
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
25 D’ABRIL DE 2022 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 18:05 
Hora que acaba: 19:00 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Ortoll 
Maria del Mar Pedrerol Vilalrroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
 
També assisteixen, en qualitat de convidats: 
 
Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Albert Iglesias Boza 
 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària.  
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’acorda aprovar l’acta de les dues darreres sessions efectues per la Junta de Govern Local, que foren 
l’ordinària i l’extraordinària pública del dia 11 d'abril de 2022 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’ACORDA APROVAR la Relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagament 
número: O/2022/20, que conté els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement 
d’Obligació: 
 

- Ausolan RCN, SLU; monitoratge beques ajuntament; d’import 3.736,84€; amb càrrec a la partida 
04/2310/48002. 



 
 
- Ausolan RCN, SLU; monitoratge beques 

ajuntament; d’import 3.538,08€; amb càrrec a la partida 04/2310/48002. 
- Endesa Energia SAU, consum electricitat; d’import 4.534,28€; amb càrrec a les partides 

24/3370/22100, 16/9200/22100 i 15/1650/22100. 
- Endesa Energia SAU, consum electricitat; d’import 29.897,65€; amb càrrec a les partides 

03/320/22100, 07/3420/22100,  09/3230/22100, 24/3370/22100, 16/9200/22100 i 
15/1650/22100. 

- ABS Informàtica SL; Contracte manteniment Simplifica 3.0 amb actes i acords, padró d’habitants 
amb mòdul eleccions; d’import 3.705,61€; amb càrrec a la partida 15/9200/21600. 

- Vivers de Cardedeu SA; Acer fresmani i altres, servei de lliurament i embalatges; d’import 
36.52,34€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Jardineria Pedrerol SCP; Servei de manteniment i neteja de jardins i zones verdes municipals; 
d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000. 

- Comercial Gasuir SL; venta manual; d’import 3.439,60€; amb càrrec a la partida 16/9200/22103. 
- Consorci Besòs Tordera, Prestació del servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, gener 22; 

d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 
- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà d’Amunt, gener 

22; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 
- Consorci Besòs Tordera, Prestació del servei de clavegueram de Lliçà d’Amunt, febrer 22; 

d’import 8.756,61€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 
- Consorci Besòs Tordera, obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà d’Amunt, febrer 

22; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 15/1600/21000. 
- Transports i Serveis Pou Padrós SL; condicionament de pas per vianants, d’import 3.254,90€; 

amb càrrec a la partida 25/4540/21000. 
- Becerra i Navarro SL; reparació de contenidors grisos; d’import 6.519,48€; amb càrrec a la 

partida 18/1621/62300. 
- Torrell Mayorgas, Josep Manel (Vehicles d’ocasió); Ford Trànsit conect.; d’import 13.499,99€; 

amb càrrec a la partida 17/9200/62400. 
 
 
3.- PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2022/381 APROVACIO DE LES BASES PER LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
DE TÈCNIC-A D’EDUCACIO    
  
Expedient: 2022/1747 
 
Redactades les bases que regiran el procés de provisió definitiva del lloc de treball tècnic-a 
d’educació, adscrit/a al departament d’educació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és possible efectuar la 
convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a l’aprovació de les bases que 
regeixen el procés selectiu. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu de provisió definitiva del lloc de treball 
de tècnic-a d’educació, adscrit/a al departament d’educació de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
Segon.- Publicar l’anunci de les bases que regiran el procés selectiu al e-tauler i a la pàgina web 
municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 



 
 
 

 
3.1.2.- PRP2022/385   APROVACIO DE LES BASES PER LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE 
TREBALL DE TECNIC-A D’EDUCACIO INFANTIL A TRAVÉS DE CONCURS-OPOSICIO    
 
Expedient: 2022/1750 
 
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una 
borsa de treball  per cobrir necessitats de personal temporals, adscrita al departament de les 
Escoles Bressol de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 

 
Atès que en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, en relació amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, és possible efectuar la 
convocatòria de les proves simultàniament, amb la subjecció a l’aprovació de les bases que 
regeixen la convocatòria. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per constituir una borsa de treball per cobrir 
necessitats de personal temporals mitjançant concurs-oposició, adscrita al departament d’Escoles 
Bressol de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 
 
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis al e-tauler 
de la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, considerant-se definitivament aprovades en el cas que no es 
produïssin reclamacions. 
 
