notícies de l’Ajuntament
Més de 48 mil euros en ajuts a entitats
Dins de la convocatòria de
subvencions, en règim de
competència competitiva, per
a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès
social per aquest any 2019,
la Junta de Govern Local va
aprovar l’atorgament dels següents ajuts:
- Per a activitats veïnals per
festes de barri: 9.101,14€ distribuïts entre 10 associacions.
- Per a entitats culturals que
promoguin activitats d’interès
cultural dutes a terme al propi
municipi: 17.008,08€ distribuïts entre 9 entitats.

- Per a la participació a la
festa de Carnestoltes en la
categoria de comparsa o carrossa: 250€ per a una associació.
- Per a entitats culturals per
als desplaçaments en activitats que promoguin i difonguin
el nom de Lliçà d’Amunt fora
de l’àmbit local: 2.199,43€
distribuïts entre dues entitats.
- Per a entitats juvenils:
2.500€ distribuïts entre dues.
- Per a associacions educatives: 6.999,06€ distribuïts entre sis.
- Per a projectes d’acció so-

cial: 550€ distribuïts entre
dues associacions.
- Per a activitats de gent
gran: 1.750€ distribuïts entre
dues associacions.
- Per a esdeveniments i actes
esportius puntuals: 6.500€
distribuïts entre 6 entitats.
- Ajuts per a esportistes locals d’alt nivell que a conseqüència de la seva pràctica
esportiva promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt
fora de l’àmbit local: 600€ per
a una esportista.
- Per a associacions veïnals:
734€ distribuïts entre tres.

Menjador solidari a domicili

Aquest estiu, l’Ajuntament, a
través de la regidoria d’Acció
social, torna a oferir el servei
de menjador solidari a domicili als nens i nenes amb menys
recursos econòmics i que habitualment disposen de beca
de menjador durant el curs
escolar. D’aquesta manera, es
garanteix que aquests nens i
nenes més vulnerables, al voltant d’un centenar, puguin fer
un àpat equilibrat al dia.
Per altra banda, aquest estiu,

també es manté el servei de
menjador solidari a domicili al
col·lectiu de persones grans
del municipi que viuen soles,
una iniciativa amb bona acollida i ben valorada. La visita
diària per portar aliments té
una doble finalitat, l’alimentació i el suport social. Els
beneficiaris són 38 persones
usuàries dels Serveis Socials
Municipals, els quals avaluen
i fan la concessió del servei,
sufragat econòmicament per

Darrer Ple del mandat

El Ple de l’Ajuntament va celebrar la darrera sessió del mandat el passat 12 de juny per tal
d’aprovar les actes de les sessions anteriors corresponents
als dies 28 de març, 1 d’abril,
11 d’abril i 29 d’abril, les quals
es van aprovar amb una petita
esmena sol·licitada pel regidor
no adscrit referent a l’acta del
28 de març.
L’Alcalde en funcions, Ignasi
Simón, va acomiadar el mandat dient que han estat 4 anys
intensos, de molta i molt bona
feina per al poble, i va agrairho a tots els regidors. Simón
va tenir paraules especials per
als regidors que no repetiran
en el proper mandat.

El portaveu d’ERC, Joaquim
Ferriol, que no repetirà com a
regidor, va expressar que han
estat 16 anys molt enriquidors,
tant professional com personalment, una experiència apassionant. També va dir que la gent
hauria de ser més conscient de
la importància de la política i de
la participació, i que hauria d’exigir més a l’Ajuntament, una tasca que ara ell farà com a ciutadà.
També va tenir paraules d’agraïment a tota la gent que ha anat
coneixent en aquesta etapa.
El portaveu d’ICV-EUiA, Antonio
Polo, va comentar que havia estat molt enriquidor treballar amb
gent amb tanta experiència, va
demanar disculpes per si algú

l’Ajuntament.
El repartiment dels aliments,
que es fa diàriament al domicili dels beneficiaris, compta
amb la col·laboració altruista
de persones voluntàries del
municipi, que ja participen o
han participat en altres iniciatives municipals. L’Ajuntament els agraeix aquesta
tasca desinteressada i de
gran vàlua que fa possible la
realització d’aquest i altres
projectes.

s’havia sentit ofès per alguna actitud o paraula seva, i va donar
les gràcies als regidors que no
seguiran per la feina feta.
El portaveu de CiU, Manel Busquets, també va dir que s’havia treballat molt durant aquest
mandat i va tenir paraules
d’agraïment per als treballadors
de l’Ajuntament.
El regidor no adscrit, Francisco Javier Millán, va felicitar el
PSC per la majoria absoluta, va
tornar a parlar del cordó sanitari fet al PP deixant-lo fora de
l’acord de govern, va dir que
havia estat una etapa molt gratificant i va comentar que continuaria sent critíc amb caràcter
constructiu i constitucionalista.
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