
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores, del dia vint-i-u de maig de l’any 
dos mil nou, i tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la 
sessió ordinària de la Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Carme Tàpies i Llobera, 
els següents regidors: Francesc Carrillo i Bergua, Francesc Revuelta i Hernando, i Montserrat 
Meseguer i Muñoz. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 
113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Emili Pastó i Garcia i Ramon Farnell i Barqué. 
Actua  de  secretària, M. Carme Llobera i Torres. 
 
La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del dia que 
és el següent: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-  Declarada oberta la sessió per 
la Presidència, aquesta dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter 
ordinari, de data 7-5-2009, i preguntat si hi ha quelcom a dir, i és el regidor Sr. Francesc 
Revuelta qui intervé dient que l’acta la troba conforme, però que vol manifestar la seva 
disconformitat amb que s’obri l’expedient esmentat en l’altra acta, basant-se en que, el que es va 
fer és adequat a llei segons informes emesos. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que, respecte a aquest tema, ja van arribar a un acord. I a continuació 
afegeix que cal fer una rectificació a l’acta anterior en el punt on diu: “La secretària manifesta 
acte seguit que sol·licitarà l’emissió d’un informe a l’advocat de l’ajuntament”, perquè diu que 
no va ser així, sinó que la secretària li va demanar autorització per a l’emissió de l’informe, el 
qual va autoritzar. Que tal com s’ha redactat sembla que l’informe el sol·liciti la Junta de govern, 
i que, qui el va sol·licitar, és la secretària. 
 
Amb l’aclariment de la Sra. Alcaldessa es donen per acabades les intervencions de rectificacions 
de l’acta de la sessió anterior, quedant aprovada per unanimitat. 
 
2.-  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a les següents propostes que presenta 
l’alcaldia en aquest punt, i que copiades diuen: 

 
“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es 
relacionen, i 
Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten en cadascun dels expedients,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les sol·licituds de llicència urbanística presentades, que tot seguit es 
relacionen, amb les condicions que s’esmenten en els respectius informes.   
Relació de llicències sol·licitades:  

- Núm. 43/09.- Ramiro Plana Alet: Llicència urbanística per a arrebossar 5m. de paret del 
terrat de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 55. 
- Núm. 45/09.- Jaume Timoneda Nabau: Llicència urbanística per a empedrar la façana, i 
canviar la porta del garatge de l’habitatge ubicat al  C/ La Fassina,  núm. 18. 
- Núm. 48/09.- Alejandro Regué Hernandez: Llicència urbanística per a repassar la 
teulada de l’habitatge ubicat al  C/ Urgell, núm. 20. 
-Núm. 49/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura 
de cala per a canalització de gas al C. Baladruga, núm. 7. 
-Núm. 50/09.- Aleix Camps Felip: Llicència urbanística per a canviar teules trencades de 
la teulada de l’habitatge ubicar al C. Cervantes, núm. 31. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels 
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 



Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICO pertinent i la seva forma de liquidació. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que 
queda aprovada per unanimitat. 
 
3.-CANVI DE NOM ACTIVITAT ANNEX II-2.- A continuació es dóna lectura a la proposta 
que, copiada, diu el següent: 
 

“Atesa la sol·licitud presentada en data 5-5-2009 pel Sr. Francesc Pinós Crespo, actuant en 
nom i representació d’Alternativa Energètica 3000 SL, en la qual demana el canvi de nom de 
la llicència ambiental d’Alternativa Energètica 3000 SL polígon 10 parcel·la 39 del municipi 
del Palau d’Anglesola , i 
Tenint en compte els informes tècnics i de secretaria emesos al respecte i el contingut de la 
legislació aplicable, 
És per tot el qual proposo a la Junta de govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència ambiental inclosa en l’annex II.2,  per a 
l’activitat d’una planta solar fotovoltaica de 594 kw, ubicada al polígon 10 parcel·la 39  del 
municipi del Palau d’Anglesola, a nom de AE 3000SL,  i que en endavant ha de ser als 
següents noms:  
 TIRSTRUP PV VII, SLU     

Representant: Josep Torrelles Esmet   
Potència nominal: 99kW 
 

 TIRSTRUP PV VIII, SLU     
Representant:  Jaume Orga Mestre    
Potència nominal: 99kW 
 