Tercer.- Convocar per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a d’educació infantil adscrita al 
departament d’Escoles Bressol de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de 
la convocatòria. 
 
 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
3.2.1.- AJUTS A FAMÍLIES 
 
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: 
 

- PRP2022/380, E.D.A., ajut de 360€, targeta moneder alimentació i higiene. Promoció dona. 
- PRP2022/382, D.M.M.; ajut de 400€ targeta moneder per infància en risc 
- PRP2022/383, A.J.G.; ajut de 300€ renovació targeta moneder d’alimentació i higiene 
- PRP2022/384, M.R.M.G.; ajut de 120€ per a transport, Promoció dona 
- PRP2022/387, E.S.M., ajut de 100€ per a medicació. Promoció dona. 
- PRP2022/389, A.M.P.R.; ajut de 800€ per a transport a Centre especialitzat 
- PRP2022/390, A.A.R.V., ajut de 200€ targeta moneder per a infància en risc. 
- PRP2022/391, S.T.R., ajut de118.05€ per a transport 
- PRP2022/392, A.V.O., Servei Teleassistència, copagament de 7,53€ mensuals 
- PRP2022/393, R.M.B., Servei Teleassistència, copagament de 7,53€ mensuals 
- PRP2022/394, C.M.R., ajut de 210€ recàrrega targeta moneder 
- PRP2022/396, J.D.A. i J.C.O., Servei d’àpats a domicili. 
- PRP2022/398, J.C.O., Servei d’àpat diari 



 
 
- PRP2022/399, A.O.E, ajut de 480€, renovació 

targeta moneder 
- PRP2022/400, E.R.A., ajut SAD TF + Auxiliar de neteja 
- PRP2022/401, P.F.F.; ajut de 100€ per a farmàcia, Promoció dona. 
- PRP2022/402, H.M.M., ajut de 210€ per alimentació i higiene i ajut de 30,50€ per a transport 
- PRP2022/403, A.I.M.S., ajut de 420€ ajut de 420€ per a alimentació i higiene i banc d’aliments 

 
 
3.2.2.- PRP2022/388 APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PELS AJUTS DE 
MATERIAL I SORTIDES ESCOLARS; I AJUTS DE QUOTES I MENJADOR PER LES ESCOLES 
BRESSOLS DEL CURS 2022-2023.    
 
Expedient: 2022/1842 
 
La Regidoria d’Acció Social ha presentat a la Junta de Govern Local les Bases reguladores dels Ajuts 
escolars pel curs 2022-2023 en matèria de quota i menjador de les escoles bressol i material/sortides 
escolar del nostre municipi.  
 
Es proposa establir el període de sol·licituds, telemàticament a través del web municipal, del 16 al 29 de 
maig de 2022. 
 
Posteriorment es valorarà tècnicament cada sol·licitud segons els barems econòmics i socials establerts 
en les bases aprovades.  
 
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les Bases reguladores dels ajuts escolars pel curs 2022-2023 en matèria de quota i 
menjador de les escoles bressol i material/sortides escolar del nostre municipi. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a tots els centres escolars de primària i secundària de Lliçà d’Amunt i 
les escoles bressols municipals per fer-ne la màxima difusió entre les famílies.   
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3.3.- SERVEIS TÈCNICS 
 
3.3.1.- PRP2022/374   APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L'ANTIC 
SAFAREIG DEL RIU TENES I ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS    
 
Expedient: 2022/1695 
 
Es preveu executar la restauració dels actuals safareigs situats en el camí de la llera del Riu Tenes, a 
nivell d’adequació dels seus elements constructius i de l’accés. 
 
