vila-
nova del Camí; i Ignasi Simon, 
alcalde de Lliçà d’Amunt. 

L’alcaldessa de Lliçà de 
Vall, nova presidenta de la 
Mancomunitat de la Vall 
del Tenes
L’alcaldessa de Lliçà de Vall, 
Marta Bertran, és la nova presi-
denta de la Mancomunitat de 
la Vall del Tenes. Substitueix 
Joan Galiano, alcalde de Bi-
gues i Riells, que havia presi-
dit aquest organisme l’ante-
rior mandat. Francesc Bonet, 
alcalde de Santa Eulàlia és el 
vicepresident primer. Els altres 

dos alcaldes, Galiano i Igna-
si Simón, alcalde de Lliçà 
d’Amunt, ocupen les altres 
dues vicepresidències. 
Per altra banda, la comissió 
de comptes està formada per 
Bertran, Galiano, Anna Montes 
(de Santa Eulàlia), Mariona Pe-
drerol (de Lliçà d’Amunt) i Jo-
sep Martorell (de Lliçà de Vall).

Gràcies!
Volem encapçalar aquesta no-
tícia amb la que creiem que és 
l’expressió que millor recull el 
nostre sentiment: GRÀCIES!
Perquè,  gràcies a la col·la-
boració de l’empresa CDC 
HIACRE, que ha demostrat la 
seva implicació i preocupació 
per les persones més vulnera-
bles i amb menys recursos del 
municipi, durant el 2019 s’ha 
aconseguit oferir ajudes a 37 
famílies.
Les diferents contribucions 
de CDC HIACRE han permès 

assolir objectius que sense 
la seva ajuda haguessin estat 
més difícils. El seu compromís 
empresarial ha permès actua-
cions rellevants i necessàries 
per a moltes persones que es 
troben en situació de risc.  La 
seva implicació,  interès i com-
promís social ha jugat un rol 
clau. L’empresa ha canalitzat 
la seva solidaritat i el sentit de 
pertinença al municipi, i amb 
la seva iniciativa s’ha donat 
resposta a diferents àmbits: 
SALUT: 

- Ajuts odontològics: 12
- Òptica: 9 
LLAR:  
- Ajuts en la reparació de fui-
tes d’aigua, portes, humitats i 
reformes: 3
- Compra de caldera, nevera, 
cuina, gasoil i rentadores:  15
Gràcies CDC HIACRE per ser 
una empresa socialment com-
promesa i pel vostre temps i 
esforç de manera continuada 
per  contribuir a garantir el 
benestar de les famílies més 
vulnerables. 
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Hay varias formas de trabajar para el bien común de todos los lliçananecs, en Cs lo tenemos claro nuestra forma de hacer oposi-
ción no es de manera destructiva, sino siempre constructiva, con empatía, respeto, mirada larga y afán por colaborar buscando 
siempre el beneficio global del pueblo y es por ello que en estos presupuestos para el próximo año, nos hemos reunido varias 
veces con el equipo de gobierno para trabajar en la estructura adecuada de ellos e intentar acercarlos lo máximo a nuestros vo-
tantes. Y lo hemos conseguido, con tan solo con un concejal se han logrado cosas muy beneficiosas y de bajo coste, asumibles 
y prácticas para todos, como es una nueva zona de juegos en la escuela municipal, nuevo diseño de fuentes públicas en nuestros 
parques accesibles y aptas para mascotas, nuevos juegos para nuestras plazas, etc. No obstante, Cs Lliçà d’Amunt se abstuvo 
en la votación de los presupuestos porque estamos absolutamente en desacuerdo con la subida generalizada de impuestos 
como el IBI o de basuras, especialmente dado el momento de desaceleración económica que estamos viviendo actualmente.

Comencem l’any 2020 i, amb ell, un nou pressupost municipal per a l’Ajuntament. El pressupost d’una administració és fona-
mental per portar a terme les polítiques que el govern s’ha marcat. És per això que s’ha de ser responsable i gestionar-lo d’una 
manera molt curosa, per què es tracta de diners de tots i totes. El passat mes de maig ens vam comprometre a desenvolupar 101 
accions per millorar Lliçà d’Amunt i les volem complir totes. Ho farem progressivament durant els pròxims quatre anys.
Aquest pressupost inclou inversions que són molt importants per nosaltres: La socialització de llibres per a tots els nens i nenes 
escolaritzats al municipi, per a que cap família hagi de patir més per la despesa que suposa la compra dels llibres de text; el canvi 
de fanals a llum Led per il·luminar millor els nostres carrers i ser més sostenibles; l’ampliació del gimnàs del Pavelló d’Esports 
per dotar-lo de més activitats; millores d’asfaltat de carrers i del clavegueram; el soterrament de línies telefòniques per reduir 
l’impacte visual i les barreres arquitectòniques; millora del servei de recollida d’escombraries per optimitzar-lo... I un llarg etcètera 
d’accions que podreu veure els pròxims mesos.

