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Un programa de govern per als propers 4 anys. No és un programa
electoral ple de promeses. És el programa de govern ple d’idees que
desenvoluparem.
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Esquerra Republicana de Catalunya de Lliçà d’Amunt, un equip de gent del poble que estima
Lliçà i el vol viu, actiu i emprenedor.
Tenim un projecte de poble consolidat i renovat amb una idea clara d’on volem arribar i ens hi
deixarem la pell per aconseguir‐ho.
La gent d’Esquerra som gent que coneixes, que tenim experiència, que sabem com fer‐ho, que
hi posem ganes.
Estimem Lliçà, estem orgullosos de viure‐hi i gaudir‐ho amb la nostra gent, participant des de
les entitats i associacions, fomentant i conduint la cultura del poble arreu. Volem que tothom
tingui el seu espai. Volem un poble dinàmic, cohesionat i sostenible. Somiem amb un poble
equilibrat, on fer arribar a tots els racons la mateixa qualitat dels serveis, perquè pensem el
poble com un tot.
No et volem fer una llista de promeses, volem fer realitat el Lliçà que et mereixes. Lluitarem pel
futur dels joves, per l’acompanyament de la gent gran i l’empoderament de les famílies. Per un
poble inclusiu on totes les persones hi tinguin cabuda.
El teu equip, però no importa qui som, importa què farem i com ho farem, amb tu, per a tu...

# Reiniciem Lliçà

Perquè tu fas Lliçà d’Amunt.

PERSONES, una gran responsabilitat

# Reiniciem Lliçà
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PERSONES, una gran responsabilitat
Les persones són el principal actiu del nostre municipi i la nostra prioritat.
Volem un poble viu, dinàmic, cohesionat, sostenible i convivencial. Un poble que lluiti
aferrissadament pels Drets Civils, tant col∙lectius com individuals. Somiem amb un poble que
vetlli per la seva gent; el seu jovent, la seva gent gran, les famílies senceres i els petits
comerciants que no poden fer front als preus dels lloguers. Lluitarem pel futur dels joves, per
l’acompanyament de la gent gran i l’empoderament de les famílies. Per un poble inclusiu on
totes les persones hi tinguin cabuda.
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Educació, cultura i esport
Els municipis republicans són pobles educadors en els valors cívics i la cultura és entesa com una
eina de transformació social a l’abast de tothom, la lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la
columna vertebral dels valors cívics, ha de quedar establerta com un dret bàsic i ser considerada
un pilar de l’estat del benestar. El nostre municipi es caracteritza per tenir entitats culturals molt
actives i variades, i també per la gran quantitat d'iniciatives culturals que sorgeixen.
L’educació ha de ser igualtat d’oportunitats: escoles obertes, cap infant sense colònies, el nostre
entorn com a espai d’aprenentatge i sortides laborals dignes.
L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre la qual recaigui l’educació.
S’han de superar les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i desenvolupar projectes
comunitaris amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, l’associacionisme de
l’educació en el lleure, etc., que permetin un treball educatiu d’entorn. L'ajuntament té la gestió
de les escoles bressol que són municipals; en canvi, en l’educació primària i secundària les
competències són de la Generalitat. Cal però, que Lliçà sigui vila educadora a temps complet.
Cal tornar a connectar i dinamitzar sinergies entre tots els agents educatius.
L’esport ens ha de servir com a instrument per assolir una societat cohesionada i saludable.
L’esport s’ha mostrat com una eina eficaç per al diàleg, el respecte i la convivència. Els seus
valors fomenten el treball d’equip, promouen l’amistat, el joc net, la disciplina i l’educació.
Tanmateix, l’esport ha de ser utilitzat com a eina d'integració, educació i cohesió social. Lliçà
d’Amunt és un municipi on l’entorn natural afavoreix les pràctiques esportives i on cada cop es
formen més grups que practiquen algun esport i més esportistes. És per això que hem de
planificar els diferents programes esportius, de manera que arribin a tots els sectors de la
població. L’esport base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport a potenciar.
Mesures:
govern local, busca el compromís ciutadà amb l’educació. Una educació entesa com un
procés permanent d’aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que, per tant, va més enllà
de l’escola i que aplega també l’aprenentatge no lectiu. L’Aliança Educació 360 es
proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els
temps i espais de la seva vida, i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps
lectiu i el no lectiu, així com entre els diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés
a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada
persona construeixi el seu propi itinerari vital.
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1. Impulsarem l’Educació 360.. Educació a Temps Complet és un projecte que, liderat pel

2. Crearem el Consell d’Entitats de la Cultura per gestionar, fomentar i apropar la cultura

a tothom. Situarem les iniciatives dels artistes i el treball de les entitats en l'eix de la
programació cultural municipal. Per a aconseguir‐ho posarem en marxa dos espais de
coordinació permanent: el “Consell de Cultura” (on estaran representades les entitats i
col∙lectius culturals) i la “Mesa d'Artistes Locals” (on podran estar presents tots els
creadors i les creadores de Lliçà). Aquests dos espais de treball conjunt podran coordinar
els mitjans necessaris i consensuar totes les iniciatives que es generin.
3. Treballarem per al consens de tots els agents educatius, tot potenciant una línia

educativa a nivell de poble. I ho aconseguirem fent pedagogia per fomentar la
comunicació entre els agents; creant comissions amb representants dels diferents
centres educatius; creant un Consell d'alumnes perquè puguin fer sentir la seva veu a
nivell municipal; creant el “PEP” (Pols Educatiu del Poble) per tal de tractar nous temes,
propostes i punts conflictius.
4.
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Convertirem l’escola Martí i Pol en una escola 3‐16, és a dir, una escola‐institut.

5. Crearem plans d’ocupació específics per fomentar la inclusió als centres educatius.
6. Promourem la realització d’activitats extraescolars gratuïtes.
7. Recuperarem la comissió de festes i el seu esperit.
8. Augmentarem la dotació per al foment de l’associacionisme.
9. Establirem els jocs florals per a la diada de Sant Jordi.
10. Apostarem per la interacció entre entitats municipals per reforçar el teixit associatiu.
11. Potenciarem les estructures femenines a l’esport.
12. Crearem escoles esportives i potenciarem les existents a clubs i entitats.
13. Ajudarem a crear noves disciplines esportives promocionant l'activitat esportiva als

barris, aprofitant les instal∙lacions i les possibilitats en cada un d'ells; fent un programa
específic d'esport a l'escola que s'oferirà a tots els centres escolars que hi estiguin
interessats; i organitzant activitats i jornades de tast, en les quals es puguin provar
esports amb poca implantació a Lliçà d'Amunt.
14. Establirem la celebració de la setmana esportiva. Activitats que serviran com a aparador

i promoció de la diversitat de propostes presents al nostre poble. I també publicarem el
full esportiu mensual, relacionant i difonent tota l'activitat esportiva que es desenvolupa
al municipi.
15. Ampliarem el gimnàs municipal i eliminarem la matrícula per als residents a Lliçà.
16. Estudiarem la construcció d’un gran complex esportiu, amb pistes d’atletisme, gimnàs,

pista polivalent i piscina municipal si s’escau.
17. Crearem el consell municipal d’esports.

