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Portaveu del grup municipal
d’ERC de Lliçà d’Amuntel butlletí

“Subscriu-te al nostre butlletí setmanal i estaràs informat d’allò que està
passant a Lliçà d'Amunt. Entra a www.llicamunt.com/ho-has-de-saber i
apunta-t'hi o envia’ns un correu electrònic a esquerra@llicamunt.com.”

Quan els polítics municipals accedeixen al càrrec, els ciutadans i
ciutadanes esperen d’ells que tinguin un projecte per desenvolupar,
una idea del poble que volen, una il·lusió de transformació i de
millora del municipi... i que l’expliquin, la defensin i la duguin a terme.

Tot i això, el govern municipal format per PSC i PP està bàsicament
pendent que les actuacions de l’ajuntament es tramitin més o menys
correctament i que no facin enfadar els seus fidels. Se n’obliden
que els representants polítics d’un govern municipal són més que
uns simples gestors que certifiquen tràmits administratius.

D’exemples en tenim a dojo.

Quan es parla del macro-polígon logístic-industrial que està fent
Mango, qualsevol proposta de modificació que fa l’empresa és
acceptada acríticament pel govern municipal. L’única gestió que fan
és preguntar als funcionaris si és o no legal, i ho envien directament
a la Generalitat per a que ho aprovi. Si les vialitats (camins, carrers
i túnels) seran d’ús públic o no; si les alçades i volums de construcció
que es proposen són adequades pel nostre municipi o no; si els
propietaris demanen partir el polígon en bocins i que Mango els
pogués vendre per a fer qualsevol industria serà bo pel poble o
no... res d’això ho han meditat. L’única resposta és que a Mango
no se li poden posar pals a les rodes, la qual cosa implica deixar
en mans d’aquesta multinacional bona part del futur de tot el municipi.

Però també, si parlem de qüestions més quotidianes i properes
com són les escoles, ens trobem amb situacions de renúncia de
l’encàrrec polític municipal semblants a l’anterior. Per exemple, la
Generalitat vol tancar el CEIP Sant Baldiri, al·legant que disminueix
la població infantil. I què fa l’alcalde i la regidora d’ensenyament?,
donar-li la raó a la Generalitat, i prou. Diuen: si ho consideren així,
doncs què hi farem... Només davant la reacció de la comunitat
educativa han començat a actuar. Sabem que, encara que les
previsions de població infantil són a la baixa, no és una tendència
suficientment acusada com per prendre mesures tan dràstiques.
Sabem a més, que si es tanca una de les escoles és per massificar
les altres. I sorprenentment, quan se li pregunta a l’alcalde (Nacho
Simón) sobre el tema, la qüestió que més el preocupa és que no
hi hagi alarma social (!?).

Exemples com aquests (desgraciadament) estan a l’ordre del dia
en els darrers anys de política lliçanenca. I és un pena, perquè és
en aquestes ocasions quan el polítics han de donar la talla, s’han
de mullar, han de prendre decisions i han de fer-les valer davant
d’altres poders.

Per això serveix la política municipal, i si es renúncia, si es van
deixant passar els dies i prou, els ciutadans i ciutadanes quedem
indefensos davant d’altres interessos que no tenen res a veure amb
el nostre progrés i el nostre benestar.



Canvis en la propietat
del polígon de Can
Montcau

A Can Montcau s’estan movent coses, a part dels
camions que hi treballen a tothora. L’ajuntament ha està
tramitant una modificació que permetrà que l’empresa
propietària pugui vendre algunes parcel·les.

L’origen de l’actual polígon de Can Montcau va ser
l’interès de Mango per establir-se en aquests terrenys.
En aquell moment la qualificació i el volum edificable
no eren els que l’empresa necessitava. Per aquesta
raó, quan nosaltres varem estar al govern, varem arribar
a l’acord de canviar els paràmetres per fer possible
que aquesta empresa s’establís a Lliçà. I l’acord era
sempre condicionat a que l’empresa mantingués sempre
la propietat del polígon.

La raó d’aquesta restricció de la propietat era evitar
que el polígon de Can Montcau es convertís en una
operació especulativa més i que tingués un projecte
empresarial sòlid que beneficiés el nostre municipi.

