
 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2018 
 
 
 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 14/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 12 de setembre de 2018 
Inici:  20:00 hores 
Fi:     20:20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas CiU   
  
Regidors/es: Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Raül García Ramírez CiU   
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Ernest Vilà Pladevall CiU 
  
Secretari : Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

    Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA 
 Jaume Turón Auladell   CUP-PC-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-SCBP-E 
    

Ordre del dia: 
 

 

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la JGL 
del dia 19.07.18 i de l'acta de la sessió extraordinària de data 27.08.18.   
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 

  

 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 

3. Aprovació, si escau, de la segona pròrroga del contracte amb la Fundació 
Acció Baix Montseny, per a la prestació del servei de jardineria i neteja 
d'espais verds públics del municipi.  
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part 
pública) 
 

4. Aprovació de preus públics de la programació de l'Ateneu, 1r semestre.  



 

 
5. Aprovació de preus públics per a les activitats trimestrals del Centre Municipal 

d'Expressió (curs 2018-2019).  
   

Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
19.07.18 I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 27.08.2018. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern local si han de formular alguna 
observació als esborranys de les actes de les sessions anteriors. Al no formular-se cap 
reparament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de les referides actes. 
 
2. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS. 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de sis llicències d'obres majors atorgades 
des de l’última sessió: 

 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

07/08/2018 
 

OM-26/17 
Expansión Activos 

88, SL 
C/ Sant Josep, 32 Modificació del projecte 

d'bres per construcció 
d'edifici plurifamiliar entre 
mitgeres per 5 habitatges i 
aparcament. 

03/08/2018 
 

OM-9/18 
  Modificació projecte obres 

per construcció habitatge 
unifamiliar aïllat 

02/08/2018 
 

OM-13/17 
Caprabo, SA Carretera de Gualba, 

45, parcel·la 1B, polígon 
1, sector P-10 Cementiri 

Obres per instal·lació 
d'unitat de 
subministrament e 
carburants 

01/08/2018 
 

OM-22/18 
  Obres per reforma interior 

i coberta d'habitatge. 

01/08/2018 
 

OM-25/18 
Comunitat de 

Propietaris Càmping 
Aqua Alba 

Ctra. de Gualba a la 
Batllòria s/n 

Obres per reposició de 
mur de contenció de 
terres amb rocalla. 

01/08/2018 
 

OM-37/17 
  Obres per a la reforma i 

rehabilitació d'habitatge 
unifamiliar entre mitgeres 

 
3. APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB LA FUNDACIÓ 
ACCIÓ BAIX MONTSENY, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE JARDINERIA I NETEJA 
D'ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL MUNICIPI. 
 
1. Prorrogar per una segona anualitat el contracte signat en data 24.09.2015 amb la Fundació  
Acció Baix Montseny per a la prestació del servei de jardineria i neteja d’espais verds públics 
del terme municipal de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 8 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del dia 
25.09.2018. 



 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 30.085,73 €, IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària 
05.171A0.227 (Treballs realitzats per altres empreses i professionals) del pressupost de la 
Corporació per a 2018, quedant supeditada l’aprovació de la despesa de 90.257,19 €, IVA 
inclòs, corresponent a l’exercici de 2019, a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent. 
 
3. Notificar aquest acord a la Fundació Acció Baix Montseny, per al seu coneixement i als 
oportuns efectes. 
 
4. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA PROGRAMACIÓ A L'ATENEU 2018, 2N 
SEMESTRE.  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni promou, al llarg de l’any, una programació cultural estable amb la 
voluntat de contribuir a la realització personal, de cohesió social, de participació ciutadana i de 
democratització. 
 
Com a element de realització personal, la cultura és vehicle de coneixement i creativitat, 
ciutadania, identitat i capacitat crítica. 
 
Com a element de cohesió social, la cultura posa en contacte col·lectius del mateix municipi 
amb orígens diversos i actua com a font d’arrelament nacional, amb la llengua catalana com a 
vehicle lingüístic. 
 
Com a element de dinamització ciutadana, la cultura pot potenciar la participació a partir de la 
corresponsabilitat amb les entitats i col·lectius i la presa de decisions compartides. 
 
