ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 20 D’OCTUBRE DE 2021
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 17:30
Hora que acaba: 17:55
PRESIDEIX
Ignasi Simon Ortoll
ASSISTENTS
Ignasi Simon ortoll
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Fran Sánchez Castilla
Lourdes Estéfano Orozco
Abert Iglesias Boza
David Morales Campos

ACTUA COM A SECRETÀRIA
Gemma Navarro Medialdea, secretària.
Assisteixen en qualitat de convidats:
Maria Lourdes Martín Montero
Felicita Romero Olivares
Marc Palet Rodríguez
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 6 d'octubre de 2021
2.- DESPESES
S’acorda aprovar la Relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de
pagament número O/2021/51, que conté els següents documents d’Autorització,
Disposició i Reconeixement d’Obligació:
-

Ausolan SLU; menú infantil escoles Picots, Rosa Oriol, Martí i Pol. Casal Jove;
d’import 14.813,15€; amb càrrec a la partida 02/3300/22609.
Produccions Artístiques Victori SL; contracte actuació Hotel Cochambre el 9 de
setembre 2021; d’import 7.260€; amb càrrec a la partida 02/3300/22609
Rafael Garcia Cabello, Espectacle piromusical “Gaman” Festa Major 2021;
d’import 3.993€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.

-

Especialidades Eléctricas Lausan SAU; motor reconstrucció motor; d’import
4.222,42€; amb càrrec a la partida 24/1532/21400.
A.R.A. SO Sonorització i Ilꞏluminació SL; Serveis de producció tècnica,
sonorització i ilꞏluminació concert LNDB i Hotel Cochambre; d’import 4.315,36€;
amb càrrec a la partida 02/3300/22609.
Sabavial; Servei de manteniment de la pintura viària; d’import 3.533,20€; amb
càrrec a la partida 2571532/21000.
Servobiat; Ctra, Palaudàries 55; d’import 3.366,22€; amb càrrec a la partida
25/1532/21000.
Transports i Serveis Pou Padrós SL; bassa i pàrquing circuit 24 Hores; d’import
5.420,80€; amb càrrec a la partida 25/1532/21000.
Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei d’acollida i manteniment
de gossos en custòdia; d’import 3.388€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699.
Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei d’acollida i manteniment
de gats custòdia; d’import 3.394,05€; amb càrrec a la partida 13/1700/226999.
Sabavial SL; Servei de manteniment de la pintura viària per quatre jornades
mensuals; d’import 3.533,20€; amb càrrec a la partida 11/4400/22699.
Arbocat SL; uniformitat personal; d’import 3.524,13€; amb càrrec a la partida
18/1621/21400.
Becerra&Navarro SL; reparació de contenidors grisos i blaus; d’import
8.692,64€; amb càrrec a la partida 18/1630/22699.

3.- PROPOSTES
3.1.- RECURSOS HUMANS
3.1.1.- PRP2021/818 RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT
D’UNA INTEGRADORA SOCIAL
El senyor Alcalde, per Decret número 1043 de 13 d’octubre de 2021, va resoldre el
següent:
“Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs-oposició per la
provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar, adscrit/a inicialment al lloc de treball
d’integrador/a social, al departament d’Acció Social, grup C1, com a personal laboral
temporal de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
HE RESOLT:
Primer: Nomenar a la senyora A. S. P. com a tècnica auxiliar, adscrita inicialment al
lloc de treball d’Integradora Social del departament d’Acció Social, grup C1, en el
personal laboral temporal de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
Segon: Comunicar als interessats el seu nomenament.
Tercer: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart: Que es ratifiqui aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.”
En compliment de la mateixa resolució, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 1043 de 13 d’octubre de 2021.

