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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Una de les principals an-
goixes de la ciutadania en 
general és la seguretat ciu-
tadana, una inquietud que 
queda reflectida en totes les 
enquestes que es van repe-
tint al llarg dels anys i que, 
evidentment, Lliçà d’Amunt 
no queda exclosa d’aquest 
sentiment, tot i que passa 
en menor mesura, també hi 
ha sostraccions, robatoris 
amb i sense força, i ocupa-
cions, entre altres delictes.

L’aposta de l’Ajuntament de 
disposar d’un servei polici-
al local modern que pugui 
donar resposta a les neces-
sitats d’un poble complex 
amb una idiosincràsia molt 
pròpia, que evoluciona i 
creix, és molt clara, tant en 
efectius, com en formació, 
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com en vehicles, equipa-
ments o mitjans de comu-
nicació. El cost del servei 
de la Policia Local per l’any 
2022 ascendeix a quasi 
2.400.000 euros, més d’un 
11% del pressupost, i amb 
una dotació d’un quasi 23% 
més que l’any passat.

Per aquest any 2022 tenim 
previst mantenir la clara 
aposta dels darrers anys i 
no baixar la guàrdia. Can-
viarem la flota de vehicles 
amb noves i més modernes 
prestacions, el sistema de 
comunicació per eliminar 
les zones fosques que que-
den en certs indrets del po-
ble i ampliarem la plantilla 
amb tres agents més amb 
la voluntat última de mante-
nir, i si és possible rebaixar, 

les estadístiques d’incidèn-
cies, tot i que s’ha de dir 
que segueixen estant per 
sota de la mitjana catalana 
o de municipis similars al 
nostre. En els darrer 6 anys 
haurem ampliat la plantilla 
en 9 agents més, un esforç 
econòmic que valorat amb 
perspectiva hem de dir que 
a valgut molt la pena.

De manera periòdica ce-
lebrem una Junta de Se-
guretat amb el Delegat del 
Govern i la resta de cos-
sos de forces de Seguretat 
de l’Estat que operen en el 
nostre territori per avaluar la 
situació del nostre municipi 
vers anys anteriors i vers la 
mitjana de la comarca i de 
Catalunya. Cal destacar els 
elogis que rebem periòdica-

ment tant de Mossos d’Es-
quadra com de la Guàrdia 
Civil sobre la professiona-
litat, resolució de casos i 
pro activitat de la nostra 
policia local, i això s’ha con-
cretat en diferents reconei-
xements i condecoracions 
dels nostres agents i co-
mandaments als quals vull 
felicitar i encoratjar a seguir 
fent aquest servei tan im-
portant, essencial i apreciat 
per la ciutadania. Un servei 
que cal recordar que no no-
més és dediquen a la segu-
retat ciutadana sinó que va 
molt més enllà amb altres 
serveis de competència 
pròpia o compartida, com 
pot ser és la policia admi-
nistrativa, de proximitat, de 
trànsit, de control activitats, 
salut pública, entre altres. 
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EL pressupost municipal per 
aquest any 2022 contempla 
l’increment de la plantilla de la 
Policia Local amb tres noves 
places. D’aquesta manera, 
la configuració final del cos 
policial es concretaria en 1 
Sotsinspector, 2 Sergents, 5 
Caporals, 26 agents i 2 admi-
nistratius de l’OAC de la Po-
licia.
En la sessió plenària del pas-
sat 23 de desembre, el porta-
veu del PSC, Fran Sánchez, va 
parlar de l’aposta de l’equip 
de govern per un poble més 
segur amb aquestes tres no-
ves places de policia tant per 
a tasques de vigilància com 
de proximitat. 
Recordem que l’any passat, 
de juliol a octubre, la Policia 
Local ja va comptar amb un 
reforç de quatre agents, que 
va permetre ampliar a dues 
dotacions el torn de nit. A 
més, l’augment de la plantilla 
va implicar una major presèn-
cia policial arreu del territori 
i poder atendre els requeri-
ments amb més agilitat.
La Policia Local té la seu al 
número 8 del carrer de Rafa-
el Casanovas i està operativa 
les 24 hores del dia els 365 
dies de l’any (telèfon 93 860 
70 80).
La funció principal de la Poli-
cia Local és la seguretat ciu-
tadana. En aquest sentit, els 
agents protegeixen les auto-
ritats locals, vigilen les instal-
lacions municipals i els espais 
públics, actuen per prevenir 
actes delictius, controlen el 
consum i/o la tinença de dro-
gues o substàncies estupefa-
ents a la via pública, controlen 
l’absentisme escolar, prote-
geixen les víctimes de violèn-

cia de gènere, supervisen la 
gent gran en situació de risc, 
resolen conflictes i col·labo-
ren amb altres cossos de se-
guretat, entre altres qüestions 
relatives a la seguretat ciuta-
dana.
En aquesta tasca principal, la 
col·laboració ciutadana és un 
complement fonamental per 
a l’èxit de les actuacions po-
licials, ja que esdevé una font 
molt important d’informació.
Una altra de les funcions de la 
Policia Local és la de policia 
de proximitat, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans: custòdia de 
claus de domicilis d’usuaris 
del servei de teleassistència, 
mediació en la resolució de 
conflictes d’àmbit comunitari, 
etc.
L’atenció ciutadana és una al-
tra funció de la Policia Local. 
En aquest àmbit, a més de co-
ordinar i assistir les patrulles, 
i de fer tasques administrati-
ves, es fa atenció telefònica i 
presencial al ciutadà, tramita-
ció de denúncies penals, etc.
El control sobre l’adequació 

a la normativa administrativa 
municipal (ordenances, bans, 
reglaments, etc.) per mitjà 
d’inspeccions és una altra de 
les tasques de la Policia Lo-
cal.
I, és clar, també fan una altra 
tasca prou coneguda com és 
la gestió del trànsit (regulació, 
controls, diligències, educa-
ció vial...).
Però, la Policia Local centra 
la major part dels esforços en 
la seguretat ciutadana, com 
la prevenció de robatoris, un 
acte delictiu que preocupa 
molt al ciutadà perquè és un 
atac directe a la intimitat.
No és una problemàtica ex-
clusiva de Lliçà d’Amunt; el 
robatori a domicilis és la se-
gona prioritat dels Mossos 
d’Esquadra després del terro-
risme.
En el nostre municipi, amb 
una extensió de 22,3 km2 i 
una tipologia d’habitatges 
unifamiliars, la prevenció de 
robatoris resulta una tasca 
molt costosa i que implica 
molts recursos per part de la 
Policia Local.

de l’Ajuntamentnotícies

Més contractes a través de 
plans d’ocupació
Dues persones més es van in-
corporar, a mitjans desembre, 
com a treballadores de l’Ajunta-
ment, concretament al servei de 
neteja viària i gestió de residus, 
i al servei de neteja d’equipa-
ments municipals. 
Aquestes persones han estat 
contractades a través d’un pla 
d’ocupació lligat al programa 
Treball i Formació 2021 del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en les línies Dones en si-

tuació d’atur de llarga durada o 
víctimes de violència de gènere 
i persones de més de 45 anys.
El contracte és de 12 mesos a 
jornada completa amb el sou 
que determina el conveni laboral 
segons la categoria i es compta 
amb una subvenció de 19.434€ 
per part del SOC. A més, rebran 
80 hores de formació en l’horari 
laboral en compe- tències diver-
ses i informàtica i comunicació, 
i 134 hores d’acompanyament. 

Increment de la plantilla de la 
Policia Local
El Ple extraordinari del passat 23 de desembre va aprovar el 
pressupost municipal 2022 on es contempla un increment de la 
plantilla de la Policia Local. 

La Policia Local actua 
contra les ocupacions 
il·legals d’immobles
Durant l’any 2021, la Policia 
Local va evitar 104 ocupaci-
ons il·legals d’immobles (un 
mateix domicili pot haver su-
portat diverses temptatives 
en el temps). Tot i això, l’any 
passat Lliçà d’Amunt comp-
tava amb 33 habitatges usur-
pats, alguns ocupats des de 
fa anys. 
Per evitar usurpacions d’im-
mobles, l’any passat la Policia 
Local va dur a terme 7.058 
intervencions de control d’ha-
bitatges en risc d’ocupació 
(inspecció d’habitatges i ac-
cessos). 
Quan es produeix una temp-
tativa d’ocupació il·legal  d’un 
habitatge, la Policia Local 
porta a terme el desallotja-
ment immediat dels autors i 
se’ls obren diligències judici-
als. També s’informa al titular 
de l’immoble perquè posi la 
corresponent denúncia i se li 
sol·licita que instal·li elements 
que impedeixin l’ocupació: 
portes anti-ocupa, reixes, 
alarma, etc. Seguidament, si 
és un nou habitatge en risc 
d’ocupació il·legal, s’incorpo-
ra a la base de dades i se’n 
fa un control a cada torn de 
treball per poder acreditar la 
flagrància delictiva.