Feliç any nou. Desitgem que estigueu passant unes bones festes. Llàstima que 2020 no comenci bé a Lliçà. El govern munici-
pal, aprofitant la seva majoria absoluta (com és costum i contraposant-se a l’oferta de diàleg i transparència que va oferir al ple 
d’investidura), ha aprovat un pressupost que augmenta les despeses d’estructura i baixen els projectes de cultura, educació, 
joventut, serveis socials, cooperació, sanitat i medi ambient. I una de greu, la partida d’habitatge desapareix tot i ser conscients 
que hi ha famílies del nostre municipi que necessiten acompanyament i ajuda en aquest aspecte.
El pressupost no inclou promeses electorals que portaven en el seu programa: piscina municipal, centre de dia, descentralització 
de l’OAC, processos participatius, etc. Veurem asfaltar algun carrer, pintar alguna senyalització i també marejaran la perdiu amb 
el desenvolupament del centre, amb la gestió de residus o amb Can Malé. Cap idea pròpia.
Un pressupost que intuïm que s’enfoca a guardar ara per gastar-ho a les eleccions municipals del 2023, quan començaran a 
sortir diners de tot arreu per afrontar una nova campanya electoral. Tot plegat lleig, molt lleig.

Aprovechamos este espacio para explicar nuestro posicionamiento en contra de los presupuestos anuales,  presentados por el 
equipo de gobierno en el último pleno municipal. Haciendo uso de su mayoría absoluta, el PSC ha elaborado unos presupuestos 
que dejan claro su posicionamiento frente a las necesidades transversales del conjunto de vecinas y vecinos de Lliçà d’Amunt. 
Bajo nuestro criterio, su posicionamiento se basa en “haremos lo justito”. Vemos recortes en la mayoría de partidas: juventud, 
servicios sociales, promoción económica, participación ciudadana, cooperación… Unos presupuestos que se vuelven antisoci-
ales y, que no promocionan la participación directa de la ciudadanía, más allá de votar cada cuatro años. No queda casi rastro 
de los proyectos impulsados en el mandato anterior y las respuestas a nuestras preguntas al respecto fueron vagas, ambiguas 
y evasivas. Vemos con preocupación el giro populista del gobierno municipal, que parece que necesita un socio de “verdadera 
izquierda” para mantener la coherencia de sus siglas. Permanecemos a la espera de conocer la estrategia que tiene el PSC, para 
mejorar la calidad de vida y de nuestro territorio durante este mandato.

Al desembre s’ha celebrat la COP25, l’òrgan de decisió de la Convenció Marco de l’ONU sobre el Canvi Climàtic. En les 24 edi-
cions anteriors s’ha anat avançat adoptant mesures per a frenar el Canvi Climàtic, però insuficients; mitjans de comunicació i 
experts professionals qualifiquen el problema de Crisi Climàtica. Per sort, sembla que la gran majoria de persones estem prenent 
consciència de la veritable gravetat del problema; i especialment gent jove que com Greta Thunberg es manifesten a tot el món 
per a aconseguir que els governs prenguin mesures decisives que frenin aquest desastre. 
Què farem a LLIÇÀ D’AMUNT? Coincideix aquest fet amb reunions entre tots els grups polítics amb representació per tractar el 
servei de Recollida d’Escombraries, un dels serveis municipals més cars. Es diu que falta neteja, impost car… però la veritat és 
que els ciutadans també contribuïm a encarir el servei; si es reciclés més i millor es reduirien els costos. La responsabilitat és de 
tots: governs i ajuntaments prenent decisions adequades, i empreses i ciutadans actuant en conseqüència. Ens juguem el futur 
dels nostres fills! Hi estem a temps.

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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Recomanacions: 
Les compres de Reis
Planifiqueu les vostres 
compres: 
- Feu una llista dels pro-
ductes que necessiteu que 
s’ajusti al vostre pressupost.
- Compareu els preus i la 
qualitat dels productes i dels 
serveis.
- Compreu amb antelació, 
trobareu millors preus.
- Controleu la despesa amb 
targeta de crèdit i les com-
pres finançades. Evitareu 
sobreendeutar-vos.

Informeu-vos sobre les 
condicions per fer possi-
bles canvis o devolucions. 
Els establiments no estan 
obligats a acceptar-los, són 
una deferència comercial 
(excepte que el producte no 
estigui en bon estat).