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:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PRP2021/790, D.L.J., un ajut de 360€ targeta moneder, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/808, M.P.G., un ajut de 647,68€ de menjador escolar per a dues menors,
del 18/10/21 al 4/2/22.
PRP2021/809, M.G., un ajut de 280€ per a menjador, a repartir en tres lliuraments
mensuals, i un ajut de 120€ per a ús de transport públic.
PRP2021/810, M.N.S.P., Solꞏlicitud d’un habitatge social a la Mesa d’Emergència.
PRP2021/811, I.D.I., un ajut de 140€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/812, N.L.S., un ajut de 300€ renovació targeta moneder per a un període
de tres mesos
PRP2021/813, S.L.M., un ajut de 480€, en concepte de suport terapèutic per a
infància en risc, sessions de logopèdia Oficina Covid.
PRP2021/814, J.M.E.V., prestació del Servei de treballadora familiar, amb
copagament de 46,80€
PRP2021/815, F.M., un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/816, F.M., un ajut de 100€ per a medicaments, material de cures.
PRP2021/817, M.S.M., un ajut de 210€ targeta moneder, a repartir en tres lliuraments
mensuals
PRP2021/819, N.L.J., un ajut de 300€ targeta moneder, a repartir en tres lliuraments
mensuals.
PRP2021/820, F.M.R., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
mensuals
PRP2021/821, L.D.C., Servei de Teleassistència, amb copagament de 7,21€
mensual
PRP2021/823, I.R.V.; Servei de Teleassistència.
PRP2021/825, M.C.M., un ajut de 420€ per accés d’infants a la pràctica d’esport i
activitat física.
PRP2021/828, D.C.O., un ajut de 45,5€ per a ús del transport públic.
PRP2021/829, L.R.F., un ajut de 360€ per a targeta moneder, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/831, D.L.J., ajut de 395,60€ per a pagament del subministrament d’aigua
gener a setembre de 2021, motiu Covid.
PRP2021/833, B.A.L., ajut de 540€ per tractament odontològic per a infància en risc
PRP2021/834, A.S., un ajut de 80€ per a ús de transport públic.
PRP2021/835, A.R.R., un ajut de 120€ per a ús de transport públic.
PRP2021/839, A.O.E., un ajut de 480€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/840, A.G.L, Servei de Teleassistència, amb copagament de
7,21€ mensuals.

3.2.2.- PRP2021/838 REVISIÓ DELS RECURSOS PRESENTATS PELS AJUTS
ESCOLARS I D'ESCOLA BRESSOL PEL CURS 2021-2022
Expedient: 2021/4239
El mes de juny de 2021 es van aprovar les Bases reguladores de les beques pel curs 202021 en matèria d’escoles bressol i material escolar del nostre municipi.
Per Decret d’alcaldia del 13 de setembre de 2021 es van aprovar els ajuts i es va obrir el
període per la presentació de recursos fins el 27 d’octubre de 2021.
Conseqüentment es van revisar tècnicament cada recurs registrat 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 els ajuts de material i sortides escolars i escoles bressols, variable segons
la valoració tècnica, d’un total de 7 solꞏlicituds, segons la llista presentada per la Regidoria
d’Acció Social
Segon.- Aprovar destinar un total de 1.643,72€ de la partida d’Acció Social per assumir
l’Ajuntament amb pressupost propi la despesa dels ajuts.
Tercer.- Notificar al centre escolar pertinent, mitjançant l’enviament de la llista amb les
valoracions aprovada o denegada per part de l’Ajuntament i les quantitats corresponents
per cada concepte, perquè es pugui informar a totes les famílies.
3.2.3.- PRP2021/826 APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
LLIÇÀ D’AMUNT I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DEL REBOST SOLIDARI
Expedient: 2021/4180
l’Associació de Voluntaris del Rebost Solidari I l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt han redactat un
Conveni a l’objecte de regular la subvenció que ofereix l’Ajuntament a l’Associació per
comprar una furgoneta, tipus XL de gran volum i capacitat, per transportar els aliments.
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar el contingut del Conveni establert entre l’Associació de Voluntaris del Rebost
Solidari I l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per regular la subvenció, d’import 9.200€, per
comprar una furgoneta tipus XL de gran volum i capacitat destinada al transportar els
aliments que gestiona l’Associació del Rebost Solidari.

3.3.- MEDI AMBIENT
3.3.1.- PRP2021/837 LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMAL DE RAÇA
POTENCIALMENT PERILLOSA
Expedient: 2021/2049
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la renovació de la llicència
administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
Nom i Cognoms
1
M.M.S.

Adreça
Barri Pinedes
Vallès

Gos
del

American Stafforshire (2)

Atesa la documentació presentada i la inspecció de l’habitatge, s’ha realitzat informe
favorable.
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Atorgar la renovació de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals
potencialment perillosos al solꞏlicitant, segons el número d’expedient i llicència
següents:
1

Nom i Cognoms
M.M.S.

Nº Expedient
167R

Nº Llicència
24/2021

Segon.- Notificar aquest acord a la interessada.
3.4.- INFÀNCIA I JOVENTUT
3.4.1.- PRP2021/841 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER LA SORTIDA
A HORRORLAND 2021
Expedient 2021/4093
Vist l’informe, emès en data 18 d’Octubre de 2021, per la tècnica municipal de Joventut, de
necessitat i conformitat de contractar el servei de Sortida a Horrorland 2021
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors.
Vista a proposta del Regidor de Joventut,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Viatges Plus, amb NIF A58996448, i codi CPV 60172000-4
 Alquiler de autobusos y autocares con conductor i 92331200-2  Servicios de Parques
de atracciones, el contracte menor de Sortida a Horrorland 2021, per un import de 1.485,00€
Euros (IVA inclòs), per un termini de data inici d’execució de 22 d’octubre 2021 i data fi
prevista 22 d’octubre de 2021.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa
màxima del contracte.
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei/subministrament es
realitzarà en format electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament.
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
3.5.- EDUCACIÓ
3.5.1.- PRP2021/822 ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER
DESENVOLUPAR EL PROJECTE CREIX
Vista la valoració del Procediment per a l’adjudicació del Servei per desenvolupar el
projecte CREIX, (Exp. 2748/2021), i estimant-se correcta.
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes, i de
conformitat amb allò establert en l’article 159.6 de la LCSP 2017, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte del Servei per desenvolupar el projecte CREIX durant els
cursos 2021-22 i 2022-23 a l’empresa ARAE Associació per la Promoció de
l’Aprenentatge, per l’import de 26.500 €, IVA exclòs, per curs.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del
contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació, que haurà de
tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent de la recepció
d’aquesta notificació.
3.6.- SERVEIS TÈCNICS
3.6.1.- PRP2021/842 ADJUDICACIO DE LES OBRES DE REASFALTAT DE PART
DEL PASSEIG SANT VALERIA I TRAMS DEL BARRI DE CA L'ARTIGUES
Vista l’Acta de valoració per a la contractació de les obres de Reasfaltat de part del
Passeig Sant Valerià i trams del barri de Ca l’Artigues, i havent-se estimat com a correcta
i degudament motivada.
Presentada la garantia definitiva i altra documentació requerida.
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 de les obres consistents en el Reasfaltat de part del
Passeig Sant Valerià i trams del barri de Ca l’Artigues a l’empresa Asfaltos del Vallès
SA, per l’import de 119.730 euros, IVA exclòs, per haver estat la que ha obtingut la major
puntuació.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, citant-lo per a concórrer a la signatura
del contracte dins el termini de quinze hàbils des de la recepció d’aquesta notificació.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta de participants en a la licitació.
4.- AFERS SOBREVINGUTS.
4.1.- PRP2021/846 ADJUDICACIÓ D’OBRES DE “CONNEXIONS DE
CLAVEGUERAM 2021”
expedient: 2021/4294
Vist l’informe, emès en data 15 d’octubre de 2021 per l’enginyer municipal d’O.C., de
necessitat i conformitat de contractar les obres de “Connexions de clavegueram 2021”.
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors.
Vista la proposta de la Regidora de territori i Obres Públiques,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa SERVOBIAT, SL, amb CIF B62495015 i codi CPV
45232410-9, el contracte menor de l’obra de “Connexions de clavegueram 2021”, per
un import de 19.701,22 Euros (IVA inclòs).
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa
màxima del contracte.
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei es realitzarà en format
electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament.
Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
4.2.- PRP2021/847 BESTRETA PER LA “NIT DEL TERROR 2021”
Expedient: 2021/4300
La Regidoria de Joventut organitza la Nit de Terror 2021, i per la seva execució es fa
necessari la compra d’alguns materials de petit format i per això es demana una bestreta
de 500€. Aquesta bestreta anirà a càrrec de la partida número 02 3300 22609 d‘Activitats
i projectes juvenils.
Vista la proposta del Regidor de Joventut,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar una bestreta de 500€ per a la Regidoria de Joventut, per a despeses
derivades de l’activitat “La Nit del Terror 2021”, que ha de ser accessible a partir del
divendres dia 22 d’Octubre de 2021.

4.3.- PRP2021/849 DESISTIMENT DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRES CAMIONS RECOLꞏLECTORS
COMPACTADORS DE CÀRREGA LATERAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Expedient: 2020/3762
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de sessió celebrada el 21 de desembre
de 2020, es va aprovar l’expedient contractació 3762/2020, del subministrament de tres
camions Recolꞏlectors compactadors de càrrega lateral de residus municipals,
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada; així com els
corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir
el contracte.
Constitueix l’objecte del contracte la contractació del subministrament de tres camions
recolꞏlectors compactadors de residus municipals de càrrega lateral.
Vist que en aquesta mateixa resolució de la Junta de Govern Local es va acordar
convocar licitació mitjançant publicació al perfil del contractant i Diari Oficial Unió
Europea (DOUE), i en data 28 de setembre de 2021 es publica.
Vist l’informe del tècnic responsable del contracte que assenyala que el Plec de
clàusules administratives de la licitació fixa en la “Clàusula 5. Durada del contracte” un
període tipus de 240 dies per a l’entrega dels dos primers vehicles i de 330 dies per a
l’entrega del tercer vehicle, i que aquests terminis seran d’impossible compliment atès
que el sector mundial de fabricació de vehicles, tant turismes com industrials, està patint
dificultats serioses en la cadena de subministraments de diversos productes, en especial
de microxips, però també en d’altres components.
Atès que l’article 35.1.g) LCSP estableix que en el contingut mínim del contracte ha
d’especificar-se la durada del contracte i la data estimada per l’inici de la seva execució
i per la seva finalització, així com la de la pròrroga, si estigués prevista.
Atès que l’article 152.4 de la LCSP estableix que l’Administració pot desistir del
procediment de contractació si aquest està fonamentat en una infracció no esmenable
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores en el procediment
d’adjudicació, tenint que justificar a l’expedient la concurrència de la causa que justifica
el desistiment. Aquest desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un nou
procediment de licitació.
Vist que aquest defecte es considera no esmenable, ja que afecta directament al termini
de lliurament de l’objecte del contracte, termini que també incideix en les valoracions de
les ofertes que es presentessin atès que es puntua la reducció del termini en relació al
termini del contracte assenyalat en el plec de clàusules.
L’adopció d'aquest acord, segons les facultats previstes a l'art.22.4 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és competència d'aquesta Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per Decret d’Alcaldia número 627
de 17 de juny de 2019.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Desistir de la tramitació de l’expedient de contractació 3762/2020, del
subministrament de tres camions recolꞏlectors compactadors de càrrega lateral de
residus municipals, per haver-hi al Plec de condicions administratives una clàusula
d’impossible compliment.

Segon.- Publicar aquest acord al perfil del contractant.
4.4.- PRP2021/848 ADHESIÓ AL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA – ANYS
2021-2024

S’han publicat les Noves Bases per a la gestió i desenvolupament del programa
“Servei Local de Teleassistència–Anys 2021-2024” (BOPB 17 de juny de 2020),
posteriorment modificades en data 12 de novembre de 2020 (BOPB 17 de
novembre de 2020).
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris de participació en el
programa “Servei Local de Teleassistència”, per als anys 2021 a 2024, per als
ens locals de la província de Barcelona que han vingut participant en el programa
en períodes anteriors i per aquells altres que solꞏlicitin la seva participació per
primera vegada.
Vista la proposta de la Regidora d’Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Servei Local de
Teleassistència, pels anys 2021 a 2024.
4.5.- PRP2021/850 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RE-ASFALTAT DE
L’AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, DES DE LA ROTONDA DEL TRICENTENARI
FINS EL CARRER CASTELLÓ DE LA PLANA
Expedient: 2021/4316
Vist l’informe, emès en data 20 d’octubre de 2021, per l’enginyer municipal d’OC, de
necessitat i conformitat de contractar les obres de “re-asfaltat de l’Avinguda Països
Catalans entre la Rotonda del Tri-centenari fins al carrer Castelló de la Plana”
De conformitat amb el què disposen els articles 63.3. a) i 118 de la Llei 9/2017 de
contractes del Sector Públic, quan als contractes menors.
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa DEUMAL, SL, amb CIF A59082644, el contracte menor
de l’obra de “Re-asfaltat de l’Avinguda Països Catalans entre la Rotonda del Tricentenari fins al carrer Castelló de la Plana”, per un import de 48.397,20 Euros (IVA
inclòs).
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import del preu adjudicat com a despesa
màxima del contracte.
Tercer.- La presentació de les factures per la prestació del servei es realitzarà en format
electrònic. Per a la seva tramitació en el web de l’Ajuntament.

Quart.- Notificar l’acord a l’adjudicatari.
4.6.- PRP2021/869 INFORME PER L’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
TREBALLADORS AUTÒNOMS, COMERÇOS I MICROEMPRESES DE NOVA
CREACIÓ DE LLICÀ D’AMUNT, AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA CRISI
SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19
Expedient: 2021/4293
D’acord amb les bases reguladores específiques per subvencions d’emergència per
l’afectació de la pandèmia de la Covid-19, aprovades al Ple de l’Ajuntament a la sessió
del dia 23 de juliol de 2020, i fruit de l’acord signat per la reconstrucció social de Lliçà
d’Amunt, s’obre una nova convocatòria 2021 per treballadors autònoms, comerços i
microempreses de nova creació afectats econòmicament per la crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19.
El pressupost que es destinarà l’any 2021 per a la concessió dels ajuts objecte de la
convocatòria serà de 25.000,00 euros, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 27
4330 47000.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar per a l’any 2021, la convocatòria per a la concessió de subvencions
per treballadors autònoms, comerços i microempreses de nova creació afectats
econòmicament per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en règim de
concurrència competitiva.
SEGON: Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions, pels imports
que s’especifica a la convocatòria al pressupost municipal de despeses de l’any 2021.
TERCER: Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) les dades
estructurades, el text complet i l’extracte de la convocatòria, per a la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i l’obertura del període de
presentació de solꞏlicituds per aquest any.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17:55 de tot el que jo
com a secretària certifico.

