
  
 

 

1ª sessió ordinària del Consell sectorial de dinamització econòmica i social de Lliçà d’Amunt 

16 de setembre de 2021 a les 18.00 h.      

Lloc:  Biblioteca Ca l’Oliveres 

____________________________________________ 

ASSISTENTS  

President: 

- Simón i Ortoll, Ignasi. Alcalde. 
 
Sots-president: 

- Palet Rodríguez, Marc. Regidor de Promoció Econòmica. 
 

Vocals: 

- Alonso Masanas, Bernat. President de l’associació Comerços i Serveis Lliçà d’Amunt. 
- Busquets Mateu, Manel. Representant de Junts per Lliçà d’Amunt. 
- Martínez i Asensio, Iban. Representant d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
- Montes Cabot, Anna. Representant del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes. 
- Polo Lama, Antonio. Representant de En Comú Podem. 
- Vera Brau, Josep Oriol. Representant de Ciutadans. 

 
Secretari: 

- Pardo Garcia, Àlex. Tècnic de Promoció Econòmica. 
____________________________________________ 

Ordre del dia:  

1. Constitució del Consell. 
 

2. Oficina Covid i Subvencions autònoms i microempreses 2020 i 2021. 
 

3. Centre d’activitats empresarials “La Llançadora”. 
 

4. Nova associació “Comerços i Serveis Lliçà d’Amunt”. 
 

5. Programa “Treball, talent i tecnologia” 2021-2022, Diputació de Barcelona. 
 

6. Pla “Millorem l’Ocupació”, estudi Can Montcau i convocatòries. 
 

7. Grup de treball “Polígons d’Activitat Econòmica”, Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

8. Vídeo promocional Turisme, Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

9. Afectació de les obres d’Anselm Clavé al Mercat setmanal. 
 

10. Objectius, línies d’actuació i noves propostes. 
 

11. Calendari 2022 del Consell. 



  
 

 

 
1) Constitució del Consell. 
 

L’Alcalde dona la benvinguda i un cop feta la ronda de presentacions queda constituït el Consell. 

A continuació s’exposa l’ordre del dia. 

 

2) Oficina Covid i Subvencions autònoms i microempreses 2020 i 2021. 
 
El regidor de Promoció Econòmica explica les mesures i accions dutes a terme en matèria de 
promoció econòmica i desenvolupament local, en el marc de l’oficina Covid, i que van ser 
consensuades en el seu moment en conjunt amb els diferents partits polítics de l’oposició. 
 
Bernat Alonso agraeix la difusió feta i les visites als diferents negocis locals realitzades pel 
regidor. A la vegada expressa la necessitat de facilitar el procediment de sol·licitud; opinió que 
també assevera Antonio Polo. 
 
 
3) Centre d’activitats empresarials “La Llançadora”. 
 
Marc Palet exposa les característiques de l’espai, els despatxos i els serveis que s’ofereixen; així 
com enumera les activitats allotjades actualment. 
 
El secretari consulta la possibilitat de revisió dels horaris i els preus, donat que s’han d’acordar 
de manera anual segons el reglament de funcionament del centre. 

- En aquest sentit, de manera unànime es proposa ampliar els horaris el màxim possible 
de dilluns a diumenge. 

- Respecte al preu s’acorda mantenir els 20€/mes per l’any 2022, així com realitzar un 
estudi de costos de l’exercici 2021, a petició d’Iban Martínez, per tal de poder valorar 
amb millor criteri la fixació de preus per properes revisions. 

 
Antonio Polo proposa realitzar una visita conjunta a les instal·lacions. 
 
 
4) Nova associació “Comerços i Serveis Lliçà d’Amunt”. 
 
Bernat Alonso presenta la nova associació “Comerços i Serveis Lliçà d’Amunt”, la qual presideix, 
i explica la intenció de formalitzar un nou conveni amb l’Ajuntament per dur a terme accions de 
promoció local en la campanya de Nadal. 
 
Manel Busquets i Iban Martínez remarquen la importància de fidelitzar i atraure els clients a les 
diferents zones comercials, així com de col·laborar entre els associats per la implantació de 
promocions conjuntes. 
 
Marc Palet remarca que, tot i la dispersió territorial del municipi i les seves zones comercials, és 
important que aquesta atracció i la generació de sinèrgies possibiliti que les persones 
consumidores accedeixin a més d’un establiment quan fan un desplaçament. 
 
 
 



  
 

 

 
5) Programa “Treball, talent i tecnologia” 2021-2022, Diputació de Barcelona. 
 
