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LA GENERALITAT APROVARÀ EL
PRESSUPOST PER A LA
CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI
DEL CEIP MIQUEL MARTÍ I POL

EL PUNT DASSESSORAMENT A
DONES SOBRE IGUALTAT
DOPORTUNITATS AMPLIA
LHORARI DATENCIÓ

El Departament dEducació de la Generalitat
de Catalunya aprovarà, properament, la
consignació pressupostària per a la
construcció del nou edifici del CEIP Miquel
Martí i Pol, situat a Can Roure.

El Punt dAssessorament a Dones sobre
Igualtat dOportunitats (PADI) ha augmentat
lhorari datenció de la psicòloga municipal
en quatre hores setmanals, a causa de
laugment de la demanda. Les consultes
són, principalment, per dificultats en les
relacions de parella, processos de separació
i maltractaments.

Hi destinarà 1.750.000 euros per a lany
2005 i 2.000.000 deuros per a lany 2006.
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LA GENERALITAT INVERTIRÀ
LANY QUE VE EN TRANSPORT
URBÀ ALS MUNICIPIS DE LA
SEGONA CORONA
LAssociació de Municipis amb Transport
Urbà (AMTU), que agrupa 36 ajuntaments
de la segona corona metropolitana de
Barcelona -entre els quals, Lliçà dAmuntva celebrar una assemblea general, el
dijous 4 de novembre, a Vilanova i la Geltrú.
LAMTU vol apostar fort per la construcció
de lanomenat Quart Cinturó Ferroviari, que
enllaçaria per tren les poblacions daquesta
regió, segons va manifestar el president de
lassociació, Josep Mayoral.
La jornada també va servir per a confirmar
un doble compromís de la Generalitat: dedicar
una partida pressupostària del 2005 al
transport urbà dels municipis de la regió de
la segona corona metropolitana i encarregar
un estudi sobre les necessitats de mobilitat
del conjunt de les comarques que conformen
aquesta regió.

El PADI és un servei que ofereix lÀrea de
Benestar Social de lAjuntament
dassessorament a les dones sobre igualtat
doportunitats.
Concretament, ofereix assessorament legal
en temes de separació, divorci, violència
domèstica, etc. a càrrec duna advocada,
atenció psicològica a càrrec duna psicòloga
i atenció social a càrrec dassistents socials.
Abans de la primera visita amb la psicòloga,
cal demanar una entrevista amb les assistents
socials. Lassessorament legal que fa
ladvocada es pot sol·licitar directament, sense
passar per les assistents socials.
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LAJUNTAMENT SIGNA UN
CONVENI AMB EL CLUB DE
TENNIS SERRA ESPORT
LAjuntament ha signat un conveni amb el
Club de Tennis Serra Esport per a lús de
les instal·lacions daquest club per a dur a
terme les classes de lEscola Esportiva
Municipal de Tennis entre els mesos
doctubre i juliol.
Daltra banda, també sha signat un contracte
amb lempresa Tecniesport Vallès, SA per als
serveis de monitoratge de lEscola Esportiva
Municipal de Tennis.
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LAJUNTAMENT TREU A
CONCURS EL SERVEI DE
CONTROL I NETEJA DEL CAMP
DE FUTBOL A CANVI DE
LEXPLOTACIÓ DEL BAR
LAjuntament ha tret a concurs la prestació
del servei de manteniment, control i neteja de
les instal·lacions del camp de futbol a canvi
de lexplotació gratuïta del bar que hi ha en
aquest recinte.

Les bases daquest concurs es poden recollir
a lAjuntament, de dilluns a dijous, de 8 a 14
h i de 16 a 20 h, i els divendres, de 8 a 14 h.
La data límit de presentació de sol·licituds
és 15 dies després de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP).
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LAJUNTAMENT TREU A
CONCURS TRES PLACES
DAUXILIAR ADMINISTRATIU
LAjuntament ha convocat un concurs oposició
per cobrir tres places dauxiliar administratiu,
vacants en la plantilla de personal laboral de
lAdministració local, per a la recepció i
latenció al públic de la central de la Policia
local.