Passats tots els tràmits urbanístics, l’empresa ha
culminat els seus esforços per ser lliure de vendre quan
volgués. Ha esperat a tenir consolidada la seva posició
al municipi per forçar el canvi del planejament i obtenir
aquesta possibilitat.

L’ajuntament actual, en la seva línia de defensar
incondicionalment els interessos de l’empresa, ha
acceptat aquesta modificació. El govern de PSC i PP,
amb l’ajut de CiU en l’anterior mandat, sempre estan al
servei d’aquesta empresa abans de pensar en defensar
la posició de la institució que representen.

Estem convençuts que l’ajuntament hauria de mantenir
la posició de força que fins ara ha tingut davant de
l’empresa. Si Mango volgués vendre alguna part de Can
Montcau, l’ajuntament podia, fins ara, negociar amb
l’empresa quin hauria de ser el destí d’aquesta venda,
quines activitats hi podrien anar i quina quantitat de sòl
afectaria.

Canvis urbanístics a
Can Montcau

L’ajuntament està tramitant canvis en la manera de
comptabilitzar les superfícies, per fer possible que es
consideri soterrani una planta que sobresurti 9 metres
per sobre del terreny. Aquests 9 metres, més els 15
que poden tenir les plantes sobre el soterrani, farà
possible que hi hagi façanes de 24 metres d’altura,
com un bloc de 8 plantes.

L'externalització i
el cost

L'ajuntament havia argumentat que els serveis externalitzats
són més cars que els propis. Un any després es pot dir
que només és una veritat a mitjes. Hi ha cinc serveis
recuperats: la neteja d'edificis, el manteniment de zones
verdes (163.500), el monitoratge esportiu, el manteniment
de l'enllumenat públic i la informàtica (55.932).

La neteja costava 437.300+IVA (2009), però al final del
contracte, 2 anys després, ja valia 563,000 euros.
L'ajuntament va assegurar que s'estalviava 250.000 euros
anuals fent aquest servei amb personal propi. La realitat
és que l'ajuntament gasta 425,000 euros només en personal
i productes de neteja, més la part proporcional de gestió
interna, que pot representar fins un total de 470.000 euros.
Un estalvi relatiu, de menys de 100.000 euros, que segur
que s'hauria obtingut fent el nou concurs i ajustant les
demandes municipals a les necessitats reals.

Amb el manteniment de zones verdes pretenien estalviar
180,000 euros, quan el contracte era de 163.500. Tot i
això, l'ajuntament preveu gastar 53,000 euros en
manteniments i augmenta el personal de brigada en 55,000
euros més. Tornem a unes xifres molt optimistes d'estalvi,
que es queden en poc més de 50.000 euros. Res que no
es correspongui a la manca de manteniments que ara
mateix és evident a totes les zones verdes municipals.

El monitoratge esportiu costava 226,658 euros, dels que
165,000 eren monitoratge esportiu, i la resta tallers
d'activitats. Per estalviar 190,000 euros fent-ho amb mitjans
propis, es va rescindir el contracte a finals de 2011. l'Estalvi
esperat el 2012, en l'apartat esportiu era de 34,000 euros.
Només amb els canvis en el servei ja s'explicaria l'estalvi,
però el fet que hi ha pocs usuaris fa que sigui més car que
abans.

El manteniment de l'enllumenat i els edificis costava 435,000
euros. Es pretenia estalviar 570,000 euros. Actualment
l'ajuntament preveu gastar 187.000 euros en manteniments
i 250.000 més en inversions que abans es pagaven a
través d'aquest contracte. Total, 437,000 euros en despesa
per l'enllumenat, igual que amb el contracte.

En informàtica, l'ajuntament va contractar una empresa
l'any 2012 per 55,932 euros. Per  estalvia-se-la, ha contractat
un informàtic per 32,000 euros, i es gastarà 25.000 euros
més en material.Una altra operació sense estalvi.

Resumint, l'ajuntament s'ha obligat a una estructura molt
més rígida, amb una despesa de personal i uns problemes
laborals (de gestió de baixes, contractació, torns i conflictes)
que abans assumia l'empresa concessionària. A canvi,
l'equip de govern es fa la il·lusió que s'estalvia diners. En
realitat l'ajuntament ha deixat de gastar 170.000 euros.
Però no ens confonuem, no els ha estalviat, ha reduït tots
els serveis que abans tenia per poder reduïr la despesa.
No és una política d'estalvi, és una política de control,
clientelar i absolut, del personal de l'ajuntament.