Com a element de democratització, la cultura és transmissora de valors i tothom hi ha de 
poder tenir accés. 
 
Fets 
 
Per tal d’aconseguir els reptes indicats, any rere any, es plantegen algunes estratègies per 
arribar a nous públics i ampliar l’oferta cultural del municipi. En aquest sentit, en la programació 
cultural A l’Ateneu 2018 – 2n semestre es planteja continuar: 
 
- Aplegant la programació cultural del segon semestre de 2018 en un únic programa a fi de 
“vendre” un projecte cultural global. Com s’ha fet darrerament, la proposta d’enguany inclourà 
la programació professional, la creació local, la programació familiar, els GPS (programació 
conjunta amb el Teatre Auditori de Granollers i el CECUCA de Cardedeu), entre d’altres. 
 
- Promovent la difusió de la programació cultural des de les diferents xarxes socials (Facebook 
específic per la programació, butlletins electrònics, pàgina web de l’Ajuntament, Punt 7 ràdio, 
etc.) 
 
- Mira d’arribar a nous públics fent productes atractius i cercant complicitat amb diferents 
agents, com la comissió jove. 
 
Per tot el què s’ha exposat, des de l’Àrea de Cultura es proposa l’aprovació dels preus públics 
de les entrades d’aquesta programació dels següents imports: 
 
 



 

 

En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els aspectes 
següents: 
 

• “A” és preu públic entrada general 
• “B” és preu públic d’entrades per a menor de 10 anys 
• “C” és preu públic d’entrades per a menor de 2 anys 
• “D” és preu públic per a entrades amb carnet de la Xarxa de Biblioteques  Municipals, 

per entrades de menor de 14 anys o majors de 65 i jove, entre 14 i 29 anys, amb 
Carnet Jove i promoció GPS 

 
 Es detalla tot seguint l’estudi econòmic.   El pressupost de les despeses que configuren el cost 
d’aquesta programació es troben previstes en els aplicacions pressupostàries següents: 
 

• Programació Ateneu 07 334 G0  
 
ESTIMACIÓ DE DESPESES 
Programació 10.000 € 
Personal extern 3.500 € 
Lloguer de so i llum 2.000 € 
Impressió de programes de mà i altres 1.500 € 
TOTAL ESTIMACIÓ DESPESES   17.000 € 
 
ESTIMACIÓ D’INGRESSOS 
Previsió d’ingressos 2018 (en base als ingressos 2017) 
TOTAL ESTIMACIÓ INGRESSOS   7.209 € 
 
RESULTAT      - 9.791 € 
 
Això no obstant, l'Ajuntament acordarà el que consideri més adequat. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències, 

Espectacle 

 

Data A B C D 

UN COP L'ANY Estable Dissabte, 6 d'octubre 15 € 

  

12 € 

SUIT Nº1 ELS BATECS 
DEL CARGOL Familiar - GPS Diumenge, 7 d'octubre 5 € 3 € gratuït   

OVIDI4 Estable Dissabte, 3 de novembre 12 €     10 € 

UN MÓN (I UN MUNT!) DE 
DRACS Familiar Diumenge, 4 de novembre 5 € 3 € gratuït   

BE GOD IS Estable Dissabte, 18 de novembre 12 €     10 € 

KISSU Familiar Diumenge, 2 de desembre 5 € 3 € gratuït 

 PLUJA GPS Diumenge, 16 de desembre 8 €     4 € 



 

poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el 
mateix article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes 
en una sèrie de matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals.  
I la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de 
fomentar la cultura popular i tradicional catalana. 
 
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden  
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, 
sempre que es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també 
es prestin o realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de 
l’Ordenança General reguladora dels preus públics. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors 
de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 8 de 
juliol de 2015, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas.  
 
5. L’article 44 TRLRHL estableix que l’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el 
cost del servei perstat o de l’activitat realitzada i que quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d’ interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del 
límit previst en l’apartat anterior. En aquests casos s’hauran de consignar el pressupost de 
l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si hi fos. 
 