Quan ja s’ha consumat una 
ocupació il·legal d’un habitat-
ge, també s’obren diligències 
judicials i s’informa al titu-
lar de l’immoble perquè posi 
la corresponent denúncia. A 
més, es comprova l’existència 
d’altres il·lícits penals: defrau-
dació de fluid elèctric, aigua, 
etc. i, en cas positiu, s’informa 
a les empreses subministra-
dores, les quals actuen contra 
les connexions il·legals. Quan 
l’autoritat judicial ordena el 
llançament, la Policia Local 
acompanya la comitiva judi-
cial per a l’execució del des-
allotjament.
Si és un nou habitatge en risc 
d’ocupació il·legal, també s’in-
corpora a la base de dades.
L’any 2021 hi havia compta-
bilitzats 26 immobles en risc 
d’ocupació il·legal. L’immoble 
es dóna de baixa del padró 
d’habitatges en risc d’usurpa-
ció en el moment que es ven 
a una persona física que viurà 
al domicili.
L’eficiència de la Policia Lo-
cal a l’hora d’evitar usurpaci-
ons es deu, en gran mesura, 
a la col·laboració ciutadana, 
ja que reben molts avisos de 
la ciutadania quan detecta 
aquestes accions.
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Creu de Sant Jordi 
per a Francisco Ibáñez
En la cerimònia d’enguay, 
celebrada el passat 13 de 
desembre, la Generalitat de 
Catalunya va fer lliurament de 
la Creu de Sant Jordi al dibui-
xant Francisco Ibáñez, veí de 
Can Salgot de Lliçà d’Amunt, 
entre les 20 personalitats i 10 
entitats distingides. 
La Creu de Sant Jordi és un 
dels màxims reconeixements 
que pot rebre una persona per 
part de la Generalitat de Cata-
lunya. La distinció es va cre-
ar el 1981 amb la finalitat de 
distingir les persones naturals 
o jurídiques que, pels seus 
mèrits, hagin prestat serveis 
destacats a Catalunya. Qual-
sevol ciutadà, grup de ciuta-
dans o entitat pot demanar 
que s’atorgui aquest guardó a 
alguna persona, ja sigui física 
o jurídica.
La distinció a Francisco 
Ibáñez Talavera es va fer “En 
reconeixement de la seva 
prolífica carrera artística i per 
haver esdevingut un referent 

humorístic per a diverses ge-
neracions. La seva trajectòria 
reflecteix 60 anys dedicats 
a donar vida, amb un llapis i 
un paper, a personatges que 
formen part de la nostra histò-
ria col·lectiva. Aquesta distin-
ció vol posar en relleu la seva 
creativitat excepcional, que 
s’emmarca en una tradició 
pròpia i referent en el món del 
còmic, així com la seva capa-
citat incansable de treball. 
Avui són molts els il·lustradors 
arreu del món que el consi-
deren un mestre de professió 
que, amb la seva feina, i més 
enllà de l’humor, ens convida 
a pensar.”

Rua, concurs de disfresses 
i espectacle d’humor
Tot a punt per celebrar la festa de Carnaval el cap de setmana del  
26 i 27 de febrer, però subjectes a l’evolució de la pandèmia. 

La regidoria de Cultura ha pre-
parat la festa de Carnaval, que 
enguany se celebrarà el dissab-
te 26 de febrer. La temàtica d’en-
guany girarà entorn a Els Trolls.
Si la situació sanitària ho per-
met, el format tornarà a ser el de 
sempre: la rua des de la biblio-
teca fins al pavelló, on es farà el 
lliurament de premis del concurs 
de disfresses. 
La rua començarà a les 17h 
des de la Biblioteca Ca l’Olive-
res i recorrerà diferents carrers 
del poble fins arribar al Pavelló 
d’Esports. Abans de l’inici de la 
rua, el Rei Carnestoltes adreça-
rà un pregó a tots els assistents 
des del balcó de la biblioteca. 
El concurs de disfresses tindrà 
sis categories: 
- Categoria 1 de disfressa indivi-
dual o parella infantil (de 0 a 10 
anys). 
- Categoria 2 de disfressa in-
dividual o parella (a partir d’11 
anys). 
- Categoria 3 de grup: de 3 a 10 
persones, amb vehicle o sense. 
- Categoria 4 de comparsa: a 
partir d’ 11 persones, amb vehi-
cle o sense. 
- Categoria 5 d’entitat local: cal 
estar donada d’alta al Registre 
d’Entitats de l’Ajuntament de Lli-
çà d’Amunt i només s’admetrà 
una inscripció per entitat.
- Categoria 6 de carrossa: impli-
ca portar un vehicle tipus camió/ 
plataforma / remolc gran deco-
rat que permeti el transport de 
persones. 
Per participar en el concurs i op-
tar als premis s’haurà de forma-
litzar la inscripció entre els dies 
1 al 20 de febrer mitjançant un 
formulari que hi haurà a l’Ajun-
tament i al web municipal, que 
s’haurà de lliurar a l’OAC de 
l’Ajuntament o bé per correu 
electrònic a cultura@llicamunt.

cat. En el moment de rebre la 
sol·licitud, s’assignarà un núme-
ro de participació. Aquest nú-
mero s’haurà de recollir a la tau-
la d’inscripcions el mateix dia de 
la festa, a partir de les 16.15h.  
Els premis del concurs són els 
següents: 
- Premi a la millor disfressa indi-
vidual o de parella infantil: 150€ 
- Premi a la millor disfressa indi-
vidual o de parella: 150€ 
- Premi a la millor disfressa de 
grup: 200€ 
- Premi a la millor entitat local: 
250€ 
- Premi a la millor comparsa: 250€ 
- Premi a la millor carrossa: 500€ 
El lliurament de premis tindrà 
lloc a les 18.30h al pavelló, on 
finalitzarà la festa. 
Prèviament, del dilluns 21 al di-
vendres 25 de febrer, el Rei Car-
nestoltes convida els escolars 
del municipi i tots els lliçanencs 
i lliçanenques que s’hi vulguin 
afegir a seguir els seus mana-
ments, un per dia, com a preludi 
a la Festa de Carnaval: 
- Dilluns 21 de febrer: la cara ens 
pintarem i un pam de goig farem
- Dimarts 22 de febrer: anirem 
elegants amb un gorra, petits i 
grans
- Dimecres 23 de febrer: en pijama 

a l’escola anirem i gresca farem
- Dijous 24 de febrer: un davan-
tal a l’escola ens posarem, per-
què de Dijous gras anirem 
- Divendres 25 de febrer: a l’es-
cola ens disfressarem i de la fes-
ta participarem
L’etiqueta #carnavalalliça acom-
panyarà totes les publicacions 
de la Festa de Carnaval a les 
xarxes socials municipals. Ani-
mem a tots els participants a 
fer-la servir també en les seves 
publicacions de la festa. 
Per altra banda, l’Ajuntament 
també ha organitzat un espec-
tacle per a l’endemà, diumen-
ge 27 de febrer, a les 18.30h, al 
Pavelló d’Esports. Es tracta de 
“La vida es rocanrol”, el darrer 
monòleg de Miguel Ángel Ro-
dríguez ‘El Sevilla’, que des del 
2015 decideix pujar als escena-
ris en solitari per mostrar la seva 
faceta còmica. L’espectacle no 
està recomanat per a menors de 
12 anys. Les entrades es posa-
ran a la venda a través del web 
municipal a partir del 7 de febrer. 
El preu de l’entrada és de 5€.
Tota aquesta programació està 
subjecte a l’evolució de la pandè-
mia i s’informarà a través del web 
i les xarxes socials municipals 
dels canvis que puguin sorgir. 