S’ha presentat el projecte corresponent redactat per l’arquitecte J. M. C. que ha estat degudament revisat 
i es proposa a aprovació inicial  
 
Vista la proposta de la Regidora de Territori i obres públiques, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 



 
 
Únic.- Aprovar inicialment el Projecte de 

restauració de l’antic safareig del riu Tenes i adequació de l’accés. 
 
 
3.4.- SECRETARIA 
 
3.4.1.- PRP2022/375 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ 
MUNICIPAL (LOT 1) I DECLARAR DESERT EL REPARTIMENT DISSEMINAT I ALTRES (LOT 
2)    
 
Expedient: 2022/439 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a l’adjudicació del 
contracte del servei de repartiment del butlletí municipal Informa’t ( lot 1) i el repartiment en els 
disseminats, barris de Les Oliveres i Can Franquesa (lot 2). 
 
Vist que, pel que fa al lot 1, s’ha estimat com a correcta i degudament motivada, una vegada 
acreditat el compliment dels requeriments efectuats a les empreses proposades (alhora que única 
empresa presentada), tot això dins de termini. 
 
Vist que, pel que fa al lot 2, no s’ha presentat cap oferta.  
 
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de repartiment del butlletí municipal Informa’t ( lot 1) a la 
següent empresa: 
 
- DISTPUBLIC, Servicios de Publicidad S.L., d’acord amb la següent puntuació obtinguda pels 
licitadors, :  
 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, informant-lo que la formalització del contracte 
s’entendrà efectuada amb l’adjudicació del contracte. 
 
Tercer.- Declarar deserta la licitació del servei de repartiment del butlletí municipal Informa’t en els 
disseminats, barris de Les Oliveres i Can Franquesa (lot 2). 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.4.2.- PRP2022/377  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE MONITORATGE ESPORTIU    
 
Expedient: 2022/813 
 



 
 
Vista la proposta formulada per la Mesa de 

Contractació del Procediment per a l’adjudicació del contracte del servei de 
monitoratge per a les activitats físiques i esportives a desenvolupa a les instal·lacions municipals 
segons les necessitats de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i havent-se estimat 
com a correcta i degudament motivada, una vegada acreditat el compliment dels requeriments 
efectuats a les empreses proposades, tot això dins de termini. 
 
Vist l’informe favorable de la fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que té reconegudes legalment, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de monitoratge per a les activitats físiques i esportives a 
desenvolupar a les instal·lacions municipals, a l’empresa SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS S.L. 
d’acord amb la següent puntuació obtinguda pels licitadors: 
 
Licitador Proposta econòmica  Puntuació 

  Cycling AADD i Altres Cycling AADD 
Experiènci

a 
TOTA

L 
Fitness Project 
Center SL 

                                     
26,78 €  

             21,07 
€  20 20 10 50 

Sportise Creative 
Solutions, SL 

                                     
26,75 €  

             21,05 
€  20 20 10 50 

Llop Gestió 
Esportiva SL 

                                     
35,50 €  

             28,00 
€  0 0 10 10 

Geoffroy Molina 
                                     
35,72 €  

             28,10 
€  0 0 10 10 

IPRES  
                                     
26,78 €  

             21,07 
€  20 20 0 40 

 
Fitness Project Center SL i Sportise Creative Solutions SL han obtingut la mateixa puntuació, 
prevalent l’oferta amb una proposta econòmica més baixa segons els plecs de claúsules.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer 
a la signatura a partir del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en la licitació. 
 
Quart.- Publicar aquesta acord juntament amb tots els informes al Perfil del contractant. 
 