Les bases daquest concurs oposició les podeu
demanar a lOficina dAtenció al Ciutadà (OAC)
de lAjuntament.
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200 PERSONES VIATJARAN AMB
ELS GRUPS DE LIMSERSO DE
LLIÇÀ DAMUNT
Dues-centes persones shan inscrit, durant
els dies 3, 4 i 5 de novembre, al Casal
dAvis, a les sortides de quinze dies que

lIMSERSO ha programat per a lany vinent,
entre el febrer i labril, dins del conveni que
té amb lAjuntament.
Soferien 320 places a Mallorca,
Matalascañas, Benalmadena, Mojácar i
Roquetas de Mar.
Recordem que els jubilats majors de 65
anys i els pensionistes a partir de 60 anys,
que volen acollir-se al conveni que té
lAjuntament amb lIMSERSO i viatjar amb els
grups de Lliçà dAmunt, han domplir i retornar
el full de sol·licitud, al voltant de Setmana
Santa, al Casal dAvis.
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LA NOVA ESCOLA DE CA
LARTIGUES PORTA EL NOM DUNA
ANTIGA MESTRA DE LLIÇÀ
DAMUNT
La nova escola Rosa Oriol i Anguera, situada
a Ca lArtigues, porta el nom duna mestra
que, des de lany 1946 fins que es va jubilar
lany 1966, va treballar a lescola unitària
de noies, en aquell temps anomenada
Escuelas Nacionales, de Lliçà dAmunt.
Rosa Oriol va ser molt apreciada per tot el
poble com a mestra i com a persona. Totes
les noies que la van tenir en guarden un
entranyable record. És per això que sha volgut
retre un petit homenatge a la seva persona
posant el seu nom a una escola de Lliçà
dAmunt.
Doña Rosa va destacar en la seva tasca
educativa pel seu tarannà tolerant i una manera
densenyar basada en la comprensió i el diàleg
i no en el càstig, cosa poc freqüent en plena
època franquista.
Amb ella, les noies de diverses generacions
van aprendre a llegir en català gràcies a les
obres de teatre, poesies o cançons que
escenificaven.
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El Ple de lAjuntament, en la sessió extraordinària
del dimecres 3 de novembre, va aprovar inicialment,
per unanimitat, una modificació del pressupost
municipal per transferències de crèdit. Linterventor
de lAjuntament va explicar que es tractava de
treure 10.586,96 euros duna partida i afegir-los
a una altra. També es va aprovar, per unanimitat,
el reconeixement duna factura dexercicis anteriors
amb data de 31 de desembre de 2003, la qual no
tenia crèdit suficient en el pressupost respectiu.
El regidor dHisenda, Jaume Ballbé, va dir que es
tractava duna factura de Curto Construcciones,
per un import de 7.056,58 euros, amb la qual hi
havia hagut discrepàncies entre lempresa i els
tècnics de lAjuntament que han dirigit lobra; es
pagaran els diners que corresponen a la feina que,
segons els tècnics, lempresa ha fet i no sels
pagarà el que ha executat malament o no ha fet.
Aquest Ple va aprovar imposar una sanció de
30.001 euros a Josep Cladellas Santromà per una
parcel·lació il·legal en sòl no urbanitzable. Lalcalde,
Joaquim Ferriol, va explicar que es tractava de la
culminació dun procés iniciat a can Carreres per
una parcel·lació il·legal en sòl no urbanitzable, que
havia provocat diferents tancats a la zona amb
punts dabocaments de matèries que necessiten
un tractament especial, emmagatzemaments de
trastos i de materials de la construcció, cavalls en
situació de no salubritat, etc., que no es podia
tolerar. Primer -va dir- es va actuar contra els
llogaters, els quals van respondre, menys un, i
van marxar. I, ara, segons lalcalde, sactua contra
el propietari que ha fet el negoci i ha permès que
shi establissin els llogaters. Ferriol va justificar la
sanció dient que shavia seguit la normativa, que
aquest era el darrer pas per acabar amb el tema,
en el qual feia un any que es treballava i ja shavien
esgotat totes les altres vies; també va manifestar
que es tractava que no tornés a passar i que fos
un exemple per altra gent. El grup municipal de
CiU va preguntar si el propietari podia presentar
recurs i lalcalde va contestar que es tractava duna
situació il·legal, que el fet de llogar-ho ja és il·legal
perquè pressuposa la parcel·lació i que es podia
demostrar que estava llogat a diferents persones.
El Partit Popular es va abstenir i va al·legar que
calia aplicar-ho a totes les masies on hi havia
cavalls, com a Can Manent. També es va aprovar
imposar una sanció de 30.001 euros a Antonio
Ruiz Granados, el darrer llogater, per ús no admès
en sòl no urbanitzable. Amb aquest llogater, segons
lalcalde, que casualment és el que té més tros i
ladministrador de la finca, shi ha parlat molt i
encara no ha marxat. El Partit Popular també es
va abstenir.
Un altre punt del Ple que es va aprovar inicialment
va ser la modificació de lOrdenança de circulació
de vehicles. Lalcalde va dir que només es tractava
dajustar-la a la normativa i que era una qüestió

més tècnica que res. CiU es va abstenir i va dir que
ho justificaria en el següent punt del Ple. El següent i
darrer punt del Ple era laprovació inicial de la
modificació de les ordenances fiscals per a lexercici
2005. El regidor dHisenda, Jaume Ballbé, va exposar
que se sotmetia a aprovació el que hauria de ser la
base per a lelaboració dels pressupostos de lany
2005 i que, abans dopinar sobre la proposta, shavien
de tenir en compte algunes consideracions: 1. calia
distingir entre la fiscalitat que afecta a tots els
contribuents i la que només afecta alguns fets o
activitats; 2. calia distingir entre percentatge i valor
absolut; 3. calia valorar la influència de la situació
heretada sobre les propostes. De lincrement de lIBI,
el 5,3% ens ve imposat per lEstat i la resta, és a dir,
el 4,4%, el proposa lAjuntament. Els augments de la
resta dimpostos que afecten la majoria dels
contribuents són: escombraries, 3%; vehicles, 5,56%;
sanejament, 0%, i cementiri, 0%. Si no tenim en compte
lincrement forçat per lEstat, lincrement és del 4,
29%, és a dir, molt proper a la inflació, que es mourà
al voltant del 4%. Pel total dels increments amb valor
absolut representa que el contribuent mitjà haurà de
pagar lany que ve cada mes 3,87 euros de més.
Malgrat tot, Ballbé va voler deixar constància de la
quantitat dinstal·lacions i serveis, subvencions i festes,
no obligades per llei, que havíem heretat i que costaven
molts diners, que a diferència dabans ara es pagaven
puntualment i que havien representat un constant
estirar més el braç que la màniga. El regidor dHisenda
va dir: nosaltres i els nostres fills haurem de pagar
els disbarats del passat. Aquest primer any, des de
la Regidoria dHisenda, hem hagut de posar al dia
lAdministració, fer un Pla de sanejament, buscar
crèdits i equilibrar les finances, i, ara, shaurà dencarar
la gestió de lAjuntament cap a una direcció no
continuïsta, que toqui de peus a terra, innovadora,
imaginativa i eficaç. CiU va votar en contra, perquè,
segons ells, els seus números no coincidien en res
amb els que deia lequip de govern. Convergència va
posar lexemple duna família que paga lIBI, les
escombraries i limpost de circulació per a dos cotxes,
i va assegurar que, en dos anys, aquests 3 impostos
shauran apujat un 15%; a qui se li ha apujat així el
sou? -va concloure. CiU va manifestar que troba uns
augments desproporcionats, per sobre de lIPC, sense
un criteri raonable i que es tractaven dunes ordenances
exclusivament recaptatòries. El PSC, que es va abstenir,
va dir que els nostres fills agrairan la regulació de
ladministració, però, tal com deia CiU, trobaven abusiva
la càrrega que suposava pels lliçanencs, que era molt
diferent daltres municipis de la comarca, encara que
la tipologia de municipi ho comporta. Segons aquest
partit, shan de buscar noves vies dingressos, com
per exemple indústries o la zona centre i fer estalvi i
bonificacions de serveis. El PP va votar en contra, va
retreure a ERC les seves lluites contra els augments
quan estaven a loposició i va coincidir amb el PSC
en el tema industrial i el del centre del poble per tal
dobtenir diners.

