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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,
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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Sempre m’haureu escoltat
dir que ser alcalde de Lliçà
d’Amunt és el més gran del
meu orgull. Aquesta primavera del 2020 és, a més, la
major responsabilitat pública
de tota la meva vida.
A Lliçà d’Amunt, generació
rere generació, hem après
a viure al carrer, treballar,
estudiar, jugar, passejar, fer
esport, celebrar, gaudir. Ferho al carrer, junts, de manera
intergeneracional i amb visió
comunitària. Som així!
El Covid-19 ha trencat
aquesta forma de viure tan
lliçanenca i ara Lliçà d’Amunt
es queda a casa, aprenent a
compartir els nostres metres
quadrats amb els nens i nenes que estudien i juguen
d’una altra manera. Amb els
adults que hem après a abra-

çar-nos sense tocar-nos.
Cuidant per cuidar-nos. Ens
hem mirat des dels balcons,
rere una mascareta, per telèfon o internet, alguns ni tan
sols han pogut compartir el
dol amb els familiars quan
malauradament han perdut
un èsser estimat; vagi per
tots ells i els seus familiars el
meu primer record.
En aquestes setmanes ens
hem sentit orgullosos de
totes les persones dedicades a la nostra comunitat.
El personal dels Centres de
Salut, Cossos de Seguretat i voluntaris de Protecció
Civil, als que ens han atès
en mercats i supermercats,
Serveis Socials, la Brigada
de recollida de residus i els
qui ens han atès des de casa
seva teletreballant. I per des-

L’Informa’t del mes d’abril,
només en línia

L’Informa’t del mes d’abril, degut a la situació d’alarma sanitària, no
es va poder repartir fent bustiada casa per casa a finals de març.
L’Ajuntament en va fer difusió a través del web i les xarxes socials
municipals.
El tancament del butlletí d’abril
es va fer abans de decretar-se
l’estat d’alarma, per això la majoria de les activitats que s’hi
anunciaven per al mes d’abril
es van haver d’anul·lar o ajornar. Però, amb la publicació
d’aquest butlletí de forma virtual es va adjuntar un document
amb un llistat d’activitats anunciades i la nova data de celebració, si n’hi havia, o la indica-

ció de si s’anul·lava o s’ajornava
per a més endavant. Els nous
premis honorífics Licius, per
exemple, s’han ajornat fins a la
tardor; la formació del SEOVT
“La protecció de dades a l’empresa” es va reprogramar pel 16
de juny; o les noves activitats
al Casal de la Gent Gran
de Palaudàries (Rummikub,
Escola decolumna i Ping Pong)
han posposat l’inici.

comptat a cada persona que
treballa des de l’Ajuntament
per a tots i totes. I també als
que de una forma o altra de
forma voluntària han participat en diferents iniciatives i
projectes.
Però també estem orgullosos, i jo especialment ho
estic, per la demostració de
responsabilitat de cada lliçanenc i lliçanenca acatant
les recomanacions i portant
aquest confinament d’una
manera estoica. Aquest virus ens amenaça amb molts
dubtes i ens fa mirar cap al
futur amb desassossec. És
per això que apel.lo a treure
el millor de cadascú de nosaltres, per fer front de la millor manera que sabem ferho: JUNTS I UNITS, atenent
a allò comú i a les persones

que tenim al costat. Així ho
hem entès aquest Equip de
Govern i la resta de regidors
del Ple de l’Ajuntament a qui
també vull agrair la seva tasca.
Ara toca reconstruir i aquest
repte el guanyarem substituint les pors per acció comunitària. No podem escollir
les circumstàncies però si
que podem escollir l’actitud
per afrontar-les i donar-los la
volta.
Guanyarem al futur pensant sobretot en aquells lliçanencs i lliçanenques que
pitjor ho estan passant: el
premi és i serà per a tots i totes. Ens veiem al carrer, més
tard o més d’hora, que és on
Lliçà d’Amunt es multiplica i
brilla.
Una forta abraçada.

A més de canvis en la programació, també es va aturar el
procés de selecció de personal
pels Casals d’Esports, Estiu i
Jove, ja que l’Estat va acordar
la suspensió de terminis administratius.

En el moment d’editar el butlletí, s’estaven iniciant les fases de
desescalada i l’aixecament d’algunes prohibicions. Per això, és
possible que algunes notícies
referents a la reobertura de serveis amb horaris reduïts o restriccions, en el moment que el
butlletí arribi a les cases, ja tinguin l’horari més ampli, s’hagin
reduït les restricions o, fins i tot,
hagin tornat a la normalitat.
Per altra banda, aquest butlletí
de juny inclou un recull de les
notícies més destacades publicades al web i les xarxes socials municipals durant els dies
de confinament, com mesures
socials i econòmiques adoptades per l’Ajuntament per ajudar la població a fer front a les
crisis d’aquests àmbits derivades de la crisi sanitària del
Coronavirus.

Butlletí de maig
L’Ajuntament va decidir no editar el butlletí de maig, perquè no
en podia garantir el repartiment.
Però, s’ha mantingut constantment informada a la població a
través del web i les xarxes socials municipals.
Butlletí de juny
Durant la primera quinzena de
maig, es va editar aquest butlletí de juny, a l’espera que s’aixequessin les prohibicions i se’n
pogués fer el repartiment a les
cases a finals de maig.
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Equip de govern i oposició treballen conjuntament
mesures socials i econòmiques per pal·liar
l’efecte del Coronavirus en la població
Tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament han treballat conjuntament mesures per combatre els
efectes del Coronavirus. A les accions encaminades a atendre la ciutadania, sobretot la més vulnerable, s’hi
afegeixen mesures econòmiques, com la suspensió, subvenció o ajornament de taxes i impostos municipals.

L’equip de govern es va reunir,
el passat mes d’abril, amb tots
els partits polítics amb representació a l’Ajuntament, a través d’una Junta de Portaveus
telemàtica, per treballar conjuntament mesures socials i econòmiques per pal·liar l’efecte del
Coronavirus en la població lliçanenca. Després d’aquest treball
conjunt entre tots els partits polítics, van elaborar un document
amb accions concretes.
Mesures socials
- Ampliació de l’horari de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) per tal de mantenir un
contacte directe, de manera
telefònica o telemàtica, amb
aquells ciutadans que tinguin
dubtes o bé necessitats. L’horari
de l’OAC fins a la finalització de
l’estat d’alarma és de 8h a 20h,
de dilluns a divendres.
- Seguiment i atenció als col·lectius d’especial risc com poden
ser llars amb alta conflictivitat o
gent gran, per tal de donar major
tranquil·litat i acompanyament a
aquells que ho necessitin.
- Manteniment dels serveis de
Menjador Solidari i Rebost Solidari, així com el repartiment a
domicili d’aliments i productes
farmacèutics a aquelles famílies usuàries que no poden
desplaçar-s’hi. En el Rebost
solidari estan sent ateses 162
unitats familiars, 466 persones,
amb un increment de 88 per-

sones i 27 famílies.
- Repartició a domicili de la targeta moneder que dota la Generalitat de Catalunya per compensar les beques menjador a tots
aquells que la tenien atorgada.
Se n’han repartit 135. Aquestes
seran carregades amb 4 euros
per nen becat i dia, tants dies
com duri el tancament del servei
de menjador escolar.
- Creació d’una bossa de voluntariat per donar suport als
col·lectius més vulnerables del
nostre poble davant la situació
d’emergència social provocada
pel coronavirus.
- Creació d’activitats en línia
per fer a casa per tal d’aportar a la població una manera
de passar el confinament amb
major entreteniment.
- Recull amb informació sobre
els horaris i serveis addicionals
que presten comerços i empreses locals, per tal que la població els conegui i hi tingui accés
en aquest moment excepcional.
Mesures econòmiques
L’Ajuntament ha creat un fons de
contingència, amb el superàvit
de l’Ajuntament, per tal de donar
resposta a les necessitats que
puguin esdevenir-se d’aquesta
crisi sanitària i assumir menors
ingressos en relació a les mesures preses. Aquest fons està
dotat de 200.000 euros, quedant
oberta la possibilitat de ampliar-lo si fos necessari.
A més, ha demanat a la Diputació de Barcelona, òrgan a qui
tenim cedida la gestió dels tributs, l’ajornament de tres mesos dels impostos. L’ajuntament

creu convenient: ampliar el termini de pagament voluntari de
tots els impostos fins que hagi
passat la situació de pandèmia
i es doni temps a restablir l’activitat; subvencionar l’IBI de les
empreses que acreditin que han
hagut de paralitzar al 100% la
seva activitat en la mateixa proporció que duri el tancament de
l’activitat o l’impossibilitat de realització de la mateixa i el mes
posterior; subvencionar l’IBI dels
propietaris de finques arrendades que acreditin que han fet
una moratòria en el cobrament
de les rendes en el mateix percentatge que la pròpia moratòria
mentre duri l’estat d’alarma i el
mes posterior; i paralització dels
processos en executiva durant
l’estat d’alarma.
Altres mesures econòmiques
acordades
- Suspensió del cobrament de
la taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal
durant el tancament obligatori
dels centres educatius. A més,
l’Organisme de Gestió Tributària
prorrogarà el càrrec de la quota
del mes de març (pels dies en
què s’ha efectuat el servei, fins
el 12 de març). Aquest rebut es
liquidarà el dia 1 de maig.
- Ajornament de la taxa de l’Escola de Música fins que ens
trobem en una situació de normalitat, així com refer la taxa del
mes de març a raó dels dies de
classes impartides.
- Suspensió dels preus públics
per la utilització dels serveis
de les instal·lacions esportives
municipals (Pavelló d’Esports i

activitats esportives que es realitzen als Centres Cívics) durant
el tancament obligatori dels centres esportius i fins a la restitució
del servei. A més, l’Organisme
de Gestió Tributària prorrogarà
el càrrec de la quota del mes de
març (pel dies en què s’ha efectuat el servei, fins al 12 de març).
Aquest rebut es liquidarà el dia 1
de maig.
- Reclamar a les companyies de
serveis d’aigua, electricitat i gas,
que no es realitzin talls de subministraments mentre duri l’estat
d’alarma.
- Creació d’una línia de subvenció de fins al 100% del pagament del preu del lloguer dels
Habitatges de Protecció Oficial
propietat de l’EMO, durant el
període d’estat d’alarma i el mes
posterior, per aquells arrendataris que acreditin una pèrdua
substancial dels seus ingressos.
- Rebaixa del nombre d’usos
mínims de les deixalleries per
acollir-se a la bonificació de la
taxa d’escombraries, de 10 a 7
cops anuals.
- Suspensió de la taxa que
s’aplica a les terrasses dels bars
i a les parades del Mercat Setmanal. Pel que fa a les terrasses
i als remolcs-xurreries, la taxa es
paga per avançada a l’hora de
donar l’autorització, per aquest
motiu quedarà suspès el termini de l’autorització i es reiniciarà
quan finalitzi el període d’alarma.
Pel que fa al Mercat Setmanal,
s’ha suspès la liquidació del segon trimestre i no es liquidarà la
part proporcional fins que no finalitzi el període d’alarma.
- Suspensió del contracte
d’ocupació de la via pública.

Es compensarà el pagament,
que va fer-se per avançat a
principis d’any, en la mateixa
proporció que el temps de tancament de l’activitat i el més
posterior, en el pagament de la
taxa de l’any 2021.
- Modificació dels convenis amb
les entitats esportives per la
concessió dels bars del Pavelló
i del Camp de futbol. El cànon
d’aquest conveni no es cobrarà
mentre duri el tancament de l’espai esportiu i l’activitat de bar no
es pugui restablir.
- Ajornament del pagament del
preu del lloguer dels locals del
Mercat Municipal de Ca l’Artigues propietat de l’Empresa
Municipal d’Obres (EMO), sempre i quan el tancament de l’activitat comercial vingui donat per
la declaració de l’estat d’alarma.
Aquests arrendaments quedaran ajornats fins que s’aixequi
l’estat d’alarma.
- Estudiar la suspensió o modificació dels contractes amb empreses i entitats que presten serveis a l’Ajuntament proposant a
les empreses adjudicatàries la
possibilitat compensació.
- Creació d’un servei d’atenció a
petites i mitjanes empreses del
municipi per tal de poder informar-les de tots els ajuts i subvencions a les que poden acollir-se, per tal de donar suport a
aquest col·lectiu.
- Creació d’una línia d’ajuts a les
entitats municipals vinculades a
la cura de colònies de gats que
ja feien aquesta tasca abans de
la declaració de l’estat d’alarma, per tal de donar suport en
la compra de pinso per a la cura
d’aquestes colònies.
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Més mesures municipals
per pal·liar els efectes del
Coronavirus
Equip de govern i oposició han continuat treballant conjuntament
en una segona tanda de mesures municipals per pal·liar els efectes
sòcio-econòmics que la crisi sanitària del Coronavirus ha portat a la
població lliçanenca.
L’equip de govern i els partits
polítics amb representació a
l’Ajuntament, reunits a través
d’una Junta de Portaveus telemàtica, van treballar, durant el
mes d’abril, una sèrie de mesures socials i econòmiques per
pal·liar l’efecte del Coronavirus
en la població lliçanenca (veure
pàg. 3).
El passat mes de maig, va arribar una segona tanda d’accions concretes de l’Ajuntament,
també treballades conjuntament entre l’equip de govern i
l’oposició.
Es tracta de mesures sòcio-educatives com ampliar
l’accés a les ajudes de Serveis
Socials; mesures econòmiques
que permetin utilitzar diners per
a despesa corrent; mesures de
precaució social com la suspensió de festes i la reactivació
de serveis; i mesures per a petites empreses com la creació
d’un Espai municipal de treball
compartit o l’Aprovació d’un
Pla de Reactivació Econòmica
Local, entre altres mesures que
detallem a continuació:
Mesures sòcio-educatives
1. Dotació de punts MIFI a tots
els alumnes de Lliçà d’Amunt
que per motius econòmics o
estructurals no tinguin accés a
la connectivitat per seguir les
classes en línia que es puguin
proposar fins a la restitució de
la escola presencial.
2. Ampliació de les bases per
facilitar l’accés a les ajudes de
Serveis Socials amb les mesures següents:

- Els ajuts de Serveis Socials
es faran de manera immediata
amb la valoració econòmica del
moment de la demanda del ciutadà, sense perjudici d’una segona valoració en el moment de
la percepció de les ajudes per
atur o ERTO.
- Incloure en els criteris socials
els conceptes ERTO o ERE amb
una puntuació de 1,25 punts en
les valoracions socials i, en casos extrems, 2,50 punts.
- Augmentar els criteris de pagament d’habitatge habitual fins
als 700€ mentre que en les valoracions anteriors era de 600€.
- Rebaixar de 70 punts a 52
punts la valoració econòmica i
social per facilitar l’accés a les
ajudes de Serveis Socials.
- Ampliació dels ajuts per incorporar ulleres i odontologia, atenent exclusivament necessitats
bàsiques i sempre que altres
serveis públics no ho cobreixin.
- Complement de beques menjador amb pressupost municipal per aquells alumnes que a
causa de la crisi sanitària estiguin en risc d’exclusió social.
- Cobrir els menjador escolar
dels joves que estan cursant
aprenentatges al centre d’atenció a la discapacitat APINDEP.
- Fer arribar les beques complementàries a les famílies d’escola
bressol per despeses d’alimentació i necessitats bàsiques per
als seus infants.

per les Meses de concertació
per a Despesa corrent.