 TIRSTRUP PV IX, SLU     
Representant: Maria José Ruiz Marza   
Potència nominal: 99kW 

 
 TIRSTRUP PV X, SLU     

Representant: Francesc Tribó Dalmau   
Potència nominal: 99kW 

 
 TIRSTRUP PV XI, SLU     

Representant: Jordi Pellicer Ambert     
Potència nominal: 99kW 

 
 TIRSTRUP PV XII, SLU     

Representant: Jordi Pellicer Ambert     
Potència nominal: 99kW 

Segon.- Els nous titulars de la llicència queden subjectes als mateixos drets i obligacions que 
el titular inicial. 
Tercer.- El canvi de nom contempla a més l’obligació dels nous titulars de realitzar els 
controls periòdics a que s’ha de sotmetre l’activitat relacionada. 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que estimi pertinent.” 

  



 Es declara obert el debat que inicia la Sra. Alcaldessa manifestant que si aquesta activitat va 
donar lloc a un permís per a passar pels camins, cal que se’ls  notifiqui, juntament amb aquest 
acord de canvi de nom, els condicionants que es van establir. 
 
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 
unanimitat dels assistents. 
 
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Es procedeix a continuació, a donar lectura a la següent 
proposta que diu: 

 
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de 
les factures i obligacions de pagament que importa 25.246’19 € presentats en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de 
l’Ajuntament del dia  7-5-2009, i 
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 17-09-2008, de delegació de competències a la Junta 
de Govern,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures de data 19-05-09, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 25.246’19 €, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del 
pressupost municipal vigent. 
Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el 
pagament de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual la proposta se sotmet a votació i queda aprovada 
per unanimitat. 

 
5.- APROVACIÓ ANNEX PROJECTE ELÈCTRIC LÍNIES MITJA TENSIÓ 
SUBESTACIÓ MOLLERUSSA A SAU-3.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que es 
presenta i que, copiada, diu el següent: 

 
“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada en data 24-4-08 va aprovar el 
projecte bàsic i d’execució de l’obra titulada “Projecte elèctric de línies de mitja tensió 
subterrànies des de la subestació de Fecsa-Endesa de Mollerussa fins a la urbanització SAU-
3 en el TM del Palau d’Anglesola”, i 
Atès que s’ha contemplat que aquest projecte no contempla el subministrament en baixa 
tensió a les parcel·les rústiques de propietat privada així com tampoc algunes actuacions 
necessàries i precises a dur a terme al polígon industrial SAU-3, i 
Atès  que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió celebrada en data 14-11-08 va 
encarregar la redacció d’un annex a l’esmentat projecte que incorpores aquelles mancances, i 
Atès el projecte redactat per a l’execució de l’obra titulada “Annex al projecte elèctric de 
línies de mitja tensió subterrànies des de la subestació de Fecsa-Endesa de Mollerussa fins a 
la urbanització SAU-3 en el TM del Palau d’Anglesola”, redactat per la Sra. Mirna Pedrós i 
Pons, enginyera tècnica industrial d’Enginyeria Inalba SL, a instància d’aquest Ajuntament, 
és per tot el qual es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Annex al projecte elèctric de línies de mitja 
tensió subterrànies des de la subestació de Fecsa-Endesa de Mollerussa fins a la urbanització 
SAU-3 en el TM del Palau d’Anglesola”, amb un pressupost d’execució per contracta de dos-
cents onze mil quatre-cents seixanta-un euros amb setanta-nou cèntims (211.461,79 €) per 



tramitació d’urgència conforme al previst a l’art. 50 de la LPA implicant la reducció dels 
terminis establerts per aquest procediment a la meitat. 
D’aquest import, noranta-set mil cinc-cents trenta-un euros amb vint-i-vuit cèntims 
(97.531,28 €) ja estaven inclosos al Text refós del SAU-3. 
Segon.- Imputar a les quotes d’urbanització del SAU-3  l’ import pendent que ascendeix a un 
total de cent tretze mil nou-cents trenta euros amb cinquanta-un cèntims (113.930,51€). 
Tercer.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel 
termini de 15 dies donat el caràcter d’urgència de l’expedient, mitjançant Edictes que 
s’inseriran al BOP i Tauler Municipal, durant el qual podran els interessats examinar-lo i 
formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin per convenients. 
Quart.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, 
suggeriment, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar 
d’ulterior resolució. 
No obstant la Junta acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat i és el regidor Sr. Revuelta qui pregunta el motiu pel qual els preus unitaris que 
consten al projecte són diferents dels que hi ha a l’informe tècnic, tot i que el preu final sigui el 
mateix. 
 
