
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 2 DE FEBRER DE 2022 
 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 17,33 
Hora que acaba: 18:54 
 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria de Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Marc Palet Rodríguez 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou 
el dia 27 de gener de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
No se n’han presentat. 
 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2022/74 APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2022    
 
Expedient: 2022/357 



 
Vist que l’article 70 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
TRLEBEP, disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació 
pressupostària que no es puguin cobrir amb els efectius de personal existents seran 
objecte d’oferta pública d’ocupació. 
 
Aprovat definitivament el pressupost d’aquest ajuntament per l’any 2022 així com la 
plantilla el passat 20 de gener de 2022. 
 
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en 
relació a l’oferta pública d’ocupació. 
 
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril i per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei municipal i Règim Local de 
Catalunya. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER:  Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2022 en els 
següents termes: 
 
ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
1. Denominació: Agent policia local 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 6 
Sistema selectiu: concurs – oposició  
 
MODALITAT D’ACCÉS MOBILITAT HORITZONTAL A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL 
 
1. Denominació: Agent policia local 
Grup: C2 
Nombre de vacants: 2 
Sistema selectiu: concurs mobilitat horitzontal  
 
ANNEX II.- PERSONAL FUNCIONARI INTERI 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE A L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
1. Denominació: Tècnic/a Superior 
Grup: A1 
Nombre de vacants: 1 
Sistema selectiu: concurs – oposició 
Lloc Treball: Arquitecte/a superior 
 
ANNEX III.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 
MODALITAT D’ACCÉS LLIURE 
 
1. Denominació: Conserge  
Grup: AP 
 



Nombre de vacants: 1 – temps parcial 
Sistema selectiu: concurs - oposició 
 
SEGON.- Publicar íntegrament el present acord al DOGC i al BOP, i comunicar-ho a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada 
usuari i la proposta de la Regidora d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA 
ATORGAR els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
 

‐ PRP2022/60, M.T.M.D., un ajut de 210€ renovació targeta d’aliments, a repartir en 
tres lliuraments mensuals. 

‐ PRP2022/68, S.S.M., un ajut de 73,80€ per a transport  
‐ PRP2022/69, M.G., un ajut de 211€ per a transport. 
‐ PRP2022/70, M.R.G.R.; Prestació Servei de Teleassistència, amb copagament de 

7,21€ mensuals 
‐ PRP2022/71, E.D.A., un ajut de 360€ targeta moneder alimentació i higiene, a 

repartir en tres lliuraments mensuals. 
‐ PRP2022/72, A.R.R., un ajut de 120€ per a transport. 
‐ PRP2022/73, R.O.S., Prestació Servei de Teleassistència, amb copagament de 

7,53€ mensuals 
‐ PRP2020/75, C.P.C., un ajut de 210€, targeta moneder d’alimentació i higiene, a 

repartir en tres lliuraments mensuals.. 
 
 
3.3.- SECRETARIA 
 
3.3.1.- PRP2022/50 DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE LES INSTALꞏLACIONS I ELS BÉNS DEL BAR DEL CAMP DE 
FUTBOL DE LLIÇÀ D’AMUNT    
 
Expedient: 2022/161. PRP 2022/50  
 
Vist que la Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 1 de desembre de 2021, va 
adoptar l’acord d’adjudicar, de manera provisional, el contracte d’arrendament de les 
instalꞏlacions i els béns del bar del camp de futbol de Lliçà d’Amunt, a la senyora P.G.R., fent-
se a la vegada el requeriment d’aportar la documentació que preveu la vigent normativa de 
contractes. 
 
Vist que en data de 17 de gener de 2022 (Registre d’Entrada núm. 609) la interessada ha 
presentat escrit manifestant la seva renúncia al contracte provisionalment adjudicat.   
 
Vist que a la licitació no van concórrer altres licitadors.  
 
D’acord amb l’art. 150 de la vigent Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, ACORDA: 
 
Primer.- Declarar deserta la licitació per a la contractació de l’arrendament de les 
instalꞏlacions i els béns del bar del camp de futbol de Lliçà d’Amunt.  



 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
 
3.4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.4.1.- PRP2022/79 CANVI DE TITULAR DE LA PARADA 100 DEL MERCAT SETMANAL  
    
Expedient: 2022/374 
 
El titular de la parada núm. 100 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt ha 
solꞏlicitat, per instància rebuda amb registre d'entrada número 634, el canvi de titular per 
jubilació.  
 