19. Adequarem les quotes de les escoles bressol i crearem diversos trams de preus en funció

de les rendes familiars. Farem uns preus progressius adaptats a les rendes de les
diferents famílies usuàries.
20. Mantindrem un diàleg clar i permanent amb la Generalitat. En aquest sentit,

l’ajuntament farà la tasca de recollir propostes i necessitats dels agents educatius i
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18. Connectarem espais i temps educatius.

assegurarà que la informació arribi a temps a tots els implicats. A més, s’informarà i, si
cal, es farà pressió a la Generalitat. Sobretot en l’àmbit educatiu, cultural i esportiu.
21. Potenciarem l'educació en el lleure. A banda de les activitats extraescolars que

gestionen les AMPA, existeixen altres espais educatius que fan activitats educatives fora
de l'àmbit escolar, principalment els Casals d'Estiu. En aquest àmbit, mantindrem les
dues línies d'activitat (esportiva i de casal), però aquestes s'unificaran en un sol Casal
amb dues vies possibles: d’esports/d’estiu, en igualtat de condicions per a totes les
famílies i infants que en vulguin gaudir. A més, farem que aquest tipus d'activitats es
puguin implantar també en altres èpoques de vacances escolars.
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Joventut
Hem de vetllar per a que el jovent tingui totes les eines per a poder viure de forma independent
i amb llibertat, que tinguin l’oportunitat de trobar una feina amb sou digne, accés a un habitatge
a preus raonables per emancipar‐se. Que disposin d’una bona formació per esdevenir un
ciutadà preparat, lliure i crític, que puguin gaudir d’un model d’oci alternatiu de consum
saludable i tinguin les eines necessàries per empoderar‐se i participar de la vida cultural, social i
política.
No ens podem permetre que per a poder sobreviure hagin de marxar. La manca d’oportunitats
i la precarietat laboral impedeixen que el jovent del nostre país es pugui emancipar amb
normalitat; per aquest motiu, hem de combatre l’alt índex d’atur juvenil actual.
Per fer‐ho, hem d’apostar per mesures que fomentin el treball per a joves, amb sous dignes, i
que a la vegada serveixin per adquirir experiència i com a font d’aprenentatge.
Mesures:
1. Promourem la mobilitat internacional en la participació de projectes de voluntariat.
2. Posarem en marxa la finestreta única per a joves.
3. Crearem nous espais de trobada i d’autogestió per al jovent repartits per tot Lliçà

d’Amunt.
4. Promourem amb les entitats del municipi les vacances per a joves.
5. Potenciarem “Els Galliners” amb més recursos i ampliar la seva oferta a altres locals

municipals.
6. Habilitarem espais on els joves es puguin dirigir per fer arribar les seves propostes de

forma efectiva.
7. Posarem en marxa una agenda permanent de difusió i informació de temes d'interès

8. Per a nosaltres també és indispensable la col∙laboració amb els dos Instituts de

secundària i, per això, oferirem accions coordinades, com per exemple punts
d’informació, assessorament i consulta, accions conjuntes amb les Associacions de Pares
i Mares, i una oferta de tallers complementaris a l'activitat acadèmica.
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juvenil i coordinarem les accions amb la resta de serveis que estiguin atenent a aquesta
franja d'edat.

Protecció social
L’Ajuntament és la primera i més propera administració pública per a la ciutadania, i ha de vetllar
per fer del municipi un espai de seguretat i garantia de drets per a les persones.
Donarem més cobertura a les necessitats bàsiques de les persones, perquè sabem que la
reducció de les desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú signifiquen més seguretat.
Cal tenir present que el contrari d’inseguretat no és seguretat sinó convivència.
Volem anar cap a un nou model en què la convivència i la seguretat configurin un espai cívic el
més lliure possible i que avanci cap a una societat cada vegada més justa, amb especial atenció
i protecció dels col∙lectius més vulnerables.
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No entenem la protecció social com una despesa si no com una inversió en les persones, en
convivència, en seguretat.
Vetllarem per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de
la vida pública i professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència
per raons socioeconòmiques.

Mesures:
1. Lluitarem perquè les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i fer de la diversitat

una oportunitat per enriquir la nostra realitat.
2. Formarem en perspectiva de gènere, LGTBI i violència masclista tots els òrgans

participatius.
3. Incorporarem programes de detecció i lluita contra la violència masclista.
4. Crearem un arxiu de les dones rellevants de la historia de Lliçà d’Amunt.
5. Garantirem el bon funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
6. Revisarem el número d’efectius i incorporarem la policia de proximitat.
7. Promourem la figura de l’agent veïnal amb tasques de prevenció i detecció de riscos

amb assemblees de seguretat, però també en la promoció de la convivència.
8. Incrementarem la coordinació entre els diferents cossos en els actuals circuits de

detecció i atenció d’emergències millorant la comunicació.
9. Iniciarem un programa d’informació ciutadana en seguretat a les tecnologies de la

informació i la comunicació.
10. Crearem un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia.

Lliçà d'Amunt sempre ha tingut dos pols clarament definits al servei de les persones grans:
1. El de l'atenció i el suport per a aquelles persones que, per la seva edat o pel seu nivell

de vulnerabilitat, els hi cal un recolzament especial.
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Gent gran

2. El de promoció i servei a les persones jubilades i/o pensionistes en la seva vida social i

associativa.
Tradicionalment, la forma de fer al nostre municipi ha estat, en el primer cas, sempre intentant
adaptar‐se i arribar a tothom que ho necessita, i en el segon cas, s'ha dut a terme una política
paternalista.
Des d'Esquerra trencarem amb aquesta forma interessada de donar serveis des de l'ajuntament,
i ho volem fer tenint en compte a la gent gran com a ciutadans de primera, ciutadans amb
iniciatives pròpies i interessos als quals se'ls hi ha de donar lloc en la xarxa associativa i cívica,
en el mateix pla que a la resta d'entitats i ciutadans.
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Per això, ens concentrarem en atendre les necessitats d'aquesta franja d'edat des de dos àmbits
ben diferenciats: l'assistencial, des de l'àmbit de Benestar i Família, i el de promoció social i vida
associativa, des de l'àmbit de Cultura.
Per aconseguir‐ho, posarem en marxa diverses accions, de les quals n’enumerem algunes que
creiem que són les més significatives:
Mesures:
1.

Ens comprometem a liderar un projecte de creació d'un Centre de Dia de la Vall del
Tenes gestionat per la Mancomunitat.

2.

Incentivarem i promocionarem la participació de la gent gran en activitats cíviques,
culturals i associatives.

3.

Revisarem el servei de menjador per apropar les persones grans a menjar als casals.

4.

Reforçarem el treball de suport a l'autonomia de la gent gran.

5.

Impulsarem el Transport urbà gratuït per a la gent gran i les persones dependents.

6.

Adaptarem l’espai urbà i els serveis públics a les diverses necessitats de les persones.

7.

Ampliarem l'oferta d'activitats als casals, centres cívics i locals socials.

8.

Prestarem especial atenció a les persones majors de 75 anys a fi de detectar situacions
de vulnerabilitat.

9.

Crearem un programa de voluntariat per a gent gran

10. Tractarem la gent gran sense paternalisme.

El nou govern ha de néixer amb el propòsit de convertir Lliçà en un municipi inclusiu i cohesionat
que garanteixi els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania. Una vila que redistribueixi
la pressió econòmica, ajudi a tenir una vida digna a tothom i lluiti contra les desigualtats ajudant
els que més ho necessiten. Un Lliçà d’Amunt del benestar que esdevingui un municipi avançat
en la garantia de drets socials i la igualtat d’oportunitats aplicant els valors republicans com a
pilar de la nostra societat.
A més a més, les polítiques municipals han de contemplar programes que tinguin en compte els
animals, el seu reconeixement i integració com una part més de la nostra societat. Promoure
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Benestar i Família

polítiques municipals pel benestar dels animals també és treballar i caminar cap a una societat
més sensible, responsable i respectuosa i que repercuteix positivament a la salut i a la vida de
les persones.
Mesures:
1.

Crearem programes permanents de suport, tant col∙lectius com individuals.

2.