La Sra. Alcaldessa li ho explica i diu que els preus de l’informe són els que consten al Text refós 
ja que són aquests els que s’hauran de descomptar a l’empresa UTE Palau, adjudicatària de 
l’obra inicial, perquè no farà aquest tram d’obra, que s’ha inclòs en aquest nou Projecte 
d’electrificació que ara s’aprova, perquè Fecsa així ho va establir en els seus condicionants a 
l’hora de redactar aquest Projecte esmentat. Que per una part es minorarà del Text refós l’import 
recollit a l’informe tècnic, la qual part d’obra no farà la UTE ni se li abonarà ni tampoc es 
cobrarà als propietaris. I per altra part, s’ha recollit l’obra en el nou Projecte d’electrificació, que 
es licitarà al seu dia, que s’abonarà a qui s’adjudiqui, i que, aquest serà el que caldrà que abonin 
els propietaris. 
 
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada quedant aprovada per 
unanimitat. 
 
6.-MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM-09.- En aquest punt es dóna lectura a la proposta que diu el 
següent: 
 

“Ateses les modificacions notificades durant el 1r. trimestre, i que afecten  al Padró de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2009, i 
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, corresponents a l’exercici 2009, i que són les següents: 
ALTES--------------- 153,73 € 
BAIXES ------------- 763,77 € 
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, 
informant-los que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas 
que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu. 
No obstant,  la Junta de Govern,  acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Obert el debat no hi ha intervencions, per la qual cosa, se sotmet la proposta a votació, quedant 
aprovada per unanimitat. 



 
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ LLICÈNCIA GRAVACIÓ/REPRODUCCIÓ I 
APARELLS CORRESPONENTS.-  Acte seguit es procedeix a la lectura de la proposta que, 
copiada literalment, diu: 
 

“Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15 de maig de 2009 i el decret de l’alcaldia de data 
19 de maig de 2009 en relació a la contractació i adjudicació del subministrament titulat 
“Llicència de gravació/reproducció i aparells corresponents”, i 
Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, per l’empresa Informàtica 
Corporativa Catalana, ICC SL, mitjançant el lliurament de tres ofertes complementàries en el 
sentit que contemplen la llicència de gravació així com també els aparells corresponents, i 
que les tres ofertes conjuntes importen un total de 3.398,80 €, i 
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic, i 
Atès que l’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern per 
delegació de l’alcaldia efectuada per resolució de data 24-9-08, 
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Contractar el subministrament titulat “Llicència de gravació/reproducció i aparells 
corresponents” mitjançant un contracte menor. 
Segon.- Adjudicar el subministrament titulat “Llicència de gravació/reproducció i aparells 
corresponents” a l’empresa Informàtica Corporativa Catalana, ICC SL, pel preu dos mil nou-
cents trenta  euros 2.930,00 €) més quatre-cents seixanta-vuit euros amb vuitanta cèntims en 
concepte d’IVA (468,80 €). 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
No obstant la Junta acordarà el que cregui més convenient.” 

 
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i explica que aquest subministrament es tracta del que 
ja havien parlat i acordat de comprar, i que el que ha fet és assabentar-se de l’equip més adequat i 
d’intentar treure’l al millor preu possible. Que s’ha informat que aquesta instal·lació estalvia un 
70 % la feina i que considera que les millores sempre són bones. 
 
La Sra. Meseguer diu que ha anat fent memòria i que ha recordat que ho varen parlar. Veu que hi 
ha un portàtil i atès que ella n’havia demanat un i es va acordar que no era necessari, és pel qual 
ara s’estranya. Pregunta si el portàtil podrà servir per altres coses, i també si l’aparell només serà 
pels plens i les juntes de govern. Comenta també que l’ordinador no caldria comprar-lo a la 
mateixa casa. 
 
