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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE GENER DE 2018  
 
A les 09:00 hores del dia 23 de gener de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió  de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. senyora 
Alcaldessa accidental: 
 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció econòmica i 
portaveu del grup municipal CIU. 
Sra. Silvia Vila i  López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut . 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut. 
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió els 
Regidors: 
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de Turisme i 
Comerç. 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports. 
 
Ha excusat la seva presència el Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i 
Seguretat Ciutadana. 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Jiménez 
 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari accidental de la Corporació, llegeix i 
passa a consideració de la Junta de Govern Local, els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
1. - LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1. - ACTA JUNTA GOVERN LOCAL 15/01/2018 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
2. - DESPATX D'OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia 
 
3. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
4. - TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
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4.1.- Es vota la inclusió del següent punt a favor. 
 
Assumpte  
  
CONCEDIR LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE FINCA SITUADA AL CARRER 
SANT JOAN D’AQUESTA LOCALITAT (EXP. 3/2017) 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant la sol·licitud de llicència urbanística de divisió horitzontal i la documentació 
adjunta, presentada per la Sra. ----, en data 30 d’octubre de 2017, i amb números de registre 
E2017010333, expedient 3/2017, referent a finca matriu situada al carrer Sant Joan, 
d’aquesta localitat. 
 
Considerant l’informe tècnic preceptiu, de data 30 de novembre de 2017, emès per 
l’Arquitecte Municipal, del Departament de Serveis Territorials d’aquest Ajuntament que 
estableix en la seva part essencial i de conclusions el següent: 

ANTECEDENTS DE FET 
- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 2/2017 de 31/10/2017, de la Sra. ----, on 
sol·licita llicencia urbanística per DIVISIÓ HORITZONTAL de edifici situat al c/ Sant Joan   
de Sant Vicenç de Castellet. 
 
- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en una zona de 
clau 1 (zona en Alineació de Vial) segons plànol normatiu nº 13. 
 
- Vist que la divisió horitzontal tracta de transformar una sola entitat en 6 entitats (2 locals i 4 
pisos).  
 
- Vist que el projecte vol realitzar una divisió horitzontal d’un edifici consolidat, de planta 
baixa i dos, que consta d’una escriptura d’obra nova de l’any 1972 (segons escriptures 
aportades), per tal de dividir els 4 habitatges existents i el 2 locals de planta baixa. 
 
- Vist que l’antiguitat de l’edifici que és anterior a 1984, i que per tant, els habitatges es 
podrien incloure com habitatges preexistents, segons l’Annex 2 del Decret d’habitabilitat 
141/2012.  

 
INFORME 
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar una DIVISIÓ HORITZONTAL d’una finca situada al 
C/ Sant Joan de Sant Vicenç de Castellet, considerant els fets detallats anteriorment, les 
obres s’ajusten a les determinacions fixades en la normativa vigent, per la qual cosa es pot 
informar favorablement . 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant el que estableix l’article 187 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
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governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica., el qual estableix els actes 
subjectes a llicència urbanística, concretament la formalització d’operacions jurídiques que, 
sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten 
un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles 
d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística 
anterior. 
 
Considerant el que  estableix  l’Article 30 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que estableix les 
prescripcions corresponents a la llicència urbanística per a la constitució o modificació d’un 
règim de propietat horitzontal, simple o complexa, i per a la formalització d’altres operacions 
jurídiques, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació o negoci jurídic 
que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre d’habitatges, 
establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte 
dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. A aquests efectes, les places 
d’aparcament i els trasters només s’han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les 
ordenances municipals d’edificació regulen el seu nombre o dimensió. 
 
Considerant així mateix allò disposa a l'article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, segons el qual 
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajustaran 
a allò que estableix la legislació de règim local. 
 
Considerant l’apartat 3 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, que diu que les llicències 
s’atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la 
legislació de Règim local o sectorial.  
 
Considerant  les Ordenances Fiscals, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 
19 d’octubre de 2017, publicada l’aprovació definitivament en el BOPB de data 21 de 
desembre de 2017, concretament l’ordenança fiscal número 7. 
 
Considerant el que estableix l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix  que correspon a l’alcalde 
l’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o 
a la Junta de Govern Local 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2015LLDC000609, de 16 de juny de 2015, i concretament l’apartat següent: 
 
 

EN MATÈRIA URBANÍSTICA: 
 

1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, llicències  
parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010. 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la normativa més 
amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i jurídics 
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Per tot això que 
S’ACORDA 

 
PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONAL, a la SRA. ----, i domiciliada 
al c/ Creu Guixera, de Manresa, sense perjudici  de tercers i salvat el dret a la propietat, i 
sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació 
local o  sectorial, de  finca situada al carrer Sant Joan,  d’aquesta localitat, inscripció en el 
Registre de la Propietat de Manresa núm. -,  en el volum ----, llibre ---, Foli --, finca --- de 
Sant Vicenç de Castellet, de Referència Cadastral: ----- 
 
SEGON:  APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA, en aplicació de les Ordenances Fiscals 
corresponents a anualitat de l’any 2018, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de data 19 
d’octubre de 2017, concretament a l’ordenança núm. 7  
 

  Tipus 
Impositiu 

Base imposable, segons l'article 6 
de l'ordenança Fiscal núm 7, 

Llicència de divisió horitzontal , 
per habitatge o local resultant. 