Donarem una estructura definitiva i estabilitzarem el servei. En aquest sentit crearem
espais de discussió tècnica per aportar noves perspectives de treball. També
desenvoluparem un nou organigrama de treball que garanteixi la viabilitat, tant de la
tasca assistencial com de la tasca educativa. I, finalment, volem fer créixer l'equip tècnic
d'aquest departament.

3.

Millorarem la distribució de les partides dedicades a serveis socials. Per aconseguir‐ho,
garantirem que totes les assignacions econòmiques del departament estiguin dedicades
a la tasca de suport social. Treballarem intensament per aconseguir l'adhesió de
l'ajuntament a totes les possibilitats de subvenció d'altres administracions públiques i
també garantirem el suport per a situacions d'urgència, però redistribuint les partides
de forma equilibrada per als diferents projectes de suport que es plantegin.

4.

Invertirem esforços en el treball de procés educatiu. Per això, treballarem perquè des
del Departament es puguin planificar i dur a terme programes permanents de suport,
tant col∙lectius com individuals. A més estem convençuts de què és important invertir
en el futur de Lliçà, i ho farem prioritzant el treball preventiu amb la infància i
l'adolescència del nostre poble.

5.

Reforçarem el treball conjunt amb els serveis d'ocupació i formació laboral. Per
aconseguir‐ho, farem que hi hagi espais permanents per organitzar i dur a terme
programes conjunts de formació, capacitació i inserció laboral.

6.

Impulsarem l’Oficina pel Benestar Animal.

7.

Tindrem en compte les associacions i el voluntariat animalista i hi ens coordinarem. Cal
promoure la conscienciació de la ciutadania pel benestar dels animals amb accions on
s’exposin els avantatges i beneficis que se n’obtenen. Hem de conscienciar de la
necessitat de l’adopció, el no abandonament i la tinença responsable dels animals de
companyia.

8.

Educarem per a la convivència entre persones i animals, vinculant tallers, activitats o
campanyes a altres àrees adequades o a mitjans de comunicació amb especial incidència
als centres educatius.

9.

Elaborarem o revisarem les ordenances municipals per adequar‐les a una nova i major
sensibilització vers els animals.
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10. Promourem les esterilitzacions i la col∙locació de xips amb campanyes de preus reduïts.

situació inadequada i d’insalubritat i maltractament.
12. Treballarem amb les associacions locals per gestionar adequadament el manteniment

de les colònies controlades de gats existents. Dignificarem els espais amb
senyalitzacions i, si s’escau, amb casetes refugi i dispensadores d’aliment i aigua.
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11. Fomentarem la inspecció per part de la policia local si s’escau dels gossos que viuen en

Habitatge
El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. Tan important per a les
persones com ho puguin ser la sanitat, l’educació, les pensions o la dependència. L’homologació
de les polítiques públiques que el facin possible i el seu finançament, amb els referents europeus
que puguin ser equiparables a Catalunya, és una necessitat i una obligació. En l’actualitat, no es
pot afirmar que es compleix l’obligació recollida a l’article 26 de l’Estatut quan diu que les
mesures tendents a garantir l’accés a l’habitatge de les persones que no disposen de recursos
suficients és una obligació dels poders públics recollida a la Carta de Drets Fonamentals de la
UE.
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El cost de l’habitatge i el seu sobre cost incideixen clarament en la taxa de pobresa, la
determinació de les desigualtats i l’exclusió social. Cal establir mecanismes que evitin la
reproducció de les circumstàncies que van portar a la bombolla immobiliària i els seus efectes
socials col∙laterals en el futur. Tenim el repte de millorar l’actual ràtio del cost de l’habitatge en
relació amb la renda disponible de les famílies i de prevenir tensions de preus de factors de
demanda no derivades de l’ús habitual de l’habitatge. La política d’habitatge ha de preveure
noves formes de tinença i tendir cap al valor d’ús d’aquest i no només cap al valor d’inversió,
fomentant el creixement del parc de lloguer i, especialment, del parc subjecte a algun tipus de
protecció pública.
Des d’Esquerra Republicana, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la
configuració de l’espai cívic. L’accés a un habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les
famílies ha estat una de les principals preocupacions ciutadanes en els anys de la bombolla, que
els plans d’habitatge no van resoldre, per una dinàmica de preus conseqüència directa del model
econòmic.
El pla local d’habitatge previst en la llei del dret a l’habitatge com a eina més específica que
d’altres és l’instrument adient per al desenvolupament d’una política d’habitatge en l’àmbit
local; sempre ha d’incloure la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i les necessitats i
els programes a desenvolupar de manera coordinada amb els plans urbanístics.
Una vegada aprovat, la creació d’un observatori local d’habitatge actualitzat semestralment que
permeti conèixer l’evolució del mercat de sòl i de l’habitatge, de renda lliure i de lloguer, amb
informació de preus, transaccions, superfícies, esforç familiar, etc., és rellevant per a
l’actualització del pla.
La diagnosi del pla local ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, trams de
renda, gènere, franges d’edat i famílies en risc d’exclusió residencial per al correcte disseny dels
programes.
Mesures:
1. Crearem una borsa local de lloguer per a menors de 30 anys i per a persones en risc

d’exclusió social.
2. Desenvoluparem plans de prevenció i autoprotecció dels habitatges per minimitzar el
3. Fomentarem altres experiències com l’habitatge cooperatiu o la masoveria urbana.
4. Habilitarem i adquirirem nous habitatges per al lloguer social.
5. Elaborarem protocols municipals i comarcals d’inspecció i detecció d’habitatges buits,

així com el protocol sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge
buit.

# Reiniciem Lliçà

fenomen okupa.

6. Vincularem les polítiques d’habitatge amb l’ordenació de l’espai públic i la prevenció de

la pobresa energètica amb accions com els plans d’ocupació per millorar aspectes
energètics d’habitatges socials.
7. Promourem i col∙laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació,

limiten el lucre i promouen l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la
masoveria urbana.
8. Garantirem el compliment del mandat de solidaritat urbana (15% del total del parc
13
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d’habitatge destinat a polítiques socials en vint anys), mitjançant les reserves adequades
de sòl en el planejament destinades a habitatge protegit, d’acord amb la realitat del
nostre municipi.

ENTORN, eina de cohesió social

# Reiniciem Lliçà
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ENTORN, eina de cohesió social
Volem un poble equilibrat territorialment i socialment, on tots els barris gaudeixin de la mateixa
qualitat de l’espai i dels serveis municipals. L’urbanisme al nostre poble sempre l’han marcat els
interessos dels promotors privats. Poques vegades l’ajuntament ha posat per davant el bé comú.
Ara mateix, l’aprovació de la modificació del POUM sobre el centre representa un perill per al
futur del nostre poble. Cal donar al nostre entorn la rellevància que es mereix.
Hem d’avançar les prioritats col∙lectives per poder resoldre els problemes que avui ja són
evidents. Cal potenciar la utilització dels espais verds interconnectant‐los entre ells, preservar
l’espai agrari, mantenir i millorar la conservació del nostre patrimoni. L’ecologisme i la
sostenibilitat faran que el nostre poble avanci sense perdre l’essència.
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L’urbanisme és una de les millors eines per a la cohesió social, des de la planificació es pot donar
resposta a les necessitats que genera el nostre municipi i els seus habitants. El transport i la
mobilitat de tots els lliçanencs i lliçanenques ha de ser un servei que fomenti la cohesió. L’espai
públic ha de donar resposta al creixement ordenat i cohesionat, on tots hi tinguem cabuda, amb
especial atenció als vianants.
Per aquest motiu, és necessària la participació i la implicació de la ciutadania en la presa de
decisions i en el consens per a construir un municipi que ens representi a tots.