La Sra. Carme Tàpies respon que, en aquest cas, el portàtil és necessari perquè així es pot 
traslladar d’un lloc a altre, que sí que el portàtil podrà utilitzar-se per altres coses, i que l’aparell 
pot servir per tot allò que convingui gravar. Manifesta també la necessitat de comprar-ho tot a la 
mateixa casa perquè així, si sorgeix algun problema, l’assumeix directament l’empresa i, en 
canvi, si n’hi ha més d’una, llavors es passen les culpes de l’una a l’altra. 
 
El Sr. Revuelta manifesta no estar assabentat d’aquesta compra i pregunta quina funció té aquest 
subministrament. 
 
La Sra. Tàpies respon que això ja ho havien parlat i quedat que s’encarregaria d’informar-se tant 
dels aparells com dels preus. Que la funció és que l’aparell grava i després per transcriure’s no 
s’ha de parar i engegar com ara fan amb el cassette, sinó que hi ha un sistema de pedals que 
gradua la velocitat que es vol i a la que es pot anar escrivint. 



 
El Sr. Revuelta exposa que, si com a polítics volen comprar aquest aparell del qual es diu que ja 
se’n va parlar, considera que és un acord adoptat com a polítics i que ho admet, però que 
considera que la redacció de les actes, tant dels plens com de les juntes, correspon legalment a 
una persona i que creu que tot plegat no fa falta. 
 
El Sr. Carrillo manifesta que en l’actualitat hi ha molts avenços que abans no hi eren i que el que 
cal fer és estalviar feina. 
 
Sense més intervencions se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per 
unanimitat. 
 
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) Camí de Sant Jaume: A continuació la Sra. Alcaldessa 
dóna compte de la resolució de data 15-5-2009, que diu el següent: 
 

“Atesa la visita i posterior petició per part que components del grup de Camí de Sant Jaume, 
ens varen fer a l’ajuntament. 
Atès que el nostre municipi forma part del Camí de Sant Jaume, i, que al seu dia es va optar 
per senyalitzar el Camí. 
Atès que l’equip de govern vol continuar conservant la cultura i tradicions del nostre poble. 
Atès que el proper diumenge, dia 17 de maig, fan la caminada de Tàrrega al Palau 
d’Anglesola.  
Atès que el nostre municipi és final de trajecte i, que faran un dinar de germanor elaborat per 
la pensió Sant Antoni, utilitzant el local de l’associació de la Penya Blaugrana. 
És per tot el qual RESOLC: 
Primer.- Fer un segell del municipi per poder-lo estampar als carnets dels pelegrins que 
passin pel nostre poble. 
Segon.- Adquirir el llibre oficial perquè tots els pelegrins hi puguin escriure el seu nom. 
Tercer.- Subvencionar als pelegrins que ens visitaran el proper dia 17 de maig per la tornada 
amb l’autocar a Tàrrega. 
Quart.- Donar compte a la Junta de govern. 
El Palau d’Anglesola, 15 de maig de 2009” 

 
La Sra. Alcaldessa, sotmet a la consideració de la Junta la precedent resolució, obrint en primer 
lloc el debat que s’inicia amb la intervenció de la Sra. Meseguer que pregunta quan costa el 
viatge, cada quan s’ha de pagar i si era per a gent de Palau. 
 
El Sr. Francesc Carrillo informa que el viatge costa aproximadament uns 270 E. i que és cada 
dos anys.     
 
La Sra. Alcaldessa respon que hi havia gent de Palau i de fora, que això els pobles ho acostumen 
a fer i que també tenen gent del seu i de d’altres pobles. Explica que l’estada al Palau també va 
ser favorable per a la població per la despesa que hi van fer en quedar-se a dinar.  
 
La Sra. Meseguer comenta que s’haurà de tenir present si qualsevol associació demana 
subvenció. 
 
La Sra. Tàpies respon que sí i que ja s’ha donat pel Mulla’t i per altres coses. Diu també que el 
Camí és té i que, igual que es va senyalitzar, considera que cal col·laborar-hi. 
 