Homenatge a la gent gran 
de 90 anys

La regidoria de Gent Gran va 
repartir a domicili, el passat 
mes de desembre, plaques 
commemoratives a totes les 
persones que van fer 90 anys 
el  2021.
En total, 23 persones van re-
bre aquesta placa en home-
natge als 90 anys de vida.
En anys anteriors, el lliura-
ment de plaques s’havia fet 

al novembre en un acte pre-
sencial dins del marc de la 
celebració de la Setmana de 
la Gent Gran, però el context 
sanitari vigent ha obligat a 
suspendre aquest acte pre-
sencial i a optar pel lliura-
ment a domicili de la placa 
commemorativa i una carta 
de felicitació a totes les per-
sones homenatjades.
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Presentació del Pla Local 
Educatiu
Aquest Pla estableix les polítiques educatives a desenvolupar 
durant 4 anys. 

El Pla Local Educatiu, Educ360, 
es presentarà oficialment el 
proper dilluns 21 de febrer, a 
les 17.30, a la sala d’actes de 
la Biblioteca Ca l’Oliveres i, si 
no es possible fer-ho de forma 
presencial, es farà de forma te-
lemàtica. 
En el moment de tancar l’edi-
ció d’aquest butlletí, aquest 
Pla estava previst aprovar-se 
en el Ple ordinari de finals de 
gener. 
El Pla Local Educatiu conté 105 
propostes o accions educati-
ves per desenvolupar durant 
els propers 4 anys, dividides 
en 7 eixos: primera infància, 
infància, adolescència i joven-
tut, persones adultes i vellesa, 
treball en xarxa, comunicació i 
coneixença de l’entorn. 
L’elaboració d’aquest Pla, que 
s’ha identificat amb el nom 

d’Educ360, ha anat a càrrec 
d’una empresa, contractada 
per la Diputació, que ha coor-
dinat el treball conjunt que han 
portat a terme tots els agents 
implicats: equip de govern, 
oposició, tècnics municipals, 
escoles, Consell Escolar Muni-
cipal, entitats i altres professi-
onals de l’educació del muni-
cipi. 
Per elaborar el Pla, en primer 
lloc es va fer una diagnosi de 
la situació educativa a Lliçà 
d’Amunt, que també va incor-
porar les valoracions d’una en-
questa adreçada a les famílies 
amb l’objectiu de copsar com 
viuen l’educació del seus fills i 
filles al nostre poble. 
A partir de les conclusions 
d’aquesta diagnosi, s’ha ela-
borat un pla d’acció amb pro-
postes concretes per eixos. Hi 

ha propostes de continuïtat, 
altres de millora i algunes de 
noves. I s’ha fet una prioritza-
ció d’aquestes accions educa-
tives. 
Per la seguiment d’aquest Pla 
es compta amb un grup mo-
tor, que ha d’assegurar que 
es compleixin les polítiques 
educatives de cadascun dels 
eixos, format per diferents re-
gidories de l’Ajuntament, ja 
que l’educació és una àrea 
transversal, i coordinat per la 
regidoria d’Educació. 
Segons el regidor d’Educació, 
Fran Sánchez, el Pla Local 
Educatiu és un document que 
reflexiona sobre l’educació a 
Lliçà d’Amunt i defineix i es-
tructura les línies d’actuació en 
aquesta matèria per als pro-
pers anys per tal de millorar el 
treball en educació.

Xerrada per a famílies: 
“Pantalles, ús o abús?” Programa de formació 

i suport a les famílies

2021/22

Tots els tallers i activitats són 
telemàtiques i gratuïtes.
Imprescindible inscripció prèvia a 
llicamunt.cat.

SEXUALITAT 
SANA
DILLUNS 22 de novembre 
de 2021 de 17.30 a 19.30h
A càrrec de l’Institut 
d’Estudis de la 
Sexualitat i la Parella.

PANTALLES, 
ÚS O ABÚS?
DILLUNS 14 de febrer 
2022 de 17.30 a 18.30h
A càrrec de David 
Sanitjas, tècnic del 
Programa de Preven-
ció de Drogues de la 
Vall del Tenes.

I DESPRÉS DE 
L’ESO, QUÈ?
DILLUNS 25 d’abril de 
2022, de 17.30 a 19h 
A càrrec d’Àlex Pardo, 
orientador acadèmic i 
laboral de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt.

PAS DE 
PRIMÀRIA 
A SECUNDÀRIA
DILLUNS 9 de maig de 
2022, de 17.30 a 18.30h
A càrrec de David 
Sanitjas, tècnic del 
Programa de Prevenció 
de Drogues de la Vall 
del Tenes.

LA NEUROCIÈNCIA 
ENS AJUDA: 
EINES PER 
AJUDAR ELS 
FILLS I FILLES A 
CRÉIXER
Per confirmar data i hora
A càrrec de la Diputació 
de Barcelona.

REFORÇ 
POSITIU EN 
L’EDUCACIÓ 
DELS FILLS 
I FILLES
Per confirmar data i hora
A càrrec de la Diputació 
de Barcelona.

EDUCAR 
I NO CRIDAR
Per confirmar data i hora
A càrrec de la Diputació 
de Barcelona.

Formació en primers 
auxilis a les escoles 
bressol municipals
El personal de les dues esco-
les bressol municipals va par-
ticipar, els passats 29 de no-
vembre i 2 de desembre, en un 
Taller d’autoprotecció, primers 
auxilis i DEA (Desfibril·lador 
Extern Automàtic), que també 
va comptar amb la participació 
de personal municipal d’altres 
àrees.
En el taller es van explicar 
quines eren les actuacions 
adequades davant de diversos 
tipus d’accidents com les feri-
des, els cops, les cremades, 
etc. i també es van donar con-
sells d’autoprotecció. L’objec-
tiu era ensenyar mètodes i tèc-
niques per prevenir accidents i 
proporcionar criteris d’actua-
ció quan ja s’han produït. Per 
complementar la part teòrica, 
les persones participants van 
fer pràctiques en cas d’ofega-
ments, parades cardiorespira-
tòries practicant la Ressusci-
tació CàrdioPulmonar (RCP) i 
l’ús del Desfibril·lador Extern 
Automàtic (DEA).
Lliçà d’Amunt compta actu-
alment amb 11 aparells DEA 
(Desfibril·lador extern automà-
tic) situats al Casal de la Gent 
Gran, als Centres Cívics Ca 
l’Artigues i Palaudàries, a l’ex-
terior del Pavelló d’Esports, 
al Camp de Futbol, davant de 

l’Ajuntament, en els tres vehi-
cles de la  Policia Local i a les 
dues unitats mòbils d’emer-
gències de Protecció Civil.
Els aparells DEA són totalment 
automàtics i indiquen per mit-
jà de missatges de veu i ins-
truccions escrites els passos 
a seguir. El DEA es fa servir 
quan una persona ha perdut 
el coneixement, no existeix 
respiració i no hi ha signes de 
circulació. L’aparell actua da-
vant d’arítmies tributàries de 
desfibril·lació.

Dins del Programa de forma-
ció i suport a les famílies 2021-
2022, la propera l’activitat que 
es realitzarà serà una xerrada 
anomenada “Pantalles, ús o 
abús?. Aquesta xerrada anirà a 
càrrec de David Sanitjas, tècnic 
del Programa de Prevenció de 
Drogues de la Vall del Tenes, 
que ens farà reflexionar sobre 
l’ús actual de tecnologies. Es 

parlarà d’on comença l’ús i on 
l’abús. Coneixerem els riscos de 
penjar dades personals (fotos, 
vídeos...) a la xarxa. I es donarà 
una visió positiva de la utilització 
de pantalles al dia a dia.
La xerrada, que és gratuïta, tin-
drà lloc el dilluns 14 de febrer, de 
17.30h a 18.30h, de forma tele-
màtica.
Cal inscripció prèvia.

Jove lector, vine al Cau de 
llibres!
Tens entre 9 i 14 anys i t’agra-
da llegir? Et perds en les pà-
gines d’un llibre i se’t passen 
les hores volant? Tens l’ha-
bitació plena de llibres i en-
cara en voldries més? Tens 
ganes de compartir el que 
llegeixes amb altres nois i 
noies? Vols descobrir nous 
llibres i viure noves aventu-
res? Doncs el Cau de llibres 
és el teu espai! 