Vist que el Reglament del mercat permet el canvi de titular i suplent de la parada sempre que 
el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titular de la parada 100 del mercat setmanal, essent el nou titular 
Elias Beltran Amador. 
 
Segons.- Girar-li el rebut de la taxa del mercat a partir de la corresponent al segon trimestre 
de 2022, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
3.5.- INTERVENCIÓ 
 
3.5.1.- PRP2022/80 PAGAMENT D’AJUTS A PROJECTES I ACTIVITATS D'UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, CONVOCATÒRIA DE JOVENTUT, DE L'ANY 2021, 
UN COP JUSTIFICATS (SISÈ GRUP).    
 
Vist l’informe favorable de la regidoria de Joventut, respecte les justificacions presentades 
per les dues entitats beneficiàries de subvencions concedides dins la convocatòria de 
Joventut, dins els ajuts a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social, per a l’any 2021. 
 
Vist que en la convocatòria de Joventut s’ha fet un pagament avançat del 50% dels ajuts. 
 
D’acord amb l’anterior, procedeix pagar els següents imports: 
 

Joventut CIF
Ajut 

atorgat

Ajut 
justificat

1r 
pagam

ent  
Resta 

pendent

Grup Esplai Lliçà d’Amunt G61166021 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

Associació Juvenil Tricric G67170019 800,00 800,00 400,00 400,00

Total:  1.150,00
 
Vist que existeix saldo en l’aplicació 2 3300 48000 Subvencions entitats juvenils, del 
Pressupost municipal de despeses de l’any 2021, per fer els pagaments.   
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 



 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats relacionades, respecte els 
ajuts concedits dins la convocatòria de Joventut, d’ajuts a projectes i activitats de l’any 2021. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a les entitats dels imports indicats, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària indicada. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.5.2.- PRP2022/81   APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’ENTITAT GRUP 24 
HORES, DE L’AJUT DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ 
DE LES 24 HORES DE CICLOMOTORS 2021.    
 
Expedient: 2022/388 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria d’Esports de 19 de gener de 2022, favorable respecte la 
justificació presentada per l’entitat Grup 24 Hores (CIF G63498356), de la subvenció 
atorgada per l’Ajuntament, mitjançant conveni de colꞏlaboració, per a l’organització de 
l’esdeveniment de les “24 hores internacionals de resistència en ciclomotors de la Vall del 
Tenes”, de l’any 2021. 
 
Vist que l’ajut, de 29.000 euros, ja ha estat pagat íntegrament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’entitat Grup 24 Hores (CIF G63498356), 
respecte la subvenció atorgada per l’Ajuntament, mitjançant conveni de colꞏlaboració,  per a 
l’organització l’esdeveniment de les “24 hores internacionals de resistència en ciclomotors de 
la Vall del Tenes”, de l’any 2021. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.6.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.6.1.- PRP2022/78 APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DE LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ DEL TRAM SUD DEL CARRER MAJOR I PASSERA  
 
Expedient: 2022/367 
 
En data 26 de gener de 2022 el director de les obres d’urbanització del tram sud del Carrer 
Major i passera va entregar l’informe d’aprovació del Pla de Seguretat per a obres per a 
l’administració pública, i en la mateixa data el representant de la constructora Tebancat va 
signar la mateixa. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de l’informe municipal que 
ratifiqui l’aprovació del Pla de Seguretat de l’obra. 
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i obres públiques, 
 



La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar el Pla Seguretat i Salut de les obres d’urbanització del tram sud del Carrer 
Major i passera. 
 
 
3.6.2.- PRP2022/82 INFORME FAVORABLE DEL PROJECTE DE MILLORA CAMI 
FLUVIAL AL RIU TENES    
 
En data 24 de desembre de 2021, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besós ha lliurat a l’Ajuntament el Projecte constructiu del pont per a vianants sobre el 
riu Tenes que garanteix l’accessibilitat entre el casc urbà i el Pinar de la Riera i que 
suposa una millora en el recorregut de l’actual Camí Fluvial. 
 
De conformitat al Conveni signat entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Consorci per a 
la Defensa de la Conca del Riu Besòs, aquest últim actua d’administració actuant pel 
que fa a l’aprovació i licitació del projecte. 
 