La programació estable del Teatre és el principal esdeveniment cultural d’aquest equipament al 
poble i la prestació d’aquest servei, programa i difusió dels espectacles, té una raons socials i 
culturals interès públic. Tot i que, segons l’estudi econòmic, els preus públics de les entrades 
es preveuen deficitari, aquesta programació és una activitat on, entre d’altres, els principals 
objectius són els esmentats al principi d’aquesta informe, la realització personal, la cohesió 
social, la dinamització ciutadana i la democratització de la cultura com a transmissora de valors, 
i per tot això es considera d’especial interès general, social i de servei públic per aquest 
Ajuntament. 
 
Així mateix, tot i que els preus que es proposen no cobreix les despeses, no hi ha un dèficit 
addicional en el pressupost donat que les despeses que configuren el cost de l’actuació es 
troben previstes en les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a l’estudi econòmic. 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1. Aprovar els preus públics per a la programació A l’Ateneu 2018 del 2n semestre que 
s’indiquen: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els aspectes 
següents: 
 
“A” és preu públic entrada general 
“B” és preu públic d’entrades per a menor de 10 anys 
“C” és preu públic d’entrades per a menor de 2 anys 
“D” és preu públic per a entrades amb carnet de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals, per entrades de menor de 14 anys o majors de 65 i jove, entre 14 i 29 anys, amb 
Carnet Jove i promoció GPS 
 
2. Publicar aquest preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
5. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS TRIMESTRALS DEL 
CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ (CURS 2018-2019). 
 
A partir del mes de setembre es preveu iniciar l’oferta complementària al Centre Municipal 
d’Expressió i realitzar les inscripcions d’aquestes activitats (curs 2018-2019). 
 
En aquest sentit, l’Àrea de Cultura ha programat les següents activitats. Es detalla tot seguint 
les característiques de cadascuna i l’estudi econòmic. 
 
 
 

Espectacle 

 

Data A B C D 

UN COP L'ANY Estable Dissabte, 6 d'octubre 15 € 

  

12 € 

SUIT Nº1 ELS BATECS 
DEL CARGOL Familiar - GPS Diumenge, 7 d'octubre 5 € 3 € gratuït   

OVIDI4 Estable Dissabte, 3 de novembre 12 €     10 € 

UN MÓN (I UN MUNT!) DE 
DRACS Familiar Diumenge, 4 de novembre 5 € 3 € gratuït   

BE GOD IS Estable Dissabte, 18 de novembre 12 €     10 € 

KISSU Familiar Diumenge, 2 de desembre 5 € 3 € gratuït 

 PLUJA GPS Diumenge, 16 de desembre 8 €     4 € 



 

 
Denominació de l’activitat 
 
Iniciació a la fotografia 
 
Característiques 
 
Curs bàsic de fotografia digital. Com funciona una càmera digital i com fer fotografia manual 
(exposició, diafragma, velocitat, ISO) , composar imatges i iniciar-te en el revelat i retoc digital 
a través de recursos online, alhora que s'aprèn a observar a través d'una càmera. 
 
A càrrec de: Anna Rodríguez 
 
Dades de realització i horari 
 
Número de sessions: 8 sessions (16 hores) 
 
Durada de cada sessió: 2 hores 
 
Horari: Divendres de 19 a 21 h 
 
Dates de realització: del 19 d’octubre al 21 de desembre de 2019 
 
Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local: 95,40€ 
Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 10 participants al curs. 
 
ESTUDI ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT 
 
 
Costos previstos Import                                                                                                Import 
 
1. Costos directes (1.1+1.2)             
 
1.1 Despeses personal 

1.1.2.Despesa imputable al tècnic/a 

1.2 Despeses en béns corrents i serveis 

1.2.1. Monitoratge                                                                                                            900,00 €                                                                                            
2. Costos indirectes * 
(6% dels costos directes)                                                                                                   54,00 €                                                
3. Total costos (1+2)                                                                                                      954,00 € 
Ingressos previstos                                                                                                        Import 
 