 
3.5.- INTERVENCIÓ 
 
3.5.1.- PRP2022/386   DEVOLUCIÓ INGRÉS INDEGUT  
  
Expedient: 2022/1767 
 
Vist l’informe del tresorer, que es transcriu parcialment a continuació; 
 

“TERCER.- Objecte de l’expedient: 
 
L’empresa SOLARPRAT 2020, SLha ingressat per duplicat 253,82 € referents al pagament de 
la Taxa i l’ICIO. El primer pagament el van fer el 31/01/22, i el segon el dia 10/03/22, ambdós 



 
 
amb el concepte “ENTRA-2022-321” i per 

transferència al compte corrent de Caixabank (******6296) titularitat de 
l’ajuntament. 
 
QUART.- Consten en l’expedient els requisits establerts per la legislació aplicable: 
 
- Documentació que acredita la procedència de la devolució. 
- Menció exacta de les dades identificatives de l’ingrés realitzat. 
- Constància de les dades necessàries per a la identificació i pagament. 
 
Per tot això exposat, s’informa favorablement la proposta de devolució d’ingressos 
indeguts efectuada per SOLARPRAT 2020, SL, en motiu de pagament duplicat.” 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- : Aprovar la devolució d’ingressos indeguts descrits en la part expositiva. 
 
 
3.5.2.- PRP2022/397 APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE L’ALIANÇA DE L’AJUT 
PER A ACTIVITATS CULTURALS I ESPECTACLES INFANTILS DINS EL CONVENI AMB 
L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2022 (MESOS DE GENER I FEBRER).    
 
Expedient: 2022/1881 
 
Vist l’informe tècnic de la regidoria de Cultura de 20 d’abril de 2022, favorable respecte la justificació 
presentada per l’entitat Ateneu L’Aliança, de l’ajut per l’organització d’activitats culturals i espectacles 
infantils dels mesos de gener i febrer de 2022, en el marc del conveni entre l’Ajuntament i l’Aliança per a 
l’any 2022, que es transcriu a continuació:  
 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ATENEU L’ALIANÇA EN CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I 
ESPECTACLES I NFANTILS EN EL MARC DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ 
D’AMUNT I L’ATENEU L’ALIANÇA PER A L’ANY 2022 

 
En data 5 d’abril, amb números de registre d’entrada 4447 i 4448, l’entitat Ateneu l’Aliança 
presenta documentació per justificar la subvenció concedida per a la organització d’ACTIVITATS 
CULTURALS i ESPECTACLES INFANTILS en el marc del conveni de col·laboració vigent. 

 
El conveni de col·laboració signat amb l’entitat el passat juliol de 2017 contempla el suport 
econòmic de l’Ajuntament a l’entitat amb la quantitat de 15.000,00€ en concepte d’organització 
d’una programació estable d’activitats culturals, i de 6.000,00€ per a la organització d’un cicle 
d’activitats i espectacles infantils. 

 
Revisada la documentació aportada es comprova que l’entitat presenta relació de factures 
degudament complimentada, una fitxa resum de l’activitat, una memòria d’activitat amb el 
pressupost econòmic i els cartells utilitzats per la difusió on es verifica que s’inclogui la imatge 
corporativa de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt com a ens col·laborador. 

 
A la factura ACT-5105 d’Actura 12 SL, la qual contempla despeses per les activitats DO Vall del 
Tenes del 4 de febrer, Lliksound del 25 de febrer i Dit al Nas del 26 de febrer, es comprova que 
hi ha hagut una errada en la suma total de les despeses destinades a les activitats i es corregeix 
l’import d’aquesta factura a l’activitat de l’infantil Dit al Nas. 

 



 
 
Adjunto a aquest informe un quadre resum amb la 

validació de la justificació presentada per l’entitat on s’accepten 
despeses per import de 5.041,90€ en quant a la programació d’activitats i de 1.874,29€ en 
referència a la programació d’espectacles infantils. 