El tècnic de Promoció Econòmica exposa el programa “Talent, treball i tecnologia” impulsat la 
Diputació de Barcelona, així com els imports de la subvenció i les línies previstes d’actuació per 
l’any 2021 en matèria d’Ocupació. En matèria empresarial s’informa que es transferirà el 50% al 
Servei d’Empresa i Ocupació per tal de desenvolupar accions vinculades al sector agrari i la 
restauració. 
 
Anna Montes explica el projecte “Vall del Tenes agrària”, sorgit del Pla de dinamització agrària, 
dins del vigent pla d’acció 2021-2025. 
 
Antonio Polo posa en valor els orígens del pla en conjunt amb la pagesia del municipi, i remarca 
la importància d’unificar el sector en el territori de la Vall del Tenes. 
 
Ignasi Simón informa dels avenços en el projecte d’ubicació del centre comarcal de distribució 
de producte agrari de Can Malé, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
6) Pla “Millorem l’Ocupació”, estudi Can Montcau i convocatòries. 
 
Àlex Pardo exposa les dades de gener a juliol del Pla “Millorem l’Ocupació” i de les diferents 
convocatòries temporals de personal realitzades. 
 
També s’esposen els resultats de l’estudi d’impacte en l’ocupació del polígon de Can Montcau 
realitzat per l’àrea. A la vegada l’Alcalde informa que hi hauran tres noves ubicacions d’empreses 
al polígon industrial Tenes. 
 
 
(a les 19:15h Anna Montes abandona la sessió) 
 
 
7) Grup de treball “Polígons d’Activitat Econòmica”, Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
El secretari exposa les accions portades a terme en el grup de treball de polígons, en el qual es 
participa com a municipi adherit amb conveni. També s’informa del nou portal de polígons 
Polígons del Vallès Oriental (vallesoriental.cat) i de la creació de l’Observatori de PAEs (amb 
informe trimestral). 
 
 
8) Vídeo promocional Turisme, Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Marc Palet informa de la realització d’un vídeo promocional de turisme del municipi, gravat el 
passat diumenge dia 05/09/21 dins el marc de la campanya “Apropa’t i viu” del Consell 
Comarcal. Explica que l’eix principal són les rutes i camins del municipi, en aquest cas filmats 
amb bicicleta, així com les ubicacions escollides aprofitant la realització de les 24 hores del motor 
i del mercat setmanal dels diumenges. 
 
 
 
 

http://poligons.vallesoriental.cat/


  
 

 

 
9) Afectació de les obres d’Anselm Clavé al Mercat setmanal. 
 
El regidor exposa les accions dutes a terme per pal·liar els efectes del canvi d’ubicació del mercat 
durant les obres d’Anselm Clavé, entre elles la senyalització d’accessos i aparcaments, la difusió 
d’un mapa d’accessos, la reserva de places PMR, la ubicació de lavabos portàtils, així com la 
contractació d’un vigilant de reforç. 
 
L’Alcalde planteja la possibilitat de retorn del mercat a l’avinguda Països Catalans a finals 
d’octubre, en cas que la ubicació actual no esdevingui definitiva. 
 
 
10) Objectius, línies d’actuació i noves propostes. 
 
Ignasi Simón explica les noves mesures de suport a autònoms i microempreses acordades a la 
darrera reunió de la mesa de coordinació de l’oficina Covid, orientades a aquells negocis de 
recent creació que van suportar despeses sense poder portar a terme la seva activitat amb 
normalitat. En aquest sentit, Antonio Polo exposa el cas de la cooperativa Unitum SCCL, a la qual 
se li va denegar l’anterior subvenció per incompliment de les bases, i que en aquest cas es podria 
presentar a la nova convocatòria, entre d’altres negocis del teixit local. 
 
El tècnic de Promoció Econòmica planteja la possibilitat de participació del Consell en la definició 
i elaboració de noves propostes per les actuacions de l’àrea, entre elles la celebració del 25è 
aniversari del mercat setmanal, la campanya de Nadal en col·laboració amb l’associació 
“Comerços i Serveis Lliçà d’Amunt” o les accions de l’esmentat programa “Talent, treball i 
tecnologia” per l’any 2022. 
 
 
11) Calendari 2022 del Consell. 
 
S’acorda realitzar la segona sessió ordinària del Consell durant la segona quinzena de gener de 
l’any vinent, prèvia convocatòria. 
 
 
 
Finalitza la sessió a les 20:00h. 
  