ple

* Nou horari datenció personalitzada del Punt dInformació Juvenil:
A partir dara, el Punt dInformació Juvenil (PIJ) El Galliner, situat a la Biblioteca Municipal
IES Lliçà, ofereix el servei datenció personalitzada els dimarts, dijous i divendres, en
lhorari de la biblioteca. La resta de serveis, com els dautoconsulta o connexió a internet,
es donen de dilluns a divendres, també en lhorari de la biblioteca.
* Crida als artistes, artesans i comerciants:
La Regidoria de Cultura anima els artistes, artesans i comerciants a participar en la 5a
edició de la Fira de Nadal, que tindrà lloc el cap de setmana del 18 i 19 de desembre.
Aquells que vulguin inscriures o demanar més informació han de posar-se en contacte
amb la Regidoria de Cultura.
* Programa de subvencions a entitats per al 2005:
Enguany, la convocatòria de sol·licitud de subvencions a les entitats per al 2005 sortirà
més tard -normalment, sortia a loctubre-, un cop shagi aprovat lordenança fiscal que
regula aquest programa i el pressupost municipal del 2005, que especifica quina és la
bossa de diners que shi destina.
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PROGRAMACIÓ DACTIVITATS PER A LES PROPERES FESTES
TALLERS DE NADAL

FIRA DE NADAL

- Taller de guarniments per a larbre de Nadal

Artesans, comerciants i artistes posaran a la
venda els seus articles al voltant dun gran arbre
de Nadal. Hi trobareu productes de diversos
sectors: alimentari i productes artesans, objectes
de regal, artesania, ornamentació, etc. Amb la
compra de productes, les parades donaran
números per a un sorteig que tindrà lloc
diumenge.

Dirigit a adults. Els guarniments es faran seguint
la tècnica patchwork.
Dies: TOTS ELS DILLUNS DE DESEMBRE
Horari: de 15 a 19 h
Lloc: Aula Artística
- Taller de figures i decoracions nadalenques
Dirigit a nens i nenes. Les figures es faran amb
ceràmica.
Dies: TOTS ELS DIVENDRES DE DESEMBRE
Horari: de 15 a 18.30 h
Lloc: Aula Artística
Organitza: Aula Artística

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
Mostra de diferents pessebres sud-americans
cedits pel col·leccionista local Manel Lahosa.
Lexposició es podrà veure a través dels vidres
del Casal.
Dies: DEL 17 DE DESEMBRE AL 7 DE GENER
Lloc: Casal dAvis

SUPERMERCAT DE REVISTES EN
CATALÀ
El SupermerCAT de revistes en català és un gran
quiosc que reuneix lactual oferta de publicacions
dinformació general i especialitzada escrites en
català, amb més de 125 publicacions
diferenciades, que estaran exposades i a la
venda en aquest espai. La inauguració tindrà
lloc el divendres 17 de desembre, a les 19 h.
Alguns col·legis hi faran una visita especial el
divendres al matí.
Dies: DIVENDRES 17, DISSABTE 18 I
DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
Horari: divendres i dissabte, de 10 a 14 h i de
17 a 21 h, i diumenge, de 10 a 14 h
Lloc: Ateneu LAliança

Dies: DISSABTE 18 I DIUMENGE 19 DE
DESEMBRE
Horari: dissabte, de 16 a 20 h, i diumenge, de
9 a 14 h
Lloc: plaça de Catalunya
Acostat a la Fira (activitats complementàries):
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:

LLIURAMENT DE
PREMIS I EXPOSICIÓ
DE FOTOGRAFIES DEL
CONCURS DE
FOTOGRAFIA
MEMORIAL JOAN
SOLEY, I PRESENTACIÓ
DEL CALENDARI 2005
El tema daquesta primera
edició del concurs era Espais
arbrats i arbres singulars de
Lliçà dAmunt.
Dia: DISSABTE 11 DE
DESEMBRE
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic Paladàries

- Contes de Nadal (DISSABTE, 17 h)
- Xocolatada (DISSABTE, 18.30 h)
- Escudella popular (DIUMENGE, 12 h )

XERRADA: OFICIS
ARTESANS. OPCIÓ DE
FUTUR

CASAL DE NADAL

A càrrec de Jordi Ordóñez,
artesà marqueter i professor
de marqueteria. Dins del cicle
de xerrades dinterès juvenil
organitzat per lÀrea de
Joventut.