Mesures econòmiques

14. Creació d’un Centre Municipal Compartit d’Activitats
Empresarials i les seves bases
reguladores per tal que pugui
encabir nous models d’empresa

3. Demanar a la diputació de
Barcelona que permeti utilitzar
el 30% els diners que arriben

Mesures de precaució social
4. Suspensió de la Festa de
Sant Joan.
5. Suspensió de les Festes de
barris.
6. Mesures de reactivació de
serveis municipals.
7. Reactivació de les classes
dirigides del Pavelló en directe,
mitjançant una plataforma de
videoconferència
8. Reobertura del Mercat municipal a partir del 10 de maig o
17 de maig, segons normativa.
9. Reobertura de les Deixalleries
a partir del dia 4 de maig.
10. Reiniciar les obres municipals en la mesura que sigui possible i la seguretat dels treballadors pugui estar assegurada.
11. Reactivació de les brigades
de manteniment: obres, elèctrica i jardineria.
12. Prorrogar sense cost les llicències d’obra que s’hagin vist
afectades pel virus COVID-19.
13. Garantir, sempre que la situació d’alarma i a sostenibilitat econòmica municipal ho
permeti, la continuïtat en la
contractació pública d’obres i
serveis previstos per a l’exercici
2020.
Mesures per a petites empreses

Regal d’un conte infantil
sobre el desconfinament
L’Ajuntament va enviar un
conte sobre el desconfinament a tots els nens i nenes
d’entre 4 i 8 anys empadronats al municipi, un total de
716, amb l’objectiu que entenguin millor la nova realitat
que els envolta.
El conte, editat per l’Editorial
Mediterrània, ha comptat amb
la col·laboració de l’Hospital
Sant Joan de Déu i amb l’ajuda
del Doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital
Germans Trias i Pujol.
Es tracta d’un conte il·lustrat
de 14 pàgines que porta per
títol ‘Ja puc sortir de casa!’.
Amb aquest conte, els infants
entendran què està passant
i podran aprendre nous hàbits en diferents situacions:
a casa, al carrer, a casa dels
avis, amb amics, al parc, en
anar a l’escola, al cinema, als
centres comercials, etc.
La primera pàgina del llibre
inclou un missatge de l’Alcalde, Ignasi Simón, on, en
nou seu i de tots els regidors
i regidores de l’Ajuntament,
agraeix als infants l’esforç
tan gran que han fet i estan
fent durant l’estat d’alarma i
aquest temps de confinament
causats per la nova malaltia
del Coronavirus. L’Alcalde els
felicita pel seu comportament

exemplar (quedant-se a casa,
rentant-se les mans amb aigua i sabó, col·laborant en
les tasques de la llar, llegint,
fent els deures de l’escola,
tenint paciència i, sobretot,
ajudant a mantenir el somriure dels pares i les mares
davant aquesta situació tan
especial que estem vivint tots
plegats). Ignasi Simón també
els anima i els diu que, aviat,
amb garanties de seguretat,
podran anar a l’escola, sortir
al parc i a les places, i visitar
a la família o trobar-te amb
les seves amistats.
El conte que s’ha regalat explica què passarà ara que, tots
i totes, ja podem començar a
sortir de casa. Què hem de fer
quan estem al carrer, a casa
els avis i àvies o dels amics i
amigues, al parc, a l’escola, a
les botigues, etc.?
A la part final del llibre també
hi ha una sèrie de recursos per
als pares i mares.

que aprofitant les sinergies puguin donar viabilitat econòmica als emprenedors.
15. Compromís d’elaboració
i aprovació d’un Pla de Reactivació Econòmica Local,
atenent el teixit econòmic,
comercial i industrial del poble (botigues, mercat dominical, indústries, productors
d’alimentació, petites i mitjanes empreses en general). En
aquest sentit, es proposa la
immediata elaboració de les
bases reguladores d’una “Taula de dinamització econòmica”

de Lliçà d’Amunt, per tal que
es convoqui i que estableixi
calendari de treball.
16. Obrir una convocatòria i
redacció de les bases reguladores per generar uns ajuts
extraordinaris en règim de
concurrència competitiva per
als establiments comercials i
empresarials, inclosos els autònoms.
17. Millorar la plataforma
LLAC, fent-la evolucionar per
donar resposta real a les necessitats del teixit comercial
del nostre poble.
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L’Ajuntament posa en marxa la primera fase
del projecte de gratuïtat de llibres de text
Amb l’inici d’aquest aquest projecte, Lliçà d’Amunt continua fent passes endavant per a l’escolarització pública,
igualitària i de qualitat.
L’Ajuntament, amb la finalitat
de fomentar la igualtat d’oportunitats dels infants a l’accés
a l’educació, vol contribuir a
aquest dret fonamental convocant ajudes per a l’adquisició
de llibres de text, fungibles i llicències digitals, que representen una important despesa per
a les famílies.
Des de principis d’any, la regidoria d’Educació treballa per
consensuar amb els centres
educatius unes bases per poder tirar endavant aquest projecte consistent en la gratuïtat
dels llibres de text. El document ha aconseguit el suport
gairebé unànime de tota la comunitat educativa del municipi.
Segons el regidor d’Educació, Fran Sánchez, aquestes

bases donaran un nou impuls
al projecte educatiu del municipi, permetran una renovació
pedagògica amb més garanties, però, sobretot, esdevindran un canvi important per a
l’accés igualitari a l’educació,
sense tenir en compte la renda. Aquest projecte suposarà,
segons paraules del regidor
d’Educació, un canvi fonamental en l’evolució de l’educació
pública del nostre municipi.
En el Ple extraordinari del 24
d’abril, l’equip de govern va
portar aquestes bases a votació, aconseguint el vot favorable de tots els grups de l’oposició.
El projecte de gratuïtat de llibres de text consisteix en una
gran socialització i compra de

llibres de text, llicències digitals, material associat i material fungible per a les escoles del
nostre poble. L’ajuntament ha
destinat 75.000 € per una primera fase del projecte, que cobrirà fins a 4t de Primària, i ha
anunciat que, en els dos anys
immediatament següents, el
projecte s’ampliarà fins arribar
a 4t de l’ESO, incorporant així
tota l’educació obligatòria.
Les direccions dels centres
educatius seran les encarregades de pilotar el projecte
a cada centre, tot i que serà
el consell escolar de cada
centre el que tindrà la darrera paraula per a l’addició del
centre al projecte.
Les bases també regulen el
preu de manteniment del pro-

Projecte de gratuïtat
de llibres de text
de Lliçà d’Amunt

jecte, que per aquesta primera
fase, el Consell Escolar Municipal, òrgan que regularà i controlarà l’equitat del projecte, ha
decidit que sigui de 10 euros
per alumne.
Com no podia ser d’una altra
manera, el projecte inclou la
màxima transparència possible, perquè les famílies puguin
saber quin és el cost del material didàctic que ha cobert
l’Ajuntament. En cas que el

projecte educatiu del centre
tingui exigències a nivell de
material que excedeixin del
que les bases recullen, les famílies hauran de cobrir aquests
materials.
L’Ajuntament dona un pas endavant per aconseguir una escolarització pública gratuïta i
de qualitat, i confia que aquest
projecte es convertirà en una
marca d’identitat del municipi
com a poble educador.

Ampliació de la formació post-obligatòria
al municipi
El curs escolar vinent, 2020-2021, Lliçà d’Amunt comptarà amb un IFE (Itinerari Formatiu Específic) d’Auxiliar en
Manteniment d’Instal·lacions Esportives, adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya ha atorgat a Lliçà
d’Amunt un IFE (Itinerari Formatiu Específic) per a alumnes
amb necessitats educatives
especials, que formarà part
de l’oferta formativa de l’INS
Lliçà.
Els IFE són ensenyaments professionals adreçats a alumnes
d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials
associades a una discapacitat
intel·lectual lleu o moderada i
que no es troben en disposició de seguir la formació pro-

fessional ordinària. Equival a
un Grau Inicial de Formació
Professional i la durada, per
obtenir el títol, és de 4 anys. El
darrer curs inclou la formació
en centres de treball.
Concretament, l’IFE que es
cursarà al nostre poble serà
el cicle d’Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives. Aquests estudis desenvolupen competències per fer
tasques auxiliars en el control
d’accés, circulació i assistència als usuaris i visitants
d’instal·lacions esportives; el
suport a l’organització d’acti-

vitats fisicoesportives seguint
instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del
recinte; la reposició o reparació d’avaries de nivell bàsic, i
el tractament de dades, textos
i confecció de documentació
sota supervisió, observant
les normes de prevenció de
riscos laborals i la protecció
mediambiental corresponents,
i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats
comunitàries.
Tot i estar inclòs dins de l’ofer-

ta formativa de l’Institut Lliçà,
es realitzarà a l’edifici de l’antiga escola Sant Baldiri, que ara
acull l’Escola de Persones

Adultes i el PFI, amb la idea
d’anar creant en aquest lloc
un gran centre de formació
post-obligatòria al municipi.
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El Gimnàs amplia l’oferta amb
classes virtuals en directe

Aquest servei s’afegeix als vídeos d’activitats que es pengen
al Youtube i s’allargarà fins que el Gimnàs pugui tornar a obrir.
El gimnàs del Pavelló d’Esports
ha ampliat el servei ofert durant
els dies de confinament amb vídeos penjats al canal de Youtube municipal i, el mes passat, va
passar a oferir també sessions
en directe a través de la plataforma Zoom.
Aquestes mesures formaven
part de les mesures municipals
treballades entre l’equip de govern i l’oposició per combatre
els efectes del Coronavirus en la
població lliçanenca.
Les activitats online en directe tenen lloc de dilluns a divendres, en diferents franges
horàries: tres sessions al matí
(9h, 10h i 11h) i dues sessions
a la tarda (17.30h i 19.30h). Hi
ha varietat d’activitats, de diferents intensitats.
Cada diumenge es publica l’horari de la setmana següent amb
els enllaços corresponents per
poder connectar amb la sessió i
amb informació sobre l’activitat,
l’espai on es desenvoluparà, el
monitor/a que impartirà la classe
i el nivell d’intensitat i exigència
física. Les activitats, però, man-

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00-9.50

TONIFICACIÓ
SALA 3
JOSE
INTENSITAT ALTA

CARDIOTONO
SALA 1
LOLI
INTENSITAT ALTA

TABATA
SALA 3
JOSE
INTENSITAT ALTA

PILATES
SALA 3
LOU
INTENSITAT MITJA

GAC
SALA4
ALBERTO
INTENSITAT ALTA

10.00-10.50

IOGA
GENT GRAN
IOGA
GENT GRAN
SOFT PILATES
SALA 2
SALA 1
SALA 2
SALA 1
SALA 4
GEMMA
LOLI
GEMMA
LOU
ALBERTO
INTENSITAT MITJA INTENSITAT BAIXA INTENSITAT MITJA INTENSITAT BAIXA INTENSITAT BAIXA

11.00-11.50

ESTIRAMENTS
PILATES
ESTIRAMENTS
CARDIOTONO
SALA 3
SALA 1
SALA 3
SALA 1
JOSE
LOLI
JOSE
LOLI
INTENSITAT BAIXA INTENSITAT MITJA INTENSITAT BAIXA INTENSITAT ALTA

17.30-18.30

POWERTONO
SALA 4
ALBERTO
INTENSITAT ALTA

TABATA
SALA 3
JOSE
INTENSITAT ALTA

PILATES
SALA 1
LOLI
INTENSITAT MITJA

TONIFICACIÓ
ESTIRAMENTS
SALA 3
SALA 4
JOSE
ALBERTO
INTENSITAT ALTA INTENSITAT BAIXA

19.30-20.30

PILATES
SALA 4
ALBERTO
INTENSITAT MITJA

TBC
SALA 3
JOSE
INTENSITAT ALTA

TONIFICACIÓ
SALA 1
LOLI
INTENSITAT ALTA

GAC
SALA 3
JOSE
INTENSITAT ALTA

tenen el mateix horari cada setmana.
Aquestes sessions en directe
queden penjades al canal municipal de Youtube durant les següents 24 hores.
De tota manera, el servei
portat a terme de vídeos al
Youtube s’ha mantingut i se
segueixen penjant sessions
d’activitats per tal d’ampliar
l’oferta i adaptar la pràctica
de l’esport a les possibilitats i
necessitats de la població.

GACESTIRAMENTS
SALA 4
ALBERTO
INTENSITAT MITJA

POWERTONO
SALA 4
ALBERTO
INTENSITAT ALTA

Per altra banda, la regidoria
d’Esports també ofereix un seguit de vídeos al col·lectiu de la
gent gran, adaptats a les seves
capacitats, que se’ls envia directament per WhatsApp per
facilitar-los la visualització.
L’Ajuntament vol apropar l’esport a les llars i lluitar de forma
directe contra el sedentarisme
que pot generar la situació de
confinament.
Per qualsevol dubte: regidoria
d’Esports.

Preinscripcions i matriculacions escolars
Les preinscripcions d’Educació Infantil (primer i segon cicle), Primària i ESO van tenir
lloc del 13 al 22 de maig. Les
preinscripcions de Batxillerat
van començar el 27 de maig i
es poden fer fins al 3 de juny.
Per als Cicles Formatius de
Grau Mig, les preinscripcions
seran del 2 al 8 de juny i per
als Cicles Formatius de Grau
Superior, del 10 al 17 de juny.
A causa de la Covid-19, com
a prevenció, el Departament
d’Educació promou la preins-

cripció de manera telemàtica.
Amb tot, aquelles famílies que
no tinguin els mitjans per dur a
terme el procediment telemàtic,
disposen d’uns dies per poder
lliurar les seves sol·licituds de
forma presencial.
Pel que fa a la formalització
de la matrícula, el centre ha de
gestionar el tràmit a través
de cites prèvies. També es
podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació
de matrícula i l’enviament de la
documentació necessària a

través d’un correu electrònic a
la bústia del centre.
Les matriculacions a les escoles
bressol municipals seran del 17
al 23 de juny. A Educació Infantil
de segon cicle, Primària i ESO
seran del 13 al 17 de juliol. Els
alumnes de Batxillerat podran
fer la matrícula del 8 al 14 de
juliol –els pendents de l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de
setembre-. I, els dels Cicles de
Grau Mitjà i Grau Superior d’FP i
d’Arts plàstiques i disseny, entre
l’1 i el 7 de setembre.

Preinscripcions per al PFI
d’Auxiliar d’Hoteleria
EL PFI és un programa de formació i inserció adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que
no han graduat en ESO, on
els alumnes realitzen mòduls
de formació bàsica i formació
professional que els prepara
tant per incorporar-se al món
professional com per continuar
amb els estudis de Grau Mitjà.
El PFI d’Auxiliar d’Hoteleria:
cuina i serveis de restauració
que es realitza a Lliçà d’Amunt
té una durada d’un curs escolar (1000 hores) de les quals
180 hores es fan en restaurants de la zona. L’alumnat que
obté el títol té un certificat de
professionalització de nivell 1.
Les dates de preinscripció per
al curs 2020-21 seran del 25
de maig al 30 de juny i la matrícula del 6 al 17 de juliol. Es
prioritzarà la matrícula de forma telemàtica i les entrevistes
amb una plataforma online.
Per a més informació, podeu
trucar a la regidoria d’Educació.
El PFI a la Fira Guia’t 2020
Virtual
La Fira Guia’t 2020 programada pels dies 31 de març i 1 i
2 d’abril es va ajornar i va tenir lloc els dies 19, 20 i 21 de
maig, però en format virtual.
Lliçà d’Amunt hi va participar mostrant l’oferta del PFI
d’”Auxiliar d’Hoteleria: cuina i
serveis de restauració”.
La fira d’enguany va intentar
mantenir tot allò que es realitzava a la fira presencial, però
de forma virtual: centres expositors, xerrades, taules d’experiències, orientacions personalitzades... Les incripcions

a aquestes activitats es van fer
prèviament online.
Els centres expositors van elaborar un vídeo explicant el centre, els estudis postobligatoris
que hi imparteixen i allò que
creien interessant per compartir
com la metodologia de treball, si
hi ha convenis de pràctiques, FP
dual, etc.
Aquests vídeos es van penjar al web http://firaguiat.
vallesoriental.cat, juntament
amb informació del centre
(nom, telèfon i adreça de contacte) per a que els i les joves hi puguessin exposar les
seves preguntes. Els centres
que no van poder elaborar cap
vídeo, van enviar una imatge i
la informació pertinent.
Anul·lada la jornada de portes obertes
El vídeo del PFI elaborat per la
Fira Guia’t 2020 Virtual també es
va distribuir per la web i les xarxes socials municipals, ja que la
jornada de portes obertes no es
va poder dur a terme a causa de
l’estat d’alarma sanitària.
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Flexibilització dels requisits
per accedir a ajuts socials
L’Ajuntament, adaptant-se a les necessitats del moment, ha
flexibilitzat els requisits per accedir a ajuts de Serveis Socials.
També ha activat targetes moneder municipals per complementar
les beques menjador de menors en risc social.
A causa de la situació d’urgència social actual, causada per
les afectacions de la crisi sanitària de la Covid-19 sobre el
benestar i l’estabilitat econòmica de les famílies, l’Ajuntament
ha actualitzat el Reglament per
a la gestió de les prestacions
econòmiques de caràcter social afegint un annex de “Situacions sobrevingudes” perquè
també pugui accedir als ajuts
de Serveis Socials qualsevol
persona que es trobi en situació
socioeconòmica sobrevinguda
a causa de la Covid-19 (ERTO,
atur, fi de l’activitat i d’altres
que puguin sorgir).

La regidoria d’Acció Social també ha variat alguns barems per
valorar la situació sòcio-econòmica de les famílies amb la finalitat d’afavorir-los l’accés als
ajuts de Serveis Socials.
Targetes moneder municipals
Per altra banda, la regidoria
d’Acció Social ha activat 32 targetes moneder municipals per
a menors en risc social, nous
i de continuïtat, destinades a
menjador de les escoles bressols municipals; complements
de beques de menjador; joves
alumnes de beques de menja-

dor de centres ocupacionals de
la Vall del Tenes; i menors en risc
social en general.
Aquestes targetes moneder
s’adjudiquen segons els criteris
vigents, actualitzats amb les ajudes socials d’urgència, i estan
vinculades al pressupost municipal de la regidoria d’Acció social amb un import de 10.000€.
Aquestes mesures formaven
part del segon document de
mesures municipals treballat
entre l’equip de govern i l’oposició per combatre els efectes
del Coronavirus en la població
lliçanenca.

L’Ajuntament està estudiant com afrontar
la Festa Major en la situació actual
Alguns pobles veïns que celebren la Festa Major a principis d’estiu han anunciat
que la suspenen. En el cas

de Lliçà d’Amunt, que se celebra a principis de setembre,
l’Ajuntament està estudiant
com afrontar-la amb la nova

realitat que ha esdevingut a
partir de la crisi sanitària del
Covid-.19. Us en mantindrem
informats.

Grups reduïts

CASALS D’ESTIU

Seguiment
individualitzat de
l’alumne

Casal per nens i nenes
Casal comunicatiu per
joves Novetat !!!

Grups de nens (a partir
de 3 anys),
adolescents i adults C/ Rafael de Casanova, 17
Multimèdia, Videoteca
& Biblioteca
Sessions de conversa
& tutories
Preparació per
exàmens oficials
Nivell fins a
Proficiency

08186 Lliçà d’Amunt
 93 841 65 56
www.escoladangles.com

30 anys
Matrícula oberta
►A més a més,

►Tàndems
►Tallers de manualitats
►I moltes coses més!!!

CURSOS D’ESTIU

Cursos intensius
d’anglès general

CURSOS DE PREPARACIÓ
del FIRST (FCE) i
ADVANCED (CAE) per
convocatòria Juliol

CURSOS DE CONVERSA
CURSOS
PERSONALITZATS

Reobertura de la Biblioteca
Si tot evoluciona bé, està previst
que aquest mes de juny ja es
puguin obrir les biblioteques.
De tota manera, la reobertura
estarà condicionada a una sèrie
de mesures.
D’entrada, s’obrirà per fases.
En una primera fase, es podran tornar documents i fer
préstecs (amb reserva prèvia),
però no es podrà entrar ni fer
ús de la biblioteca.
En la segona fase, segurament ja es podrà fer ús de

les instal·lacions, però amb
limitacions d’espais i sempre
demanant cita prèvia.
Aquesta informació està subjecte a canvis, ja que tot depèn
dels indicadors sanitaris i del
que vagi establint el Ministeri de
Cultura i es publiqui finalment
al BOE. Trobareu la informació
actualitzada al web municipal i a
les xarxes de la biblioteca.
De tota manera, la Biblioteca
Ca l’Oliveres continua oferint
activitats virtuals.
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Creació d’un Centre Municipal
Compartit d’Activitats
Empresarials
L’Ajuntament està reformant un espai municipal del recinte d’Els
Galliners per oferir un lloc de treball compartit i donar suport a
autònoms i petites empreses recents.
Amb el decret de l’estat d’alarma, van quedar aturades les
obres que estava fent la Brigada
d’obres municipal, com el camí
de vianants de Ca l’Artigues a
Ca l’Esteper, reparacions de voreres i clavegueram, i treballs de
senyalització viària, que quan
s’ha pogut s’han reprès.
El reinici de les obres municipals, en la mesura del possible
i assegurant la seguretat dels
treballadors, i reeactivació de
les brigades de manteniment:
obres, elèctrica i jardineria, es
va decidir entre tots els partits
polítics amb representació a
l’Ajuntament en la segona tanda
de mesures municipals per combatre els efectes del Coronavirus
en la població lliçanenca.
Ara, la Brigada d’obres municipal està treballant en l’habilitació
d’un Centre Municipal Compartit
d’Activitats Empresarials en un
espai d’Els Galliners o antigues
Cases dels mestres, on actualment hi ha l’Escola de Música,
concretament al xamfrà entre
l’avinguda dels Països Catalans
i el carrer de Barcelona.
Aquest projecte, que també forma part de les mesures municipals treballades entre l’equip de
govern i l’oposició per combatre
els efectes del Coronavirus en
la població lliçanenca, té com
a objectiu donar suport a persones autònomes i petites empreses de recent creació i/o en
procés de consolidació, oferintlos allotjament a un preu reduït,
a través d’una taxa pública que
determinarà el reglament regulador. Com que ha de servir
d’impuls per aquests emprenedors recents, es preveu limitar el

temps d’allotjament a un màxim
de tres anys.
Aquest espai se sumarà a la
resta d’espais d’allotjament empresarial d’iniciativa municipal de
la comarca (Caldes, Cardedeu,
Les Franqueses i Granollers).
En el Centre Municipal Compartit d’Activitats Empresarials hi
haurà quatre despatxos diferenciats i un espai comú. Es preveu
poder oferir serveis de subministraments, connexió a Internet
de fibra òptica, manteniment
i neteja, alarma de seguretat,
domiciliació fiscal de l’empresa,
sala de reunions compartida
amb projector i altaveus, espai
de menjador, arxiu i autoservei
d’impressora i fotocòpies.
També es comptarà amb el Servei d’Empresa i Ocupació de la
Vall del Tenes (SEOVT) per oferir
serveis complementaris d’assessorament empresarial, tramitacions i formació vinculada.
L’Ajuntament també es planteja
oferir un descompte en la taxa
per aquelles iniciatives empresarials engegades per persones
emprenedores empadronades al
municipi.
Obres diverses
Des de principi d’any fins ara, la
Brigada d’obres municipal ha realitzat actuacions diverees: pavimentat de la zona de contenidors de la cruïlla dels carrers Ca
l’Artigues i Vallespir; reparació
de ferm al carrer d’Ausiàs March;
preparació de la urbanització del
camí peatonal de Ca l’Esteper
a Ca l’Artigues; pavimentació
de la vorera i la rampa de l’antiga escola Sant Baldiri; pintura

Anul·lació de les festes
de barri i de Sant Joan
Entre les mesures de precaució social acordades per totes
les forces polítiques en la segona tanda de mesures municipals per pal·liar els efectes
sòcio-econòmics del Coronaviurus, hi ha la supensió de
la festa de Sant Joan i també
de les festes de barri, d’acord
amb les associacions de veïns.

Per altra banda, l’Associació Barri La Sagrera també
ha anunciat a la regidoria de
Cultura l’anul·lació de l’edició
d’enguany de “La Sagrera, Nit
d’estiu”, que aglutina actes
diversos pels carrers veïns de
l’Església Parroquial de Sant
Julià durant una tarda-vespre
de finals de juny.

Recuperació de nínxols
del Cementiri

vial al barri Mas Bo-Can Lledó;
tanca nova en el parc infantil de
davant de l’empresa Figueras;
adaptació dels tancaments del
Banc d’Aliments; reforma interior de la planta soterrani de
Protecció Civil; adequació de la
nova sala de cycling del Pavelló;
arranjaments de voreres (carrers
de Puig i Cadafalch 7-11, de Ca
l’Artigues 127-129, de Juli Garreta 64, de Víctor Català 52, etc.);
connexions de claveguera als
carrers de Palamós 17 i Anselm
Clavé 190; reparació de ferm al
barri Can Ballestà; arranjament
del camí peatonal de Can Rovira
Nou al Centre Cívic Palaudàries;
entre altres.
L’Ajuntament també ha reformat l’interior del magatzem del
Centre Cívic Ca l’Artigues per
convertir-lo en sala d’activitats i
ha posat aires acondicionats a
la sala de mestres de l’Escola
Bressol Nova Espurna; aquestes
dues actuacions han anat a càrrec d’empreses externes.

Vist que queden pocs nínxols
disponibles en el Cementiri Municipal i a l’espera de la
construcció de noves concessions funeràries, l’Ajuntament
torna a fer una crida a la població que tingui nínxols en
propietat i que vulgui vendre’ls
perquè ho faci a l’administració local i així aquesta en tingui
de reserva quan n’hi hagi necessitat.
En cas d’estar interessat a
vendre, el titular del nínxol ha
de presentar una instància a
l’Ajuntament, amb un còpia
del DNI, el títol de concessió del nínxol, el darrer rebut
de la taxa de conservació
del cementiri i el número de
compte on se li ha d’efectuar la transferència. Per saber l’import que es retornarâ
també cal fer una instància
indicant el número del nínxol

i el grup al qual correspon.
Si el nínxol que es vol vendre
conté restes, caldrà posar-se
en contacte amb la Funerària
Monserdà (tel. 93 593 00 60)
per tal de traslladar-les a algun
altre nínxol de propietat o, en
cas de no tenir-ne, es pot indicar a la instància que s’autoritza a l’Ajuntament a traslladar
les restes a la fosa comuna.
L’Ordenança Fiscal núm. 10 de
Taxa de Cementiri Municipal,
en l’article 6è. Quota Tributària, estableix entre altres que,
“L’Ajuntament podrà rescatar
les concessions, a sol·licitud
del titular. L’import a abonar al titular serà el resultat
de l’import pagat pel titular i
descomptat el nombre d’anys
transcorregut des de la concessió fins a l a seva finalització. En tot cas es descomptarà
un mínim de 10 anys.”

ESTANC LLIÇÀ
C. Anselm Clavé, 92

Lliçà d’Amunt

EXP. NÚM. 1
Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

B-10
10 VIATGES SENSE
TRANSBORDAMENT

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3
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Reobertura del mercat
setmanal
El diumenge 10 de maig, l’Ajuntament va reobrir el mercat setmanal,
tot i que amb restriccions.
Durant gairebé 25 anys, el mercat setmanal de marxants del
diumenge no havia patit mai una
aturada com la obligada per l’estat d’alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària ocasiona per la malaltia virològica
de la Covid-19. Ha estat tancat
durant 7 setmanes.
A partir de l’aixecament gradual
de l’estat d’alarma, el mercat
setmanal va reobrir a partir del
diumenge 10 de maig.
Aquesta mesura formava part
del segon document de mesures
municipals treballat entre l’equip
de govern i l’oposició per combatre els efectes del Coronavirus
en la població lliçanenca.
De tota manera, no podien assistir-hi consumidors d’altres
municipis i només hi havia les
parades d’alimentació (23), segons les directrius marcades
per les administracions estatal i
autonòmica. Aquestes directrius
seran les que marcaran la reincorporació de parades d’altres
productes.
Amb caràcter provisional, les
parades es redistribueixen al
llarg de l’avinguda dels Països
Catalans, entre el carrer Lleida
i la rotonda del Tricentenari, en
un únic sentit i convenientment
separades entre elles (2 metres);
per tant, algunes modifiquen el
lloc habitual de venda. També hi
ha itineraris d’entrada i sortida

per als vianants.
A més, hi ha una separació d’1
metre entre els productes de les
parades i els consumidors (hi
ha una tanca), els quals no poden tocar la mercaderia, només
poden fer-ho els venedors, que
van protegits amb mascareta i
guants.
El personal municipal de control
del mercat s’ha reforçat i té cura
que el mercat funcioni de manera ordenada; en casos d’incompliment de les normes, es
comunica a la Policia Local, que
exerceix l’autoritat corresponent.
La regidoria de Promoció econòmica demana als compradors
l’adopció d’una sèrie de mesures:
1.- Evitar les aglomeracions en
una única parada.
2.- Demanar la tanda, respectar-la i mantenir una distància
d’1’5 metres entre compradors.
3.- Seguir les indicacions del venedor.
4.- No tocar ni triar els articles;
només pot fer-ho el venedor.
5.- Utilitzar mascareta i guants i,
un cop utilitzats, llençar-los en el
contenidor de brossa (gris).

6.- Respectar les indicacions del
personal municipal de control.
7.- No llençar brossa ni escombraries al terra per evitar la brutícia al carrer però també la contaminació virològica.
Per altra banda, els marxants, a
més de respectar el Reglament
de funcionament intern, també
estan obligats a:
1. Recordar als clients la necessitat de mantenir una distància
de seguretat mínima d’1,50 m.
entre ells.
2. Recordar als compradors de
demanar i respectar la tanda.
3. Només pot tocar els productes el venedor; la clientela no pot
triar-los ni tocar-los.
4. És obligatori l’ús de guants
i mascareta per servir els productes, que s’hauran de renovar
després de diversos usos i llençar-los separats de la resta de
deixalles.
5. En la mesura que sigui possible, cobrar amb targeta de dèbit,
crèdit, pagament telefònic Bizum o altres.
6. Localitzar el personal municipal de control per realitzar consultes.

Comprova al web quins serveis s’estan
oferint i com
Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena de maig,
en un moment en què s’estaven
iniciant les fases de desescalada
i l’aixecament d’algunes prohibi-

cions. És possible que algunes
notícies referents a la reobertura
de serveis amb horaris reduïts o
restriccions, en el moment que
el butlletí arribi a les cases, ja

tinguin l’horari més ampli, s’hagin reduït les restricions o, fins i
tot, hagin tornat a la normalitat.
Al web municipal trobareu tota la
informació actualitzada.
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Reobertura de les
deixalleries amb horari
reduït i control d’aforament
La deixalleria comarcal, gestionada pel Consorci de Residus i situada al centre urbà, i
la deixalleria municipal, gestionada per l’Ajuntament i situada a Palaudàries, van tornar a
obrir al públic la setmana del 4
de maig. Aquestes deixalleries
es van tancar el passat 14 de
març, un cop decretat l’estat
d’alarma, amb l’objectiu de reduir la mobilitat de les persones i, per tant, el risc de propagació i contagi del coronavirus.
Tot i la reobertura, les deixalleries tenen un horari reduït.
La deixalleria del centre urbà
obre dilluns tarda (16:00-19:00)
i dimecres i divendres matí
(8:30-14:00). La deixalleria de
Palaudàries fa un horari complementari: dimarts, dijous,

dissabte i diumenge, en horari
de matins, de 8:30 a 14:00.
L’aforament a les deixalleries està controlat: només pot
entrar-hi una persona usuària
cada vegada; les altres persones usuàries s’han d’esperar a
fora i mantenir la distància de
seguretat de dos metres. També es recomana l’ús de mascareta i guants.
L’Ajuntament també ha elaborat un document amb diverses
mesures de prevenció per als
treballadors.
Aquesta mesura formava part
del segon document de mesures municipals treballat entre
l’equip de govern i l’oposició
per combatre els efectes del
Coronavirus en la població lliçanenca.

notícies de l’Ajuntament
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Protocol preventiu de l’Ajuntament per contenir
la incidència del Coronavirus
A partir de la declaració de la fase d’alerta, l’Ajuntament va crear una comissió municipal per coordinar accions
al voltant de la contenció del Covid-19.
Des de la declaració de la fase
d’alerta del Pla d’actuació del
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents de potencial alt
risc, l’Ajuntament va posar en
marxa un protocol preventiu per
contenir la incidència del coronavirus COVID-19.
L’11 de març es va crear una comissió municipal de seguiment
del coronavirus per compartir
informació, estudiar mesures i
coordinar accions al voltant de la
contenció de l’epidèmia. Aquesta comissió, formada per representants de l’Equip de Govern,
tècnics de les àrees d’Atenció a
les Persones, Serveis Tècnics,
Policia Local i representants del
Comitè d’Empresa, van decidir
prendre algunes mesures de
prevenció, que es van sumar a
les establertes per altres organismes supramunicipals.
D’aquesta manera, en primer
lloc, es van suspendre les activitats i esdeveniments municipals previstos amb concentració de persones.
Amb el pas d’alerta a d’emergència-1 del Pla d’actuació del
PROCICAT per emergències
associades a malalties transmissibles emergents de potencial
alt risc i la declaració de l’estat
d’alarma per pandèmia, l’Ajuntament va adoptar més mesures
preventives, que es van afegir a
les decretades per l’Estat com
evitar desplaçaments al màxim i
respectar el confinament:
Tancament i protecció d’espais: Es tanquen equipaments:
- Ajuntament: Els tràmits amb
l’Ajuntament es podem fer en
línia a través de la secció de tramitació del web: www.llicamunt.
cat. Es posposen les visites
tècniques i reunions de Tècnics

Municipals programades a domicilis, comerços i empreses. A
excepció de visites domiciliàries
a col·lectius vulnerables o d’especial urgència.
- Serveis socials municipals
- Pavelló d’Esports
- Centres Cívics de Ca l’Artigues
i Palaudàries
- Casals de la Gent Gran del
centre urbà i de Palaudàries
- Biblioteca Ca l’Oliveres
- Espai Jove El Galliner
- Punt d’informació d’Habitatge
- Parc de Can Godanya
- Deixalleria Municipal de Palaudàries
- Deixalleria Comarcal del Vallès
Oriental (del centre urbà)
També es tanquen parcs infantils.
Mesures organitzatives i procediment administratiu: Es
limita la prestació dels serveis
públics a aquells estrictament
necessaris. A més, l’Estat acorda acorda la suspensió de terminis administratius.
Policia Municipal: La Policia
Local es manté oberta.
Registre Civil: Només es manté operatiu per naixements i defuncions i en horari de dimecres
de 9 a 11 hores (amb cita prèvia
trucant als telèfons 938607214
o 38415225).
DNI: Les cites previstes pel servei d’expedició i renovació del
Document Nacional d’Identitat
(DNI) al municipi van quedar suspeses temporalment.
Equipaments Esportius: Seguint les indicacions de la Secretaria General de l’Esport i de les
diverses federacions esportives,
se suspenen tots els entrena-

ments i competicions esportives. Es tanca el servei de gimnàs
i les activitats dirigides del Pavelló d’Esports. L’Ajuntament bonificarà els usuaris proporcionalment pel tancament del Gimnàs.
Casals de la Gent Gran: Seguint les indicacions del Govern
es tanquen els casals de la gent
gran amb la finalitat de protegir
els col·lectius més vulnerables.
Es suspenen tots els viatges de
l’IMSERSO durant un mes.
Centres Educatius: S’ordena el
tancament les llars d’infants, les
escoles, els instituts i els centres
universitaris de tot Catalunya.
L’Escola de Música suspèn tota
activitat, així com les classes
programades, per ordre de la
Mancomunitat de La Vall del Tenes.
Mercat Setmanal: Es suspèn.
L’Ajuntament bonificarà els comerciants i paradistes proporcionalment pel tancament del
Mercat Setmanal.
Deixalleries: Es tanquen la
Deixalleria Municipal de Palaudàries i la Deixalleria Comarcal
de Lliçà d’Amunt, per ordre de
l’Ajuntament i el Consorci per
la Gestió de Residus del Vallès
Oriental.
Servei de Transports de Lliçà
d’Amunt (TLA): En un primer
moment, TLA va funcionar amb
normalitat, garantint la distància
entre els usuaris de més d’un
metre. Sagalés, empresa que
gestiona el servei de bus urbà,
va intensificar la neteja dels autobusos i habilitar dispensadors
de gel hidroalcohòlic. A més, per
tal d’incrementar la protecció del
personal dels operadors davant

eventuals contagis, la Generalitat va determinar la supressió
de la venda de bitllets als autobusos (sempre que hi hagués
altres alternatives d’adquisició
dels títols de transport).
A partir del 18 de març, però,
només van funcionar les línies
A3, A7, A11, A21, A22 i A40 en
uns horaris determinats. I va
quedar suspès el pagament
amb monedes i bitllets a l’autobús (només s’acceptaven títols);
tampoc es feien bescanvis dels
títols.
A partir del 3 d’abril, hi va haver
noves reduccions en les línies
A3, A7, A11, A21, A22 i A40 que
funcionaven de dilluns a dissabte; no funcionaven diumenges i
festius.
També s’han repartit mascaretes
entre els usuaris de TLA.
Espai Creix: Es tanca el servei
de l’Espai Creix que s’ofereix al
Parc de Can Godanya.
Menjador solidari: Es manté
el servei de Menjador Solidari
a domicili per continuar donant
el servei als col·lectius més
vulnerables. Es portaran a terme mesures d’autoprotecció
per als voluntaris que porten a
terme el servei.
Caça: Es prohibeixen totes les
batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva, entenent com a tals aquelles en què

participin dos o més caçadors,
per ordre de la Generalitat de
Catalunya.
CAP Palaudàries: Es va tancar
a partir del 16 de març, per poder garantir, amb la màxima solvència, els serveis sanitaris de
l’àrea bàsica de la Vall del Tenes
durant aquest període.
ORGT: Segons directrius de la
Diputació de Barcelona, l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT) de Lliçà d’Amunt suspèn temporalment, des d’avui
divendres 13 de març, l’atenció
presencial a l’oficina com a mesura preventiva.
Servei d’Empresa i Ocupació
de La Vall del Tenes (SEOVT):
Tancat per ordre de la Mancomunitat de La Vall del Tenes.
Espais d’oci: Es tanquen grans
zones comercials, locals d’oci i
establiments que no siguin serveis bàsics o que no estiguin
destinats a l’alimentació. Es
tanquen bars, cafeteries, restaurants i altres establiments
de restauració, per ordre de la
Generalitat de Catalunya. Es
suspenen les activitats col·lectives, de caràcter públic i privat,
recreatives i d’oci, activitats
culturals, religioses o similars
celebrades en espais tancats o
oberts i que impliquin una concentració de persones.

notícies de l’Ajuntament
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Àmplia informació a la ciutadania
L’Ajuntament ha mantingut constanment informada a la població a través del web i les xarxes socials municipals.
Durant l’estat d’alarma, el web
i les xarxes socials municipals
han mantingut la població informada constament. Les normes establertes en aquesta situació de crisi sanitària no han
permès repartir el butlletí municipal d’abril i maig a les cases
(el butlletí d’abril que ja estava
llest quan es va decretar l’esta d’alarma, es va distribuir de
forma virtual indicant les activitats suspeses amb motiu de la
normativa establerta).
El web va posar en marxa
un nou espai amb l’objectiu
d’aglutinar totes les informacions relatives al Coronavirus
que s’anaven publicant com a
notícies i avisos, i compartint a
les xarxes socials.
L’Ajuntament ha publicat informacions de nivell local, però
també ha fet ressò de les informacions autonòmiques i estatals relatives a la Covid-19,

amb l’objectiu que els lliçanencs i lliçanenques estiguessin el més informats possibles
a través de fonts oficials.
Així, doncs, a més de les informacions locals, que aglutinem
en aquest butlletí de juny, les
informacions autonòmiques i
estatals han estat diverses:
- Informació sobre el Coronavirus.
- Mesures de prevenció.
- Qüestions sobre Salut.
- Preguntes freqüents sobre
restriccions (activitats d’oci,
culturals, religioses, educatives, esportives, laborals, comercials, empresarials...).
- Informació per a persones
consumidores.
- Informació sobre les restriccions d’activitats laborals no essencials i la situació de permís
retribuït recuperable.
- Certificat autoresponsable
per justificar desplaçaments.

- Mesures preventives en el
transport públic.
- Consells per a la gestió desl
residus domèstics.
- Mascareta Salut.
- Condicions per als desplaçaments permesos de la població
infantil durant l’estat d’alarma.
- Condicions per passejar i fer
esport a l’aire lliure durant l’esta d’alarma.
- Preguntes més freqüents publicades sobre la reobertura
al públic de comerç minorista
(botigues) i de serveis, inclosa
restauració i hostaleria.
- Fases de transició per a l’aixecament de les limitacions
establertes per l’estat d’alarma.
- Mesures en matèria d’habitatge.
- Ajuts per a persones treballadores autònomes afectades
econòmicament pel Coronavirus.

- Etc.
La informació local va començar amb el tancament d’equipaments municipals i va continuar amb mesures socials i
econòmiques adoptades per
l’administració local, llistats
actualitzats sobre comerços i
empreses en servei i activitats
virtuals ofertes a la població,
entre moltes altres.
Fort increment de seguidors
de les xarxes socials municipals
Del 12 de març al 12 de maig,
totes les xarxes han experi-

mentat un creixement sense
precedents:
• INSTAGRAM: ha guanyat 431
seguidors, un 22,30% de creixement, i en aquest període
s’han fet 70 publicacions.
• FACEBOOK: ha guanyat 139
seguidors nous, s’han fet 131
publicacions, més de 243.000
impressions i 5.149 visites a la
pàgina.
• TWiTTER: ha guanyat 97 seguidors i s’han fet 234 tweets.
• YOUTUBE: augment de 126
subscriptors (actualment n’hi
ha un total de 192), 65 vídeos
publicats en aquest període i
17.404 visualitzacions.

L’equip de govern manté el contacte amb
la ciutadania via telefònica i telemàtica
Una part de l’agenda de l’Alcalde i de tots els regidors i regidores
de l’equip de govern és l’atenció a la ciutadania, normalment de
forma presencial, prèvia sol·licitud. Des que es va decretar l’estat
d’alarma, el contacte amb la població (particulars i entitats) no ha
deixat de fer-se, tot i que no s’ha pogut fer de forma presencial i s’ha
fet via telefònica i, per millorar la qualitat de les reunions, també a
través de vídeo-conferència.
Per demanar cita amb l’Alcalde o amb algun regidor/a de
l’equip de govern, cal trucar a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament
(93 841 52 25) o emplenar el
formulari en línia que trobareu
a l’enllaç. S’ha d’indicar el
nom i cognoms, el telèfon, un
correu electrònic (si es té), la

persona amb qui es vol tenir
la reunió, una breu explicació
del tema a tractar, la disponibilitat horària i la modalitat
amb que es vol tenir el contacte (telefònicament o per
vídeo-conferència). Després,
l’Ajuntament contacta amb el
ciutadà/ana per concretar el
dia i l’hora de la cita

Plataforma per realitzar
vídeo-conferència
La regidoria de Noves Tecnologies va activar una nova eina,
Microsoft Teams, per realitzar
vídeo-conferències amb la ciutadania de manera més segura
i alhora permetre al personal
municipal teletreballar de for-

ma més coordinada; més endavant aquesta nova eina també serà de gran utilitat per fer
reunions en línia a nivell intern
i extern.
Ara més que mai, en aquests

moments tan difícils a causa
de la crisi pel Covid-19, l’Ajuntament vol continuar mantenint
el contacte amb la ciutadania
i posa tots els mitjans perquè
sigui possible.
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La regidoria d’Acció social plenament activa durant
l’estat d’alarma
Serveis Socials ha mantingut els serveis a domicilis i serveis d’urgències, i també ha cobert tasques que habitualment
feien voluntaris, a més de cooordinar el servei de voluntariat iniciat durant el confinament, entre altres tasques.

ACCIÓ SOCIAL
Entre les mesures municipals
treballades conjuntament entre l’equip de govern i l’oposició per pal·liar els efectes
sòcio-econòmics que la crisi
sanitària del Coronavirus ha
portat a la població lliçanenca, hi ha moltes ajudes que
s’ofereixen, es tramiten, es
valoren i se segueixen des de
la regidoria d’Acció social:
- Seguiment i atenció als col·
lectius d’especial risc com
poden ser llars amb alta conflictivitat o gent gran, per tal
de donar major tranquil·litat
i acompanyament a aquells
que ho necessitin.
- Manteniment dels serveis
de Menjador Solidari i Rebost
Solidari, així com el repartiment a domicili d’aliments
i productes farmacèutics a
aquelles famílies usuàries
que no poden desplaçar-s’hi.
En el Rebost solidari estan
sent ateses 162 unitats familiars, 466 persones, amb un
increment de 88 persones i
27 famílies.
- Repartició a domicili de la
targeta moneder que dota
la Generalitat de Catalunya
per compensar les beques
menjador a tots aquells que
la tenien atorgada. Se n’han
repartit 135. Aquestes seran
carregades amb 4 euros per
nen becat i dia, tants dies
com duri el tancament del
servei de menjador escolar.
- Creació d’una bossa de vo-

luntariat per donar suport als
col·lectius més vulnerables
del nostre poble davant la
situació d’emergència social
provocada pel coronavirus.
- L’Ajuntament, adaptant-se
a les necessitats del moment,
ha flexibilitzat els requisits
per accedir a ajuts de Serveis
Socials.
- També ha activat targetes
moneder municipals per complementar les beques menjador de menors en risc social.
- Ampliació de les bases per
facilitar l’accés a les ajudes
de Serveis Socials amb les
mesures següents: Els ajuts
de Serveis Socials es faran
de manera immediata amb la
valoració econòmica del moment de la demanda del ciutadà, sense perjudici d’una
segona valoració en el moment de la percepció de les
ajudes per atur o ERTO; Incloure en els criteris socials
els conceptes ERTO o ERE
amb una puntuació de 1,25
punts en les valoracions socials i, en casos extrems, 2,50
punts; Augmentar els criteris de pagament d’habitatge
habitual fins als 700€ mentre
que en les valoracions anteriors era de 600€; Rebaixar
de 70 punts a 52 punts la valoració econòmica i social per
facilitar l’accés a les ajudes
de Serveis Socials; Ampliació dels ajuts per incorporar
ulleres i odontologia, atenent

exclusivament
necessitats
bàsiques i sempre que altres
serveis públics no ho cobreixin; Complement de beques
menjador amb pressupost
municipal per aquells alumnes que a causa de la crisi
sanitària estiguin en risc d’exclusió social; Cobrir els menjador escolar dels joves que
estan cursant aprenentatges
al centre d’atenció a la discapacitat APINDEP; Fer arribar
les beques complementàries
a les famílies d’escola bressol
per despeses d’alimentació i
necessitats bàsiques per als
seus infants.
El personal municipal de Serveis Socials han estat molt
actiu durant tot aquest període d’alarma sanitària, treballant presencialment (la gran
majoria) o telemàticament,
fent atenció telefònica, telemàtica o presencial a porta
tancada per atendre urgències, casos de risc, lliurar targetes, etc.
La regidoria d’Acció social ha
mantingut els serveis a domicilis i serveis d’urgències.
Però, a part de la seva tasca habitual, ha cobert la que
habitualment feien voluntaris,
com per exemple el Rebost
solidari (que ha estat actiu
amb lliuraments els dimecres)
o el repartiment de menús
solidaris (s’ha mantingut el
servei de Menjador Solidari
a domicili per continuar donant el servei als col·lectius
més vulnerables).També han
coordinat el servei de voluntariat iniciat durant la Covid
19 i el repartiment de les targetes moneder del Consell
comarcal amb l’ajut d’altres
treballadors municipals i voluntaris.

El Punt d’Assessorament a
Dones (PADI) ha continuat
prestant servei de suport i
acompanyament psicològic a
través del telèfon i el correu
electrònic i ha estat obert per
atendre urgències en casos
de violència de gènere; també ha ofert recursos en línea
a través del web municipal. El
Servei d’Atenció Domiciliària
(SAD) i el Servei d’Auxiliar
de Neteja també han estat
actius. A més, s’ha creat un
Servei d’Orientació Familiar en línia destinat a famílies
amb fills i filles menors d’edat
en situacions de vulnerabilitat i un Servei d’atenció a la
Gent Gran amb número de
telèfon d’atenció a aquest
col·lectiu, que ha trucat a
tots els majors de 70 anys
per saber com estaven. També s’ha reforçat el servei de
teleassistència i l’Espai Creix
ha continuat prestant servei
de suport i acompanyament
a través del telèfon i el correu electrònic, a més de fer
reforç escolar per via telemàtica.
Per altra banda, l’Ajuntament
ha repartit mascaretes a col·

lectius vulnerables, comerços i població en general.
L’administració local és qui
ha proporcionat el material
(plàstic, goma, tela, etc.) que
han fet servir persones voluntàries per elaborar aquestes
eines protectores, un material comprat per l’Ajuntament
o donat per algunes empreses, que personal municipal
s’ha encarregat de recollir al
proveïdor i repartir a casa de
les cosidores. L’Ajuntament
també és qui s’ha encarregat
d’anar a buscar els productes un cop elaborats i fer-ne
el repartiment amb personal
de Serveis Socials, d’altres
regidories i de voluntaris.
El personal de la Regidoria
d’Acció Social segueix al teu
costat en aquests moments
tan especials, malgrat les dificultats. Si necessites suport,
contacta-hi: 93 860 72 20.
Durant aquests dies de confinament també van preparar
un vídeo donant recomanacions i ànims, i oferint-se per
ajudar: https://youtu.be/NjvDxaqZdnw
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L’Ajuntament truca tots els
majors de 70 anys per saber
com estan

El servei de
teleassistència amplia la
cobertura amb una línia
excepcional d’atenció 900

Personal municipal ha estat trucant a la gent gran del municipi per
conèixer la seva situació.

El servei de Teleassistència, implantat per l’Ajuntament a Lliçà
d’Amunt i ofert conjuntament
amb la Diputació de Barcelona, va ampliar la seva cobertura
amb una línia gratuïta 900 mentre durés l’estat d’alarma sanitària provocada pel COVID -19,
per garantir la seguretat de tots
els ciutadans. El Servei Local de
Teleassistència és una prestació
preventiva i de proximitat posada a disposició de les persones
grans, discapacitades o que per
la seva situació ho requereixin,
que permet oferir-los seguiment
i seguretat, en el cas que visquin
soles i que no necessitin atenció
permanent presencial d’altres
persones.
En aquests moments de confinament obligat i mentre durés
l’actual estat d’alarma sanitària
provacada pel COVID-19, es va
decidir establir un servei especial de Teleassistència. D’aquesta
manera, es va posar a disposició
una línia gratuïta 900 per a totes
les persones d’edat avançada i
majoritàriament amb malalties
cròniques de base, factors que
s’associen a un major risc de
presentar complicacions greus
en cas d’infecció per COVID-19,
les quals, donada la situació de
confinament, es trobin en situació de vulnerabilitat, aïllament o
en situació de risc i que puguin
necessitar aquest suport. Per
accedir a aquest servei, no ésnecessari instal·lar cap aparell ni
dispositiu al domicili, només cal
trucar a la línia gratuïta 900 mitjançant el telèfon fixe o mòbil.
Les persones que compleixin
els requisits i es trobin en situació de vulnerabilitat, aïllament o
en situació de risc i que puguin
necessitar aquest suport, poden
sol·licitar aquest servei especial trucant a la regidoria d’Acció
Social (8607220) on es valora-

La Policia Local fa habitualment trucades als usuaris del
Servei d’Atenció Domiciliària
(SAD) de la regidoria d’Atenció
Social. Durant l’estat d’alarma,
a aquestes trucades s’hi han
sumat les que ha fet personal
de l’Ajuntament, que abans del
confinament desenvolupava
altres tasques i ara no podia
fer-les, el qual ha fet trucades
a veïns i veïnes majors de 70
anys empadronats al municipi
per saber com es trobaven i si
necessitaven quelcom.
Aquesta mesura formava part
del primer document de mesures municipals treballat entre
l’equip de govern i l’oposició

per combatre els efectes del
Coronavirus en la població lliçanenca.
L’Ajuntament també va habilitar el número de telèfon
d’Atenció a la Gent Gran 93
860 71 71 on aquest sector de
població pot trucar si necessi-

ta alguna cosa.
A Lliçà d’Amunt hi ha més de
1.900 persones de més de 70
anys.
El Consistori vol estar al costat de les persones més vulnerables, especialment durant
aquesta crisi sanitària.

Posada en marxa d’un Servei
d’Orientació Familiar en línia

L’Ajuntament ha anat adoptant mesures per facilitar l’estat de
confinament i va posar en marxa un Servei d’Orientació per a
famílies amb fills i filles menors d’edat que es trobin en situacions
de vulnerabilitat.
La situació de confinament pot
ocasionar estrès o discussions familiars, en aquest sentit
les educadores socials poden
oferir orientació sobre estratègies i pautes per afrontar-les de
la millor manera, així com mediació per superar els conflictes
familiars que es puguin derivar
d’aquesta situació. El servei
també proporciona suport i
acompanyament psicològic a
les famílies.
Seguint amb el suport a les famílies, l’Espai Creix també ha

continuat funcionant en línia.
Els educadors d’aquest servei
d’acompanyament han estat en

contacte amb els infants i joves
usuaris, a través de tutories i activitats virtuals.

rà la sol·licitud. Caldrà facilitar:
Nom i Cognoms, Adreça, DNI,
Telèfon, Data de naixement, Resolució de dependència en cas
que s’hagi valorat
Des de la central Tunstall Televida, adjudicatària del servei,
es posaran en contacte amb el
possible usuari per proporcionar-li la informació necessària
del servei i es recollirà la informació bàsica. Un cop recollida
la informació, es facilita el número 900.
El servei especial de teleassistència inclou les següents prestacions:
- Atenció d’emergències: servei
d’actuació habitual de Teleassistència
- Assessorament / Informació
en temes d’interès que inclouen
qüestions relacionades amb el
COVID-19
- Acompanyament en sentiments d’angoixa o soledat
- Trucades informatives: En relació amb el COVID-19 es podran
realitzar trucades específiques
per tal de reforçar informació sobre mesures preventives i també
per informar de noves accions
adoptades per les autoritats.
- Agendes especials a persones
amb COVID-19: En cas de persones afectades que no estiguin
hospitalitzades, des del servei
es podran dur a terme trucades de seguiment per controlar
la seva evolució. En cas que es
detecti un empitjorament del
seu estat, es contactarà amb els
serveis sanitaris. També es podran realitzar trucades de recordatori de medicació.
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El Punt d’Assessorament a Dones manté l’atenció
per telèfon i correu electrònic
L’Ajuntament ha mantingut l’atenció telefònica i per correu electrònic
del Punt d’Assessorament a les Dones en Igualtat d’Oportunitats
(PADI).
La situació actual i excepcional que estem vivim, derivada
de l’emergència sanitària pel
Covid-19, agreuja la situació
de vulnerabilitat i indefensió
de les dones i els seus fills i
filles que pateixen violència
masclista. El confinament a
casa suposa una convivència
permanent i forçosa augmentat el seu aïllament i també
el risc de patir agressions.
Davant d’aquesta situació,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
ha mantingut l’atenció telefònica i per correu electrònic
del Punt d’Assessorament a
les Dones en Igualtat d’Oportunitats (PADI).
Tot i no fer atenció presencial,
per poder garantir la seguretat de les persones usuàries i
les professionals, es continua
fent un seguiment de tots els
casos de forma telefònica, i
s’atenen totes les trucades o
correus electrònics que arribin al servei.
Des del servei també es fa
seguiment telefònic d’altres
casos en situació de vulnerabilitat o d’aquelles persones que per la situació actual
necessitin suport o contenció emocional per fer front a
les sensacions que es poden
produir (soledat, tristesa, por,
estrès, angoixa...).
Canals de contacte:
Telèfons: 93 860 72 20 – 93
611 50 21 en horari de 8:30
a 14h o
Correu electrònic: serveis.socials@llicamunt.cat
En casos d’urgències cal trucar a la Policia local de Lliçà
d’Amunt 93 860 70 80 o a
Mossos D’Esquadra 112.
L’Institut Català de les Dones

ha facilitat noves vies de contacte per garantir l’atenció a
les dones en situació de violència masclista durant el
confinament:
Telèfon: 900 900 120 (servei
telefònic confidencial i gratuït
que atén durant les 24 hores
els 365 dies de l’any)
WhatsApp: 671 778 540
C/e: 900900120@gencat.cat
A nivell nacional, també teniu
a la vostra disposició el telèfon 016.
Des de l’Ajuntament es demana la col·laboració ciutadana per avisar, a través de
les vies de contacte establertes, sobre qualsevol sopita o situació de violència
de gènere.
En el web municipal també
es van publicar enllaços a informacions relacionades com
l’espai específic de l’Institut
Català de les Dones o una
Guia d’actuació per a dones
que estan patint violència en
situació de permanència domiciliària derivada de l’estat
d’alarma per la COVID-19 del
Ministri d’Igualtat dins de la
campanya “Estamos contigo,
la violencia de género la para-

mos unidas”, a la qual l’Ajuntament es va sumar.
El PADI també ofereix recursos i activitats en línia
A més del servei de suport i
acompanyament psicològic a
través del telèfon i el correu
electrònic, el Punt d’Assessorament a Dones (PADI) també
ha ofert recursos i activitats,
que es podien consultar dins
de l’espai del servei al web
municipal, amb l’objectiu
de crear espais comuns per
compartir, facilitar i enriquir la
rutina de confinament.
La nova secció del PADI es va
estrenar amb tres propostes
de caire cultural:
- Club de lectura feminista:
propostes de les lectures treballades al club
- Conte: El encaje roto, d’Emilia Pardo Bazán.
- Cinefòrum: llistat de pel·lícules de caire feminista i reivindicatiu
A través de les xarxes socials
municipals es podien compartir comentaris, opinions i
propostes per anar completant aquest nou espai.

notícies de l’Ajuntament

juny_ 2020_ 15

Diari d’una llarga quarantena...
Repartiment de mascaretes
elaborades per persones
voluntàries
Des de finals de març fins a finals d’abril, l’Ajuntament va repartir
un total de 3.070 mascaretes a col·lectius vulnerables, comerços i
població en general.
El voluntariat és una qualitat que
defineix molts lliçanencs i lliçanenques. I, en els moments de
crisi sanitària, els hem d’agrair la
solidaritat envers els altres. En
aquest sentit, hi ha moltes persones voluntàries del nostre poble, majoritàriament dones, que
han cosit diferents productes sanitaris protectors per prevenir el
contagi del Covid-19: bates de
plàstic per als professionals del
CAP de La Vall del Tenes i l’Hospital de Granollers; gorros per al
personal mèdic de l’hospital; i
mascaretes per a col·lectius vulnerables, comerços i població
en general.
L’Ajuntament és qui ha proporcionat el material (plàstic, goma,
tela, etc.) que han fet servir
aquestes persones voluntàries
per elaborar les eines protectores, un material comprat per
l’administració local o donat per
algunes empreses, que l’Ajuntament s’ha encarregat de recollir
al proveïdor i repartir a casa de
les cosidores.
En l’elaboració d’aquests productes sanitaris, aquestes cosidores han seguit instruccions
i patrons concrets, segons les
indicacions de professionals sa-

nitaris, per garantir un mínim de
qualitat del producte final.
L’Ajuntament també és qui s’ha
encarregat d’anar a buscar els
productes un cop elaborats.
Les mascaretes es van repartir
un cop per setmana a diferents
col·lectius i llocs: persones vulnerables, usuaris i usuàries del
SAD, Banc d’Aliments, comer-

ços del municipi que tenen permesa l’obertura, benzineres...
També se’n van deixar als autobusos de TLA per aquelles persones que havien d’anar a treballar i no en disposaven.
La darrera setmana d’abril també es van començar a repartir
mascaretes infantils entre els comerços.
Des de finals de març fins a finals d’abril, es van repartir un total de 3.070 mascaretes.
La feina de recollir i distribuir el
material, anar a buscar les mascaretes fetes i repartir-les a
diferents col·lectius i llocs va
anar a càrrec de personal de
l’Ajuntament, però també persones voluntàries, coordinats
tots per la Regidoria d’Acció
Social i amb el suport de la regidoria de Cohesió Social.

Recerca de voluntariat
per atendre necessitats
derivades del Coronavirus
L’Ajuntament va posar en marxa una bossa de voluntaris i
voluntàries per donar suport als
col·lectius més vulnerables del
nostre poble davant la situació
d’emergència social provocada
el Coronavirus.
Amb aquest objectiu, l’administració local va fer una crida
per cercar persones voluntàries
d’entre 16 i 65 anys, residents a
Lliçà d’Amunt, que puguin donar
suport en les tasques que desenvolupa la regidoria d’Acció
Social amb els col·lectius vulnerables: Banc d’Aliments, menjador solidari a domicili, portar la
compra a gent gran, etc.
L’Ajuntament també va fer una
crida a aquelles persones que,
des de casa, puguessin cosir
bates amb tela o plàstic per no-

drir el personal mèdic d’aquest
material.
Les persones interessades havien de deixar les seves dades i
altra informació requerida a través d’un formulari en línia, i se’ls
trucava, gradualment, en cas de
necessitat.
Aquesta mesura formava part
del primer document de mesures municipals treballat entre l’equip de govern i l’oposició per combatre els efectes
del Coronavirus en la població
lliçanenca.
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Modificació del calendari
fiscal de 2020
L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona,
en el marc de les seves competències pel que fa a la recaptació dels
tributs del municipi i aplicant les normes dictades per la situació
d’estat d’alarma provocada per la crisi del coronavirus COVID 19,
ha modificat el calendari fiscal de 2020, que queda de la següent
manera:
IMPOSTOS I TAXES GESTIONATS PER L’ORGT

En un primer moment, l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT) de la Diputació de
Barcelona va ajornar el pagament d’algunes taxes i impostos en coordinació amb l’Ajuntament i les dues entitats van
continuar treballant per flexibilitzar més impostos i taxes
amb l’objectiu de disminuir

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: s’allarga el
període, del 2 de març al 2 de
juny
Impost sobre béns immobles
urbans (IBI)
Període voluntari: s’allarga el
període, del 4 de maig al 9 de
setembre
Pagament domiciliat (4 fraccions): es modifiquen les dates de
les tres primeres fraccions, 1 de
juliol, 1 de setembre, 2 de novembre i 1 de desembre
Taxa per gestió de residus domèstics
Període voluntari: s’allarga el
període, del 4 de maig al 9 de
setembre
Pagament domiciliat (3 fraccions): no es modifica, 1 de juliol,
1 de setembre i 1 de desembre
Taxa per gestió de residus comercials
Període voluntari: s’allarga el
període, del 4 de maig al 9 de
setembre
Pagament domiciliat (3 fraccions): no es modifica, 1 de juliol,
1 de setembre i 1 de desembre
Taxa per entrada de vehicles-gual
Període voluntari: s’allarga el
període, del 4 de maig al 9 de
setembre
Pel que fa a les taxes de les
Escoles Bressol Municipals

l’impacte econòmic provocat
pel Coronavirus a les famílies
del municipi.
Aquesta mesura formava part
del primer document de mesures municipals treballat entre l’equip de govern i l’oposició per combatre els efectes
del Coronavirus en la població
lliçanenca.

Empadronaments en línia
i els preus públics per l’ús
d’instal·lacions esportives, el
Servei d’atenció domiciliaria i
el Mercat setmanal es va prorrogar el període de pagament
voluntari dels rebuts de gener i
febrer fins el 20 de maig, la part
corresponent a la primera quinzena de març es cobrarà a primers de juny. Els mesos posteriors que no es presti el servei no
es cobrarà.
ALTRES AFECTACIONS EN
RELACIÓ ALS TERMINIS
Liquidacions d’ingrés directe
Els terminis de pagament en
voluntària de les liquidacions
que es trobaven en període de
cobrament el dia 18 de març,
o les iniciades amb posterioritat, s’amplien fins el 30 de
maig de 2020.
Deutes en executiva
Els terminis de pagament de
deute tributari en període executiu, oberts abans del 18 de
març i no conclosos, o els oberts
posteriorment, s’amplien fins el

30 de maig de 2020.
Ajornaments i fraccionament
Ajornaments o fraccions, el seu
venciment es produirà el 30 de
maig de 2020.
Exposició pública de padrons
Els terminis d’exposició pública
de padrons no conclosos a data
18 de març, o els iniciats amb
posterioritat, s’amplien fins al 30
de maig de 2020.
Recursos i reclamacions
El termini per a la interposició de
recursos de reposició i reclamacions econòmic-administratives
començarà a comptar-se des
del 30 de maig de 2020.
Cal tenir en compte que com el
30 de maig és dissabte i, per tant
inhàbil a efectes recaptatoris, la
finalització de tots aquests terminis es traslladarà al següent
dia hàbil.
Aquests terminis poden finalitzar
en una data posterior al 30 de
maig de 2020 si així resultés de
l’aplicació de la norma general.

Amb motiu del context actual
i davant la impossibilitat de fer
gestions de forma presencial a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) de l’Ajuntament, el tràmit d’empadronament es pot
realitzar de forma telemàtica
mentre duri l’estat de confinament.
La gestió s’ha de fer a través de
la instància genèrica de la plataforma de tràmits en línia del
web municipal. La documentació que cal presentar és la mateixa que es demana quan es fa
el tràmit de forma presencial,
en aquest cas s’haurà d’escanejar i adjuntar-la a la sol·licitud
en línia. En el moment d’omplir
els camps de la instància és
imprescindible indicar de forma clara i entenedora l’adreça
d’empadronament.
Un cop finalitzi l’Estat d’Alarma
i es restableixi l’atenció presencial de l’OAC, les persones que
hagin realitzat el tràmit d’empadronament telemàtic hauran
de passar per l’OAC per signar
el Full Padronal i presentar la
documentació original.

Per fer aquest tràmit és necessita disposar de signatura
digital. En cas de no tenir-ne
la manera més senzilla d’obtenir-la és a través de l’idCAT
Mòbil, un sistema d’identificació i signatura basat en el lliurament d’un codi d’un sol ús al
telèfon mòbil, que et permetrà
fer molts tràmits amb l’administració:
https://idcatmobil.
seu.cat/ . Per donar-se d’alta
a l’idCAT Mòbil és necessari el
DNI o bé la Targeta d’Identitat
d’Estranger (TIE), de forma excepcional, es permet fer l’alta
amb un carnet DNI o TIE que
caducava a partir de la data del
14 de març (inclosa).
Us recordem que a través de
la secció de tràmits del web
municipal també es poden sol·
licitar certificats d’empadronament i convivència.
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L’Ajuntament garanteix
l’accés a dispositius
electrònics i Internet a tot
l’alumnat del municipi
Davant del nou escenari lectiu a causa del confinament per la crisi
sanitària del Coronavirus, l’Ajuntament i els centres educatius del
municipi treballen per garantir que les oportunitats d’aprenentatge
arribin a tot l’alumnat, especialment als col·lectius més vulnerables,
i puguin seguir des de casa les classes del tercer i darrer trimestre
del curs escolar 2019-20 que s’estan portant a terme de forma
telemàtica.
L’Ajuntament s’està fent càrrec
de la connectivitat dels alumnes
de Lliçà d’Amunt més vulnerables a petició del Departament
d’Educació, que va informar
que no pot garantir el repartiment d’ordinadors i les connexions al nostre poble fins d’aquí
a quatre setmanes.
Per això, l’Ajuntament va enviar personal municipal a recollir
els 100 dispositius dels centres
educatius (ordinadors i tauletes
electròniques) i els va repartir a
casa de cada alume/a que ho
necessita.
En relació a la connectivitat,
l’administració local ha contractat 25 línies d’Internet noves
que té previst posar en marxa
a finals de la setmana que ve i
ha comprat 25 dispositius MIFI,
aparells que funcionen com a
router Wifi però, en comptes
d’estar connectats a la línia telefònica, porten insertada una
targeta SIM de telèfon mòbil
amb Internet. Pel que fa a les
dades, cada línia de connectivitat disposarà d’una capacitat
de 60 Gb al mes. Els dos primers mesos de contractació
d’aquestes línies compten amb
una subvenció per part del Ministeri d’Educació.
Aquesta mesura formava part
del segon document de mesures municipals treballat entre
l’equip de govern i l’oposició
per combatre els efectes del

Coronavirus en la població lliçanenca.
Per tal de conèixer quines són
les necessitats de l’alumnat i les
famílies més vulnerables pel que
fa a la connectivitat i la disposició de dispositius electrònics, el
Departament d’Educació va facilitar un qüestionari als centres
educatius. A Lliçà d’Amunt hi
ha un centenar d’alumnes amb
aquesta necessitat.
Els paquets amb dades o amb
els dispositius electrònics són
un préstec pel període de confinament, i s’hauran de retornar
al centre el primer dia de retorn
a les classes.
Campanya de recollida de
dispositius
A tots aquests dispositius electrònics dels centres educatius
s’hi han d’afegir les aportacions de la ciutadania mitjançant la campanya de recollida
d’ordinadors portàtils i tauletes

electròniques que va fer l’Ajuntament per habilitar-los per a ús
educatiu i posar-los a disposició
de famílies amb fills en edat escolar sense accés a tecnologia.
De moment, però, d’aquesta
crida per a la cessió de dispositius, n’han arribat tres, que
s’utilitzaran per si en faltessin o
algun dels dispositius dels centres educatius es fes malbé.
Creació d’una comissió de
seguiment
La regidoria d’Educació de
l’Ajuntament ha creat una comissió de seguiment amb les
Direccions de les Escoles i Instituts del municipi mentre duri
aquest nou escenari de classes
telemàtiques. Aquesta nova
comissió es reunirà, mitjançant
videoconferència, dos cops per
setmana amb l’objectiu de garantir una coordinació entre els
centres educatius del municipi i
l’Ajuntament.

Portes obertes virtuals
a les escoles bressol
Les Escoles Bressol Nova Espurna i Palaudàries havien de
fer jornada de portes obertes el
dissabte 25 d’abril, prèviament
al període de preinscripcions,
però aquesta convocatòria es
va ajornar pel Coronavirus i es
va fer de forma virtual.
El passat 8 de maig es van penjar al web i a les xarxes socials
de l’Ajuntament i de les escoles
bressol municipals dos audiovisuals amb imatges dels dos equipaments perquè totes les famílies
que ho desitgessin puguessin
fer una visita virtual per les seves
estances. També es va penjar
informació relacionada amb els
processos de preinscripció i matriculació (l’oferta de places per al
proper curs escolar, preus, llibret
amb el projecte pedagògic, tríptic
informatiu, àrees d’influència de
cada escola bressol per barris,
sol·licitud de preinscripció, etc). A
més, es van facilitar els c/e de les
directores del centres per resoldre
qualsevol altra informació.
Les escoles bressol, més a
prop dels infants i les seves
famílies
Durant l’estar d’alarma, les dues
escoles bressol municipals,

Nova Espurna i Palaudàries,
van posar en marxa eines per
continuar en contacte amb els
infants i oferir recursos que ajudessin a les famílies a passar els
dies de confinament sense perdre el vincle amb les escoles.
Amb aquesta finalitat, les escoles van posar en marxa l’eina
Google Hangouts que permet
fer una comunicació personalitzada amb les famílies a través de missatges, trucades o
videoconferències. Els equips
docents van establir un horari
de matí i tarda per atendre les
famílies, que ha tingut molt èxit.
De cara a facilitar el dia a dia
de les famílies, les escoles
bressol també van obrir un
compte d’Instagram amb l’objectiu de donar recursos de diversos tipus perquè els infants
mantinguessin el fil de les activitats que fan en el seu dia a
dia a les escoles bressol.
El compte d’Instagram va
comptar amb publicacions
diàries de les dues escoles
bressol i amb continguts variats com: contes, música, jocs,
etc. Per a la seva estrena, el
professorat de les dues escoles va prepararun emotiu vídeo
per presentar la iniciativa.
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Queda’t a casa!
Els dies de confinament obligat, Internet ha estat un gran aliat. Per això, diferents regidories d’atenció a les persones
han preparat continguts per difondre a través de les xarxes socials municipals amb l’objectiu que els ciutadans
estiguessin entretinguts i no deixessin de fer esport o culturitzar-se.
Aquesta mesura formava part
del primer document de mesures municipals treballat entre
l’equip de govern i l’oposició per
combatre els efectes del Coronavirus en la població lliçanenca.
CLASSES D’ESPORT DIRIGIDES
Els monitors de la regidoria d’Esports, per exemple, van gravar
des de casa una sèrie de vídeos
amb activitats esportives dirigides, que l’Ajuntament va penjar
en el seu canal de Youtube.
CULTURA ONLINE
La regidoria de Cultura va crear
continguts per a infants i adults
per difondre a través del web i
les xarxes socials municipals.
Aquests continguts es van classificar en tres grups: cultura local
online, activitats infantils i cultura en streaming per a famílies i

adults. La difusió es va fer de la
següent manera:
Dilluns: cultura local. S’ha publicat contes infantils online dels
dilluns llegits o escenificats per
gent del poble: un conte de la
Colla de Gitanes, el conte “Que
ve ell llop” per La Botzina, el
conte ‘El fill de la Bastarda’ de
la Colla de Diables de la Vall del
Tenes i El toc de La Sella del Ball
de Diables.
Dimecres: activitats infantils.
S’han publicat enigmes, jeroglífics i endevinalles, de més senzilles per a primer cicle de Primària
i de més complicades per a segon cicle de Primària.
Divendres: cultura en streaming.
S’han publicat llistes de recomanacions de teatre, museus, pel·
lícules i llibres amb enllaços a
webs o espais online on es podien veure de forma gratuïta. En el
cas dels museus eren visites vir-

tuals. En el cas de les pel·lícules,
eren fora de plataformes de pagament. Els llibres eren descarregables. I el teatre, eren obres
de teatre gravades en directe
en alguns teatres. S’ha publicat
Museus del món virtual, Canals
d’streaming teatral i Pel·lícules,
documentals i altres recursos
per a cinèfils.
Per altra banda, la Biblioteca Ca
l’Oliveres ens ha recordat l’existència de serveis virtuals de les
biblioteques: ebiblio, gènius,
prestatges virtuals, etc. En relació amb l’eBiblio, el servei de
préstec digital gratuït de les biblioteques públiques catalanes,
la biblioteca ens ha fet recomanacions de llibres, pel·lícules,
curtmetratges i documentals.
La biblioteca també ens ha ofert
activitats a través de les xarxes
pròpies (conte “La masia de les
paraules”, un conte a càrrec

d’un alumne d’institut, una història de tradició oral anglesa,
el conte “L’Orugueta goluda” a
càrrec de la Botzina, etc.), a més
de posar-nos a l’abast “A les
dotze, menja’t un conte!”, una
sessió de contes virtuals de les
biblioteques del Vallès Oriental
PROPOSTES
EDUCATIVES
DE LES ESCOLES BRESSOL
Les dues escoles bressol municipals, Nova Espurna i Palaudàries, van estrenar un compte
d’Instagram, on diàriament han
publicat propostes educatives

per gaudir en família.
ACTIVITATS JUVENILS
La regidoria de Joventut ha dinamitzat el jovent del poble a través del seu canal d’Instagram.
RECERCA DE FEINA
Per altra banda, la Mancomunitat de la Vall del Tenes, a través
del Servei d’Ocupació i Empresa
(SEOVT), ha publicat a les seves
xarxes socials recomanacions
per aprofitar aquests dies per
fer un bon currículum i que no
s’aturi la recerca de feina.

Joc de trivial virtual Tastapoble Lliçà d’Amunt

La regidoria de Cultura també va preparar una proposta cultural virtual per entretenir els lliçanencs i lliçanenques en temps
de confinament, que va ser tot un èxit. Tan és així que, se n’han fet quatre edicions i una versió infantil amb tres edicions.
La primera edició del Tastapoble Lliçà d’Amunt va comptar
amb més de seixanta equips
participants i un pic de 117
espectadors en directe, a més
d’unes 674 reproduccions totals, tot un èxit, que va portar a la regidoria de Cultura
a preparar una segona edició
d’aquesta proposta cultural
en línia, un trivial familiar amb
una seixantena de preguntes i respostes sobre el nostre poble i entorn immediat.
La segona edició va comptar
amb més de 80 equips participants, molts d’ells repetidors
però també bastants de nous,

un pic de 125 espectadors en
directe i 463 reproduccions
totals. Un altre èxit de convocatòria. Aquest segon Tastapoble portava implícita una
darrera pregunta: voleu una
tercera edició del joc? I la resposta va ser gairebé unànime.
La tercera edició del Tastapoble Lliçà d’Amunt va comptar
amb 91 equips participants,
un pic de 119 espectadors en
directe i 363 reproduccions
totals; tots van demanar una
altra edició. La quarta edició
del Tastapoble Lliçà d’Amunt
va comptar amb 81 equips
participants, un pic de 96 es-

pectadors en directe i 276 reproduccions totals.
Les preguntes del Tastapoble familiar eren sobre Lliçà
d’Amunt, la Mancomunitat de
la Vall del Tenes i la comarca
del Vallès Oriental. Les preguntes es formulaven en directe, a través del canal de
Youtube de l’Ajuntament. Per
jugar s’havia de formar un
equip amb les persones amb
les que s’estava passant el
confinament. Els equips responien des de casa seva a
través de l’aplicació Kahoot.
A banda dels tres equips guanyadors de cada edició, que

tenen premi, també es competia a nivell global. L’equip
que va acumular més punts
en totes les edicions i que va
guanyar el premi gros va ser
Lion Team.
Per altra banda, la regidoria de
Cultura també va preparar una
versió infantil del Tastapoble
Lliçà d’Amunt amb preguntes
sobre temes d’interès per als
nens i nenes de Primària, com
ara cinema i sèries, videojocs,
endevinalles, càlcul mental i
curiositats de Lliçà d’Amunt,
entre d’altres. La mecànica
del joc va ser la mateixa que
a la versió d’adults. L’èxit de

la versió infantil del Tastapoble Lliçà d’Amunt va portar a
fer-ne fins a tres edicions. En
la primera edició van participar-hi 36 equips, en la segona
38 i en la tercera 34.
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L’Ajuntament ajudarà les
entitats locals perjudicades
per la crisi del Coronavirus
A través d’una reunió virtual i una enquesta, les entitats fan arribar a
l’administració local les seves dificultats, preocupacions i necessitats.
L’Ajuntament (tècnics i regidors) ha mantingut reunions
virtuals amb les entitats locals
per conèixer-ne la situació durant la crisi del Coranavirus,
amb l’objectiu de fer-ne un
anàlisi i decidir accions per
ajudar-les des de l’administració local.
A banda d’aquest primer contacte virtual, es va elaborar una
enquesta, que es va fer arribar
a cada entitat per correu electrònic, perquè puguessin especificar per escrit en quin estat es troba i quines dificultats,
preocupacions i necessitats té
en relació al funcionament intern, al projecte d’activitat o a
la financiació. Amb la informació recollida, l’Ajuntament els
donarà idees i propostes per

afrontar aquesta situació.
Un dels pilars importants
per a la cohesió social dels
pobles és la vida associativa. La crisi provocada pel
Covid-19 ha afectat tots els
sectors de la població i també les entitats no lucratives.

L’Ajuntament no vol que cap
entitat local es quedi enrere
o pugui sortir perjudicada a
causa de la crisi del Coronavirus, conscients de la importància que tenen per a la
vida social, cultural, esportiva i solidària del municipi.

La tramitació d’ajuts a
entitats 2020 s’endarrereix
respecte a les dates
previstes
Un cop acabi l’estat d’alarma
i s’aixequi la suspensió de
terminis administratius, es reprendrà el calendari de tramitació d’aquests ajuts.
Les bases de les convocatòries d’ajuts a entitats per aquest
any 2020 encara no estan
aprovades definitivament. Tres
dies abans del final del període d’exposició pública es va
dictar el decret d’alarma sanitària a causa del Coronavirus
i es van suspendre tots els
terminis administratius. Quan
s’aixequi aquesta suspensió,
es reanudarà el còmput de
dies en exposició pública i,
un cop completat, si no s’han
presentat al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
De tota manera, un cop acabi
el confinament, caldrà saber
quines normes, recomanacions o prohibicions hi haurà

respecte als actes amb assistència de grups de persones,
ja que aquests ajuts s’adrecen
precisament a activitats amb
pluralitat de participants. I,
amb la normativa a les mans,
caldrà revisar les convocatòries d’ajuts per veure si són
viables o no i, en cas afirmatiu, adaptar-les a la normativa
vigent.
Per la seva part, les entitats
hauran de planificar les activitats i presentar les sol·licituds
d’ajuts respectant el nou marc
normatiu.
Un cop es reprengui la tramitació de la convocatòria, se
n’informarà convenientment.

Celebració diferent de Sant Jordi
Les regidories de Cultura i de Joventut, juntament amb la Biblioteca Ca l’Oliveres i les escoles bressol municipals,
van preparar una programació alternativa per celebrar la festivitat de Sant Jordi, que van distribuir a través de les
seves pròpies xarxes socials i de les xarxes socials de l’Ajuntament.
La programació commemorativa de la diada de Sant JordI, que
havia de tenir lloc el dissabte 25
d’abril, es va haver d’anul·lar per
l’estat d’alarma sanitària. Hi havia prevista una Ballada de sardanes, un espectacle familiar de
Comando Impro i la Cercavila i
Cremada del Drac de Sant Jordi.
De tota manera, les regidories
de Cultura i de Joventut, juntament amb la Biblioteca i les escoles bressol, van preparar una
programació alternativa per celebrar la festivitat de Sant Jordi,

que van distribuir a través de les
seves pròpies xarxes socials i de
les xarxes socials de l’Ajuntament. Aquesta programació de
Sant Jordi es va allargar durant
tota la setmana de la diada.
La Biblioteca Ca l’Oliveres ens
va recomanar un curtmetratge
familiar dedicat als llibres i a la
lectura, una novel·la per a adults,
un llibre per a infants i joves relacionat amb el Medi Ambient
(coincidint amb la commemoració del Dia de la Terra) i tres
llibres de Luis Sepúlveda, com

a homenatge a aquest escriptor
que va morir a causa del COVID-19; i ens va oferir la narració
del conte «La masia de les paraules», a càrrec de Joana Moreno, autora d’aquest llibre que
es va editar coincidint amb el 5è
aniversari de la Biblioteca.
Les escoles bressol municipals
ens van explicar la llegenda de
Sant Jordi amb Playmobils; ens
van oferir una recepta de cuina
de roses de Sant Jordi dolces i
salades; ens van proposar una
activitat anomenada «Al rescat

dels personatges de Sant Jordi,
que han quedat glaçats!»; van
narrar la llegenda de Sant Jordi
amb diferents tècniques; i van
oferir una llegenda de Sant Jordi
musical per als més petits.
El dijous 23 d’abril, Diada de
Sant Jordi, les xarxes socials
de l’Ajuntament van distribuir un
vídeo amb el poema «Feliç Dia
de Sant Jordi» de Joana Raspall,
escollit per la Biblioteca Ca l’Oliveres i recitat per personal d’algunes regidories i equipaments
municipals. També es va poder

veure l’edició del 2018 de l’obra
de teatre itinerant sobre la llegenda de Sant Jordi «Catalunya,
princesa meva», a més de la
Cremada del Drac de Sant Jordi
de l’any 2019.
La proposta de la regidoria
de Joventut per celebrar Sant
Jordi va ser la creació conjunta
d’una nova llegenda de Sant
Jordi, anomenada Llegenda
LlicaJordi, a través d’Instagram, on es van publicar les
instruccions a través de les
històries d’aquesta aplicació.

notícies de l’Ajuntament
20 -

Diari d’una llarga quarantena...
L’Ajuntament implementa
mesures econòmiques urgents
per fer front a l’impacte del
coronavirus en les PIMES
L’Ajuntament, a través de la regidoria de Promoció econòmica, ha
creat un servei d’atenció a la petita i mitjana empresa per fer front a
la crisi provocada pel Coronavirus. Aquest servei assessora sobre
les mesures i línies d’ajut per a empreses i treballadors autònoms
que s’estan implantant a nivell local, autonòmic i estatal.
Entre les mesures econòmiques adoptades a nivell local
per fer front a l’impacte que el
coronavirus està tenint en les
pimes i els autònoms, destaca la reducció d’algunes taxes pels dies que no es pugui
exercir l’activitat amb motiu
de les mesures preventives.
Les iniciatives adoptades han
estat consensuades i elaborades
conjuntament amb els partits polítics representats a l’Ajuntament.
Aquestes mesures s’afegeixen a les anunciades a nivell
autonòmic i estatal, perquè
les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus no siguin tan dramàtiques.
Per demanar-ne informació,
podeu contactar amb el servei
local d’atenció a les PIMES a
través del telèfon 670 089 693
o per correu electrònic llam.
promoeco@llicamunt.cat.
Adjuntem un llistat amb mesures locals per les PIMES
afectades econòmicament pel
coronavirus, a les quals s’han
d’afegir les mesures autonòmiques i estatats.
A NIVELL LOCAL
Suspensió de la taxa per parades, espectacles i atraccions situades en terrenys
d’ús públic i indústries del
carrer i ambulants. D’aplicació a les terrasses dels bars
i a les parades del mercat
setmanal:

- Pel que fa a les terrasses i
als remolcs-xurreries, aquestes autoritzacions es paguen
per avançat a l’hora de donar
l’autorització, per aquest motiu quedarà suspès el termini
de l’autorització, que es reiniciarà quan finalitzi el període
d’alarma.
- Així mateix, pel que fa al
Mercat Setmanal, s’ha suspès
la liquidació del segon trimestre i no es liquidarà la part proporcional fins que no finalitzi
el període d’alarma (reduint-la
pels dies que no es pugui
exercir l’activitat amb motiu
de les mesures preventives).
Suspensió dels contractes
d’ocupació via pública:
- El pagament s’ha fet per
avançat a principis d’any (900
euros IVA exclòs), es compen-

sarà en la mateixa proporció
que el tancament de l’activitat
i el mes posterior amb el de
l’any vinent.
Ajornament del pagament
del preu del lloguer dels locals del Mercat Municipal
de Ca l’Artigues propietat de
l’Empresa Municipal d’Obres
(EMO), del carrer Matarranya:
- Sempre i quan el tancament
de l’activitat comercial vingui donat per la declaració
de l’estat d’alarma. Aquests
arrendaments quedaran ajornats fins que s’aixequi l’estat
d’alarma. L’ajornament quedarà acordat sobre els següents preus: Local 1 i 2 per
valor de 796,92 euros, local
4 per valor de 316,85 euros,
local 7 per valor de 425,25
euros.

Informació dels serveis
i horaris dels comerços
i empreses locals actius
durant l’estat d’alarma
Durant l’esta d’alarma, la regidoria de Promoció econòmica va elaborar un quadrant
informatiu amb els comerços i
empreses locals en actiu i els
serveis i horaris que oferien.
Aquesta informació s’anava
actualitzant de forma periòdica
i publicant al web i les xarxes
socials municipals.
Aquesta mesura formava part
del primer document de mesu-

res municipals treballat entre
l’equip de govern i l’oposició
per combatre els efectes del
Coronavirus en la població lliçanenca.
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Comunicat de l’Alcalde:
Gràcies pel vostre esforç
L’Alcalde, Ignasi Simón, va enviar un comunicat a través del web i les
xarxes socials municipals, on va donar les gràcies a totes aquelles
persones que estaven posant el seu granet de sorra per, entre tots i
totes, lluitar contra el Coronavirus i sortir-nos-en de la situació.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va donar les gràcies “a totes les persones que us esteu quedant a
casa i feu els desplaçaments
mínims per anar a la feina, a
comprar productes de primera
necessitat o a atendre persones
vulnerables. Entre tots i totes,
junts, ho superarem!”.
També va anomenar: “als i les

professionals de la salut (metges, infermers, personal sanitari
i d’emergències, zeladors, administratius, netejadors, farmacèutics, etc.) per l’esforç sobrehumà
que estan fent per salvar-nos
la vida; al cos de la nostra Policia Local, que treballa sense
descans per mantenir l’ordre i
controlar que les mesures de

confinament es compleixin per
aturar la propagació del virus; als
voluntaris i voluntàries de Protecció Civil que estan fent una
tasca encomiable donant suport
a la població; al personal d’Acció Social que continuen fent la
seva feina atenent a la població i
ajudant a les persones més vulnerables, en una situació gens

fàcil: al personal de neteja viària
i de residus que està fent una
gran feina per mantenir la qualitat del servei malgrat la situació;
als xofers dels Transports de Lliçà d’Amunt pel seu esforç per
continuar mantenint el servei; i
a les persones voluntàries i empreses privades que s’han ofert
per donar un cop de mà, sigui en
l’àmbit que sigui”.
Tampoc es va oblidar, orgullós,

del personal de l’Ajuntament
“que treballa des de casa per
continuar oferint els serveis
essencials; preparant continguts formatius, esportius, culturals i de lleure per difondre
per xarxes socials; fent que el
Consistori continuï funcionant
i que els projectes no s’aturin
per garantir que, quan això
passi, tot torni a la normalitat
el més aviat possible”.

Agraïments i ànims de Policia Local i Protecció
Civil a la població lliçanenca
Policia Local i Protecció Civil han visitat cada vespre els barris del municipi per agrair a la població la seva
responsabilitat, tot i que també han tramitat propostes de sanció a persones que no han seguit la normativa
establerta.
Cada dia, a les 20h, Policia Local i Protecció Civil han visitat
un barri diferent del municipi,
fent sonar les sirenes i posant
els llums prioritaris, per agrair
a la població lliçanenca la seva
cooperació i responsabilitat en
aquests moments d’alarma sanitària i a tots els professionals
sanitaris i col·lectius essencials
la seva tasca. A més, de manera espontànea, també han fet
sonar les sirenes i han posat els
llums prioritaris quan eren ells
els que rebien agraïments per la
seva tasca per part de la ciutadania. A banda d’agrair i animar
la població, aquests moments
els han servit a ells de desconnexió, per trencar la pressió de
feina d’aquests dies i recarregar
piles.
La Policia Local també va gravar un vídeo agraint als infants
del poble l’esforç que feien quedant-se a casa aquests dies de

confinament. En el vídeo els encoratjava a jugar i divertir-se amb
imaginació, llegir, fer les tasques
escolars i telefonar a familiars i
amics per mantenir el contacte
social. L’Ajuntament va distribuir
aquest vídeo a través de les xarxes socials municipals.
Per altra banda, una dotació de
la Policia Local i una altra de
Protecció Civil es van traslladar,
el passat 25 de març al vespre, a
l’acte d’homenatge dels serveis
d’emergència al personal sanitari de l’Hospital de Granollers
que hi treballava per combatre
el Coronavirus, que es va fer a
iniciativa de la Policia Local de
Granollers.
Control d’infraccions
Malgrat els agraïments a la població, la Policia Local també ha
hagut de tramitar propostes de
sancions a algunes persones per

no seguir la normativa establerta per l’estat d’alarma. A finals
d’abril, ja se n’han tramitat unes
260, una mitjana de sis diàries.
Durant el període en vigor de
l’Estat d’Alarma, la Policia Local
ha portat a terme controls per
detectar infraccions relacionades amb les restriccions establertes al Real Decret 463/2020,
especialment en relació a la circulació de vehicles i de persones a la via pública, i a l’obertura
d’establiments.
Els agents aixecaven actes per
infraccions i les tramitaven a la
Direcció General de la Policia,
els quals valoraven la infracció,
la graduaven i en determinaven
la sanció, perquè l’incompliment
de les indicacions del Real Decret són sancionables.
Les multes poden anar des de
100€ fins a 600.000€, en funció
de la gravetat, i fins i tot poden
imposar-se penes de presó.
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Agraïments al personal
de neteja i crida al civisme
El servei municipal de residus i neteja no ha deixat de treballar des
de l’inici de la pandèmia. L’Ajuntament els ha agraït públicament la
feina i també ha hagut de demanar civisme a la població i que els
facilitessin la feina.
El servei municipal de residus i neteja no ha deixat de
funcionar des de l’inici de la
pandèmia i, malgrat les circumstàncies, ha treballat per
garantir la recollida de residus i la neteja i desinfecció de
la via pública, equipaments i
espais de més afluència, que
s’ha fet diàriament.
En un primer moment, el personal es va dividir en dos
torns de serveis mínims per
tal d’assegurar la feina en cas
que es produïssin baixes per
malaltia. Aquest fet va reduir
la capacitat operativa del servei. Més endavant, es va augmentar en tres el nombre de
persones de cada torn i també va començar a funcionar
una escombradora.

Desinfecció d’espais de més
afluència de gent

Mesures higièniques a les bateries de contenidors

El servei municipal de neteja
i residus, conjuntament amb
els voluntaris de Protecció
Civil, van dur a terme la tasca de desinfecció d’espais
públics i privats, amb permisos per obrir i d’afluència de
gent: benzineres, supermercats, botigues de queviures,
fleques, farmàcies, parades
de bus, el CAP La Cruïlla i
el Rebost Solidari. Amb l’escombradora o a través de
motxilles difusores, es desinfectaven els llocs de risc
d’aquests espais com terra,
carros de compra, teclats o
bancs, amb una solució de
lleixiu al 0,5%.

Els treballadors del servei municipal de residus també deixaven els contenidors d’orgànica
destapats per evitar a la gent
la manipulació de la tapa. Els
contenidors de resta i de cartró, tot i tenir pedal, també podien requerir manipulació, per
això, es pulveritzava la nansa
i la tapa que pot tocar la gent
amb una solució d’hipoclorit
sòdic (lleixiu) al 0,5%.
Crida al civisme
Aquests dies, però, s’han continuat trobant imatges gens desitjades al voltant dels contenidors,
que l’Ajuntament ha lamentat

profundament. Per això, l’administració local va fer una crida al
civisme i va demanar a la població de facilitar la feina als operaris de neteja i residus, als quals
va agrair, com a molts d’altres
col·lectius, la tasca en aquests
moments tan delicats.

Ple extraordinari del 24 d’abril (de forma telemàtica)
1.- Aprovar la celebració telemàtica d’aquest Ple.
La Secretària va explicar que el
ROM no contemplava la celebració telemàtica del Ple, però
que hi havia un Decret llei que
ho permetia, tot i que recomanava votar la conveniència en
primer lloc.

2.- Aprovació inicial de les Bases reguladores d’ajudes de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
per a l’adquisició de llibres de
text, fungibles i llicències digitals dins del Programa per

fomentar la igualtat de l’accés
a l’educació per a l’ensenyament d’educació primària.
El Ple va aprovar inicialment les
Bases reguladores d’ajudes de
l’Ajuntament per a l’adquisició
de llibres de text, fungibles i llicències digitals dins del Programa per fomentar la igualtat de
l’accés a l’educació per a l’ensenyament d’educació primària
(cicle inicial i mitjà). En l’anterior
Ple, l’equip de govern va decidir
deixar sobre la taula aquest punt
per millorar-ne les bases entre
tots i aconseguir ampli suport.

aprovat per la FMC i l’ACM per
a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Apr
El Ple va acordar recolzar el Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de
Catalunya aprovat per l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya, que pretén treballar per
abordar la crisi sanitària, la crisi
social i la crisi económica durant
i després de la pandèmia; conté
una cinquantena de punts, dividits en 10 grans temes.

Vols estar al dia dels temes
tractats en els Plens?
http://llam.cat/plens
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Els socialistes de Lliçà d’Amunt volem enviar unes paraules d’escalf primer de tot, a totes aquelles persones que malauradament han perdut algun familiar a causa de
la pandèmia del Covid19, i als que han passat el virus unes paraules de força. També paraules d’agraïment a tot el personal sanitari, de seguretat i personal laboral que
ha estat al peu del canó en aquestes darreres setmanes. Ara és el moment d’unir esforços i tots plegats sortir d’aquest estat que ens va parar la vida quotidiana en sec.
És moment de sumar esforços, i des de el primer moment tots els partits polítics que tenim representació al Ple municipal hem acordat per unanimitat crear
el decàleg de mesures socials i econòmiques per pal.liar l’efecte del Coronavirus al nostre municipi. Com a exemple s’ha creat un fons de contingència de
200.000€ per les necessitats que puguin sorgir entre els 32 punts que s’han acordat. Hem de garantir la igualtat d’oportunitats per poder sortir tots i totes en
les mateixes condicions i és feina dels que sostenten el poder públic per a que així sigui.
Ara és el moment de tenir estesa la mà i ajudar en tot el que calgui. Volem aprofitar per agrair-vos l’alt compromís de responsabilitat que hem demostrat tots i totes plegats
al llarg d’aquestes setmanes tot esperant que molt aviat ens poguem tornar a saludar als nostres carrers i places.

Acomiadem el curs escolar 2019-20. Un curs que la COVID-19 ha fet viure als infants, adolescents, famílies i equips docents dels nostres centres educatius del
nostre municipi d’una manera agra-dolça.
Un virus que ens ha forçat a viure l’educació d’una manera diferent, on la incertesa, ha anat acompanyada d’alts i baixos individuals i col·lectius.
El passat mes d’abril es van aprovar per ple municipal les bases reguladores d’un projecte que vol acompanyar als centres educatius en el seu desenvolupament
pedagògic i camina de la mà de les seves necessitats envers la gran tasca de l’acompanyament dels infants i joves en el seu creixement personal.
La primera fase contempla la gratuïtat de llibres des de primer a quart d’educació primària i que després de ser treballada en conjunt va ser aprovada per unanimitat
per tots els grups municipals. Caldrà però, ser conscients de la nova realitat a la que l’educació fa front, i si s’ha sigut capaç de consensuar un projecte d’aquests dimensions, haurem de ser capaços de poder respondre i seguir vetllant per aquestes necessitats que de ben segur es veuran modificades de cara al setembre vinent.
Perquè la única tasca que ocupa a un govern en matèria d’educació obligatòria és donar resposta a les necessitats dels centres, els infants i joves i les seves famílies.

En primer lugar, queremos aprovechar estas líneas para mandarle toda nuestra fuerza y apoyo a tod@s nuestr@s vecin@s que están luchando y han luchado contra
el COVID19, y del mismo modo, un abrazo muy especial para todas las personas que hayan perdido a un ser querido, en estas circunstancias tan dramáticas, por
culpa de este maldito virus. Desde nuestro grupo municipal, queríamos felicitar a toda la población de Lliçà d’Amunt por el comportamiento y compromiso que ha
tenido durante estos meses, y en especial a todas esas voluntarias y voluntarios que han dedicado su tiempo solidariamente en hacer mascarillas, batas, etc...
ayudándonos a tod@s. También agradecer el trabajo de tod@s: los sanitarios, protección civil, policías, farmacéuticos, estanqueros, personal de las tiendas y cadenas de alimentación e higiene, panaderos, payeses, etc…. que han estado ahí, en primera línea, exponiéndose a un posible contagio tanto hacia ellos como a
sus familias. Habéis demostrado quiénes sois l@s imprescindibles para esta sociedad.
Nosotros, como grupo municipal, hemos hecho y seguimos haciendo lo que toca en este momento. Nos pusimos a disposición del gobierno municipal y trabajamos
conjuntamente con el resto de grupos municipales varios documentos con medidas sociales y económicas para paliar los efectos del COVID19 en nuestro pueblo.
Seguimos adelante y con la esperanza de un futuro más humano y solidario. Hoy más que nunca, ¡Mucha SALUD!.

Nos gustaría aprovechar el altavoz que nos da este medio local para dar nuestro más sentido apoyo a todos los vecinos y vecinas que se han visto afectados por la pérdida o enfermedad de familiares y amigos en esta crisis sanitaria.
En nuestro partido siempre hemos apostado por la frase: “Mejor unidos” y sin duda ahora es uno de los momentos dónde hay que demostrarlo, por ello
siempre velaremos por el bien común trabajando y aportando ideas positivas para el bien común de toda la población de nuestro municipio y por una
pronta recuperación económica y social.

El nostre condol a totes les famílies que han sofert la pèrdua d’un ésser estimat; el nostre suport a tots els que encara són als hospitals i felicitats als que ja són a casa.
Lliçà no ha estat dels més castigats pel COVID19, a 10 de maig el total de casos eren 280 (70 positius per proves i 210 sospitosos), amb una taxa de 18xmil hab. i
que a tota Catalunya creix al 31xmil hab., amb més 11.000 defuncions, i de 60.000 casos confirmats.
No ens imaginaven que un virus ens faria canviar la nostre forma de viure ... El món parat.
Aquesta pandèmia ha generat una crisi sanitària sense precedents i amb repercussions econòmiques i socials. Totes les Administracions haurien d’actuar amb decisió
i rapidesa, no ens podem permetre deixar a ningú enrere, calen ajudes econòmiques directes a treballadors, autònoms, pimes i persones amb risc d’exclusió.
És hora de repensar el model sanitari i educatiu que volem, i en definitiva l’econòmic i productiu, cal més inversió.
Felicitar a tot el personal essencial, sanitari, alimentació, de seguretat, etc. i als nostres veïns que voluntàriament han demostrat la seva solidaritat per ajudar-nos a tots.