Urbanisme
Partim d’un urbanisme que mai s’ha pensat com una unitat, sinó que ha anat creixent en onades,
a mesura que les diferents operacions especulatives han anat necessitant espai. Això ha passat
des de la primera urbanització fins al darrer polígon industrial.
Nosaltres ja vàrem iniciar una política de centralitats, encaminada a garantir un mínim de serveis
a l’entorn de Palaudàries i de la Serra, assumint com a centralitat també la Cruïlla. Aquest
concepte territorial ha de consolidar‐se amb l’establiment de nous serveis i l’adequació de
l’organització municipal a aquestes noves realitats, garantint la integració de tots els barris com
a eina de cohesió.
Els darrers mesos l’ajuntament ha aprovat inicialment un Pla urbanístic entre el carrer de
l’Aliança i el carrer Indústria que duplica el nombre d’habitatges del Centre, no resol la mobilitat
i cedeix a l’Incasòl tots els habitatges protegits que generarà. Aquest projecte preveu edificis de
quatre i cinc altures, cosa que desfiguraria per sempre el nostre poble. Per tant, és
imprescindible plantejar canvis en el POUM i modificar les últimes propostes i els creixements
ja previstos i aprovats.
Mesures:
1. Resoldrem les connexions viàries entre els barris.

Centre urbà ha de focalitzar‐se en la zona entre el carrer de l’Aliança i el carrer Indústria,
redimensionant el pla ja redactat, i descartar els grans creixements ara previstos al Pla
del Tenes, a la zona de la bassa del Pardalero, al llarg de l’avinguda Països Catalans.
3. Obrirem el carrer de la Fàbrica, des de Sant Baldiri fins a Països Catalans, per pacificar el

trànsit i alliberar la pressió sobre les escoles i el pavelló d’esports.
4. Potenciarem les centralitats. En el seu origen, el concepte de centralitat el vàrem

plantejar com un sistema per acostar els serveis allà on viu la gent, per reduir la mobilitat

# Reiniciem Lliçà

2. Reestructurarem el centre urbà per donar servei a tothom. El creixement planejat al

obligada i definir un espai on situar tots els equipaments públics i privats. Des d’un punt
de vista social, les centralitats són espais de relació, de serveis i d’identitat. Aquestes
funcions necessiten una bona connectivitat, transport públic i espais per situar
equipaments.
5. A Palaudàries resoldrem la xarxa dels carrers per facilitar la connexió entre Can Salgot i

Can Roure.
6. Continuarem lluitant perquè Diputació millori la carretera de Palaudàries i la converteixi

en un passeig a Ca Lledó i Mas Bo.
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7. A la Serra, construirem el parc del torrent Merdanç, entre el carrer Matarranya i l’escola

Rosa Oriol. Aquesta acció es farà amb la implicació dels veïns en la definició del
programa i els usos del nou parc.
8. Urbanitzarem aquells carrers del municipi que encara no estan asfaltats per tal que tots

els habitants del municipi tinguin una accessibilitat garantida

Espai Públic i vianants
És necessari que l’entorn respongui als seus usuaris, de la mateixa manera que és necessari que
en fem un ús responsable i respectuós.
Alhora, és necessari que els recorreguts a peu o en bicicleta siguin practicables i que tothom en
tingui un a prop de casa.
Mesures:
1. Crearem itineraris segurs per a la mobilitat a peu, camins escolars i entorns més

il∙luminats.
2. Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòniques.
3. Preservarem i actuarem sobre el patrimoni històric i les masies del municipi, actualitzant

el catàleg de patrimoni a conservar.
4. Urbanitzarem les passeres sobre el riu Tenes.
5. Establirem un programa de manteniment preventiu i correctiu per a millorar l’estat del

ferm dels carrers i de les voreres.
6. Convertirem el centre urbà en un espai cívic de referència.
7. Instaurarem camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els

recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament.
8. Farem del parc del Tenes un gran parc urbà.

l’Ajuntament. Les entitats amb projectes vius disposaran de l’espai necessari per
desenvolupar‐los.
o

crearem un espai estable per a fer exposicions.

o

aportarem espais per a l'activitat de les entitats

o

dotarem el municipi d'un espai cultural permanent i polivalent.

10. Connectarem la vorera del carrer Anselm Clavé, des del carrer Major fins al carrer Tenes.

# Reiniciem Lliçà

9. Farem de Can Malé un espai socio‐cultural de referència sense traslladar‐hi

11. Millorarem la vorera del carrer Anselm Clavé, unificant els nivells per fer‐la transitable.
12. Crearem un pla per protegir tots els espais verds i millorar les seves zones de lleure

infantil, connectant‐los entre si donant lloc a una gran xarxa de parcs urbans.
13. Continuarem treballant en el camí de vianants i carril bici a Granollers.
14. Connectarem per a vianants Ca l’Artigues i Ca l’Esteper pel torrent Merdanç, per acostar

el servei de bus als veïns del carrer Ribera d’Ebre.
15. Unirem els diferents trams del camí de Ribera del Tenes, per poder fer‐lo continu de
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punta a punta del terme.
16. Crearem espais de lleure per a gossos.

Transport i Mobilitat
La distribució de la població al nostre municipi, dispersada en barris de ciutat‐jardí, té
conseqüències en la mobilitat. La cohesió social depèn també de l’accés al transport públic. L’ús
del transport privat, que acaba essent obligat per a moure’s per bona part del territori, provoca
conflictes per la saturació de punts concrets, pels barris que serveixen de via de sortida i pels
carrers que no estan pensats per al volum de trànsit que suporten. És necessari actuar en la
reducció dels desplaçaments obligats, acostant els serveis a la gent. Les centralitats estan
plantejades per fer realitat aquest acostament dels serveis. L’actuació de l’ajuntament ha de
tenir en compte aquest concepte en cada una de les seves accions per reforçar el caràcter de
nuclis de serveis d’aquestes centralitats.
També és fonamental connectar la xarxa viària, per donar alternatives que evitin la concentració
del trànsit en punts concrets. El transport públic ha d’estructurar‐se per servir al màxim de gent
en la major franja horària possible. Aquest servei ha de fer possible viure a Lliçà d’Amunt sense
dependre del vehicle privat. Aquest no pot ser un objectiu a curt termini, però hem d’aconseguir
racionalitzar el servei, millorant freqüències, amb recorreguts més eficients i connexions amb
altres serveis de transport més ben coordinades.
L’altre punt estratègic és facilitar els recorreguts a peu o amb bicicleta en aquells punts que sigui
possible. Per topografia, el nostre poble disposa de tres valls amb facilitat d’accés, la del Tenes,
la de Palaudàries i la del torrent Merdanç.
Mesures:
1. Instal∙larem aparcaments segurs per a bicicletes, repartits estratègicament en

equipaments municipals i centres educatius i de lleure.
2. Redissenyarem el model de transport públic amb noves fórmules com el servei a

demanda.
Treballarem conjuntament a la mancomunitat per interconnectar el transport dels 4
municipis.

4. Promourem els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari

(carsharing) –un grup de ciutadans comparteix una flota de vehicles– o d’altres de
similars ja implants a altres indrets.
5. Implantarem les àrees de Petó i Adeu, com a zones d’aparcament reservades (durant

l’horari d’entrada i sortida dels centres escolars), perquè les famílies que duen els
infants en vehicle privat puguin estacionar durant uns minuts, sense que això interrompi
el trànsit en la zona immediata al centre escolar.

# Reiniciem Lliçà

3.