Les inversions i els
diners de Mango

L'ajuntament ha gastat els darrers 5 anys (2008 a 2011)
 molts de recursos, i no sempre en qüestions importants.
Si entrem en el detall, l’ajuntament ha gastat 30 milions
en inversions, que no han sortit de les arques municipals,
sinó que s’han pagat per contribucions especials (16
M), subvencions (7,5 M), i préstecs (7,1 M).

Aquest repartiment vol dir que ni un cèntim dels diners
de Mango s’ha invertit al poble. I en aquest mateix
periode, Mango ha pagat a l’ajuntament 16,2M¤.

L’Empresa Municipal
d’Obres ha tancat

L’ajuntament ha jugat amb ella durant els darrers anys,
i quan ha tingut acabats els habitatges de Ca l’Artigues
i Can Salgot, l’ha tancada. És la història d’una asfíxia
premeditada.

Els darrers anys, l’ajuntament ha fingit pèrdues a
l’empresa per tres vies diferents: ha fet fer obres que
després no ha pagat al preu que havien costat; ha
ajornat a l’any 2011 els pagaments de l’ajuntament a
l’empresa per l’obra de cobriment de la pista del pavelló
feta el 2010 i ha inscrit al gener o febrer de 2012, les
vendes dels pisos fetes al 2011.

El preu de les escoles
bressol

Les Escoles bressol de Lliçà d’Amunt són les més cares
de la xarxa pública. Les quotes que paguen els pares són
de 200 euros mensuals (300 pels lactants), però amb
menjador, extensions i activitats, poden arribar a més de
350 euros al mes. Aquest preu fa que moltes famílies no
puguin accedir a aquest servei. Com que és car, hi ha pocs
alumnes; com que hi ha pocs alumnes, és car. La indefinició
del model públic de les escoles bressol porta a aquesta
situació. L’actual equip de govern no tancarà les escoles
bressol, però tampoc no farà res per potenciar-les.

Si l’ajuntament creu en el model públic d’escola bressol,
hauria de replantejar-se la política de preus. És un servei
relativament costós, però apujar-ne les quotes el fa
insostenible socialment. No té massa sentit que les escoles
siguin de titularitat pública si no hi pot accedir tothom.

Baixant les cuotes, de 200 a 165 euros mensuals ( i 210
pels lactants), molta més gent podria accedir a l’escola
bressol. Aquesta opció faria que moltes més famílies
portessin els seus fills a aquestes escoles. A l'ajuntament,
aquesta política de preus baixos li representaria un cost
un 25% més elevat (entre 50.000 i 65.000 euros). Un
sobrecost del tot raonable si tenim en compte la
transcendència social d'aquest servei.

Aquests dies hem presentat algunes propostes per millorar
la gestió de l’ajuntament i acostar-la una mica més al poble.
Hem proposat que tots els concursos que convoqui
l’ajuntament es faci de manera que la informació sigui el
més àmplia possible. Volem que qualsevol autònom o
empresa tingui l’oportunitat d’optar a les feines que necessiti
l’ajuntament. Sabem que l’ajuntament sovint convoca
concursos a través dels diaris oficials, de manera que qui
s’hi presenta ha de ser per casualitat o perquè ha estat
“convidat” a presentar-s’hi. De manera que moltes vegades
aquestes oportunitats queden desertes o passen
desapercebudes a gent que li podrien interessar. També
passa això quan hi ha suplències a cobrir en serveis
municipals, que acaben essent coberts per mitjans molt
poc transparents.

És per això que varem presentar una moció per fer que
l’ajuntament fes difusió d’aquestes oportunitats, que podrien
beneficiar a gent de Lliçà. Els grups a govern municipal
varen votar en contra de la nostra moció. Sembla que no
tenen cap interès en donar aquestes notícies en els seus
mitjans de comunicació.

Amb la voluntat de millorar la gestió de l’ajuntament, també
varem presentar una moció per tal que s’aprofités l’estructura
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, de la qual
l’ajuntament n’és membre, per convertir-la en central de
compres de l’ajuntament. Com que creixeria el volum de
les comandes fetes als proveïdors, podria negociar-se un
millor preu. També se’ns va votar en contra amb l’argument
que ja s’estava estudiant. De fet, ni abans ni després de
la nostra moció, ningú n’ha tornat a saber res, d’aquest
“estudi” que estaven fent.