Tingueu cura de l’entorn: 
- Afavoriu el consum de pro-
ximitat. Consumireu amb 
més garanties de seguretat i 
qualitat i reduireu els costos 
energètics de transport.
- Les joguines fetes amb 
materials renovables (fusta, 
cartró) tenen, usualment, un 
impacte ambiental més baix.

- Recicleu: 
Les joguines que no feu ser-
vir
Els embolcalls de les com-
pres
Les piles, o utilitzeu-ne de 
recarregables

Conserveu:  
- Les factures o tiquets de 
compra fins al final de la 
garantia, els necessitareu si 
heu de reclamar.
- Els catàlegs i les ofertes 
comercials fins que hàgiu 
revisat la compra: són vin-
culants i podeu exigir-ne el 
compliment.

En cas de disconformitat 
amb el producte, demaneu 
el full oficial de reclamació 
a l’empresa o contacteu-hi 
per un mitjà que en deixi 
constància (formulari web, 
telèfon amb número d’inci-
dència, etc.). Si en el termini 
de 30 dies no heu obtingut 
resposta, o bé la resposta 
no és satisfactòria, contac-
teu amb el servei públic de 
consum que us correspon-
gui segons el vostre muni-
cipi.

campanyesconscienciació



Servei Apropa’m
666560593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries
936 837 954
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga 
Països Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga 
Sant Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal 
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall  
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tribu-
tària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a 
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre 
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons

Biblioteca Ca l’Oliveres
“DE L’HORT A LA BIBLIOTECA”. 
EXPOSICIÓ: “EINES I ESTRIS 
DEL CAMP. TRACCIÓ ANIMAL. 
EL CAVALL, EL CARRO, SANT 
ANTONI”
Del 20 de gener al 6 de març Ho-
rari: en horari de la biblioteca
Amb la col·laboració del Grup 
L’Abans.

CLUB DE LECTURA “DEIXA’M 
LLEGIR!”
Dijous 9 de gener Hora: 18h
Cor de cactus i altres formes d’es-
timar d’Anna Manso. A càrrec de 
Joana Moreno i Laura Bartuilli. Si 
tens entre 12 i 17 anys, t’agrada 
llegir i vols passar una bona esto-
na, informa’t a la biblioteca. Cada 
primer dijous de mes.

NIU DE PARAULES: “MÚSICA, 
LLIBRES I CONTES EN FAMÍ-
LIA”
Dissabte 18 de gener Hora: 11h
Un espai d’expressió i experimen-
tació on la música ens divertirà di-
alogant amb el moviment, el ritme, 
la cançó, l’expressió corporal… de 
llibres i contes! A càrrec d’Emma 
Plana. Adreçat a famílies amb in-
fants fins als 3 anys d’edat. Places 
limitades. Inscripció prèvia a partir 
del 2 de gener. 

L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES “TAST DE BATUTS 
SALUDABLES”
Dissabte 18 de gener Hora: 12h
Vine i descobreix com incloure 
més verdures i fruites al teu dia a 
dia! T’explicarem com cal prepa-
rar els batuts verds perquè siguin 
saludables i podràs tastar 4 batuts 
diferents. A càrrec de Gina Estapé. 
Places limitades. Inscripció prèvia 
a partir del 2 de gener.  

CLUB DE LECTURA “LLEGEI-
XES AMB MI?”
Dilluns 20 de gener Hora: 18h
El Segrest de la bibliotecària de 
Margaret Mahy. A càrrec de Joana 
Moreno i Agnès Navarro. Si tens 
entre 9 i 12 anys, t’agrada llegir i 
vols passar una bona estona, in-
forma’t a la biblioteca. Cada tercer 
dilluns de mes. 

TALLER CREATIU
Dimarts 21 de gener Hora: 17.30h
Decorem una caixa de cartró de-

coupage. A càrrec de Carme Ro-
mero. Per a nens i nenes de 4 a 10 
anys. Inscripció prèvia a partir del 2 
de gener. Places limitades. 

CLUB DE LECTURA PER A 
ADULTS
Dimarts 21 de gener Hora: 18h
Xerrada “Passeig per la vida i 
l’obra de Teresa Pàmies” a càrrec 
de Montse Barderi, comissària de 
l’Any Teresa Pàmies.

CONTES AL VOL: “ALLÒ QUE 
EXPLIQUEN LES FORMES”
Dissabte 25 de gener Hora: 11h
Com ens parlen els àlbums sense 
o gairebé sense mots? De quina 
manera els llegim? Aprendrem els 
llenguatges dels àlbums il·lustrats. 
A càrrec de Judith Navarro. Adre-
çat a famílies amb infants de 3 a 
6 anys. Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir del 2 de gener.