6. Crearem zones amb restricció del trànsit.
7. Implantarem millores tecnològiques i aplicacions que permetin a les persones usuàries

tenir més informació dels horaris de pas dels autobusos per les diferents parades.
8. Instaurarem avantatges tarifaris per a la gent gran o el jovent mentre no es desenvolupi

el finançament del transport públic de manera estable per llei, en els termes previstos
en la Llei 9/2003.
9. Donarem prioritat als vianants a l’avinguda Països Catalans i el carrer Anselm Clavé
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pacificant el trànsit al nucli urbà.
10. Solucionarem la problemàtica amb la sortida del CAP la Cruïlla.
11. Preveurem la connexió amb els serveis de transport urbà de Santa Eulàlia i Lliçà de Vall.

Aquest servei disminuiria la necessitat de circular amb cotxes privats.
12. Impulsarem el transport urbà gratuït per a la gent gran i les persones amb dependència.

Participació
Entenem la participació com a proximitat amb la ciutadania, deliberació i governança en la presa
de decisions i per això l’Ajuntament ha de ser als barris i al carrer amb noves eines de
participació. La ciutadania es construeix amb els uns i els altres en benefici de l’interès comú.
Per això, és imprescindible que des de l’àmbit municipal es potenciïn i es revitalitzin tots aquells
espais i fórmules participatives que promocionin, facilitin i coresponsabilitzin el conjunt de la
ciutadania en els afers públics de la seva comunitat.
La participació no és només estar informat del que passa al municipi sinó que ha d’assegurar
també, i principalment, tant la inclusió en l’agenda com la iniciativa ciutadana, la necessària
deliberació de les polítiques públiques factibles i finalment, la seva validació. La participació ha
d’estar a l’inici, al mig i al final dels processos polítics, ha de ser flexible i ha d’incorporar
necessàriament nous models de trobada amb representants electes, de la societat civil i de la
ciutadania en general.
Els Consells de Participació Ciutadana no han estat actius durant els darrers mandats. Les poques
accions que s'han realitzat en aquest sentit han estat purament informatives i puntuals. En el
moment actual, tots els col∙lectius ciutadans es veuen obligats a dirigir‐se individualment cap a
l'administració i no existeix cap fòrum que doni veu directa a la ciutadania.
Cal donar veu als diferents col∙lectius i a la ciutadania en general per a què pugui participar de
forma directa en els programes, línies d'actuació i decisions municipals, no solament amb
caràcter consultiu, sinó també en aspectes executius.

L’objectiu és el de construir les polítiques i el model de poble amb els ciutadans. Activant els
consells de participació que es contemplen en el ROM i reformulant el ROM per dotar a aquests
consells de participació de funcions executives.
Mesures:
1. Promourem àmbits amb pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com en

l’avaluació posterior.

# Reiniciem Lliçà

Consolidarem i simplificarem les eines de consulta directa, la concertació de debats, la iniciativa
ciutadana per determinar l’agenda i els programes de govern. Promourem processos
participatius per elaborar pressupostos compartits o adoptar projectes estratègics.

2. Obrirem canals de consulta ciutadana en temes rellevants.
3. Crearem noves eines de participació directa.
4. Fomentarem processos participatius reals i efectius.
5. Augmentar la dotació per al foment de l'associacionisme.
6. Crearem noves app per obrir l'administració als ciutadans.
7. Portarem l’OAC als barris.
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8. Crearem la figura del regidor de barri donant responsabilitat directa i creant un mitjà

d’accés directe als membres de l’equip de govern.
9. Crearem espais de formació per a persones integrants de processos participatius i

entitats.
10. Farem propostes concretes de participació a través d'internet, aprofitar la xarxa ja

existent i fer‐la més participativa.
11. Assajarem polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, consultes…

Ecologisme
Cal trobar l’equilibri entre l’explotació dels recursos i el respecte per l’entorn. Així mateix, cal
potenciar un consum responsable que respecti l’entorn natural. L’agricultura al nostre entorn
és una activitat que es fa difícil de fer competitiva. El municipi ha d’ajudar a donar valor a aquest
sector si no volem que vagi degradant‐se.
Un dels principals atractius del nostre poble és el fet de gaudir de l’espai natural a tocar dels
nostres barris. Aquest fet ha estat un dels principals motius pels quals Lliçà ha crescut tant
durant els darrers 35 anys. Cal potenciar aquest entorn privilegiat i protegir el nostre patrimoni
apostant per l’equilibri en les propostes de desenvolupament.
La dispersió dels habitatges, que és un problema en la gestió urbana, ens dona oportunitats que
hem d’aprofitar. A Lliçà hi ha un gran nombre de cases unifamiliars amb jardins i horts; tenen un
gran potencial per a l'autosuficiència, però també una gran necessitat de consum energètic i de
recursos.
També hem de fer viable l’activitat agrícola i forestal, per poder gaudir del nostre entorn,
conservar‐lo i millorar la seva qualitat. Hem de promocionar i ampliar els cultius tant
d’explotacions agrícoles, com domèstiques. I facilitar als ciutadans/es l’accés a la sostenibilitat
en les llars i en la seva vida diària.

1.

Crearem una Xarxa d’Horts Urbans. Implantarem zones d’horts de lloguer per fomentar
aquesta modalitat de lleure i d’aprofitament dels recursos naturals.

2.

Treballarem activament per a la renovació de forma esglaonada de la flota municipal
per adquirir vehicles elèctrics.

3.

Aplicarem reduccions o eliminarem impostos per obres que estiguin destinades a
millorar l’eficiència energètica dels habitatges i reduir el consum d’aigua de xarxa.

4.

Divulgarem i farem promoció d'informació per a la millor gestió dels recursos energètics
i d’aigua als habitatges.

# Reiniciem Lliçà

Mesures:

5.

Farem la recollida selectiva dels residus verds per a reaprofitar el compost.

6.

Millorarem la gestió de recollida de residus voluminosos i restes forestals

7.

Implantarem programes per a millorar i fer més efectiva la neteja i manteniment de les
franges forestals.

8.

Assessorarem, promourem i afavorirem la creació de jardins de baix consum d’aigua.

9.

Incentivarem l’estalvi d’aigua domèstica i l’aprofitament de les aigües pluvials.
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10. Dedicarem especial atenció a l'educació a l'escola, facilitant informació i promovent

activitats destinades al coneixement i hàbits, per anar cap una societat més sostenible.
11. Rebaixarem l'impost de circulació per als vehicles elèctrics i híbrids.
12. Impulsarem plans de formació, educatius i de gestió comunitària, de les zones de conreu

de propietat pública.
13. Impulsarem òrgans de gestió dels espais agrícoles i forestals de Palaudàries. Amb el

consens amb els propietaris dels terrenys, implantarem una marca de qualitat dels
productes agrícoles d’aquest espai natural per donar‐los valor i protegir així la seva
integritat.
14. Potenciarem l’espai agrícola i forestal, que és un dels grans valors del nostre poble.
15. L’espai lliure, el sòl agrícola, el bosc, els torrents i les rieres són un bé a protegir de la

pressió urbanística; són, a la vegada, patrimoni privat i bé social. Compaginarem
aquestes dues realitats i aportarem valor per a la societat a través del consens amb els
pagesos i propietaris.
16. Promourem activitats destinades al coneixement i hàbits per una societat més

# Reiniciem Lliçà

sostenible.

17.