5. Preu per participant 
5.1 Preu per participant                                                                                                      95,40 € 
Nombre previst de participants (mínim)                                                                              10 
6. Total ingressos                                                                                                           954,00 € 
Diferència (6-3)                                                                                                                   0,00 € 
Percentatge de cobertura del servei                                                                             100,00€                                                                                                                                    
 
 
 
Denominació de l’activitat 



 

 
Dibuix i pintura 
 
Característiques 
 
Descobrir el llenguatge visual i plàstic propi a través de diferents tècniques pictòriques. 
1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: Els elements del llenguatge visual: el punt, la línia, el pla, el 
color, la textura i la composició; perspectiva frontal i obliqua; el cos humà; diferents 
procediments 
pictòrics. 
2.PINTURA ACRÍLICA I OLI : Diferents procediments; diferents suports. 
3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne ha assolit els coneixements bàsics i ha començat a 
trobar el seu traç, referents pictòrics i els procediments amb els que se sent més còmode, cal 
que comenci a experimentar pel seu compte de manera que puguem solucionar les dificultats 
amb les que s’anirà trobant i reforçar les mancances . 
 
Dades de realització i horari 
 
Número de sessions: 11 sessions ( 22 hores) 
Durada de cada sessió: 2 hores 
Horari: Dilluns de 19 a 21 h 
Dates de realització: Trimestral, durant el curs escolar 2018-2019 
Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local: 86,92€ 
Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 1 participant al curs. 
 
ESTUDI ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT 
 
 
Costos previstos Import 
 
1. Costos directes (1.1+1.2) 
1.1 Despeses personal 
1.1.2.Despesa imputable al tècnic/a 
1.2 Despeses en béns corrents i serveis 
1.2.1. Monitoratge                                                                                                              82,00 € 
2. Costos indirectes * 
(6% dels costos directes)                                                                                                     4,92 € 
3. Total costos (1+2)                                                                                                         86,92€ 
 
Ingressos previstos Import                                                                                            Import 
 
5. Preu per participant 
5.1 Preu per participant                                                                                                     86,92€ 
Nombre previst de participants (mínim)                                                                                 1 
6. Total ingressos                                                                                                            86,92 € 
Diferència (6-3)                                                                                                                   0,00 € 
 
Percentatge de cobertura del servei                                                                            100,00% 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències, 



 

poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el 
mateix article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes 
en una sèrie de matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals. I 
la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de 
fomentar la cultura popular i tradicional catalana. 
 
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, 
sempre que es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també 
es prestin o realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de 
l’Ordenança General reguladora dels preus públics. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors 
de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 8 de 
juliol de 2015, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar els preus públics per a les activitats trimestrals del Centre Municipal d’Expressió, 
curs 2018-2019 amb les tarifes relacionades a continuació: 
 
Dibuix i pintura ___________________________ 86,92 € 
Fotografia digital __________________________ 95,40 € 
 
2. Facultar al senyor Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquests acords. 
 
3. Publicar aquest preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
PUNT D'URGÈNCIA 
 
6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA EN 
CONTENIDORS AL CARRER I TRANSPORT DE LES FRACCIONS RESTA I ORGÀNICA 
DELS RESIDUS MUNICIPALS I OLI VEGETAL DOMÈSTIC I DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA PORTA A PORTA I TRANSPORT DE PAPER-CARTRÓ, ORGÀNICA 
COMERCIAL I RESIDUS VOLUMINOSOS AL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del servei 
de recollida en contenidors al carrer i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus 
municipals i oli vegetal domèstic i de la recollida selectiva porta a porta i transport de  paper-
cartró, orgànica comercial i residus voluminosos al municipi de Sant Celoni. 



 

 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació. 
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al DOUE i 
al Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
4. Autoritzar la despesa de 48.878,11 €, IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària 051621A22700 
del pressupost de la Corporació per a l’any 2018, quedant supeditada l’aprovació de la despesa 
per a la resta d’exercicis (586.537,31 € l’any 2019 i 537.659,21 € l’any 2020) a l’existència de 
crèdit en els pressuposts corresponents. 
 
El President aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                              Secretari  
Francesc Deulofeu Fontanillas                  Sergi Ribas Beltrán 
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