TOTALS 

Taxa divisió horitzontal 130,00 
4 habitatges i 2 local entitats 

resultants 780.-€   
      
TOTAL     780,- €   
 
TERCER: NOTIFICAR el present decret de forma reglamentària, segons el que estableixen 
els articles 40 i següents de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre de 2016, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
4.2.- Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte  
 
CONCEDIR LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE  FINCA SITUADA AL CARRER 
SANT JOAN, D’AQUESTA LOCALITAT PROMOGUT PER LA SRA. M D T G. (EXP. 
2/2017) 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant la sol·licitud de llicència urbanística de divisió horitzontal i la documentació 
adjunta, presentada per la Sra. ---, en data 30 d’octubre de 2017, i amb números de registre 
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E2017010333, expedient 2/2017, referent a finca matriu situada al carrer Sant Joan, 
d’aquesta localitat. 
 
Considerant l’informe tècnic preceptiu, de data 30 de novembre de 2017, emès per 
l’Arquitecte Municipal, del Departament de Serveis Territorials d’aquest Ajuntament que 
estableix en la seva part essencial i de conclusions el següent: 
 

ANTECEDENTS DE FET 
- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 2/2017 de 31/10/2017, de la Sra.--
-, on sol·licita llicencia urbanística per DIVISIÓ HORITZONTAL de l’edifici situat al c/ 
Sant Joan  de Sant Vicenç de Castellet. 
 
- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en una 
zona de clau 1 (zona en Alineació de Vial) segons plànol normatiu nº 13. 
 
- Vist que l’edifici es troba situat en regim d’ús de sòl Urbà, amb una part de volum 
disconforme, corresponent a uns 3,5 m. de la part posterior de l’edifici. La Divisió 
Horitzontal NO queda afectada pel fora d’ordenació donat que NO afecta la 
volumetria existent i originària de l’edifici.   
 
- Vist que el projecte vol realitzar una divisió horitzontal d’un edifici consolidat, de 
planta baixa i dos, que consta d’una escriptura d’obra nova de l’any 1972 (segons 
escriptures aportades), per tal de dividir els dos habitatges existents i el local de 
planta baixa. 

 
- Vist que l’antiguitat de l’edifici que és anterior a 1984, i que per tant, els habitatges 
es podrien incloure com habitatges preexistents, segons l’Annex 2 del Decret 
d’habitabilitat 141/2012.  
 
 
INFORME 
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada 
la documentació aportada, per a realitzar una DIVISIÓ HORITZONTAL d’una finca 
situada al C/ Sant Joan de Sant Vicenç de Castellet, considerant els fets detallats 
anteriorment, les obres s’ajusten a les determinacions fixades en la normativa vigent, 
per la qual cosa es pot informar favorablement 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant el que estableix l’article 187 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, del 21 de 
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juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica., el qual estableix els actes 
subjectes a llicència urbanística, concretament la formalització d’operacions jurídiques que, 
sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten 
un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles 
d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística 
anterior. 
 
Considerant el que  estableix  l’Article 30 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que estableix les 
prescripcions corresponents a la llicència urbanística per a la constitució o modificació d’un 
règim de propietat horitzontal, simple o complexa, i per a la formalització d’altres operacions 
jurídiques, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació o negoci jurídic 
que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre d’habitatges, 
establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte 
dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. A aquests efectes, les places 
d’aparcament i els trasters només s’han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les 
ordenances municipals d’edificació regulen el seu nombre o dimensió. 
 

Considerant així mateix allò disposa a l'article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, segons el qual 
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajustaran 
a allò que estableix la legislació de règim local. 
 
Considerant l’apartat 3 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, que diu que les llicències 
s’atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la 
legislació de Règim local o sectorial.  
 
Considerant  les Ordenances Fiscals, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 
19 d’octubre de 2017, publicada l’aprovació definitivament en el BOPB de data 21 de 
desembre de 2017, concretament l’ordenança fiscal número 7. 
 