Cau de llibres vol ser un es-
pai d’escolta, un espai on 
trobar-te amb altres joves 
de la teva edat per compar-
tir tot allò que ens desperten 
els llibres, un espai per ima-
ginar, somiar, parlar i desco-
brir altres punts de vista.

Demana més informació a la 
Biblioteca Municipal Ca l’Oli-
veres.
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Sagalés provarà un bus 
d’hidrogen
L’empresa Sagalés farà proves
en el propers mesos amb un 
autobús que funciona amb 
hidrogen i és zero emissions 
a línies de bus urbanes i in-
terurbanes que opera al Va-
llès Oriental. Ho farà amb un 
vehicle de l’empresa Solaris, 
l’Urbino 12 Hydrogen, que es 
va presentar el passat 15 de 
novembre a una desena de 

representants d’ajuntaments 
amb serveis de transport urbà 
com Lliçà d’Amunt.

La campanya “Puja al Bus 
per La Marató de TV3” recapta 
714,78 euros
Per setzè any consecutiu, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va 
col·laborar amb La Marató de TV3.

Per setzè any consecutiu, 
l’Ajuntament va col·laborar 
amb La Marató de TV3, que 
va tenir lloc el passat 19 de 
desembre i va estar dedicada 
a la salut mental sota el lema 
“La Marató que trenca murs”. 
Des de la regidoria de Trans-
port públic i mobilitat es va 
portar a terme la campanya 
“Puja al Bus per La Marató de 
TV3”, amb la finalitat de desti-
nar a la 30a edició de La Ma-
rató de TV3 la recaptació que 
es fes a les línies urbanes de 
Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) durant tota la jornada 
del passat 17 de desembre.
L’activitat era tan senzilla com 
diu l’eslògan: Agafar el bus, 
encara que només fos per pu-
jar en una parada i baixar a la 
següent, i d’aquesta mane-
ra ja s’aportava quelcom a la 
causa.
En aquesta ocasió van pujar 
al bus 1.071 persones i es van 
aconseguir 714,78€ per a la 
causa. Moltes gràcies per fer-
ho possible!
Des de la primera participació 
de l’Ajuntament a La Marató 
de TV3 l’any 2006 fins avui, 
s’han recaptat i lliurat un total 

d’11.738,89€. I, el total d’usua-
ris que hi han participat al llarg 
d’aquests anys ha estat de 
16.625 persones.
Durant tota la jornada la flota de 
vehicles de TLA va circular amb 
unes banderoles commemorati-
ves de La Marató de TV3. 

Les tarifes del transport 
públic es mantenen l’any 
2022
Per segon any consecutiu, 
l’Autoritat del Transport Metro-
polita (ATM) ha decidit no mo-
dificar els preus del transport 
públic, contribuint així a fer 
front a l’impacte negatiu que la 
pandèmia té per a moltes per-
sones i famílies.
L’oferta de títols també segui-

rà sent la mateixa que durant 
el 2021, raó per la qual els tí-
tols comprats en aquest darrer 
any tindran validesa fins el 31 
de desembre de 2022. En el 
cas de la T-verda, la T-16 i la 
T-compensació covid, mantin-
dran la data de caducitat prò-
pia de cada títol.



febrer_ 2022_ 7

Fins al 28 de febrer també 
es pot sol·licitar la targeta 
d’usuari de la deixalleria. 
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 bonifica-
ció prevista a l’ordenança 
fiscal que regula la taxa de 
recollida d’escombraries. 
Per obtenir la bonificació cal 
haver utilitzat 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 presen-

cialment a l’Ajuntament 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).

notícies de l’Ajuntament

Fes compost a casa 
i obtindràs una bonificació 
de la taxa de residus
La bonificació, del 15%, s’ha de sol·licitar abans del 28 de febrer. 

Utilitza la deixalleria i també 
obtindràs una bonificació 
de la taxa de residus

Superacciona’t!: 
Les restes 
orgàniques, al 
contenidor marró

La matèria orgànica residual 
de la cuina i el jardí pot ser 
transformada i aprofitada en 
el mateix lloc d’origen gràcies 
al procés natural del compos-
tatge: els microorganismes de 
l’ambient s’encarreguen de 
degradar la matèria orgànica i 
convertir-la en terra vegetal
Aquest producte final, també 
anomenat compost, es pot 
aplicar a jardins, jardineres, 
testos, etc. 
A casa vostra llenceu molta 
matèria orgànica, de la cuina 
i del jardí, i en canvi després 
heu de comprar terra vegetal 
i adob pels jardins. No sembla 
millor aprofitar la nostra matè-
ria orgànica en el nostre propi 
jardí? Aquesta pràctica no és 
nova, s’ha fet tota la vida a pa-
gès!
El compostatge es pot fer a 
gran escala, en plantes in-
dustrials de tractament, o a 
casa. La gestió dels residus 
en general, i de les restes 
orgàniques en particular, és 
molt costosa, sobretot degut 
al transport dels residus en-

tre l’indret on es produeixen 
i la planta de tractament. El 
compostatge domèstic estal-
via així moltes emissions de 
gasos amb efecte hivernacle.
Un dels llocs ideals per fer 
compostatge domèstic és al 
jardí de les cases unifamiliars. 
També es pot fer en patis i jar-
dins comunitaris, parcs, etc.
Totes les famílies amb casa 
a Lliçà d’Amunt i empadro-
nades al municipi que tinguin 
espai adequat per poder po-
sar un compostador i vulguin 
experimentar un procés natu-
ral, senzill i útil de tractament 
domèstic de residus poden 
obtenir un compostador sub-
vencionat al 50%. Només han 
de fer la sol·licitud omplint una 
instància genèrica i pagant 
45€.  

Compostar a casa us estal-
viarà diners

Les famílies que facin com-
postatge domèstic poden ob-
tenir una bonificació del 15% 
de la taxa de residus. Aquesta 

bonificació, si escau, es pot 
sumar al 15% de bonificació 
per ús de la deixalleria i a d’al-
tres de tipus social.
Per obtenir aquesta bonifica-
ció, cal dirigir-se a l’Oficina 
de Gestió Tributària, situada 
davant de l’Ajuntament, abans 
del 28 de febrer, on cal fer la 
sol·licitud i presentar el darrer 
rebut del pagament de la taxa 
de recollida d’escombraries (si 
és un habitatge llogat cal pre-
sentar el contracte d’arrenda-
ment). La sol·licitud s’ha de fer 
anualment.
Demanar la bonificació im-
plica acceptar la possibilitat 
que els serveis tècnics mu-
nicipals puguin fer una visita 
de comprovació del procés 
de compostatge en qualsevol 
moment.  

Sabies que les restes de menjar 
representen una tercera part de les nostres 
escombraries? Si no les separem ho 
empastifem tot i pràcticament no es pot 
aprofitar res! 

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
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Veredicte del Concurs 
“Posa llum a aquest Nadal”
Un cop finalitzat el termini de 
participació, el jurat va eme-
tre el veredicte del concurs 
“Posa llum a aquest Nadal”, 
que aquest any integrava 
dues modalitat: el tradicional 
concurs d’arbres de Nadal i la 
decoració i/o il·luminació na-
dalenca de l’exterior de casa. 
Per a l’atorgament dels premis 
el jurat es va basar en qua-
tre premisses: l’originalitat, la 
complexitat en l’elaboració, 
l’harmonia i, en el cas dels 
arbres de Nadal, també es va 
valorar la incorporació d’ele-
ments reciclats i/o fets a mà.

Premis de la modalitat “Arbres 
de Nadal”:
1r premi: Sandra Monica Tovar. 
Premi per valor de 150€ i dues 
entrades per visitar el Pesse-
bre vivent de Lliçà d’Amunt.
2n premi: Maria Cisa. Premi 
per valor de 100€ i dues en-
trades per visitar el Pessebre 
vivent de Lliçà d’Amunt.
3r premi: Monica Garcia. Pre-
mi per valor de 50€ i dues en-
trades per visitar el Pessebre 
vivent de Lliçà d’Amunt.

Premis de la modalitat “Deco-
ració i/o il·luminació nadalen-
ca a l’exterior dels habitat-
ges”:
1r premi: Noelia Alcoba. Premi 
per valor de 150€ i dues en-

trades per visitar el Pessebre 

vivent de Lliçà d’Amunt.
2n premi: Sonia Gutiérrez. 
Premi per valor de 100€ i dues 
entrades per visitar el Pesse-
bre vivent de Lliçà d’Amunt.
3r premi:  Ariadna Martí. Premi 
per valor de 50€ i dues entra-
des per visitar el Pessebre vi-
vent de Lliçà d’Amunt.