Un cop maquillats els resultats de l’empresa durant
dos anys seguits, ha fet una injecció de 1’5 milions
d’euros de capital, quan amb menys de 100.000 hauria
equilibrat els comptes. Aquesta ha estat l’excusa per
poder acomiadar els treballadors amb la mínima
indemnització i suprimir tota l’estructura tècnica i
contable de l’empresa municipal.

L’empresa no ha desaparegut formalment, però ha
deixat de ser operativa. L’ajuntament ha renunciat així
a poder utilitzar l’empresa per millorar la gestió de les
obres que realitza. Era una oportunitat per clarificar
les funcions tècniques i incorporar a l’empresa les
feines que fa la brigada i que són netament inversions.

Propostes d’ERC



Vells regidors,
COMPANYS
PER SEMPRE!

Iban Martínez Asensio
Vaig néixer l'any 77 a Mollet del Vallès, però porto la major part de la meva vida vivint
a Lliçà d'Amunt; primer a Mas Bo, on vaig passar més de 15 anys i ara al Centre,
on porto ja 10 anys vivint amb la meva dona i el meu fill a punt de fer dos anyets,
l'Anna i en Pau.

Em vaig formar com a analista i programador d’aplicacions informàtiques. Sóc tècnic
en gestió empresarial per la UOC. Com a empresari i emprenedor he creat inverTIC.cat,
on treballo com a consultor informàtic oferint solucions tecnològiques. Sóc un
professional de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (les TIC, que en diuen
ara). De fet, podríem dir que porto els bits a la sang. A més a més, sóc instructor
de submarinisme. Per tant, encara que sembli una obvietat, haig de dir que m'agrada
el submarinisme i el mar en general. També m'agrada la fotografia, la muntanya, la
cuina i la política municipal. Ep! i no tot en aquest ordre.

Fa prop d'un any, parlant amb gent del grup i criticant la política municipal –encara
que t'agradi una cosa pots fer crítica– i "punxant-los" una mica demanat coses per
al poble, em van proposar formar part del canvi. La proposta no era donar suport
simplement des de darrere, sinó d'una manera totalment activa, a primera fila, amb
ells. El fet que en aquell moment tingués un fill en camí em va fer plantejar si el que
jo volia era permetre que s'enquistés un govern gris i trist sense esma per aportar
noves idees o si preferia lluitar per aconseguir un poble més viu, més actiu, més
poble. Any i mig després, aquí em teniu: Regidor d’ERC, President de l’AMPA de
l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna, Secretari de Partit en Xarxa de la Secció
Local de Lliçà d’Amunt i Secretari de la Secció Local de l’Assemblea Nacional de
Catalunya. Il·lusió i treballar activament per al bé de tots i intentar fer un poble millor
per als nostres fills és el que em motiva.

Els nous valors
d’ERC
Maria Montserrat Rivera Del Álamo
Nascuda l’any 1973 a Santa Coloma de Gramenet, em vaig convertir en lliçanenca
ara fa gairebé 25 anys i he après a estimar aquest poble com a propi. Em vaig
llicenciar en veterinària ara fa ja 16 anys. La meva manca de conformisme em va
portar a, posteriorment, doctorar-me en medicina veterinària i, més endavant, a
obtenir el grau de diplomatura europea en l’especialitat de reproducció animal. La
meva vida laboral transcorre a la Universitat Autònoma de Barcelona des de fa més
de 10 anys. Allà hi dedico hores i hores a fer docència, recerca i clínica reproductiva.

A part d’aquesta feina absorbent que m’encanta, tot i que de vegades m’acaba els
torrons, el meu dia a dia es centra en la persona més important de la meva vida,
el meu fill Jan Biel. Un nano fantàstic de 8 anys que supera les meves expectatives
més agosarades. És ell qui m’ensenya cada dia el que realment és important en
aquest món de bojos on vivim i el que m’estimula a voler un futur diferent.

Sóc una persona convençuda de que una realitat millor és possible per al nostre
país, tot i que el camí no sigui fàcil. De fet, ningú va dir que ho seria, de fàcil. El
camí es fa a poc a poc, una passa darrera l’altra, tal i com va dir el poeta (i permeteu-
me la llicència), “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Però cal
caminar, ningú no ho farà per nosaltres. Així que, companys, caminem endavant que
tenim molta a feina a fer.