En data 28 de desembre de 2021, mitjançant la resolució de presidència del Consorci 
número P-2021/334, es va aprovar inicialment el “PROJECTE EXECUTIU D’UN PONT 
DE VIANANTS SOBRE EL RIU TENES AL TERME MUNICIPAL DE LLIÇÀ D’AMUNT”. 
Així mateix, s’ha exposat a informació pública per anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província del 7 de gener de 2022. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal que assenyala que el projecte 
instat és conforme a les premisses i requeriments tècnics que s’han anat establint i per 
tant es conforme a la necessitats municipals que es pretenen cobrir. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Informar favorablement el Projecte constructiu amb títol “PROJECTE 
EXECUTIU D’UN PONT DE VIANANTS SOBRE EL RIU TENES AL TERME 
MUNICIPAL DE LLIÇÀ D’AMUNT”, redactat per SERPA, ENGINYERIA I 
CONSULTORIA AMBIENTAL, SL.  
 
Segon.- Posar a disposició del Consorci Besòs Tordera els terrenys de domini públic 
municipal necessaris per a l’execució de les obres. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci Besòs Tordera. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/84   SUBHASTA PUBLICA PER A L'ARRENDAMENT DE TRES 
TERRENYS MUNICIPALS PER A LA INSTALꞏLACIÓ DE TRES CASETES DE 
VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS    
 
Expedient: 2022/406 
 
En data 29 de gener de 2018, el senyor M.R. M. solꞏlicità autorització municipal per a la 
instalꞏlació de tres casetes per a la venda de productes pirotècnics a tres solars, de propietat 
municipal, situats a: 
 

a) L’Av. Països Catalans, 63  cantonada Carretera de Lliçà a Granollers, a l’aparcament 
de la piscina municipal. 



b) La Carretera de Caldes, núm. 146, d’avant l’aparcament del supermercat. 
c) Carrer del Comerç, al Polígon Industrial Can Montcau. 

 
Donat que per a l'arrendament d'un terreny municipal s'ha de convocar subhasta pública. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.-  Convocar mitjançant subhasta pública, la utilització dels següents terrenys 
municipals  situats a: 
 

a) L’Av. Països Catalans, 63  cantonada Carretera de Lliçà a Granollers, a l’aparcament 
de la piscina municipal. 

b) La Carretera de Caldes, núm. 146, d’avant l’aparcament del supermercat. 
c) Carrer del Comerç, al Polígon Industrial Can Montcau. 

 
per a la instalꞏlació d'una caseta de venda de productes pirotècnics, a cada un d’ells, amb 
les següents condicions: 
 
1. El període d'utilització serà des del 11 al 23 de juny de 2022. 
2. El tipus de licitació serà de 600,00 euros, per cada terreny. 
3. El termini de presentació de propostes acabarà el dia 31 de març de 2022. 
4. Anirà a càrrec de l'arrendatari l'abonament del subministrament d'aigua i llum que 
consumeixin, la instalꞏlació i posterior desmuntatge de la caseta i l'obtenció de la preceptiva 
autorització governativa. 
5. L'arrendatari no podrà destinar el terreny a cap altra activitat, ni realitzar obres, ni 
subarrendar-lo a tercers, obligant-se a tenir quantes autoritzacions precisin per al 
desenvolupament de l'activitat. 
 
 
4.2.- PRP2022/85   APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L’ELABORACIÓ, LA 
CONCERTACIÓ, L’EXECUCIÓ I EL FINANÇAMENT DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
DE TURISME 2022-2025 AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL.    
 
Expedient: 2022/407 
 
1 - El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, entre d’altres 
Ajuntaments de la comarca, van subscriure l’any 2014 el conveni de polítiques de 
turisme, que té per objecte l’establiment d’un marc de colꞏlaboració per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant un 
pla de turisme. Aquest conveni es va renovar l’any 2018.  
 
2.- La vigència d’aquest darrer conveni va finalitzar el 31 de desembre de 2021. 
  
3.- Enguany es proposa aprovar el contingut i la signatura del nou conveni per a 
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme 2022-2025; que implica una aportació de 1.344,22 €, a càrrec de la partida 08 
4300 22706 Projectes de Promoció Econòmica.   
 
Vista la proposta del Regidor de promoció econòmica, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del nou conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 



   
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.3.- PRP2022/86   CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PEL TRANPORT 
ESCOLAR A INSTITUTS    
 
Expedient: 2022/410 
 
1 - L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, volen 
colꞏlaborar per tal de facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació 
secundària residents a Lliçà d’Amunt.  
 