Dies: 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 DE DESEMBRE
i 3, 4 i 5 DE GENER
Horari: de 9 a 19 h; els dies 24 i 31 de desembre
i 5 de gener acabarà a les 18 h; horari de dinar:
de 13 a 15 h
Lloc: Esplai
Inscripcions: del 7 al 10 de desembre, de 17 a
20 h, a lEsplai
Documentació necessària: fitxa sanitària, targeta
de la Segurata Social, fitxa de vacunacions i full
dinscripció.
Preu fix: usuaris del Casal diari, 80 euros; no
usuaris del Casal diari , 90 euros; amb dinar:
+ 5 euros
Organitza: Grup dEsplai

ALTRES
En els propers butlletins informarem de les
activitats que sorganitzaran per a aquestes
festes: parc infantil de Nadal, concert de Cap
dAny, cinema infantil, cavalcada de Reis i Sant
Julià.

Dia: DIMECRES 15 DE
DESEMBRE
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

LES ENTITATS
PROPOSEN:

ESPECTACLE INFANTIL:
CONTES

5è CURS SOBRE LA
MENOPAUSA

Contes de Nadal a càrrec de
Jaume Barri, rondallaire
popular. Espectacle amenitzat
amb música.

Dirigit a les dones que vulguin
viure millor els canvis que es
produeixen durant aquesta
etapa de l vida. Impartit per
la llevadora M. José Vila.
Dividit en una part teòrica i
una de pràctica, amb
exercicis de gimnàs i
relaxació.

Dia: DIUMENGE 12 DE
DESEMBRE
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu LAliança
Preu: socis, 2 euros; no socis,
3,50 euros
Organitza: Ateneu LAliança

SORTIDA MATINAL: LA
TRONA-VALLDENEU
Sortida desperit familiar,
oberta a tothom que li agradi
caminar unes tres hores per
indrets i senders assequibles.
El transport és particular.

Dies: DILLUNS, DEL 10 DE
GENER AL 14 DABRIL
Hora: de 9 a 11 h
Lloc: Gimnàs de lÀrea Bàsica
de Salut (ABS) de la Vall del
Tenes
Inscripcions: M. José Vila, 93
841 52 50
Organitza: ABS de la Vall del
Tenes

Dia: DIUMENGE 19 DE
DESEMBRE
Hora de trobada: 7.45 h
Lloc de trobada: Pavelló
dEsports
Organitza: Unió Excursionista
de Catalunya (UEC) de la Vall
del Tenes

2n CARA AL POBLE
Lequip de govern farà un segon balanç públic de la situació real en
la qual es troba lAjuntament.

Dia: DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
Hora: 20 h
Lloc: Pavelló de lIES Lliçà

Lliçà en 5 minuts
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Les Ordenances
Fiscals per al
2005
Ja tornem a ser a final dany i és el moment de revisar les taxes i els impostos que constitueixen
la base per lelaboració del pressupost municipal. Més del 80% dels ingressos corrents
sobtenen per la recaptació fiscal directa als contribuents i menys del 20% restant laporta
lEstat i la Generalitat.
Dels serveis que presta lAjuntament nhi ha dobligatoris, com lenllumenat públic, laigua,
la policia local, el clavegueram, la recollida descombraries i nhi ha que no ho són com
escola bressol, escola de música, esports, cultura, transport públic, etc. però tot i no ser
obligatoris, els considerem indispensables per a la funció social que compleixen en el nostre
municipi.
Levolució dels impostos més habituals (IBI, vehicles, sanejament, escombraries i rústega)
els darrers anys ha estat la següent:
Euros recaptats per habitant
Increment respecte lany anterior

2003

2004

2005

358,40

374,98

385,29

+16,56%

+4,63%

+2.75%

Així doncs en aquest Ei! us presentem les ordenances fiscals pel 2005.
Carrer d'Anselm Clavé, 73 · 08186 Lliçà dAmunt
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h,
i divendres, de 8 a 14 h
Tel. 93 841 52 25 · Fax 93 841 41 75
llisaa@ajllisa.org
Atenció 24 hores: Policia Local, tel. 93 860 70 80
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