ECONOMIA, recuperem la confiança

# Reiniciem Lliçà
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ECONOMIA, recuperem la confiança
Apostem per la dinamització i la vitalitat del municipi potenciant i defensant el comerç urbà i de
proximitat, buscant espais de diàleg i col∙laboració amb les entitats de comerciants del poble
per generar actuacions conjuntes.
Recolzem l’emprenedoria i el treball autònom, afavorint la creació d’espais de treball
col∙laboratiu per aprofitar les sinergies locals i impulsar projectes que reverteixin en el poble.
Creiem en un repartiment equitatiu de la riquesa i en conseqüència de les despeses. És necessari
lligar les taxes municipals al nivell de renda de les persones.
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Promoció econòmica
Lliçà d’amunt és un municipi amb unes característiques que dificulten les activitats de comerç i
empresa. El nostre és un poble dispers, amb una important tendència a la individualitat, que ha
crescut molt en població en poc temps i que no té un centre atractiu. Vivim amb poca
consciència de poble i sí de petits territoris que, en ocasions, es visualitzen per separat. Aquesta
situació s'agreuja perquè tenim una xarxa comercial molt feble i un centre sense infraestructures
urbanes prou atractives.
Per tant, s’han de promoure polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del
municipi, tot estimulant els sectors emprenedors i l’ocupació. En aquest sentit, l’articulació i el
reforçament dels eixos comercials urbans, així com la promoció i la millora de les polaritats
comercials, basades en l’oferta de producte de consum quotidià han de ser les línies definitòries
de la activitat municipal. En aquest sentit:
Mesures:
1. Crearem un centre d’iniciatives econòmiques i empresarials amb l’objectiu d’atraure

empreses amb el mínim impacte ambiental possible.
2. Impulsarem, reordenarem i millorarem els polígons industrials existents al municipi.
3. Col∙locarem panells digitals en punts estratègics com a eina per a promoure el comerç

local i l’agenda associativa i cultural del municipi.
4. Elaborarem un projecte que faci funcions de dinamitzador transversal i que serveixi de

referent social, urbà i econòmic. Igual que quan sentim parlar d'altres pobles que són
apreciats i coneguts per alguna cosa particular que els identifica, volem que Lliçà
d'Amunt sigui conegut i apreciat per algun tema que ens doni valor extra.
5. Farem conèixer i reconèixer a lliçanencs i lliçanenques que han fet coses especials en el

passat i actualment: artistes, tècnics, esportistes… Perquè, encara que sovint s’ignora, a
Lliçà d’Amunt també hem tingut i tenim personatges importants.
6. Organitzarem esdeveniments i fires anuals, incentivarem el comerç local, potenciarem
7. Crearem i/o millorarem espais de passeig en les zones comercials.
8. Crearem places i espais emblemàtics, millorant les zones enjardinades o fent‐ne de

noves que generin un pol d’atracció comercial.
9. Organitzarem convocatòries de premis, d'exhibicions, etc.

# Reiniciem Lliçà

les noves empreses.

10. Millorarem les voreres des de la plaça Julià Martí i Pou fins al carrer de l’Aliança per a

potenciar‐los com a llocs de vida cívica i d’interrelació social i comercial.
11. Col∙laborarem amb les organitzacions comercials.
12. Farem bonificacions fiscals a comerços i a emprenedors.
13. Incentivarem el lloguer de locals comercials.
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Impostos i serveis
Hi ha taxes i impostos municipals que han d’anar vinculats a la renda personal. D’aquesta
manera la càrrega fiscal és més equitativa.
Vincular les taxes a la renda i als objectius de millora de la nostra societat farà que el nostre
poble guanyi en justícia social i en respecte pels recursos públics.
Mesures:
1.

Estudiarem noves fórmules per a racionalitzar i fer més just el rebut de la recollida de
residus, incentivant els bons hàbits en el reciclatge.

2.

Continuarem treballant per a la recuperació de la gestió municipal del servei de l’aigua.
Estudariem una gestió pública del servei des de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.

3.

Replantejarem les taxes dels guals per fer‐les més econòmiques, justes i equitatives.

4.

Eliminarem la taxa d’obertura pels petits negocis.

5.

No aplicarem la taxa sobre el manteniment de les franges de protecció d'incendis.

6. Establirem que l’import de les taxes que ho permetin estiguin lligades a les rendes

familiars (com per exemple les escoles bressol).

Ocupació i empresa

Les polítiques actives d’ocupació han d’anar dirigides a la recuperació de les persones sense
ocupació, amb programes de capacitació i inserció laboral amb la participació dels diferents
actors socials i liderats des de l’administració local.
Unes polítiques actives fortes són un element indispensable per treballar l’ocupabilitat de les
persones, construir un marc de relacions laborals més àgil i segur per a empreses i treballadors
i treballadores i ser un factor favorable a la productivitat de l’economia.

# Reiniciem Lliçà

Treballar per fomentar la contractació en el municipi és molt important. S’ha de treballar pel
desenvolupament local mitjançant la creació d’ocupació, especialment en els col∙lectius amb
més dificultats (joves, dones, etc.), la promoció del progrés empresarial, amb la conseqüent
generació d’ocupació, el foment del reciclatge i la formació continuada dels treballadors i
treballadores i les persones emprenedores, la detecció de productes i serveis o sectors
estratègics amb potencial innovador generadors de noves ocupacions, el foment de la creació
d’associacions o xarxes vinculades a l’ocupació o la potenciació de polítiques actives d’integració
social dels sectors més desfavorits, especialment els de risc d’exclusió social.

Mesures:
1. Crearem la taula pel desenvolupament econòmic local.
2. Signarem convenis amb centres formatius per millorar l’oferta formativa professional.
3. Ens coordinarem amb els serveis d’orientació dels centres de secundària.
4. Fomentarem les jornades de “networking” per millorar les sinergies entre empreses,

comerços i professionals.
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5. Compartirem estratègies de planificació econòmica amb els municipis veïns.
6. Crearem un centre d’iniciatives empresarials.
7. Establirem amb les empreses del municipi acords per als empresaris que contractin

persones del municipi.
8. Oferirem cursos de formació per a les persones en atur del poble.
9. Constituirem Plans d'Ocupació per a potenciar les contractacions en el municipi.
10. Establirem plans d’ocupació i acció d’aprenentatge integrat per a les persones en

situació d’atur de llarga durada.
11. Aconseguirem una actitud emprenedora de l’administració, a l'hora de propiciar nous

filons d'activitat econòmica.
12. Promourem l'economia cooperativa i l’emprenedoria.

Economia urbana i turisme
Lliçà d’Amunt ha d’esdevenir una destinació de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor
afegit, amb una oferta diversificada que ens permeti assegurar la sostenibilitat econòmica, social
i ambiental de l’activitat turística, i que contribueixi a fer conèixer a tot el món la nostra vila.
Mesures:
1. Realitzarem campanyes específiques de foment del comerç local.
2. Promocionarem i revitalitzarem l’associació de comerciants.
3. Farem de l’entorn un pol d’atracció turística.
4. Impulsarem el turisme rural i gastronòmic.

potencialitats naturals, culturals, patrimonials i econòmiques, dins del marc de turisme
sostenible definit per l’Organització Mundial del Turisme: respectuós amb el territori,
promotor de desenvolupament integral i consolidador de la identitat nacional, amb tots
els elements de singularitat possibles del municipi, i d’acord amb les directrius i
polítiques nacionals turístiques.
6. Crearem una xarxa de camins o vies verdes per donar altres possibilitats i models de

desenvolupament turístic al municipi.
7. Col∙laborarem amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi com

a via d’optimització dels recursos que s’hi dediquen.

# Reiniciem Lliçà

5. Elaborarem un projecte turístic responsable i diferenciat per al municipi a partir de les

8. Afavorirem la integració dels diversos esdeveniments locals, com ara els mercats i les

fires, dins l’oferta turística del municipi. Els mercats i les fires actuen sovint com a motor
que atrau el turisme de proximitat i de qualitat.
9. Vetllarem perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris estiguin

donats d’alta com a tals, per garantir tant la qualitat del servei com la reputació del
municipi.
10. Farem que sigui fàcil i agradable passejar en família per Lliçà, que ens vingui de gust

ensenyar el nostre poble.
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11. Promourem i dinamitzarem l’àrea comercial, millorant‐ne la gestió, oferint nous serveis

i cercant sinergies positives.