La Junta de govern ratifica, per unanimitat, la precedent resolució de l’alcaldia. 



 
b) Servei Català de Trànsit: La Sra. Alcaldessa dóna compte de la visita mantinguda amb 
personal del  Servei Català de Trànsit en la qual es va convenir la signatura d’un conveni 
regulador del trànsit per tal d’ordenar la seguretat viària a la població, manifestant que aquest 
servei és gratuït, no així la seva posada en pràctica. Que s’ha lliurat un model de conveni que 
està pendent d’informe jurídic i que, per tal d’avançar en el tràmits corresponents, proposa a la 
Junta de govern, acordar autoritzar la Sra. Alcaldessa per tal que, un cop es tingui l’informe 
favorable,  signi l’esmentat conveni i documentació corresponent.  
 
El Sr. Emili Pastó explica detalladament en què consisteix la regulació esmentada. 
 
La Junta de govern acorda, per unanimitat, aprovar la proposta esmentada. 
 
c) Adquisició mobiliari: A continuació la Sra. Alcaldessa informa de l’adquisició de sis cadires 
pel despatx de l’alcaldia, de les que en mostra el detall, i del qual tots en queden assabentats. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES.- a) S’inicia aquest torn amb la pregunta que el  Sr. Francesc 
Revuelta adreça a la Sra. Alcaldessa per a informar-se si avui s’ha anat a Barcelona a parlar de 
l’Eix Ferroviari, a la qual se li respon que sí. Segueix el Sr. Revuelta preguntant ara, si s’havia 
informat al seu grup d’aquesta visita, ja que, com a regidor d’Urbanisme, li hauria agradat saber. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que l’Eix Ferroviari, com ja li havia dit si se’n recorda, es porta des de 
Mobilitat. 
 
El regidor Sr. Revuelta respon que no se’n pot recordar perquè  no li ha dit mai. Comenta que 
d’un tema de camins  sí que li va fer esment que es portava des de Mobilitat i que, d’ença de 
llavors, ell ja no ha entrat més en aquell tema. Però que en referència a l’Eix Ferroviari no, sinó 
que ha estat a les reunions amb els informadors, a les reunions amb els veïns afectats,  al tema de 
les al·legacions. Que creu que, com a regidor d’Urbanisme i com a  grup polític, no costava res 
comunicar-los-hi, només com a deferència i sense que vulgui posar-se al lloc de ningú. 
 
La Sra. Carme Tàpies explica el contingut de la visita, que per indicació del Sr. Simeó Miquel 
van sol·licitar amb el polític que tocava, per tal de parlar d’aquest tema. Que la visita la van 
concedir amb el tècnic i no amb el polític, però que hi van anar igualment per no fer-los un 
rebuig. Que al tècnic li van encomanar que transmetés al polític la voluntat municipal, i que 
Palau no estava d’acord amb l’actuació proposada pel qual es tiraria endavant,  i que si es tenia 
que anar a Europa s’hi aniria, que només es demana respecte, com s’ha fet amb altres pobles. 
Que van comentar que les al·legacions de Palau no eren al CD, la qual cosa a Barcelona ja sabien 
i que llavors varen voler justificar. Que en endavant hi haurà altres al·legacions i actuacions a fer. 
 
b) A continuació la regidora, Sra. Meseguer, demana informació envers l’expedient que cal fer 
per les obres del clavegueram de la Pl. de la Generalitat, del finançament mitjançant 
contribucions especials i del procediment a seguir amb els terminis corresponents.  
 
La secretària informa dels terminis del procediment tant de l’aprovació del projecte, com de les 
contribucions especials, com de la contractació de l’obra.  
 
El Sr. Revuelta diu que té el projecte en estudi i que la propera setmana de segur que el podrà 
lliurar. 
 



El Sr. Carrillo i el Sr. Pastó manifesten que ja es poden començar els informes i tot allò que es 
pugui, per tal de tenir-ho avançat. 
 
La Sra. Meseguer resumeix dient que en la propera Junta es podrà aprovar aquest projecte, i que 
les al·legacions en quan es tenen  poden ser  resoltes al dia següent. 
 
El Sr. Carrillo diu que si convé es pot fer una Junta la propera setmana. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que sí que es poden resoldre les al·legacions en un dia. 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues 
hores i quinze minuts. 
 
 


	Relació de llicències sol·licitades:

