ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 23 DE JULIOL DE 2021
Caràcter: Ordinari
Hora que comença: 08:30
Hora que acaba: 09:10
PRESIDEIX
Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Primera tinent d’alcalde, per absència de l’Alcalde Ignasi
Simon Ortoll
ASSISTENTS
Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Fran Sánchez Castilla
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
Ignasi Simon Ortol
Lourdes Estéfano Orozco
També assisteix, en qualitat de convidada, la Regidora Felicita Romero Olivares
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 LA SESSIÓ ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou
el dia 16 de juliol de 2021
2.- DESPESES
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació número O/2021/37, que consta dels següents documents:
-

Endesa Energia SA; facturació electricitat; d’import 27.072,81€; amb càrrec a
les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 24/370/22100,
16/9200/22100 i 15/1650/22100.
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-

Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transports de Lliçà d’Amunt, línia A7,
juny 21; d’import 15.319,05€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transports de Lliçà d’Amunt, junt 21;
d’import 56.864,09€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Associació Protectora d’Animals de Granollers, Servei de recollida d’animals;
d’import 4.958,58€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a la planta, maig 21, impropis 3,11%; d’import 6.718,39€, amb càrrec a
la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides
resta, maig 21; d’import 7.934,14€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades resta,
maig 21; d’import 46.031,30€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Stela Works S.L., vestuari servei de neteja; d’import 3.358,73€; amb càrrec a la
partida 16/9200/22701.
Poble Noguera, Maria; Honoraris redacció avantprojecte d’ampliació de l’escola
Martí i Pol per a futur Institut; d’import 7.393,50€; amb càrrec a la partida
19/1510/62700.
Consorci Besòs Tordera; obres de reposició i millora del clavegueram de Lliçà
d’Amunt, abril 21; d’import 7.562,50€; amb càrrec a la partida 17/1600/60900.
ABS Informàtica S.L.; contracte manteniment Simplifica 3.0; d’import 3.705,63€;
amb càrrec a la partida 15/9200/21600.
Promotora del Garraf SA; marc i tapa claveguera, fundació; d’import 5.680,54€;
amb càrrec a la partida 25/1532/21300.
Draulic Fren SL; reparació vehicles; d’import 4.109,23€; amb càrrec a la partida
18/1621/21400.
Becerra & Navarro SL; reparació contenidors grisos i blaus; d’import 8.692,64€;
amb càrrec a la partida 18/1630/22699.
Fraikin Asseta SAS; lloguer període juny 2021; d’import 6.200,62€; amb càrrec
a la partida 18/1622/22700.
Sociedad General de Aguas de Barcelona; AOC:102691508 Fra Tca; d’import
8.719,07€; amb càrrec a la partida 15/9200/22101.
Jardineria Pedrerol S.C.P.; Subministrament i instalꞏlació de reg a la zona verda
de Palaudàries; d’import 4.152,72€; amb càrrec a la partida 13/1710/22100.
Jardineria Pedrerol, S.C.P.; Servei de manteniment i neteja de zones verdes
públiques; d’import 5.656,75€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei d’acollida i manteniment
de gossos en custòdia; d’import 4.732,92€; amb càrrec a la partida
13/1700/22699.
Associació Protectora d’Animals de Granollers; Servei de recollida i d’acollida
d’animals; d’import 4.888,40€; amb càrrec a la partida 13/1700/22699.
Comercial Gasuir SL; venda manual; d’import 6.999,26€; amb càrrec a la partida
18/1621/22103.
Federació de les ADF del Maresme; Servei de manteniment de les franges de
protecció contra incendis, lot 3; d’import 14.924,03€; amb càrrec a la partida
13/1700/22699.
El Yahyaoui Mohamed; Servei de manteniment de les franges de protecció
contra incendis, lot 1; d’import 18.908,84€; amb càrrec a la partida
13/1700/22699.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria
orgànica a planta, juny 21, impropis 3,11%; d’import 6.711,53€; amb càrrec a la
partida 18/1622/22700.
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides
resta, juny 21; d’import 7.576,43€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
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-

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tones eliminades resta,
juny 21, d’import 43.955,97€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
Sociedad General de Aguas de Barcelona; AOC: 104595332 Fra Tca; d’import
4.004,70€; amb càrrec a la partida 15/9200/22101.
Perich Motor SL; a partir de l’albarà 3343, Mercedes Sprinter; d’import 6.497,14€;
amb càrrec a la partida 12/1350/21400.
Grau Maquinària i Servei Integral SA; escombradora marca Hako; d’import
85.426€; amb càrrec a la partida 18/1621/62200.

3- PROPOSTES
3.1.- RECURSOS HUMANS
PRP2021/615 APROVACIO BASES COMISSIO SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL
Expedient: 2021/3032
Antecedents
De conformitat amb l’informe emès pel cap de la Policia Local de Lliçà d’Amunt en data 17
de maig de 2021, l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt té la necessitat de cobrir diversos llocs de
treball d’agent de la Policia Local, atesa la propera jubilació d’un sergent de la policia local, i
de la pròxima convocatòria per procés d’urgència de 2 places de caporal interí per procés
d’urgència, fets que provocaran la falta d’efectius d’agents de la policia local.
Per tant, es fa imprescindible aprovar unes bases que regulin el procés de selecció per a
cobrir temporalment i en comissió de serveis places vacants d’agent de la Policia Local de la
plantilla actual.
Fonaments jurídics i/o tècnics
L’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprovael Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic: “En cas de necessitat urgent i
inajornable, els llocs de treball es poden proveir amb caràcter provisional i la seva
convocatòria pública s’ha de fer dins el termini que assenyalin les normes que hi siguin
aplicables.”
Segons l’article 185.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, la comissió de serveis té caràcter temporal i no
pot durar més de dos anys. Aquest supòsit es dóna exclusivament per necessitats del servei,
comporta la destinació a un lloc de treball diferent d'aquell que el funcionari ocupa i implica
la reserva d'aquest lloc.
D’acord amb l’article 186a), la comissió de serveis pot acordar-se per l'exercici temporal d'un
lloc dels inclosos en les relacions de llocs de treball de les administracions públiques i dels
ens, organismes i empreses que en depenen directament.
En virtut de la recent Sentència del Tribunal Suprem 873/2019 de 24 de juny, esdevé
obligatori que a l’ofertar-se qualsevol comissió de serveis, aquesta es faci mitjançant
convocatòria pública, és a dir, donant publicitat de la mateixa.
Des del departament de recursos humans, s’acredita:
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-

Que els llocs de treball objecte de convocatòria es troben a la Relació de Llocs de
Treball i a la Plantilla de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, les corresponents places.

-

No s’escau la inclusió a l’Oferta Pública d’Ocupació, ja que són cobertures
per circumstàncies sobrevingudes o jubilacions.

-

Que els criteris de selecció s’ajusten a la normativa esmentada.

-

Les retribucions d’aquesta plaça es corresponen amb el sou base de C1,
complement de destí 15 i 17.396,40 € en concepte de complement específic.

-

Es detallen els requisits adequats a les característiques de les places i/o llocs
de treball en les mateixes bases.

L’òrgan competent per aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal és
la Junta de Govern Local, on la competència li és delegada per l’alcalde, el qual l’ostenta en
virtut de l’article 53.1h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Correspon avocar la competència atenent a l’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, per circumstàncies d’índole tècnicacom és la necessitat
d’accelerar la tramitació de la provisió del procés selectiu per a cobrir temporalment aquest
llocs de treball vacants.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Recursos Humans
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- APROVAR les Bases reguladores del procés de selecció per cobrir mitjançant
comissió de serveis llocs de treball d’agents de la Policia Local de Lliçà d’Amunt,
SEGON.- CONVOCAR el procés selectiu per cobrir mitjançant comissió de serveis llocs de
treball d’agents de la Policia Local de Lliçà d’Amunt.
TERCER.- PUBLICAR aquestes bases al web municipal, al tauler electrònic i al Butlletí Oficial
de la província de Barcelona.

3.1.2.- PRP2021/616 APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATORIA
D’UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL A TRAVES MOBILITAT
HORITZONTAL
Expedient: 2021/3034
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició, mobilitat
horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local, adscrita a la Policia Local 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.
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Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Recursos
Humans
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER: Aprovar les bases que regeixen la convocatòria mitjançant concurs-oposició,
mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local, adscrita a la policia local de
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
SEGON: Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, 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 una plaça d’agent de policia local a través de concurs-oposició,
mobilitat horitzontal, adscrita a la policia local de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant
simultàniament l’anunci de la convocatòria.
3.1.3.- PRP2021/636 CONSTITUCIO DE BORSA TREBALL D’OPERARIS DE LES
BRIGADES ELECTRICA I D'OBRES
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador del concurs oposició lliure, per la
constitució d’una borsa de treball d’Operaris/es de Brigada d’Obres i Operaris/es Brigada
Elèctrica, personal funcionari temporal, adscrita al departament d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Recursos
Humans
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer: Constituir la borsa de treball que es regirà per l’establert a les bases de la
convocatòria, amb l’ordre següent:
OPERARIS BRIGADA ELÈCTRICA
O.M.C.
J.A.M.
J.J.C.G.
A.M.R.
J.M.C.
J.G.E.