Desenvolupament i emprenedoria
Emprendre va associat a la nostra manera de ser i de fer. El suport a l’emprenedoria i al treball
autònom ha de facilitar el naixement de projectes emprenedors i la seva consolidació. I és aquest
esperit el que s’ha de potenciar, millorar en recerca, desenvolupament i innovació, i el que
comportarà creixement econòmic. Amb la millora de la transferència de coneixement enfocada
cap a les oportunitats específiques permetrà la creació d’espais de treball col∙laboratiu per
aprofitar les sinergies locals i impulsar projectes que reverteixin en el territori.
És necessària la incorporació de criteris socials i de gènere a les empreses, públiques i privades,
així com a l’administració local. La transformació del model no es produirà únicament pel
creixement de les entitats de l’economia social, tercer sector i cooperatives, sinó que també,
per completar la transformació del model econòmic, cal impulsar el consum responsable: una
demanda racional, conscienciada i coneixedora de l’impacte de les seves decisions de compra.
Des de l’Ajuntament hem de liderar la incorporació de criteris socials en el teixit empresarial de
Lliçà d’Amunt. Com a Ajuntament hem de vetllar que als concursos i subcontractacions es
respecti la legalitat i no s’afavoreixin empreses que puguin optar a fer treballs públics amb salaris
que incompleixin el conveni sectorial o estiguin per sota. Si això és el que volem per a la gent
treballadora del nostre municipi, hem de donar exemple exigint‐ho a les empreses que treballin
per a l’administració.
Mesures:
1. Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials.
2. Aprofitarem les instal∙lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a

activitats promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació de persones
aturades.
3. Crearem un espai “coworking” com a metodologia d’innovació social.

5. Promourem el voluntariat entre persones sèniors prejubilades i jubilades, amb bagatge

professional, per fer tutories a persones emprenedores i cercadores de feina.

# Reiniciem Lliçà

4. Incrementarem els recursos propis que es destinen a polítiques actives.

Tecnologies de la informació i comunicació
Les smart cities o ciutats intel∙ligents són el resultat de la necessitat cada vegada més important
d’orientar les nostres vides cap a la sostenibilitat. Lliçà també ha de definir‐se com a un poble
del coneixement, digital, cibernètic o ecològic. Els països, ciutats i pobles intel∙ligents se
serveixen d’infraestructures, innovació i tecnologia per reduir el consum energètic i l’emissió de
carboni, però també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans en altres aspectes, com pot
ser la seguretat o el transport amb serveis que faciliten el dia a dia de les persones. Es pot dir
que són ciutats o pobles que han desenvolupat un sistema de sistemes que funcionen de manera
conjunta.
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Apostem perquè aquests sistemes, infraestructures, innovació i tecnologies estiguin primer al
servei dels ciutadans i seguidament de les ciutats i pobles del nostre país. Les smart cities només
tenen sentit si serveixen per solucionar els reptes que tenim com a ciutadans dins d’aquestes
àrees urbanes. Per tant, les solucions tecnològiques han d’estar al servei dels projectes de ciutat.
Les ciutats intel∙ligents són també les que disposen d’una administració més oberta i transparent
i que utilitzen les TIC per apropar l’administració al ciutadà, aprofitant la capacitat que ofereixen
els canals digitals per millorar la transparència en la gestió i fomentar la innovació en els
processos de comunicació bidireccional ciutadà‐administració.
Les TIC han de permetre millorar les eines de comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament.
Comunicació i informació, participació ciutadana, transparència i atenció al ciutadà són àrees
que quedaran estretament lligades a les eines que ens proporciona la societat de la informació
i el coneixement.
Cal promoure les noves tecnologies i l'administració electrònica, com a factor d'informació,
participació, transparència i simplificació de l'administració. S’han d’incorporar nous tràmits i
eines que ho facin més senzill. Cal assegurar eines de comunicació digital a tothom i fomentar
la participació en espais de debat. A banda, hem de permetre l'accés a tota la informació possible
a través d'un web i/o aplicacions per a mòbil.
Per això hi ha diverses propostes que anirem posant en marxa.

1.

Aplicarem solucions tecnològiques per aconseguir un estalvi econòmic important.

2.

Donarem prioritat a l’ús del programari lliure en català i en fomentarem l’ús entre el
conjunt dels ciutadans i les empreses locals, i també l’ús de les eines que posa a
disposició el consorci AOC per treure’n el màxim profit.

3.

Crearem una aplicació mòbil per facilitar les gestions i la comunicació entre el consistori
i la ciutadania.

4.

Promourem iniciatives de formació digital que doti la ciutadania dels coneixements
necessaris per fer un ús efectiu de les TIC.

5.

Garantirem a tota la ciutadania l’accés a Internet. Potenciarem les xarxes socials
existents i fomentarem l’ús de la certificació digital per realitzar tràmits administratius.

6.

Vetllarem perquè l’ús de les TIC sigui a l’abast de tota la ciutadania, de manera igualitària
i no esdevingui un element d’exclusió social.

7.

Utilitzarem les prestacions que ofereixen les noves tecnologies pel que fa a l’accés a la
informació per part de les persones amb discapacitat, per tal d’oferir facilitats per a la
realització de gestions amb l’administració local i l’accés a la informació.

# Reiniciem Lliçà

En relació als ciutadans:

8.

Impulsarem la realització de tràmits administratius, promourem la participació i l’interès
de la ciutadania en els afers públics, així com l’accés a la informació relativa a l’activitat
municipal.

9.

Garantirem que el coneixement generat per l’Ajuntament gràcies als recursos públics
sigui de domini públic, lliure i gratuït.

En relació a l’Ajuntament i la transparència en la gestió:
1.

Retransmetrem en directe els plens i altres actes donant resposta immediata als dubtes
i preguntes d’altres ciutadans via internet amb la possibilitat de tenir intervenció directa
per part dels ciutadans en temps real.

2.

Desenvoluparem mecanismes de govern eficients, transparents i eficaços, que
contribueixin a millorar la gestió pública dels ajuntaments.

3.

Promourem l’ús de les TIC com a eina de coneixement i promoció cap a l’exterior del
municipi, potenciant l’àmbit TIC en els Plans de promoció econòmica local.

4.

Promocionarem iniciatives empresarials des de l’Ajuntament per reconvertir la clàssica
economia industrial en economia del coneixement. Impulsarem Plans locals
d’innovació.

5.

Impulsarem els programes de formació amb més implicació pública i privada en el seu
disseny, fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó també d’un nivell
avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt termini.

6.

Impulsarem les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —les ACTIC— per tal
d’uniformitzar els nivells de competències de la ciutadania.
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7. Modernitzarem les TIC del consistori, aprofitant‐les per aconseguir un estalvi econòmic

important i una major simplificació administrativa.
8. Habilitarem un espai a la xarxa on poder accedir a totes les dades econòmiques de

l’ajuntament i saber en què s’estan gastant els diners públics en qualsevol moment.
9. Donarem espais a cada partit representat al consistori per a poder explicar els punts de

# Reiniciem Lliçà

vista dels temes més actuals en cada moment. Que tothom pugui saber l’opinió dels
partits representats sobre les coses que passen al poble.