“DE L’HORT A LA BIBLIOTECA”: 
XERRADA “L’ÚS TRADICIONAL 
DE LES PLANTES MEDICIO-
NALS. HIVERN”
Dissabte 25 de gener Hora: 
12.30h
A càrrec de M. Àngels Bonet. Il·lus-
tracions de la làmina de Gala Pont. 
Per a tots els públics. Inscripció 
prèvia a la biblioteca. 

TALLER “TOT ÉS POSSIBLE. I SI 
POGUESSIS ESCOLLIR?”
Dijous 30 de gener Horari: de 18h 
a 19.30h
Vivim a remolc de les decisions que 
vàrem prendre en el passat. Mai no 
trobem el moment d’aturar-nos, 
escoltar-nos i preguntar-nos: Què 
és el que realment vull? A càrrec 
d’Alicia Sánchez.   Obert a totes 
les edats.

FORMACIÓ ACTIC MITJÀ
Dijous, a partir del 30 de gener 
Horari: de 18h a 20h
Durada: 18 hores 
Places limitades. Inscripció prèvia. 
Cal tenir coneixements previs de 
nivell bàsic. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA 
TERNURA DEL ÁRBOL MARC-
HITO” D’ALICIA ROJAS
Divendres 31 de gener Hora: 18h
A càrrec del poeta Luis Endrino 
Fuentes. 

L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES “LA CULTURA DE 
LA CALÇOTADA”
Dissabte 8 de febrer Hora: 12h
Coneixerem la tradició dels calçots 
i de les salses de romesco i salvit-
xada. Elaborarem i tastarem una 
sala de romesco, i aprendrem re-
ceptes per fer amb aquesta salsa. 
A càrrec del Parc de les Olors del 

Serrat. Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir del 20 de gener. 

HORARIS DE LA BIBLIOTECA 
DE PRINCIPIS DE GENER:  
Dijous 2 i divendres 3 de ge-
ner la biblioteca obrirà en ho-
rari de matí de 10 a 14h; a la 
tarda estarà tancada. 
Dissabte 4 de gener, tancat.   

Espai Jove El Galliner
TARDA DE JOCS DE TAULA
Dijous 9 de gener
Si vols passar una estona diverti-
da, vine al Galliner a jugar amb els 
jocs de taula que tenim. 

TALLER DE DIBUIX
Divendres 17 de gener
Vols aprendre a fer dibuix Manga? 
Vine al taller d’iniciació i aprendràs 
tècniques molt interessants!

TARDES CREATIVES
Dimarts 21 gener
Vols crear la teva pròpia bijuteria? 
Deixa volar la teva imaginació i 
crea anells, polseres, arracades... 
en el taller de bijuteria creativa serà 
possible tot això i més!

DIVENDRES DE CINEMA JOVE
Divendres 31 de gener
L’últim divendres de cada mes 
fem sessió de cinema a l’Espai 
Jove El Galliner. Vosaltres trieu 
la pel·lícula i nosaltres posem les 
crispetes!
 
* Tots els tallers són gratuïts, 
però cal inscripció prèvia. 
Pots inscriure’t al web 
espaijovegalliner.cat, trucant 
al 93 860 70 01 o enviant un 
WhatsApp al 673 930 937.

* Espai Jove El Galliner: Obert 
totes les tardes de dilluns a 
divendres de 16h a 20h a l’edifici 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres.

genda

ACTIVITATS DE L’ASSOCI-
ACIÓ GENT GRAN LLIÇÀ 
D’AMUNT:
- Assemblea general: diumenge 
12 de gener, a les 12.30h, al pa-
velló poliesportiu de l’INS Lliçà. 
- Dinar de Nadal: en acabar l’as-
semblea. Preu: 5€. Cal comprar 
tiquet abans del 8 de gener. 
- Cafè del Casal: Dinar de fide-
uada cada dimecres al migdia . 
Dinar d’arròs cada dijous al mig-
dia. Preu: 6€. Cal avisar prèvia-
ment: 93 841 61 55

- Escola de sardanes: dimarts, 
de 17h a 18h
- Ball de gitanes: dimecres, de 
19 a 21h
- Ball i berenar: divendres, a les 
17h
- Cartrorifa: dissabte, a les 17h
* Els dies 1 i 6 de gener, el Casal 
estarà tancat.
Per més informació: Associació 
Gent Gran Lliçà d’Amunt La Vall 
del Tenes 
Organitza: Associació Gent Gran 
Lliçà d’Amunt La Vall del Tenes

Més activitats

Lliçà
d’Amunt
un poble 
per viure


