
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, ALS CENTRES CÍVICS, PER A L’ANY 2022. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2022-CC 
 
1.- Normativa reguladora de la convocatòria 
 
La present convocatòria d’ajuts per a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social, 
de l’àmbit dels centres cívics per a l’any 2022, es regula per les Bases reguladores 
específiques per a la concessió anual de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès social de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, aprovades per la Junta de Govern Local el  3 de febrer de 2020, i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 10 de juliol de 2020 
(https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf), en la seva part general aplicable a 
tots els projectes i activitats, per l’Annex 8 que recull les Bases específiques de les 
subvencions per a projectes i activitats als Centres cívics, i per aquesta convocatòria. 
 
2.- Beneficiaris 
 
Poden ser beneficiaris dels ajuts les entitats inscrites al REMAE que compleixin els 
requisits establerts a les Bases reguladores. 
 
3.- Objecte, finalitat i període d’execució 
 
Aquests ajuts s’adrecen a les associacions per a l’organització en 2022, d’activitats 
socioculturals que permetin oferir a la població coneixements sobre matèries diverses i 
aconseguir cohesió social al barri. 
 
4.- Criteris de valoració 
 
Els criteris objectius d’atorgament dels ajuts són els indicats en la base específica 6, de 
l’Annex 8-Bases específiques de les subvencions per a projectes i activitats als Centres 
cívics, de les Bases reguladores. 
 
5.- Quantitat total i consignació pressupostària 
 
La dotació de la convocatòria és de 2.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
de subvencions de la regidoria de Cohesió Social, 24 3370 48000 del pressupost 
municipal de despeses per a l’any 2022. 
 
6.- Import individual dels ajuts 
 
Les subvencions s’atorgaran a les sol·licituds presentades d’acord amb la valoració que 
obtinguin, per una quantitat màxima de 800  euros. 
 
7.- Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds han d’adjuntar la documentació indicada en la base reguladora 5. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb l’establert en l’article 6 de las Bases 
generals reguladores, dins el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
El model de sol·licitud i dels altres documents exigits en la base reguladora 5, estaran 
disponibles a la web municipal o a l’OAC, i la documentació es presentarà 

https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf


telemàticament a través de la web municipal http://www.llicamunt.cat, amb signatura 
digital, segons indica la base reguladora 6. 
 
8.- Justificació i pagament 
 
El termini màxim per presentar la justificació serà el dia 30 de novembre de 2022, i s’ha 
de fer telemàticament. 
 
Les subvencions hauran de justificar-se d’acord amb la base reguladora 18. S’haurà 
d’aportar una còpia de totes les factures i/o tiquets que es presentin en la relació de 
despeses per justificar l’ajut atorgat. S’ha de justificar, com a mínim, la quantitat 
atorgada. 
 
Es farà un sol pagament de l’ajut, un cop justificada correctament la totalitat de la 
subvenció. 
 
Lliçà d’Amunt, 14 de març de 2022 
L’alcalde, Ignasi Simón i Ortoll 
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