GESTIÓ i SEGURETAT, governar bé

# Reiniciem Lliçà
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GESTIÓ i SEGURETAT, governar bé
Des d’Esquerra Republicana sentim la urgència d’obrir la democràcia al conjunt dels ciutadans i
de la societat civil organitzada. Cal tornar la política a la ciutadania. El nostre compromís passa
per fer que els serveis municipals funcionin bé, propers a la ciutadania i amb la màxima
transparència. Som garantia de bona gestió per a un poble participatiu, cívic i segur.
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Comunicació
Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental en la creació i
difusió d’informació dels nostres municipis. Ens hem de dotar d’uns mitjans de comunicació
públics potents, amb un finançament adequat que permeti tenir qualitat i producció pròpia.
Mesures:
1. Promourem en l’obra pública l’estudi i la inclusió de les infraestructures de

telecomunicacions.
2. Pressionarem les operadores de telecomunicacions per millorar la cobertura a tot el

municipi i eliminar les zones fosques que encara existeixen.
3. Crearem la figura del/la Síndic de Greuges municipal.
4. Editarem una agenda del poble. Hi inclourem les activitats obertes de les entitats i el

calendari fiscal. La farem ben visible en diferents suports al poble.
5. Crearem una app Lliçà d'Amunt per a mòbil i tauleta i la dotarem de tots els continguts

necessaris per a tenir ben informada la ciutadania.
6. Treballarem per tenir un web més intuïtiu i funcional.
7. Es potenciarà la figura del gestor de xarxes (comunity manager), que disposarà

d'autonomia en la gestió dels mitjans.
8. Impulsarem i donarem suport a la producció de continguts audiovisuals, afavorint la

col∙laboració entre diverses xarxes de ràdio i televisió, i impulsarem línies especifiques
d’ajut per a la producció fent ús de les TIC.
9. Ràdio. Habilitarem uns estudis de ràdio i insertarem el seu contingut al web municipal

amb espais i recursos per elaborar continguts visuals.
10. Celebrar anualment un Ple sobre l’estat del poble on es debati la situació de Lliçà

d'Amunt i els veïns hi tinguin un paper actiu.
11. Reformularem els pressupostos participatius de joventut per fer‐ne una gestió més

Accés a la informació i Transparència
En un context de manca de credibilitat de l’acció política en general, cal posar elements de
transparència i control en mans dels ciutadans. Per això, un altre dels pilars del govern obert i
de la democràcia és la transparència i l’accés a la informació. Li donem molta importància a la
transparència, el retiment de comptes i la participació: obrir les dades públiques, obrir els plens,
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oberta i participativa, introduint‐hi una dotació pressupostària variable fent‐la extensa
a més àmbits.

accés a la informació, elaboració d’informes, infografies i informar dels processos de presa de
decisions. L’objectiu és proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el control i seguiment
de les polítiques públiques. La transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir
mitjançant compromisos vinculants i acompanyar‐la de la mirada crítica de la gent.
Mesures:
1. Vetllarem, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal sigui

transparent, eficient i eficaç.
30

2. Informarem semestralment de la situació econòmica municipal. Per fer‐ho, el govern

municipal adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora que
s’augmentarà la transparència i la qualitat de la documentació i de la informació
econòmica.
3. Farem ús de les tecnologies de la informació per donar accés a tota aquesta informació

d’una manera fàcil i totalment accessible a la ciutadania.
4.

Publicarem els sous de l’alcalde i de tots els regidors del ple.

5.

Publicarem l’agenda i els horaris de treball de l’alcalde i dels regidors de Govern.

6.

Publicarem els ingressos i despeses de l’Ajuntament perquè tothom que vulgui ho pugui
consultar. No tan sols està bé saber que ingressa i gasta l’ajuntament, sinó també saber
en què se’ls gasta i perquè.

7.

Posarem a l’abast de tothom la informació de les empreses, serveis i subministraments
contractats per l’Ajuntament. Explicarem amb quines empreses treballa l’ajuntament,
on compra els materials, amb qui té contractada la llum o el gasoil, qui fa el
manteniment de les zones enjardinades etc.

8.

Publicarem i publicitarem totes les ofertes de treball de personal a contractar per
l’Ajuntament.

Seguretat
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret
a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi
en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per mitjà
de la mediació i que opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços.

Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals d’Esquerra Republicana en termes de seguretat
estan enfocades a continuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou model
en què la convivència i la seguretat configurin un espai cívic el més lliure possible i que avanci
cap a una societat cada vegada més justa.
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Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però
també més cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats
de gènere i més confiança en el bé comú signifiquen més seguretat. En aquest sentit, la despesa
social hauria de tenir consideració d’inversió en seguretat i, per extensió, en convivència. Entesa
d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica republicana, és un aspecte que es treballa de
manera transversal en el conjunt de les polítiques públiques, i especialment en l’àmbit
municipal.

Mesures:
1.

Desplegarem de manera efectiva el model de policia de proximitat o de barri com a eina
vertebradora de la bona convivència. Per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal, per
incrementar la percepció de seguretat i obtenir‐ne una gestió més eficaç.

2.

Amb la col∙laboració de Protecció Civil i Policia Local, revisarem els punts negres i
conflictius per detectar els trams de concentració d’accidents que pugui haver‐hi al
municipi

3.

Estudiarem la viabilitat de crear un centre de coordinació operatiu de seguretat i
emergències (Policia Local, Protecció Civil, ADF...).

4.

Implantarem el servei de mediació, en coordinació amb la policia local, per intervenir i
resoldre conflictes veïnals.

5.

Impulsarem la figura dels agents cívics per actuar sobre diversos aspectes: contenidors,
excrements animals, civisme..., col∙laborant amb la policia local i ajudant a complir
l’ordenança de civisme.

6.

Treballarem per a realitzar campanyes de sensibilització de possibles riscos que poden
afectar a Lliçà d'Amunt, fenomen Okupa, robatoris amb força, accidentalitat viària.

7.

Incrementarem la col∙laboració i coordinació entre la Policia Local i els Mossos
d’Esquadra. Potenciant, de forma decidida, la Junta de Seguretat Local, amb
representants de la Policia Local, els Mossos i els grups polítics municipals.

8.

De la ma de Policia Local, Protecció Civil i de tots els agents cívics necessaris elaborarem
un nou Pla de seguretat ciutadana local, amb la participació d’agents socials (serveis
municipals, entitats, escoles, empreses...) implicats en la millora de la convivència al
poble.

9.

Impulsarem assemblees de seguretat de barri amb la participació del teixit veïnal i social.
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10. Adequarem el nombre d’agents del cos de policia local a les noves necessitats previstes.
11. Crearem una unitat de la Policia Local que disposi de la formació i els mitjans per a

perseguir específicament delictes com els abocaments de residus, o les infraccions
vinculades a contaminació acústica o mediambiental.
12. Iniciarem un programa d’informació ciutadana en seguretat a les tecnologies de la
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informació i la comunicació (TIC).

QUI SOM. Qui ho farem possible.

# Reiniciem Lliçà
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QUI SOM. Qui ho farem possible.
No som una llista, som un grup que sap què vol i on vol portar aquest municipi. El nostre equip
el componem dones i homes amb il∙lusió, amb ganes d’aconseguir fer un poble millor i amb la
prioritat posada en el servei a les persones. Som gent propera, honesta, de confiança, sense
altre interès que la millora del nostre poble.
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El nostre projecte va a més, es renova i s’amplia. Cada dia hi ha més gent convençuda que tenim
un futur i que tenim un projecte pel qual val la pena lluitar. Noves cares, doncs, se sumen al
nostre equip. Les noves incorporacions, sens dubte, aportaran frescor i empenta a l’equip
municipal. Això és el que volem. Són gent d’aquí i de diferents àmbits. Són gent del món de
l’esport, de l’escola, de la cultura… Gent activa amb coneixements, amb idees i amb moltes
ganes de participar, en primera persona, en el futur col∙lectiu.
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Som la millor vacuna per no acomodar‐se, per no desconnectar‐se mai de la realitat i de les
necessitats reals de la gent. Créixer és la millor garantia que la gent d’Esquerra no deixarà mai
d’estar al servei d’aquest poble.

# Reiniciem Lliçà
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