2.- Per tal de fer efectiva aquesta colꞏlaboració és necessària la signatura del conveni 
que té per objecte establir un marc de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt, amb 
les condicions que s’hi estableixen.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l’Institut Lliçà i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt.  
 
Segon.- Abonar al Consell Comarcal la quantitat de deu mil euros (10.000 EUR), per a 
finançar part del cost del transport no obligatori i dels acompanyants, que s’ingressarà, 
al compte corrent següent: ES71 0182 6035 4002 0160 0889.  
 
Tercer.- Autoritzar l’alcalde per a la signatura de la documentació que es derivi d’aquest 
acord. 
 
 
4.4.- PRP2022/87 APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I DEL PAGAMENT DE L'AJUT 
CONCEDIT A L'ENTITAT LLIÇÀ PERUANITOS MITJANÇANT CONVENI PER A 
L'ANY 2021 
 
Expedient: 2022/417 
 
Vist el conveni de colꞏlaboració signat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’entitat Associació 
Lliçà Peruanitos (CIF G64931405) per a l’any 2021, per al projecte de Biblioteca Te Leo a 
San Juan de Lurigancho (Lima - Perú). 
 
Vist l’informe tècnic emès per la regidoria de Cooperació, de 01.02.2022, favorable a la 
justificació presentada per l’entitat el 25.01.2022, i al pagament del total l’ajut, de 2.100 euros, 
com a pagament únic posterior a la justificació, segons estableix el conveni. 
 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 22 2310 48001 del Pressupost municipal de 
despeses de 2021, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’entitat Associació Lliçà Peruanitos, respecte 
la subvenció atorgada per l’ajuntament en el conveni de colꞏlaboració per a l’any 2021. 
 
Segon.- Aprovar el pagament a l’entitat Associació Lliçà Peruanitos del total ajut, per import 
de 2.100 euros, un cop justificat, amb càrrec a la partida indicada. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4.5.- PRP2022/88   APROVACIO DEL PADRÓ DE LA TAXA DE MANTENIMENT, 
NETEJA I CONSERVACIO DE LA XARXA SANEJAMENT EXERCICI 2022    
 
Expedient: 2022/434 
 
Vist el Padró de la Taxa de manteniment, neteja i conservació de la Xarxa de Sanejament 
corresponent a l’exercici de 2022, que consta de 6685 rebuts, a l’import unitari de 32,65€, 
que suma l’import total de 218.265’25 euros.  
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Padró de la Taxa de manteniment, neteja i conservació de la Xarxa de 
Sanejament corresponent a l’exercici de 2022, que consta de 6685 rebuts, a l’import unitari 
de 32,65€, que suma l’import total de 218.265’25 euros. 
 
Segon.- Exposar-lo al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per termini de quinze dies a partir 
del següent de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província. Aquest 
padró quedarà definitivament aprovat si en contra del mateix no s’hi presenten reclamacions 
en el termini establert. 
 
 
4.6.- PRP2022/89   APROVACIÓ DE SOLꞏLICITUDS D'AJUTS DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2022 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.    
 
Expedient: 2022/342 
 
Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona, del Catàleg de serveis 
2022, dins el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb termini de 
presentació de solꞏlicituds fins al 8 de febrer de 2022 per als ajuts econòmics i alguns de tipus 
tècnic i material. 
 
Vist que les regidories de l’Ajuntament, amb el vistiplau dels respectius regidors i regidores, 
estan interessades a solꞏlicitar les subvencions del Catàleg 2022 que es recullen en el 
document annex. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les solꞏlicituds de subvencions de tipus econòmic, tècnic i material, que 
s’indiquen a continuació, dins el Catàleg de serveis 2022 de XGL de la Diputació de 
Barcelona; 
 

REGIDORIA SOL. ACTUACIÓ PRESSUP. 
AJUT 

SOLꞏLICITAT



CULTURA 1 Mapa de patrimoni cultural local de Lliçà d'Amunt R. tècnic 60% cost  

JOVENTUT 2 Tallers Emancipació: Fem TEC per a joves R. material 0,00

EDUCACIÓ 3 
Actuació ecosistèmica de prevenció i intervenció per a 
la millora de l'èxit escolar 30.167,46 20.000,00

ACCIÓ SOCIAL 4 Teleassistència a Lliça d'Amunt R. material 
43% 

cofinanç.