Considerant el que estableix l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 
d’abril , reguladora de les bases del règim local, estableix  que correspon a l’alcalde 
l’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o 
a la Junta de Govern Local 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2015LLDC000609, de 16 de juny de 2015, i concretament l’apartat següent: 
 

 
EN MATÈRIA URBANÍSTICA: 
 
1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, llicències  
parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010. 
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Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la normativa més 
amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i jurídics 
 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 

PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONAL, a la SRA. ---, i domiciliada al 
c. Creu Guixera, de Manresa, sense perjudici  de tercers i salvat el dret a la propietat, i sens 
perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació local o  
sectorial, de  finca situada al carrer Sant Joan,  d’aquesta localitat, inscripció en el Registre 
de la Propietat núm. - de Manresa,  en el volum ---, llibre ---, Foli -, finca --- de Sant Vicenç 
de Castellet de Sant Vicenç de Castellet, de Referència Cadastral: ---, segons plànols que 
consten en l’expedient  
 
SEGON:  APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA, en aplicació de les Ordenances Fiscals 
corresponents a anualitat de l’any 2018, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de data 19 
d’octubre de 2017, concretament a l’ordenança núm. 7  
 

  Tipus 
Impositiu 

Base imposable, segons l'article 6 
de l'ordenança Fiscal núm. 7, 

Llicència de divisió horitzontal , 
per habitatge o local resultant. 

TOTALS 

Taxa  divisió 
horitzontal 130,00 

2 habitatges i 1 local entitats 
resultants 390.-€   

      

TOTAL     
 

390.- €   
 
TERCER: NOTIFICAR el present decret de forma reglamentària, segons el que estableixen 
els articles 40 i següents de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I ENSENYAMENT, 
Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
4.3.- Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
ACCEPTACIÓ D'UN AJUT ECONÒMICS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL 
PROJECTE UI UI 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Considerant que des de la Regidoria d’Ensenyament i a traves de l’Escola Municipal de 
Música s’ha posat en marxa el Projecte “UI UI” un infant un instrument, com a prova pilot a 
l’Escola Puigsoler i durant el curs acadèmic 2017-2018. 
 
Considerant que el UIUI són les sigles per a “un infant un instrument”. És una proposta de 
música comunitària o música per a la comunitat. Es tracta de fer un treball conjunt entre les 
escoles de música municipals i els centres de primària o secundària per tal d’acostar la 
pràctica d’un instrument a tot l’alumnat durant dos cursos escolars. Així, es construeix una 
proposta pedagògica innovadora centrada en la música com a estratègia d’aprenentatge i 
creixement personal i col·lectiu. 
 
Considerant que es va presentar el projecte i es va  sol·licitar suport econòmic a la Diputació 
de Barcelona per tal de poder cobrir una part del cost d’implementació d’aquest projecte al 
nostre municipi. 
 
Considerant la notificació del Decret 12586/17, de data 12 de desembre de 2017, del 
vicepresident tercer i president delega de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, de la 
Diputació de Barcelona. En la seva part resolutiva concedeix a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet, un ajut econòmic de 13.000,00 €, amb codi XGL 17/Y/247295, per l’actuació 
Projecte UI UI ( un infant un instrument). 
 
Considerant al proposta d’acord presentada per la Regidora d’Ensenyament, Silvia Vila 
Lopez 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 

PRIMER: ACCEPTAR l’ ajut econòmic de la Diputació de Barcelona de 13.000,00 €, amb 
codi XGL 17/Y/247295, per l’actuació Projecte UI UI ( un infant un instrument). 
 
SEGON: NOTIFICAR aquest acord segons el que estableix l’article 40 i següents de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
“ 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI AMBIENT 
I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
4.4.- Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS D'ACCIÓ SOCIAL PER 
PART DE L'ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE SANT VICENÇ 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2017, es contemplava una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats i d’acció 
social. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de març de 2017, 
va aprovar les Bases Especifiques per a l’organització d’activitats d’acció social a Sant 
Vicenç de Castellet que es portessin a terme durant l’exercici 2017 per les entitats d’acció 
social sense ànim de lucre. 
 
Considerant que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, es 
va concedir una subvenciò per un import de 2.972,03€ a l’Associació de la Gent Gran de 
Sant vicenç de Castellet. 
 
Considerant que les entitats susdites varen percebre una bestreta per import del 100% de la 
subvenció atorgada. 
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a les 
bases especifiques de la convocatòria i la subvenció va ser sol·licitada d’acord a la 
normativa vigent. 
 
Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la subvenció, 
acord de Junta de Govern Local de concessió, memòria de l’activitat realitzada, estat de 
comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, justificació de la subvenció 
amb facturesoriginals que justifiquen el 100% de l’import de la subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant el que estableix el capitol IV, art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants referits al exercici 2017, per part de l’Associació 
Esplai de la Gent Gran de Sant Vicenç de Castellet corresponents a la subvenció atorgada 
per aquest Ajuntament per activitats socials, segons acord de la Junta de Govern Local de 
data 3 de juliol de 2017. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement. 
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TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
5. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 
Annex Decrets 
 
Data Decret Número Decret  
De data 
11/01/2018 

 
2018LLDC000028 

 

A data 
15/01/2018 

 
2018LLDC000052 

 

 
 
I no havent-hi altres temes per a tractar a les 9:20 hores, la Presidència aixeca la reunió de 
tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyora Alcaldessa accidental, juntament 
amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
 
 
 
 
 