 
CONCLUSIÓ 

 
Per tot l’exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui fer efectiu el 
pagament de l’import de 6.916,19€ en concepte d’activitats culturals i infantils programades entre 
els mesos de gener i febrer de 2022.” 

 
Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de despeses de 
2022, per atendre aquest pagament. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Ateneu L’Aliança, de l’ajut per a l’organització d’activitats 
culturals i espectacles infantils programades entre els mesos de gener i febrer de 2022, en el marc del 
conveni amb entre l’Ajuntament i l’entitat per a l’any 2022. 
 
Segon.- Aprovar el pagament de 6.916,19€ a l’Ateneu l’Aliança, en concepte d’ajut per a activitats dels 
mesos de gener i febrer de 2022, dels quals corresponen 5.041,90€ a activitats culturals, i 1.874,29€ 
a espectacles infantils. 
 
 
4.- AFERS SOBREVINGUTS 
 
4.1.- PRP2022/409 APROVACIÓ DEL PAGAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE L’IMPORT D’ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ D’EMISSORES EN VEHICLES 
DE L’ASSOCIACIÓ. 

Expedient: 2022/1928 
 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF G62906037), per a l’any 2021. 
 
Atès el conveni entre l’Ajuntament i l’Associació de data 16.12.2021, per a l’atorgament d’una subvenció 
per finançar la renovació de la flota de vehicles per l’Associació, per prosseguir amb la realització 
adequada de les tasques que li són pròpies. 
 
Davant la necessitat de dotar els vehicles de l’Associació amb els equips electrònics necessaris per a 
les tasques a què es destinen, i havent presentat l’Associació el següent pressupost per a l’adquisició i 
instal·lació d’emissores, per tal que l’Ajuntament faci el pagament avançat per l’import indicat, a justificar 
amb la posterior factura definitiva: 
 
EXPOCOM S.A. (CIF: A08617581) 
Data: 14.02.2022 
Ref. 20220214_JMZ037 
Descripció material: 
-2 Equip base/mòbil DM4400e VHF, alimentació a 12v.: Pvp Unit. 412,00€, Pvp Total 824,00€ 
-1 Treballs instal·lació de 4 equips en 4 vehicles: ..... Pvp Unit. 1.230,00€, Pvp Total 1.230,00€ 
Total Parcial:.. 2.054,00 € 



 
 
IVA 21%:........    431,34 € 

Total............... 2.485,34 €  
 
En vista de la necessitat de finançament dels equips indicats, atès l’acord de Junta de Govern Local de 
21 de març de 2022 de revocació de la part pendent de justificació del conveni de col·laboració 2021, i 
vist que hi ha l’obligació amb saldo ABO 220210019685, de 3.688,35 €, de l’exercici tancat 2021, 
corresponent a aquest conveni. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament a la l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (CIF 
G62906037), de 2.485,34 € per a l’adquisició i instal·lació d’equips electrònics en vehicles de 
l’Associació, a càrrec de l’obligació indicada anteriorment. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4.2.- PRP2022/412 SUPORT AL PROJECTE " COMPARTEIX LA TEVA SOLITUD" 
 
Expedient: 2022/1931 
 
Vist el projecte “Comparteix la teva Solitud” que presenta l’Associació Gent Gran de Lliçà d’Amunt a 
la convocatòria de subvenció de la Diputació de Barcelona, sent una condició per obtenir la subvenció 
tenir el suport de l’Ajuntament. 
 
Atès que aquest projecte no suposa cap despesa per a l’Ajuntament. 
 
Atès l’interès de l’Ajuntament en fomentar que les associacions tinguin iniciatives i projectes d’interès 
social i de millora de la qualitat de vida de les persones. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Donar el vist i plau de l’Ajuntament al projecte “Compateix la teva solitud”, redactat per  l’Associació 
de Gent Gran de Lliçà d’Amunt, que no suposa cap despesa per a l’Ajuntament. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 19,00 h., de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 