Les festes nadalenques 
a Lliçà d’Amunt
Malgrat algunes modificacions de darrera hora en la programació a 
causa de noves restriccions per la Covid-19, Lliçà d’Amunt va poder 
gaudir el Nadal amb activitats diverses. 
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La primera quinzena de de-
sembre, la regidoria d’Acció 
Social va posar en marxa, per 
sisè any consecutiu, la cam-
panya solidària de recollida 
de joguines i, per cinquè any, 
la iniciativa d’apadrinar una 
carta de Reis d’infants i joves 
d’entre 1 i 15 anys de famílies 
desfavorides del poble.
El resultat de la campanya va 
ser tot un èxit. Es va acon-
seguir apadrinar totes les 
cartes, un total de 131, una 
cinquantena més que l’any 
passat, i es van recollir mol-
tes joguines, majoritàriament 
noves.
L’Ajuntament agraeix la soli-
daritat de tothom que es va 
sumar a aquesta iniciativa: 
les persones que a títol per-
sonal van fer aportacions a 
la campanya i els col·lectius, 

com els treballadors de Bi-
okit-Werfen i de l’Ajuntament 
i l’entitat Club de Bàsquet Lli-
çà d’Amunt. Gràcies per con-
tribuir a fer realitat aquesta 
campanya solidària.

notícies de l’Ajuntament

Les festes nadalenques 
a Lliçà d’Amunt
Algunes activitats van haver d’anul·lar-se però la resta es van poder 
dur a terme augmentant-ne les mesures sanitàries. 

Xifres rècord de la 
campanya solidària 
de recollida de joguines
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Pressupost municipal per l’any 2022
El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2022 és un pressupost anivellat, sense dèficit inicial, amb 21.220.469,65€ 
d’ingressos i el mateix número de despeses, que té com a objectiu enfortir l’escut social i crear nous projectes 
educatius, juvenils i culturals; millorar els servei de neteja viària i recollida de residus; incrementar la seguretat; 
i inversions en nous equipaments, parcs i millores en carrers. 

El Ple va aprovar inicialment 
el Pressupost municipal gene-
ral consolidat per a l’exercici 
2022 amb un superàvit inicial, 
essent l’import de les des-
peses de 21.250.906,33 eu-
ros, dels quals 21.220,469,65 
corresponen a l’entitat i 
30.436,68 euros a l’Empresa 
municipal; i l’import dels in-
gressos de 21.288.369,65 eu-
ros, dels quals 21.220.469,65 
euros corresponen a l’entitat 
i 67.900 euros a l’Empresa 
municipal. També va aprovar 
la relació de llocs de treball 
i la plantilla de personal que 
es detalla al Pressupost, així 
com les Bases d’execució del 
Pressupost general. L’aprova-
ció va tenir els vots a favor de 
l’equip de govern i els vots en 
contra de l’oposició.
El portaveu del PSC, Fran 
Sánchez, va dir que es trac-
tava d’un dia important, ja 
que s’aprovaria el full de ruta 
per als propers 12 mesos, 
el qual consolidaria les po-
lítiques iniciades els darrers 
anys, uns anys que han estat 
difícils. El regidor del PSC va 
explicar que aquests pressu-
postos s’havien treballat amb 
cura, des d’una perspectiva 
prudent i realista, amb els ob-
jectius principals que ningú 
es quedi enrere i poder oferir 
oportunitats. Sánchez també 
va comentar que, si la situa-
ció sanitària i econòmica ho 
requereix, serien uns pressu-
postos dinàmics, que s’aniri-
en adaptant a les necessitats 
del municipi, i va manifestar 
la voluntat de treballar aquest 
dinamisme de manera conjun-
ta amb la resta de forces po-
lítiques perquè el pressupost 
es mantingui viu i actualitzat. 
El portaveu del PSC va agrair 
l’augment de les aportacions 

econòmiques de l’Estat, la 
Generalitat i la Diputació, i va 
destacar els ingressos pro-
vinents del polígon industrial 
de Can Montcau. També va dir 
que s’havia incorporat la nova 
norma de les plusvàlues i va 
posar èmfasi en l’estabilitat 
pressupostària.
El regidor del PSC va explicar 
el pressupost 2022 dividint-lo 
en 5 punts:
- Es vol fer front a la pobresa 
energètica i també s’aposta 
per la Cultura, la Joventut i 
l’Educació, que els ciutadans 
puguin gaudir de celebracions 
adaptades a la seguretat sa-
nitària, que els joves se sentin 
més del poble i que la socialit-
zació de llibres arribi al darrer 
tram d’alumnes que faltava. 
- També s’aposta per l’Esport, 
potenciant l’esport base, i els 
Centres Cívics.
- Es potencia el manteniment 
del municipi en relació a la 
neteja dels espais verds i a la 
recollida de residus. 
- S’aposta per un poble més 
segur amb tres noves places 
de Policia tant per tasques de 
vigilància com de proximitat. 
- En relació a les inversions, 
Sánchez va anomenar una 
nova plaça d’Arquitecte; el 
pont del riu Tenes; nous reas-
faltatges; un gran parc central 
a Ca l’Artigues acompanyat 
d’un pàrquing; la construcció 
d’un nou institut de secun-
dària a Palaudàries; la urba-
nització del carrer Major per 
donar continuïtat al casc antic 
i també connectar-lo a la zona 
comercial; un skate park a la 
zona de Palaudàries propera a 
l’institut; la reordenació de Ca 
l’Esteper davant del local so-
cial i al costat del Patinòdrom 
com a zona d’oci atractiva; 
més trams de canvi de llums 

a Led; la restauració del safa-
reig com a patrimoni cultural i 
història del poble; l’adequació 
del camí fluvial; i la reordena-
ció de la zona comercial de La 
Cruïlla.

EN RELACIÓ ALS 
INGRESSOS:

Impostos directes (Capítol I)
Es preveu un increment del 
5,2%. L’increment es deu a 
l’augment del padró d’IBI, per 
altes noves, l’increment de 
l’1,5% de l’IBI derivat de l’aug-
ment del tipus impositiu.

També s’ha ajustat la previsió 
de l’IVTM al padró de 2021. Per 
últim, pel que fa a les plusvàlu-
es, s’ha previst un decrement 
del 30% però no sobre la pre-
visió inicial sinó sobre els drets 
reconegut als darrers anys.

Impostos indirectes (Capítol II)
L’impost de construccions 
disminueix un 55,56% ja que 
l’any passat es va preveure un 
ingrés extraordinari provocat 
per la nova construcció d’una 
nau industrial en el polígon de 
Can Montcau.

Preus públics, taxes, quotes 

urbanístiques i contribucions 
especials (Capítol III)
Es contempla un augment del 
7% provocat per ajustos al re-
alment reconegut als darrers 
anys.

Subvencions i transferències 
corrents (Capítol IV)
Es preveu un augment del 
31,43%, que es deu a l’aug-
ment en la participació de tri-
buts de l’Estat (un 8%) i de les 
subvencions ja atorgades que, 
com a conseqüència de la si-
tuació de pandèmia no s’han 
pogut executar i han quedat 
traslladades a 2022.
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Pressupost municipal per l’any 2021
El pressupost de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO) per a l’any 2022 és un pressupost amb superàvit inicial, amb 
67.900€ d’ingressos i 30.436,68€ de despeses. 

Ingressos patrimonials (Capítol 
V)
Els ingressos patrimonials es 
mantenen.

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

Subvencions i transferències 
de capital (Capítol VII)
Augmenta un 21,29% al pre-
veure l’aportació de les sub-
vencions del Programa General 
d’Inversions de la Diputació de 
Barcelona que ja ens ha estat 
prefixat prèviament i la apor-
tació de la Generalitat per ala 
construcció del centre educatiu 
3-16 per a aquest 2022.

Actius financers (Capítol VIII)
No es preveu.