26,55
22
20,15
19,1
13,8
11,85

OPERARIS BRIGADA OBRES
J.M.C.
R.M.Z.
F.J.S.M.
J.D.J.G.
F.X.G.C.
J.J.C.G.

23,1
22,5
21,85
19,75
19,05
11,25

Segon: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
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3.1.4.- PRP2021/639 APROVACIO DE LES BASES DE LA CONVOCATORIA A
TRAVÉS DE CONCURS OPOSICIO, TORN LLIURE, DE DUES PLACES DE
FUNCIONARI DE CARRERA, AGENT POLICIA LOCAL
Expedient: 2021/3150
Redactades les bases que regiran la convocatòria mitjançant concurs-oposició, torn
lliure, de dues places d’agent de la policia local i constitució d’una borsa de treball,
adscrites a la Policia Local 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.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Recursos
Humans
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen la convocatòria mitjançant concurs-oposició,
torn lliure, de dues places d’agent de la policia local i la constitució d’una borsa de treball
en règim funcionari interí, adscrites a la policia local de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de vint dies naturals, 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 les dues places d’agent de policia local a través de concurs-oposició,
torn lliure, i per a constituir una borsa de treball en règim funcionari interí, adscrites a
la policia local de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, publicant simultàniament l’anunci de la
convocatòria.
3.2.- ALCALDIA
3.2.1.- PRP2021/638 ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE
VIDRES DE DIFICIL ACCES DE LES DEPENDENCIES MUNICIPALS PELS ANYS
2021 I 2022
Vista l’Acta de Valoració del Procediment per a l’adjudicació del Servei de Neteja de
vidres de difícil accés de les dependències municipals (Exp. 2617/21), i estimant-se
correcta.
Vist l’informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la Intervenció.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de Neteja de vidres de difícil accés de les dependències
municipals, a l’empresa RAMCON SA, per l’import de 19.443’20 €, IVA exclòs.
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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.
3.3.- SERVEIS TÈCNICS
3.3.1.- PRP2021/630 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN APARCAMENT PARK AND RIDE SITUAT EN
LA ROTONDA DE LA VARIANT DE LA SERRA AMB LA CARRETERA BV-1602
Expedient: 2021/3069
Durant el primer semestre de l’any s’ha convingut amb ATM la implantació d’un nou
aparcament d’aportació “Park and Ride” per a la parada de Bus de la rotonda de la BV-1602
amb la variant de la Serra.
Per tal de poder iniciar les obres durant el segon semestre, és necessari adjudicar la redacció
del projecte d’urbanització.
S’han solꞏlicitat 3 pressupost a despatxos especialitzats en projecte d’urbanització
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis per a la redacció del Projecte d’Urbanització d’un
aparcament “Park and Ride” a l’empresa BGEO, OPEN GIS, SL per un import de 4.537,50
€ (IVA inclòs).
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.3.2.- PRP2021/632 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
MOBILIARI PER A LA NOVA SEU MUNICIPAL DEL CARRER ALIANÇA 5-7 BAIXOS
Expedient: 2021/3079
És necessària la contractació del subministrament de mobiliari per a poder iniciar l’activitat
en la nova seu de l’Ajuntament del Carrer Aliança 5-7 baixos, on es desplaçaran els
departaments de Medi Ambient, Serveis Tècnics i Mobilitat.
Per això s’han demanat tres pressupostos a empreses especialitzades en el subministrament
de mobiliari d’oficina
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres Públiques
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari de la nova seu municipal
de l’Ajuntament del Carrer Aliança 5-7 baixos a l’empresa RASO OFICINAS
EQUIPAMIENTOS Y DECORACIONES S.L. per un import global de 14.533,31 € (IVA
inclòs).
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Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.3.3.- PRP2021/633
TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT EN
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL
Expedient: 2021/3081
L’Associació Catalana de Municipis, ACM, ha Informat que s’ha formalitzat la tercera pròrroga
del contracte basat en l’acord marc de subministrament de gas natural amb l’empresa
“Endesa Energia S.A.U.”
Aquesta tercera pròrroga serà de l’ 1 d’octubre del 2021 al 30 de setembre del 2022.
Els preus estan referenciats trimestralment al valor del Barril Brent ( petroli ) i al valor del
Dolar i son publicats a la web de l’ACM. S’han reduït els preus respecte a anys anteriors.
S’ha d’aprovar el model d’adhesió a la tercera prorroga i enviar en format PDF al correu
electrònic
----------@acm.cat
i
per
plataforma
electrònica
a
centraldecompres@acm.cat.
Vista la proposta de la Regidora de Companyies de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el model d’adhesió a la tercera pròrroga del contracte basat en l’acord marc
de subministrament de gas natural amb l’empresa “Endesa Energia S.A.U.”
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3.4.- MEDI AMBIENT – GESTIÓ DE RESIDUS
3.4.1.- PRP2021/626 APROVACIÓ DE LLICÈNCIA PER LA TINENÇA DE GOS DE
RAÇA POTENCIALMENT PERILLOSA L.G.B.
Expedient: 2021/1048
La interessada indicada a continuació ha solꞏlicitat la llicència administrativa per a la
tinença d’animals potencialment perillosos.
Nom i Cognoms

Adreça

L.G.B.