Ara farà un any, la Regidora d’ERC Emília Soler va deixar el càrrec després de 12
anys de dedicació a l’Ajuntament. Aquesta dimissió forma part d’una estratègia de
renovació dins el grup d’Esquerra, amb l’únic objectiu d’incorporar gent més jove i
amb idees fresques per exercir una oposició potent i constructiva. Ja abans de les
eleccions municipals del maig de 2011, la Marga Vilageliu i en Pitu Camps van situar-
se més enrere en la llista electoral d’ERC per facilitar l’entrada d’aquests nous valors
i tornar a guanyar la confiança de la gent de Lliçà.

Aquests tres Regidors van formar part del govern d’ERC-ICV (2003-2007) que va fer
possible “el canvi radical però tranquil” liderat per l’Alcalde Quim Ferriol. En aquell
període es va “revolucionar” l’Ajuntament de Lliçà, es va treballar molt per corregir
una situació econòmica desastrosa, es va modernitzar tota l’estructura municipal i
es va endreçar un poble que estava abocat a la catàstrofe, tant econòmica com
social. Així, des de l’Àrea d’Educació i Serveis Socials, la Regidora Emília Soler va
aconseguir la inauguració de dues escoles de primària als barris, de l’escola bressol
de Palaudàries, del projecte definitiu de la Nova Espurna i de la construcció del Casal
d’Avis, entre altres. La Regidora Marga Vilageliu va ser responsable de la posada en

marxa de l’OAC, del web municipal, dels butlletins i revistes d’informació, del Consell
de Poble i d’altres actuacions per apropar l’Ajuntament a les persones. En Pitu Camps,
com a responsable de Cultura i Cooperació, va impulsar el Consell de Cultura, la
remodelació de la Festa Major, la redistribució de les subvencions a les entitats
culturals i les AAVV, la creació del Cicle Muda’t, la reforma de l’Ateneu l’Aliança,
l’organització d’un gran nombre d’activitats juvenils i culturals, el projecte de la “futura”
Biblioteca de Ca l’Oliveres...

Tots tres segueixen, però, treballant activament dins el grup d’ERC i donant suport
al nou equip de Regidors,  per a què defensin el projecte d’ERC i recuperin el govern
municipal abans que no sigui massa tard.



Des del Grup d’Esquerra de Lliçà d’Amunt volem aprofitar les noves tecnologies per tenir un contacte
directe amb els ciutadans i poder, així, fomentar la participació directa de la gent. Des de la secció
local d’Esquerra posem a disposició de tothom una bústia electrònica on fer-hi arribar els vostres

desitjos, propostes i suggeriments per al futur de Lliçà. Si voleu participar al ple amb alguna
pregunta, digueu-nos-ho i serem la vostra veu.

http://www.llicamunt.com               esquerra.llicamunt@.com               http://www.facebook.com/esquerrallicadamunt               @ERCllicadamunt

CONNECTA’T A ESQUERRA I PARTICIPA

INFORMACIÓ EN EL NOSTRE APARADOR
El grup d'Esquerra de Lliçà d’Amunt, hem iniciat un nou projecte.

Es tracta d’una pantalla instal·lada a l’aparador del nostre local del c/Anselm Clavé.

Aquesta pantalla té tres funcions:
1) donar informació ciutadana d’especial interès.

2) donar a conèixer informacions sobre la política municipal.
3) donar la màxima difusió als diferents actes que organitzin les entitats del poble.

 

La pantalla estarà funcionant en horari de
tarda/nit (aprox. entre les 16 i les 21) els
set dies de la setmana i en ella s’aniran

succeint els anuncis de les diferents
informacions esmentades.

Un cop hagis vist aquesta pantalla ens
agradaria que si tens qualsevol suggeriment
o proposta (respecte com millorar-la, o sobre
la informació que en ella es transmet) ens

ho fessis saber.

La nostra voluntat és que aquesta plataforma
informativa sigui un servei útil i àgil, que

permeti donar a conèixer informació municipal
que pels canals oficials de l’ajuntament no
es transmeten mai i a l’hora aprofitar aquest
espai per oferir un servei extra als ciutadans

de Lliçà i a les nostres entitats cíviques.


