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Grups
Municipals

No només hi ha una manera de lluitar, defensar i estimar Catalunya. Els i les socialistes hem treballat sempre per transformar-la
lluitant pels drets dels ciutadans i ciutadanes. Volem una Catalunya capdavantera en Educació i Sanitat Pública, que garanteixi el
dret a un habitatge digne i defensora dels drets socials. Els i les catalanes som una societat plural i diversa. Ens neguem a acceptar
que hi hagi una visió única de Catalunya i d’Espanya. No ens deixarem limitar entre els extrems del blanc o el negre, del “amb mi”
o “contra mi”.
Tant la Generalitat com el Govern central porten anys maltractant els Ajuntaments, asfixiant-los i reduint els ajuts als serveis que
afecten directament als nostre veïns i veïnes. No acceptarem que ara ens vulguin fer còmplices de la seva guerra de banderes. El
PSC respectem totes les opcions polítiques, però que no comptin amb nosaltres. Seguirem treballant per trobar una sortida basada en el diàleg, la negociació i el pacte per superar la crisi institucional, garantint la seguretat i la llibertat del municipi i governarem
democràticament, amb responsabilitat i rigor al servei dels lliçanencs i lliçanenques als quals ens devem.
El día 4 de Septiembre, justo antes de la junta de gobierno, ERC nos hacía conocedores de su decisión de abandonar el gobierno
municipal. Desde nuestro grupo municipal fuimos los que más fuertes apostamos por un gobierno lo más amplio posible, debido
a los grandes cambios que afrontaba nuestro pueblo en estos 4 años. El proyecto de crear un centro del pueblo más compacto
y cálido para poder pasear, y dejar de ser esa zona de paso que parte la carretera, era muy ilusionante. Un pueblo donde ninguno de los vecinos de sus barrios se sienta ciudadano de segunda. Para acercar y compactar el pueblo, nuestro gran proyecto
giraba y gira entorno a Can Malé (Biokit). Siempre hemos visto este proyecto de manera ilusionante, debido a la cantidad de
usos públicos que se le pueden dar a esas instalaciones y el papel fundamental que puede tener como enlace entre centro urbano y barrios. Desde EUiA seguiremos trabajando dentro del gobierno para llevar a cabo los compromisos que adquirimos con
nuestros/as vecinos/as cuando nos presentamos a las elecciones. Deseamos a los compañeros/as de ERC que su decisión sea
acertada, y desde el respeto, esperamos que su labor de oposición sea constructiva y pueda ayudar a este equipo de gobierno
a hacer mejor el día a día de los vecinos/as de Lliçà d’Amunt. Gracias por vuestro trabajo.
La majoria dels municipis tenen un centre de la vila que cohesiona als seus ciutadans i que permet ser un distintiu per als visitants. A Lliçà s’han fet intents per dur a terme un projecte similar, amb diferents alternatives, però sense gaire èxit. Des del
PDeCat vam apostar en el nostre programa per un projecte integrador i inclusiu per a tots els barris del nostre municipi.
Proposem aprofitar els equipaments existents a partir del carrer Anselm Clavé, anomenat “Lliçà Centre”, al voltant de l’Ajuntament, plantejant la creació d’una nova plaça polivalent entre els carrers Torrent Merdanç i Dr. Bonet amb funció d’aparcament,
que esdevingui la plaça de la vila i que sigui punt de referència per a tots el lliçànencs, i al mateix temps dissenyar, des de l’àmbit
públic, els espais necessaris perquè actuïn com motor de la iniciativa privada i, per tant, punt d’inici del creixement d’aquest
centre.
Volem fer aquest projecte perquè estem convençuts que una vila com la nostra ha tenir un centre neuràlgic, que funcioni com a
eix de confluència de tots el vilatans.
ESQUERRA
REPUBLICANA

Hem estat uns mesos compartint espai al govern amb altres grups municipals i estem satisfets d’haver-hi pogut treballar. Aquestes darreres setmanes, però, hem sortit de govern i tornem a liderar l’oposició. Considerem que hem de tenir la llibertat per actuar
en funció del que creiem millor pel municipi, sense haver de mantenir equilibris dins del govern. Reprenem la feina de proposta i
control. Vetllem per a que els projectes que hem pogut consensuar amb totes les altres forces municipals tirin endavant. Tanmateix, amb la llibertat que ens dóna estar fora de govern, volem poder incidir en temes molt importants també, com el control de
les despeses, la transparència en la contractació, el destí dels ajuts socials. Tenim la llibertat d’intervenir en tota la gestió. Volem
que cada acció municipal doni comptes de l’objectiu i el resultat. Sabem que l’ajuntament engega moltes actuacions municipals,
però no avalua quin resultat tenen realment. Aquesta avaluació és imprescindible per a què tothom pugui valorar si l’acció de
l’ajuntament s’encamina al servei de tots.

No dejarán nunca de sorprendernos las incongruencias y contradicciones de algunos partidos que hoy siguen formando parte
del gobierno municipal de Lliçà d’Amunt. Otros también las tienen, como los señores de ERC, pero al menos han decidido salir
del gobierno, rompiendo un pacto que era antinatural. En cambio, el PDEcat se ha quedado. Y también el grupo de ICV-EUiA
sigue en un acuerdo que, como no nos cansamos de decir, sólo se firmó como cordón sanitario para apartar al PP. Lo que nos
sorprende es que sigan en el gobierno después de la bochornosa escena vivida en el pasado pleno municipal en que un concejal de ICV insultó y acosó a un miembro de la ANC y de la CUP que se manifestaba desde el público. No es que pretendamos
defender la posición de este miembro de la CUP. Lo que nos sorprende es la falta de coherencia e hipocresía del concejal de
ICV-EUiA, que no hace demasiadas semanas nos estaba dando lecciones sobre el trato a los trabajadores municipales. Ellos sí
que necesitan lecciones, pero de coherencia y educación.