 5 
Targeta moneder d'impacte social per als usuaris de 
Serveis socials de Lliçà d'Amunt R. material 0,00

 6 
Arranjaments d'habitatges per a gent gran a Lliçà 
d'Amunt (8 habitatges) R. material 0,00

 7 Eines gestió copagament del SAD- (TASSAD) R. material 0,00

 8 
Actuacions d'igualtat de gènere i de diversitat sexual, 
afectiva i de gènere 37.000,00 25.000,00

 9 
Atenció psicològica a totes les dones del municipi en 
situació de violència masclista 40.000,00 25.000,00

 10 Garantim el dret a l'alimentació a Lliçà d'Amunt R. tècnic 0,00

 11 Grup de suport i ajuda mútua a Lliça d'Amunt R. material  0,00

 12 
Identifiquem situacions de risc social d’infants i 
adolescents a Lliçà d’Amunt R. tècnic 0,00

 13 Programa per a la igualtat de tracte i no discriminació R. tècnic 0,00

 14 
Conviure en la diversitat per a joves de l'Espai Creix de 
can Godanya R. material  0,00

 15 Activitat artística per combatre estereotips i mites R. material  0,00

 16 Servei suport a l'Espai Creix de can Godanya R. tècnic 0,00

 17 Punt lila a festa major R. material  0,00

 ESPORTS 18 24 Hores de ciclomotors 30.000,00 5.000,00

 19 24 Hores de ciclomotors (estudi seguretat PAU) R. Tècnic 0,00

  20 Ajuts per la participació al casal esportiu d'estiu 8.000,00 3.000,00

  21 Cicle de passejades per a la gent gran 2.000,00 1.000,00

  22 Processos d’anàlisis de necessitats de serveis esportius R. tècnic 0,00

PROMOCIÓ ECO. 
I CONSUM 23 Servei Públic de Consum - OMIC Lliçà d'Amunt 30.000,00 19.400,00

 24 
Impuls al patrimoni natural i al turisme de proximitat a 
Lliçà d'Amunt 6.698,50 6.698,50

PARTICIPACIÓ 25 
Formació: kit d'eines i recursos online per a la 
participació interna R. material 0,00

 26 
Suport en el disseny del Pla d'actuació local en l'àmbit 
de l'envelliment actiu R. tècnic 0,00

NOVES 
TECNOLOG. 27 Administració electrònica 14.822,50 14.882,50

COMUNICACIÓ 28 Cartes de serveis de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt R. tècnic 0,00

MOBILITAT 29 
Millora de l'espai del vianant C. Baronia de Montbui 
amb C. Anselm Clavé (BV-1602 PK 6,5) 153.776,76 50.000,00



INFRAESTRUCT. I 
EQUIPAMENTS 30 Pla d’Autoprotecció “PAU” de la Festa Major R. tècnic 0,00

SALUT PÚBLICA 31 
Control de la tinença d’animals de companyia i creació i 
gestió de colònies de gats 85.000,00 1.000,00

  32 
Control de plagues, prevenció de la legionelꞏlosi, 
mosquit tigre 30.500,00 15.250,00

 33 Activitats per promoure hàbits i estils de vida saludables 2.000,00 2.000,00

 34 Vigilància d'establiments alimentaris 2.000,00 2.000,00

MEDI AMBIENT 35 
Actuacions informatives sobre energies renovables i 
eficiència energètica 3.000,00 1.500,00

  36 
Redacció del Pla d'Actuació per la Energia Sostenible i 
el Clima (PAESC) R. tècnic 0,00

  37 Redacció d'una ordenança de gestió de residus R. tècnic 0,00

  38 
Projecte executiu d'una caldera de biomassa per al 
pavelló municipal i escola Picots R. tècnic 0,00

TERRITORI I 
OOPP 39 Ortofoto municipal 1:1000 R. material 0,00

PROTECCIÓ 
CIVIL 40 Finançament del Servei de protecció civil 4.500,00 2.250,00

TOTAL:     479.465,22 193.981,00

 
Segon.- Trametre les solꞏlicituds de subvencions a la Diputació de Barcelona, dins el 
termini establert per a la seva presentació. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 18:55 de tot el que jo 
com a secretària certifico. 
 
 
 