Passius financers (Capítol IX)
S’ha previst demanar major 
import del que s’amortitza per 
tal de poder mantenir el nivell 
d’inversions, atenent a que el 
nivell d’endeutament és molt 
baix. Per l’any 2020 i 2021 
s’han suspès les regles fiscals 
que limitaven l’endeutament i 
l’augment de la despesa. Tot 
això sense perjudici que, com 
a conseqüència de la liquidació 
del pressupost 2021 es pro-
cedeixi o bé a la amortització 
avançada d’un préstec o bé a 
la substitució de part de l’im-
port que es preveu demanar, tal 
i com s’ha fet a 2021, en que 
la previsió de préstec inicial era 
molt similar a la prevista per a 
2022, però no només no s’ha 
augmentat l’endeutament, sinó 
que s’ha reduït.

EN RELACIÓ A LES 
DESPESES: 

Despeses de personal (Capítol I) 

Es produeix un augment del 
8,10% respecte als crèdits 
inicials i un 4,1% respecte 
als definitius. Es preveu un 
increment del 2,5% derivat 
de la LPGE. Per altra banda, 
també es preveu l’increment 
derivat de l’aplicació de la 
RLT i la creació de noves 
places de policia (3 agents i 
2 caporals) i un arquitecte/a 
municipal.

Despeses en béns i serveis 
corrents (Capítol II)
Augmenta un 5,6% respecte 
als crèdits definitius. Hi ha 
hagut ajustos a l’alça a gai-
rebé totes les partides, però 
les més destacables s’han 
produït en cultura, en el ser-
vei de bus, que s’ha corregit 
l’error del pressupost 2017, 
en manteniment d’estris i 
eines de la brigada, ja que 
es preveu mantenir el nivell 
d’activitat de 2021 i en man-
teniment de zones verdes, ja 
que es preveu dur a terme un 
nou projecte de gestió de les 
zones verdes.

Despeses financeres (Capí-
tol III) i Passius financers 
(Capítol IX)
Pel que fa als interessos 
i despeses financeres, 
aquestes últimes es reduei-
xen donat que s’ha continu-
at amb l’amortització dels 
préstecs anticipadament i 
sobretot d’aquells amb un 
tipus d’interès més elevat.
Quant a l’amortització, s’ha 
pressupostat l’amortització 
que correspon a 2022, que 
augmenta en 150.000€ res-
pecte a la de 2021, derivat 
de la nova operació ja for-
malitzada.
En funció de la liquidació 
2021 es preveu la possi-
bilitat de continuar amor-
titzant anticipadament els 

préstecs actuals.

Subvencions i transferènci-
es corrents (Capítol IV) 
Les transferències corrents 
augmenten un 6,73% res-
pecte al pressupost inicial 
de 2021, però disminueix 
en un 19,2% respecte al 
pressupost inicial. Es man-
tenen en termes similars al 
pressupost anterior, amb 
l’augment de la previsió de 
l’aportació a la Mancomuni-
tat de la Vall del Tenes.

Inversions reals (Capítol VI)
Les inversions s’augmen-
ten respecte al pressupost 
inicial de 2021 un 18,57% 
per tal de poder dotar de 
les inversions necessàries 
del municipi. La suspen-
sió de les regles fiscals 
permet el seu finançament 
amb endeutament i sub-
vencions.
A més, s’ha de tenir en 
compte que moltes de les 
inversions dotades al dar-
rer trimestre de 2021 seran 
executades durant el 2022.

Transferències de capital 
(Capítol VII)
Disminueix en un 57,68%, 
ja que a 2021 es van pres-
supostar una important do-
tació per obres que realitza-
rà la Diputació de Barcelona 
i que ja estan executades.

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

EMPRESA MUNICIPAL 
D’OBRES (EMO):

L’activitat de l’EMO ha que-
dat reduïda als lloguers de 
locals i habitatges socials.

Lliçà d’Amunt  té 
15.673 habitants
Aquesta és la xifra oficial de població a 
1 de gener de 2021 enviada per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, que suposa 204 
habitants més que la xifra de l’any anterior. 
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notícies de l’Ajuntament
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Ple extraordinari del 23 de desembre

1.- Aprovació inicial del 
pressupost de l’exercici 
2022.
El Ple va aprovar inicial-
ment el Pressupost mu-
nicipal general consolidat 
per a l’exercici 2022 amb 
un superàvit inicial, essent 
l’import de les despeses de 
21.250.906,33 euros, dels 
quals 21.220,469,65 corres-
ponen a l’entitat i 30.436,68 
euros a l’Empresa munici-
pal; i l’import dels ingressos 
de 21.288.369,65 euros, 
dels quals 21.220.469,65 
euros corresponen a l’entitat 
i 67.900 euros a l’Empresa 
municipal. També va aprovar 
la relació de llocs de treball i 
la plantilla de personal que 
es detalla al Pressupost, així 
com les Bases d’execució 
del Pressupost general. 

2.- Desestimació d’al·le-
gacions i aprovació defi-
nitiva de la modificació de 
les ordenances regulado-
res per a l’exercici 2022.
El Ple va acordar desesti-
mar les al·legacions pre-
sentades pel grup munici-
pal d’ERC de conformitat 
al que estableixen els infor-
mes de Secretaria i de l’En-
ginyer Tècnic i va aprovar 
definitivament l’Ordenança 
reguladora de la Tinença 

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?

DES DE 1992

GESTIONS 
IMMOBILIÀRIES 

LLIÇÀ

Tel.   938 414 107
Mòb. 639 770 703

C/ ANSELM CLAVÉ 74 DAVANT DE L’AJUNTAMENT 

info@gestionsimmobiliaries.cat

Compra – Venda d’immobles                 Tramitacions d’hipoteques
Lloguers  Cèdules d’habitabilitat 
Taxacions      Certi�cats d’e�ciència energètica
Legalitzacions   Assessorament  immobiliari

LLIÇA D´AMUNT

PROPIETARI: TENIM CLIENTS PER COMPRAR O
LLOGAR LA SEVA CASA AL MILLOR PREU 
¡¡CONSULTINS!!

d’animals de companyia, 
l’Ordenança de Policia i 
Bon Govern, l’Ordenança 
reguladora de la intervenció 
administrativa municipal en 
les activitats i l’Ordenança 
reguladora de l’ús de les 
instal·lacions esportives 
municipals. 
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notícies del poble

Què ha dit la premsa?
Petit núvol tòxic en un club de 
tennis de Lliçà d’Amunt per la 
barreja de clor i salfumant
Una barreja de clor i salfumant 
a les instal·lacions d’un club de 
tennis de Ca l’Estapé, a Lliçà 
d’Amunt, va formar el passat 16 
de desembre cap a les 9 del matí 
un petit núvol tòxic. No hi va haver 
cap persona afectada. Els Bom-
bers van treballar per fer el trans-
vasament dels productes químics 
a un nou dipòsit i després van fer 
tasques de ventilació. La seva ac-
tuació es va allargar fins a 2/4 de 
2 de la tarda.

La Diputació aporta recursos 
per a la reindustrialització de 
Bosch
La reindustrialització de la fàbri-
ca de Bosch a Lliçà d’Amunt i la 
reconversió dels tallers mecànics 
per adaptarlos al vehicle elèctric 
són els dos projectes esmentats 
en la selecció d’iniciatives que 
tindran suport de la Diputació de 
Barcelona en el seu pla de suport 
al sector de l’automoció.

La Loteria de Nadal premia Lliçà 
d’Amunt amb 1,8 milions
La cooperativa de Lliçà d’Amunt 
La Lliçanenca va vendre 600 par-
ticipacions de 5 euros del número 
70.316, un cinquè premi, que han 
estat premiades amb 1.500 euros. 
El número el van comprar a l’ad-
ministració de loteria que hi ha al 
carrer de L’Aliança. Els dècims del 
número 70.316 cobren 6.000 euros. 

Mango reforça l’expansió amb 
dues botigues a Mèxic
La companyia de distribució tèxtil 
Mango ha augmentat la presència 
a Mèxic amb dos nous establi-
ments a Monterrey i Nuevo León. 
És un pas més en els plans d’ex-
pansió internacional de la cadena, 
amb seu logística a Lliçà d’Amunt.

La Policia de Lliçà d’Amunt des-
cobreix una orgia amb 70 perso-
nes la nit de Cap d’Any
La Policia Local de Lliçà d’Amunt 
va aixecar acta per una orgia la nit 
de Cap d’Any en un habitatge del 
municipi en el qual participaven 
una setantena de persones, que 
contravenien així la limitació de 
reunions que recullen les restricci-
ons sanitàries per frenar l’expan-

sió de la covid-19. La Policia Local 
va comunicar els fets als Mossos 
d’Esquadra, que van traslladar les 
actes al Departament d’Interior.

Bike24 desplega des de Lli-
çà d’Amunt la xarxa logística a 
l’Estat
El grup alemany de comerç elec-
trònic de productes esportius 
Bike24 avança en la construcció 
d’una plataforma de distribució a 
Lliçà d’Amunt que serà el centre 
logístic per a tot l’Estat. La com-
panyia arrencarà l’activitat al llarg 
de 2022, amb una cinquantena de 
llocs de treball.

Mor a 71 anys Laureano García, 
primer guanyador de les 24 Ho-
res de la Vall del Tenes
L’any 2007, García –nascut a Gra-
nollers– va ser reconegut per la 
seva victòria en la primera edició 
de la cursa amb una placa com-
memorativa per part del Grup 24 
Hores, entitat organitzadora de la 
cursa, que enguany ha complert el 
seu 41è aniversari.

Plantacions en punts del Tenes 
per recuperar les vernedes
El projecte europeu Life Alnus ha 
permès fer plantacions d’espècies 
autòctones de ribera en 22 punts 
del riu Congost (13) i del riu Tenes 
(9) amb l’objectiu de recuperar 
l’hàbitat de la verneda. Al Tenes, 
s’ha actuat a Bigues i Riells del Fai 
(Riells i Cal Coix); Santa Eulàlia (la 
Sagrera, Can Font, Can Burgués 
i Sant Cristòfol), i Lliçà d’Amunt 
(depuradora, Can Comes i Can 
Dunyó).

Tres persones ateses per un 
incendi a una casa de Lliçà 
d’Amunt
Tres persones van ser ateses per 
una inhalació de fum derivada 
d’un incendi que va afectar una 
casa del carrer Llibertat, a Lliçà 
d’Amunt, la mitjnanit del passat 
8 de gener. El foc va cremar una 
habitació de la segona planta de 
la casa, que va quedar afectada 
pel fum i les altes temperatures. 
Hi van treballar sis dotacions de 
Bombers.

Societats constituïdes
- Genghisar, SL, dedicada a l’ex-
plotació de tota classe de negocis 

de restuació i hostaleria.

- AMS Padel Solutions, SL, de-

dicada a la gestió d’installacions 

esportives de qualsevol classe, 

gimnàs, escola de tennis i pàdel, 

piscines, així com el servei de 

restauració i càtering en l’àmbit 

d’aquestes instal·lacions.

- Servitek Elevación, SL, dedicada 

a la reparació i manteniment de tot 

tipus de maquinària industrial. 

- Anmis Caldereria, SL, dedicada 

a la construcció de grans dipòsits i 

caldereria gruixuda (dipòsits per a 

líquids o gas, canonades de mida 

gra, calderes de vapor).

- La societat Promotora Yadama-

go, SL, dedicada a la compra-ven-

da, gravamen, arrendament, ad-

ministració i explotació de finques, 

ha fet una ampliació de capital.

- La societat Explotacions Rama-

deres Albert, SL, dedicada a la 

construcció d’edificis, promoció 

immobiliària i la compravenda 

d’immobles per compte propi, ha 

fet una ampliació de capital.

- AVC&JAM, SL, dedicada al llo-

guer de béns immobiliaris per 

compte propi; activitat immobiliària 

(inclosa la intermediació immobi-

liària), i la gestió i administració de 

patrimoni mobiliari i immobiliari.

- La societat Mollier Fred, SL, de-

dicada a les instal·lacions, mante-

niment, reparació i venda de ma-

quinària de fred industrial, ha fet 

una ampliació de capital.

- La societat Grúas y Transportes 

Ripotrans, SL, dedicada al trans-

port de mercaderies per carretera, 

ha fet una ampliació de capital.

- Solano Romero Representaci-

ones, SL, dedicada a la interme-

diació del comerç: la importació 

i exportació, distribució i comer-

cialització de tota classe de béns 

mobles, immobles i serveis per a 

empreses i particulars.

Defuncions
- Nicolàs Hervilla Padilla, 67 anys. 

13-12

- Lucía Donoso Tejada, 47 anys. 

21-12

- Ángel Castosa Martínez, 89 

anys. 29-12

El ciclista lliçanenc Tony 
Pérez, 3r de la categoria 
M50 a la Titan Almería
El ciclista lliçanenc Tony Pérez 
va pujar al podi de la Titan 
Series Almería, celebrada el 
passat desembre, en la tercera 
posició de la categoria M50. 
La Titan Series Almería és una 
carrera de mountain bike per 
etapes dirigida a tots els afici-
onats a la bicicleta de munta-
nya. Van ser 360 quilòmetres 
i 8.000 metres de recorregut 
en el desert de Tabernas (Al-
meria). 
La Titan Almería, juntament 
amb la Titan Tropic i la Titan 
Desert, formen part de les Ti-
tan Series.
Tony Pérez ha participat vuit 
vegades en les diferents Titan, 
a més de participar quatre ve-
gades a la Cape Epic de Sud-
àfrica,  la cursa més important 
del món en bicicleta de munta-
nya, i també ha participat arreu 

del món en les curses més re-
llevants del món ciclista. 

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
P. Lozano (Bigues): del 28 de gener al 3 de febrer 
M. Vidal (Lliçà de Vall): del 4 al 10 de febrer 
J. Serra (Bigues): de l’11 al 17 de febrer 
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 18 al 24 de febrer 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 25 de febrer al 3 de març

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

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

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. També hauran de signar un full d’autorització per a la 
publicació d’imatges de menors.

Naixements a Lliçà d’Amunt
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opinió Grups 
Municipals

No es cierto que todos los partidos sean iguales. Tampoco en política municipal. Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales de 2019, nuestro partido llevaba 

como principal objetivo la limpieza y mejora de nuestras calles. Seguramente esto es algo poco “atractivo” para otro partidos, donde no hay posibilidad de inagurar 

nada y de montar una merienda o cena, pero la gestión municipal tiene estas cosas.  Llevamos muchos años con unas maneras de gestionar este pueblo que no-

sotros siempre hemos criticado. Hemos propuesto cambios significativos desde nuestro grupo municipal, y seguiremos trabajando para que en un futuro cercano 

nuestro partido sea decisivo en esos cambios.

El pressupost del 2022 del PSC proposa un augment d’impostos i endeuta més l’Ajuntament mercè a un préstec de 2.400.000€ a pagar en deu anys (passant 
d’una ràtio d’endeutament del 22.6% al 34.10%, un 11.5% més en tan sols un any) tot això després de menjar-se el romanent de tresoreria que desapareixerà 
sense pena ni glòria, i no és capaç de plantejar una aposta valenta pel municipi... Nosaltres ens preguntem per què no invertir en la piscina coberta?, o en el nou 
pavelló o annexa? Quan arreglarem Can Malé per les Entitats i els joves del poble que no tenen cap espai? Per a quan un centre d’especialització mèdic? Per a 
quan un Centre de dia tan necessari que s’ha hagut de crear amb iniciativa ciutadana? Per a quan invertirem en el patrimoni històric? Quan apostarem pel medi 
ambient i serà l’Ajuntament el que doni exemple invertint en  energies alternatives en els seus edificis?...Totes aquestes propostes, es troben reflectides en qual-
sevol dels programes electorals dels Grups polítics del Consistori, en el del PSC també. L’Equip de govern tenia el muntant econòmic amb el romanent... però pel 
que es veu, ara no té la voluntat de complir-les. Lliçà ha tornat a perdre una altra oportunitat...

El pasado 23 de diciembre, en pleno extraordinario, se aprobaron los presupuestos municipales 2022. Unos presupuestos sin ningún consenso político, con el 
voto en contra de toda la oposición. Una vez más, el Partido Socialista de Lliçà d’Amunt, pasa el rodillo con su mayoría absoluta sin ningún pudor y escrúpulo.
Para nuestro grupo municipal, unos presupuestos deberían reflejar y contemplar un proyecto de pueblo, con una mirada social, sostenible, solidaria, feminista y 
transformadora. Pero al contrario de lo que pensamos, estos presupuestos, solo ponen en manifiesto que no hay proyecto de futuro y que solo están motivados 
para los intereses electoralistas del partido socialista. Son sus típicos presupuestos de final de una legislatura; donde la primera parte de la misma se caracterizó 
por subida de impuestos, recalificaciones urbanísticas y sin apenas inversión, y donde este último año, suben el presupuesto para dedicarlo en reasfaltados, 
inauguraciones, comidas, viajes y fiestas por todo lo alto. La típica antigua y casposa receta que algun@s piensan que dará su fruto toda la vida. ¿Tendrán razón?, 
esperemos que no, que el pueblo sepa decir basta a este tipo de despilfarro. Veremos…

Comencem l’any 2022 amb la Llei de pressupostos de la Generalitat aprovada. Uns pressupostos que ens posicionen i mostren què volem ser, un país amb caràc-
ter transformador i social que posa a les persones al centre de totes les polítiques. Que de manera efectiva destina tres de cada quatre euros del pressupost total 
a polítiques socials: educació, salut, habitatge, rebaixa fiscal, transport públic i ocupació, entre d’altres. Pressupostos que posen a l’eix central la salut i l’educació 
com a grans destinataris de recursos. Amb una mirada clarament feminista que ens porti a una conciliació real, a l’eliminació de la bretxa salarial, que feminitza 
espais i institucions tradicionalment masculines com els Mossos d’Esquadra, cos de Bombers i Agents Rurals. Que contemplen una transformació verda, apostant 
per l’eficiència energètica, cuidant el patrimoni natural i posant en marxa l’energètica pública. Pressupostos que aposten per la cultura i la llengua en tots els àmbits: 
escrit, audiovisual, popular. Equilibri territorial, equitat de gènere, justícia i igualtat d’oportunitats. 

Va arribant, a poc a poc, la nova normalitat després de la Covid-19. I, amb aquesta normalitat, recuperem també els grans projectes que teníem previstos per a 
aquest mandat que tenen com a objectiu continuar millorant Lliçà d’Amunt. Per portar a terme totes aquestes iniciatives, l’Equip de Govern socialista ha dissenyat 
un pressupost municipal, adaptat a la situació pandèmica, amb cinc línies de treball destacades: (1) el blindatge dels col·lectius socials més perjudicats per la 
pandèmia, persones vulnerables i infants i joves; (2) el foment de l’esport de formació; (3) la millora dels serveis de neteja viària, recollida d’escombraries i neteja 
d’espais verds; (4) increment de la seguretat amb la contractació de nous agents de policia i la instal·lació de noves càmeres de vídeo-vigilància; i (5) un conjunt 
de noves inversions que milloraran el municipi: un pont al Riu Tenes, re-asfaltat de carrers, un gran parc a Ca l’Artigues, la urbanització de l’inici del Carrer Major, un 
Skatepark a Palaudàries, construcció de l’edifici de l’institut-escola de Palaudàries, etc.



Servei Apropa’m
666 560 593
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
930 014 988 
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

FEBRER

Fins al 25 de febrer
EXPOSICIÓ: “L’ART DE CREAR AMB FUSTA”
Biblioteca Ca l’Oliveres en horari de biblioteca
A càrrec de Pere Parramón i Oller d’Artistes del Vallès.
En aquesta exposició hi trobareu petites creacions en les que 
l’element principal de treball és la fusta. La fusta actua com un 
element de comunicació que uneix la terra amb l’aire.  

Cada dimarts
AULA TECNOLÒGICA
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 17 h
La Biblioteca Ca l’Oliveres continua oferint el servei d’Aula 
tecnològica, un servei gratuït on un professional atén aquelles 
persones que tinguin dubtes informàtics o hagin de fer tràmits 
amb l’administració i no se’n surtin. Adreçat a adults.
Inscripció prèvia a la biblioteca. 

Dijous 3 
TARDES DE MALABARS
Espai Jove el Galliner de 17.30 h a 19.30 h
Vols aprendre a fer malabars? Nosaltres t’ensenyem a 
fer anar les carioques amb unes de molt especials... amb 
carioques lluminoses! 
Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o enviant un 
WhatsApp al 673 930 937. 

Divendres 11
TARDES DE CINEMA-SESSIÓ ROMÀNTICA
Espai Jove el Galliner de 17 h a 20 h
Vine a passar una bona estona amb la sessió de cinema 
del Galliner. Vosaltres trieu la pel·lícula i nosaltres posem les 
crispetes! 
Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o enviant un 
WhatsApp al 673 930 937. 

Dilluns 14
DIA DELS ENAMORATS
Espai Jove El Galliner de 17 a 20 h
No et perdis el taller del Dia dels enamorats del Galliner, 
regala un bonic detall a qui més estimis! 
Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o enviant un 
WhatsApp al 673 930 937. 

Dimarts 15
INSTANTS MUSICALS
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 17.45 h
Cada mes de febrer tornen els Instants musicals a la Biblio-
teca Ca l’Oliveres amb l’actuació dels alumnes de l’Escola de 
Música de la Vall del Tenes. Un dimarts al mes i durant uns 15 
minuts podrem gaudir de petits instants de música gràcies 
a aquests alumnes que es desplacen a la biblioteca per po-
sar-se davant d’un públic diferent. Adreçat a tots els públics.
Inscripció prèvia a partir de l’1 de febrer.

 
CLUB DE LECTURA
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 18 h
Tertúlia literària sobre la novel·la “Nada” de Carmen Laforet.
A càrrec de Lola Tresserras. Adreçat a adults. Si vols participar 
al Club de lectura, posa’t en contacte amb la biblioteca.
Inscripció prèvia a partir de l’1 de febrer.

Divendres 18
“ENGLISH SPEAKING CLUB”
Biblioteca Ca l’Oliveres de 18 a 19 h
Activitat de conversa en anglès. Es proposarà un tema per 
parlar i plantejarem preguntes i reptes que només podreu 
resoldre utilitzant l’anglès per comunicar-vos amb els altres 
participants. Are you ready to face the challenge? A càrrec 
de l’Escola d’Anglès. Adreçat a joves a partir de 16 anys i 
adults. Es requereix un nivell mínim d’A2 d’anglès.
Inscripció prèvia a partir de l’1 de febrer.

Dissabte 19
CONTES AL VOL: “COLORÍSSIM”
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 11 h
Històries on els protagonistes absoluts són els colors. 
Coneixerem mons màgics amb el conte “La muntanya 
màgica dels colors” i farem nous amics amb el preciós 
conte “El petit Blau i el petit Groc”. A més cantarem cançons 
protagonitzades per tots els colors, descobrint d’aquesta 
manera quin color té cada cosa. A càrrec de “Creixent amb 
Art”. Adreçat a famílies amb infants de 3 a 6 anys.
Inscripció prèvia a partir de l’1 de febrer.

Dimarts 22
TALLER CREATIU
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 17.30 h
Farem un eriçó de fang. A càrrec de la Carme Romero i la 
Laura Bartuilli. Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Inscripció prèvia a partir de l’1 de febrer.

Dijous 24
PÍNDOLA TECNOLÒGICA: EBIBLIO.CAT
Biblioteca Ca l’Oliveres de les 18 a les 20 h
Píndola tecnològica gratuïta sobre l’ús del servei de préstec 
electrònic de llibres i pel·lícules eBiblio.cat. A càrrec de 
José Maqueda. Adreçat a adults.
Inscripció prèvia a la biblioteca.

 
Divendres 25
TARDA DE CARNESTOLTES
Espai Jove el Galliner de 17 a 20 h
No et perdis la tarda de Carnestoltes del Galliner! Hi haurà 
berenar, música, jocs i molt més! Això si... no oblidis la teva 
disfressa!  
Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o enviant un 
WhatsApp al 673 930 937.

ANEM AL TEATRE: “DESIG” DE JOSEP MARIA 
BENET I JORNET
Hora i lloc de sortida: a les 15 h de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ateneu Cingles de Bertí

Dissabte 26 
NIU DE PARAULES: “SEGUEIX-ME EL FIL”
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 11 h
Històries plenes de formes i colors. La vida feta forma que 
permet als infants identificar-se sense prejudicis amb un 
seguit de situacions que els permetran dibuixar la seva 
imaginació. A càrrec de Xesca Oller. Adreçat a famílies amb 
infants fins als 3 anys.
Inscripció prèvia a partir de l’1 de febrer.

genda’t
Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena de gener. Inclou activitats per al febrer, però que, en funció de l’evolució de 
la crisi sanitària, podrien veure’s alterades. Podeu seguir l’actualitat immediata a través del web i les xarxes socials municipals.