Barri de Can Farell

1

Gos
Pitbull Terrier
Aamerican Staffordshire

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

1

Nº Expedient
482

Nº Llicència
18/2021

Segon.- Notificar aquest acord a tots a la interessada.
4.- AFERS SOBREVINGUTS
4.1.- PRP2021/623 CONTRACTACIÓ DE RASA PEL SOTERRAMENT DE LINIA DE
MITJA TENSIÓ AL CARRER DOMÈNECH i MUNTANER
Expedient: 2021/3036
S’ha arribat a un acord amb ENDESA DISTRIBUCIÓN per soterrar la línia de Mitja Tensió
que transcorre per la part baixa dels carrers Ramon Llull i Domènech i Muntaner. L’acord
suposava que l’Ajuntament assumia realitzar l’obra civil del tram del carrar Domènech i
Muntaner.
L’informe tècnic justifica la contractació de l’empresa UNRASA Obres i Serveis Integrals S.L.
per l’execució de l’obra civil assumida per l’Ajuntament, per un import de 9.912,32 € (IVA
inclòs).
Existeix la partida Altres Inversions noves en Infraestructures 17 1532 60901 amb crèdit
suficient.
Vista la proposta de la Regidora de Territori i Obres públiques,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a UNRASA Obres i Serveis Integrals S.L. l’execució d’una rasa per
soterrar la línia de Mitja Tensió que transcorre per la part baixa dels carrers Ramon Llull i
Domènech i Muntaner, segons l’oferta presentada, per un import de 9.912,32 € (IVA inclòs).
Segon.- Imputar la despesa a la partida 17 1532 60901.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
4.2.- ACCIÓ SOCIAL
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:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PRP2021/581, S.T.R.; un ajut de 147,55€ per a transport T-jove 3 zones.
PRP2021/609, J.S.T.; un ajut de 67,5€ per a transport.
PRP2021/610, M.P.G.; un ajut de 360€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres
lliuraments mensuals.
PRP2021/624; E.M.M.; un ajut de 300€ renovació aliments, a repartir en tres
lliuraments mensuals
PRP2021/627; Francisco Javier Guillén Marín; ajut de 360€ alimentació, motiu Covid,
a repartir en tres lliuraments mensuals
PRP2021/628; Fausto Martínez Yeste; ajut de 210€ per a alimentació, motiu Covid,
a repartir en tres lliuraments mensuals
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PRP2021/629, Isabel Zárate Martínez; ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en
tres lliuraments mensuals
PRP2021/635, Elena Snatoyo Molina, ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en
tres lliuraments mensuals
PRP2021/637; Alex Maurici Gómez Villegas; ajut de 210€ renovació targeta
d’aliments, motiu Covid, a repartir en tres lliuraments mensuals
PRP2021/640, Carmen Carrillo Invernon; ajut de 210€ per alimentació i higiene, a
repartir en tres lliuraments mensuals
PRP2021/641; Maria de las Nieves Sánchez Poy; ajut de 100€ per a medicació.
PRP2021/642, Janet Navarro Enamorada, ajut de 300€ per a alimentació i higiene,
a repartir en tres lliuraments mensuals
PRP2021/643, Almudena Prieto Martínez, Srvei de Teleassistència, amb
copagament de 7,21€ mensuals.
PRP2021/644, Yolanda González López; ajut de 360€ targeta moneder, a repartir en
tres lliuraments mensuals
PRP2021/645, Juan Cañadas Rodero; ajut de 300€ per alimentació i higiene, a
repartir en tres lliuraments mensuals
PRP2021/646, Ana Reyes Iglesias; ajut de 360€ per alimentació i higiene, a repartir
en tres lliuraments mensuals
PRP2021/654, Altagracia Mirellis Castillo de la Rosa; ajut de 240€ per alimentació, a
repartir en tres lliuraments mensuals.
PRP2021/656, Salvador Gómez Toldrà, ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a
repartir en tres lliuraments mensuals .
PRP2021/657, Ligia Inés Acevedo Mora, ajut de 240€ per alimentació i higiene, a
repartir en tres lliuraments mensuals
PRP2021/658, Maria Llum Ribalta García, ajut de 240€ per a alimentació, a repartir
en tres lliuraments mensuals

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 08:50 de tot el que jo
com a secretària certifico.
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