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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 23 DE 
SETEMBRE DE 2014     Nº 6/2014 

        
A Vilamòs, essent les dinou hores trenta minuts  del dia indicat, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en 
sessió pública ordinària en primera convocatòria, efectuada en legal forma, sota la Presidència del Sr. 
Alcalde Francesc Castet Condo, assistit de la Secretària i amb l’assistència dels següents regidors: 
 
Manuel Aunòs Fernández (CDA) 
Mario Criado Guillem (CDA) 
Jorge Riera Paino (CDA) 
 
 
No assisteix:  
Luis Cáceres Sánchez (IVB-PM) 
 
Ordre del dia, proposta de:  
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Formular requeriment previ a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en 

relació amb l’expedient de disciplina urbanística expedient 2013/052432/L. Persona 
interessada: Francesc Castet Condo. 

3. Llicència d’obres a nom de Francesc Castet Condo.  
4. Precs i preguntes. 

 
 

1. ACTA ANTERIOR. 

 
S’aprova per  unanimitat l’acta anterior, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors 
disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria, i a la qual tots donen llur 
conformitat. 
 

2. FORMULAR REQUERIMENT PREVI A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI I URBANISME EN RELACIÓ AMB L’EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 
EXPEDIENT 2013/052432/L. PERSONA INTERESSADA: FRANCESC CASTET CONDO. 

 
La secretària recorda breument els antecedents d’aquest expedient formulat per la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme contra el Sr. Francesc Castet Condo i el Sr. Ernesto Suarez 
Andrade: 
 
A data de 27 de novembre de 2013, el Servei de protecció de la legalitat urbanística, e.f. notifica a 
aquest Ajuntament informe de la inspectora del servei, segons el qual es fan constar un seguit de fets 
que podrien constituir una infracció urbanística i atorgant  a l’Ajuntament el termini de deu dies per a 
incoar el corresponent expedient de protecció de legalitat urbanística, transcorregut aquest termini la 
Direcció restarà facultada per a l’exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística. 
L’Ajuntament va respondre a la notificació i fa va facilitar la documentació existent a les oficines al 
Servei.  
 
A data de 26 de febrer de 2014 l’Ajuntament va enviar un escrit del Sr. Alcalde al Servei de protecció 
de la legalitat urbanística delegant al Servei aquests tipus d’expedients. 
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A data de 12 de febrer de 2014 el director general de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme aprovà una Resolució d’incoació d’un procediment complex de legalitat urbanística amb 
suspensió d’obres en curs, corresponent a l’expedient 2013/052432/L. Les obres són considerades 
il·legalitzables i consisteixen, d’acord amb la documentació rebuda per l’Ajuntament, en: reconstrucció 
de la Nau-1, construcció d’una nova edificació de planta baixa, emplaçada a la zona on hi havia 
l’edificació 3, d’emmagatzematge o cobert i es continuen les obres de la Nau-2 (considerada obra 
nova), immobles afectats per la riuada de 18 de juny de 2013. Els interessats en aquest expedient 
són el Sr. Francesc Castet Condo i el Sr. Ernesto Suarez Andrade. Notificat a aquest Ajuntament l’11 
de març de 2014. 
 
A data de 15 d’abril de 2014 el director general de  la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme aprova la Resolució de ratificació de la suspensió d’obres, notificat a aquest Ajuntament el 
30 d’abril de 2014.  
 
A data de 22 de juliol de 2014 el director general de  la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme aprova la Resolució de finalització d’expedient de disciplina urbanística amb els següents 
punts resumits: 
 

“Primer.- ORDENAR al senyor Francisco Castet Condó, propietari de la parcel·la 72 del 
polígon 2 de Vilamòs, que en el termini màxim d’un mes des de la notificació d’aquesta 
resolució, procedeixi a restaurar la legalitat urbanística enderrocant la construcció d’una 
nova edificació de planta baixa (Cobert-3), emplaçada a la zona on hi havia l’edificació -3 
i restitució de la realitat física alterada pel que fa a la construcció i fonamentació de la 
Nau-2, amb l’enderroc total de la construcció, excepte que sigui al·legada dins d’aquell 
termini la impossibilitat material d’executar l’ordre de restauració mitjançant la 
presentació d’un programa de restauració d’acord amb el que disposa l’article 267.7 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, supòsit en 
el qual haurà de ser la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme que haurà 
de valorar i adoptar la resolució pertinent. 
 
Segon.- ADVERTIR el Sr. Castet que si no procedeix voluntàriament a restituir la legalitat 
d’acord amb l’apartat anterior, serà la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme qui subsidiàriament i a càrrec seu procedirà a fer-ho, sens perjudici de la 
facultat d’imposar multes coercitives per l’incompliment dels termini fixats... 
 
Tercer.- IMPOSAR al senyor Francisco Castet Condó en qualitat de responsable de la 
infracció molt greu descrita una sanció de ... 
 
Quart.- RECORDAR a l’interessat qui si enderroca voluntàriament les obres d’acord amb 
l’apartat Primer d’aquesta resolució abans que la resolució sigui ferma en via 
administrativa, s’aplicarà una reducció del 80% sobre l’import de la sanció ... 
 
Cinquè.- ARXIVAR el procediment complex de la legalitat urbanística, que comprèn un 
procediment sancionador, un de restauració i un de rescabalament dels danys causats 
instruït contra el Sr. Ernesto Suàrez Andrade en quedar acreditat que no és el propietari 
de la parcel·la 89 del polígon 2 de Vilamòs”. 
 

 
Atès que l’Ajuntament de Vilamòs pot formular requeriment previ davant aquesta resolució d’acord 
amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i del propi peu de recurs incorporat a la resolució de la Generalitat que ha estat 
notificada a l’Ajuntament. 
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Als efectes de concertació i entesa entre administracions públiques i amb l’únic interès d’evitar un litigi 
innecessari, a criteri d’aquest Ajuntament, es redacta un document de requeriment previ, que 
contindrà les següents consideracions:  
 
ÚNICA.- Consideracions referents al contingut de la resolució del director general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme. Referència als antecedents i documentació que consta en aquest 
Ajuntament. 
 
Per tal de fer més entenedor l’argumentari jurídic que aquesta Ajuntament es troba en la necessitat 
d’oposar enfront la resolució de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya, tot seguit es numeraran i agruparan per blocs temàtics els motius que 
justifiquen el present requeriment: 
 
1.- En relació amb l’estructura de la propietat del sòl: 
 
Segons li consta a aquest Ajuntament i així queda acreditat a l’expedient administratiu tramitat per la 
Generalitat de Catalunya amb el número d’expedient 2013/052432/L, el Sr. Enrique Suàrez o 
l’empresa Patrimonial Cabau Suarez S.L. és propietari/ària de la parcel·la cadastral 89 del polígon 2 
de Vilamòs, la qual no té res a veure amb la parcel·la 72 del polígon 2 esmentat, titularitat del Sr. 
Francisco Castet.  
 
2.- En relació amb el requeriment formulat al Sr. Castet Condó, respecte d’una construcció ubicada en 
una finca que no és de la seva propietat: 
 
L’Ajuntament ha advertit que s’imposa per la Generalitat de Catalunya al Sr. Francisco Castet 
l’obligació de restauració de la legalitat urbanística de la Nau-3, quan aquesta construcció no ha estat 
executada per aquesta persona ni es troba en la finca de la seva propietat.  
 
En aquest sentit, les úniques construccions i actuacions urbanístiques dutes a terme pel Sr. Francisco 
Castet Condó en l’àmbit de referència, segons en té constància aquest Ajuntament, han consistit en la 
reconstrucció de la nau de planta baixa que l’expedient administratiu anomena “Nau-2”, considerada 
d’obra nova segons la resolució administrativa notificada, malgrat s’han aprofitat parets existents que 
corresponien a la nau preexistent en el mateix emplaçament, enderrocada per efecte de la riuada de 
juny de 2013 i que comptava amb llicència municipal atorgada pel Ple de l’Ajuntament de Vilamòs en 
sessió extraordinària celebrada en data 18 de setembre de 1992. Aquesta nau té una superfície 
construïda de 315,90 m2, amb una superfície útil de 290,36 m2.   
 
D’acord amb l’anterior, el Sr. Francisco Castet Condó no es pot considerar responsable 
urbanísticament de les construccions identificades com a Nau-1 i Nau-3 en l’expedient de referència, 
executades en la parcel·la 89 del polígon 2 de Vilamòs.  
 
3.- En relació amb la possibilitat de legalitzar una part de la construcció executada, enderrocant la 
resta. Referència a la sol·licitud de llicència urbanística d’enderroc i de legalització i informe tècnic.  
 
Pel que fa a les actuacions que s’han portar a terme en la parcel·la 72 del polígon 2, l’Ajuntament de 
Vilamòs va sol·licitar auxili al Conselh Generau d’Aran, a la vista de la sol·licitud de llicència 
presentada per l’interessat, Sr. Francisco Castet, per procedir a enderrocar part de la nau i legalitzar-
ne la part que s’emmotllaria a Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament de l’Aran.  
 
En resposta a l’anterior consulta, el Conselh Generau d’Aran va emetre un informe en el que explica 
que aquesta actuació és jurídicament plausible, essent que es podria legalitzar una construcció en 
parcel·la superior a 1.000 m2 (com és el cas de la parcel·la 72 del polígon 2 de Vilamòs) amb 
superfície no superior a 120 m2 i volum no superior a 800 m3, respectant distància a llindes de 5 
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metres i donant compliment a la resta de paràmetres que exigeix l’article 124 de les Normes 
Subsidiàries i Complementàries de Planejament de l’Aran.  
 
Als efectes oportuns, s’acompanya al present escrit, com a DOCUMENT 1, còpia de l’esmentat 
informe tècnic emès pel Conselh Generau d’Aran, el qual insistim, conclou en la viabilitat d’obtenir una 
llicència d’enderroc parcial de la nau i ensems de legalització de la part que s’emmotlli a la normativa 
urbanística (l’article 124 de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament de l’Aran). 
 
En concret, pel que aquí interessa, l’esmentat informe tècnic realitza les següents consideracions: 
 

“1. Segons plànol que s’adjunta com Annex 3, extret del Sistema d’informació territorial de 
l’Ebre de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb indicació del flux preferent, l’àmbit 
d’implantació de la construcció queda lliure d’edificació. 
 
2. L’enclavament de la nau està classificat per les vigents NSCPVA com a sòl rústic, no sotmès 
a un règim d’especial protecció. L’ús de magatzem agropecuari per al que es justifica la nau 
resultant està dins dels permesos per l’art. 120 de les vigents NSCPVA. Com a nova 
construcció d’una activitat agropecuària quedaria inclosa dins les permeses per l’art. 47.6.a del 
TRLU, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
3.- Atesa la superfície de la finca, de 1.987 m2, l’edificació queda regulada per les condicions 
d’edificació de dimensió reduïda establertes en l’art. 124 de les NSCPVA. D’acord amb la 
informació aportada, la construcció resultant de l’enderroc parcial de  
l’edificació existent compliria amb els paràmetres normatius, els principals dels quals es 
refereixen en la següent taula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el plànol U-1 es refereix una ocupació de 119,98 m2 i un percentatge d’ocupació de 15,90%. 
Caldria verificar aquestes dades doncs per a una finca de 1.987 m2, 119,98 m2 suposen un 
percentatge d’ocupació del 6%. L’art. 124.4 fixa una ocupació màxima que no pot superar els 
120 m2 o el 12% de la superfície de la finca. 
 
Quant a la coberta, per tractar-se d’una edificació del tipus “industrial o de pavellons”, d’acord 
amb l’art. 70 c. no està subjecta a la tipologia tradicional. Segons aquest article, en les cobertes 
d’aquesta mena de construccions es podrà autoritzar l’ús de materials de característiques de 
color o lluentor similars a la pissarra. La nau podria, doncs, cobrir-se amb planxa metàl·lica de 
color negre o gris fosc. 
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3.- La documentació que acompanya la sol·licitud aporta la informació pertinent per a valorar 
l’adequació de la proposta a la normativa aplicable, si bé cal qualificar-la d’avantprojecte que 
caldrà desenvolupar a nivell de Projecte Bàsic abans de procedir amb el tràmit de llicències 
d’obres i enderroc. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
La proposta presentada amb caràcter preliminar es considera CONFORME a la normativa 
vigent i, per tant, adequada als efectes de restauració de la legalitat urbanística requerida per la 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme”. 

 
En conseqüència es pot concloure que els terrenys de referència (corresponents a la parcel·la 
cadastral 72 del polígon 2 de Vilamòs) no es troben en zona de risc greu d’inundació, ni tampoc 
resten afectats per la zona de flux preferent, segons exposen els mapes de risc i perillositat publicats 
per la Confederación Hidrográfica del Ebro en el marc del compliment del Reial Decret 903/2010, de 9 
de juliol, d’avaluació i gestió dels riscs d’inundació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
També s’ha de notar que ni el planejament territorial ni el planejament director urbanístic prohibeixen 
la construcció d’una nau d’emmagatzematge agrícola en la parcel·la de referència, ús contemplat com 
a admissible segons el que disposa l’article 47 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; de tal manera que, lligat amb l’anterior, seria possible 
legalitzar part de la construcció executada per destinar-la a ús de magatzem agrícola sempre i quan la 
seva ocupació màxima no superés la superfície absoluta de 120 m2 (ni el 12% de la superfície de la 
finca de referència), ni el seu volum els 800 m3, com tampoc l’alçada màxima reguladora així com el 
paràmetre de distància a llindes i la regulació dels materials de construcció (article 124 de les Normes 
Subsidiàries i Complementàries de Planejament de la Val d’Aran). 
 
D’altra banda, cal notar que a l’Ajuntament de Vilamòs li consta que la Confederación Hidrográfica del 
Ebro ha portat a terme o ha supervisat obres de defensa a la llera del riu Garona precisament per 
corregir i protegir aquest àmbit industrial de possibles crescudes de l’esmentat riu. 
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Considerant el que s’ha exposat anteriorment, el Sr. Castet ha presentat davant l’Ajuntament de 
Vilamòs memòria de projecte bàsic i executiu d’obres, als efectes d’obtenir llicència d’enderroc parcial 
de la construcció existent i de legalització de la part de la construcció de la Nau -2 ubicada en la 
parcel·la 72 del polígon 2 de Vilamòs que s’emmotllaria als paràmetres del planejament urbanístic 
d’aplicació vigent.  
 
 
4.- En relació amb la sol·licitud de revocació de l’acte administratiu: 
 
A la vista de la impossibilitat de que el Sr. Castet doni compliment a l’ordre de restauració imposada 
per la Generalitat de Catalunya en els seus termes, i considerant la sol·licitud de llicència urbanística i 
informe tècnic conforme la proposta es troba conforme amb la normativa vigent, és interès d’aquesta 
Administració, per tal de vetllar per la seguretat jurídica desitjada, que es revoqui la resolució 
notificada i, en el seu cas, es dicti una nova resolució administrativa, prèvia la tramitació corresponent, 
per la qual es vetlli per la restauració efectiva de la legalitat urbanística per part del Sr. Castet Condó 
en aquella part de la construcció de referència (Nau -2) que no pugui ésser legalitzada i que per tant, 
haurà d’ésser enderrocada. 
 
 
I, en virtut dels antecedents descrits i els motius, el Ple, d’acord amb allò que determina l’article 
52.2.k) 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, adopta el següent acord  amb el vot favorable de 3 membres dels 5 
membres de dret que formen la Corporació, amb l’abstenció del Sr. Alcalde, per ser persona 
interessada en el procediment, d’acord amb l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la 
qual s’aprova la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú:  
 

 
Primer.- Formular un REQUERIMENT PREVI a la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, a l’empara de l’article 44 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, referent a 
la resolució del director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de data 22 de juliol de 2014, de 
finalització de l’expedient de disciplina urbanística relatiu als moviment de terres i condicionament de 
la llera del riu Garona (construcció de mur) a les parcel·les 72 i 89 del polígon 2 del terme municipal 
de Vilamòs (Exp. 2013/052432/L), a fi i efecte que REVOQUI dita resolució i, en el seu cas, n’acordi 
una de nova, prèvia la tramitació administrativa pertinent, en virtut de la qual s’ordeni únicament i 
exclusiva la restauració efectiva de la legalitat urbanística envers aquella part de la construcció de 
referència (Nau -2) (Nau -2) que no pugui ésser legalitzada d’acord amb les consideracions 
exposades i que per tant, ha d’ésser enderrocada, en consonància amb la documentació presentada 
juntament amb la sol·licitud de llicència urbanística i informe tècnic.  
 
Segon.- Facultar expressament al Tinent-Alcalde Sr. Manuel Aunòs Fernandez, a intermediar amb 
l’òrgan competent per a la resolució del requeriment previ referit, en els termes que es disposen en 
aquest requeriment i amb les finalitats que s’hi contenen.  
 
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest requeriment previ als qui es considerin interessats en 
l’expedient.  
 
 

3. LLICÈNCIA D’OBRES A NOM DE FRANCESC CASTET CONDO.  

 
En relació amb l’expedient 2013/052432/L debatut al punt 2 de l’ordre del dia, la secretària exposa 
que el Sr. Castet, amb registre d’entrada  número 14216 de data 25 d’agost de 2014, ha presentat 
davant l’Ajuntament de Vilamòs memòria de projecte bàsic i executiu d’obres, als efectes d’obtenir 
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llicència d’enderroc parcial de la construcció existent i de legalització de la part de la construcció de la 
Nau -2 ubicada en la parcel·la 72 del polígon 2 de Vilamòs que s’emmotllaria als paràmetres del 
planejament urbanístic d’aplicació vigent.  
 
A la vista de l’esmentada petició i tenint en compte l’informe tècnic emès pels Serveis tècnics del 
Conselh Generau d’Aran, de data 26 d’agost de 2014, prèvia la tramitació administrativa 
corresponent, emet la següent conclusió, que es transcriu literalment: 
 
 “La proposta presentada amb caràcter preliminar es considera conforme a la normativa vigent i, per 
tant adequada als efectes de restauració de la legalitat urbanística requerida per la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme. “ 
 
Vist l’informe de secretaria de 9 de setembre de 2014, el qual conclou literalment:  
 
“ Es procedent la concessió directa de la llicència d’obres en base a la memòria de projecte bàsic i 
executiu presentat pel Sr. Francesc Castet Condo relatiu a la reconstrucció d’una nau-magatzem d’ús 
agropecuari a la finca emplaçada al polígon 2, parcel·la 72 d’aquest terme municipal, essent l’òrgan 
competent per tramitar i resoldre el Ple de la Corporació. “ 
 
La secretària exposa al Ple aquests antecedents per tal que expressi la conformitat o no conformitat 
amb la proposta presentada i faculti expressament un regidor per fer el seguiment d’aquest expedient 
i signar el documents adients al procés, atès que l’òrgan competent per tramitar i resoldre és el Ple, 
d’acord amb l’article 28.2.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic i procediment 
administratiu comú, essent el Sr. Francesc Castet Condo persona interessada. 
 
Així, la secretària exposa que s’ha de requerir a l’interessat perquè presenti un projecte bàsic o 
executiu per continuar amb la tramitació, d’acord amb el punt 3 (bis) de l’informe tècnic expedit pels 
Serveis Tècnics del Conselh Generau d’Aran de data 26 d’agost de 2014, el qual diu textualment:  
 
“La documentació que acompanya la sol·licitud aporta la informació pertinent per a valorar l’adequació 
de la proposta a la normativa aplicable, si be cal qualificar-la d’avantprojecte que caldrà desenvolupar 
a nivell de projecte bàsic abans de procedir amb el tràmit de llicència d’obres i enderroc.” 
 
El Ple, debatut ho exposat, amb el vot favorable de 3 membres dels 5 membres de dret que formen la 
Corporació, amb l’abstenció del Sr. Alcalde, per ser persona interessada en el procediment, d’acord 
amb l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de règim jurídic i 
procediment administratiu comú, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar llicència urbanística al Sr. Francesc Castet Condo per realitzar els treballs d’enderroc 
parcial de la nau construïda per tal d’adequar-la als paràmetres establerts per l’article 124 de les 
Normes subsidiàries i complementàries del planejament de la Val d’Aran, sense perjudici de les 
competències de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en relació amb l’expedient 
número 2013/052432/L de restauració de la realitat física i jurídica. 
 
 
Segon.- Condicionar aquesta llicència a la presentació d’un projecte bàsic o executiu i informe 
favorable dels Serveis tècnics del Conselh Generau d’Aran.  
 
Tercer.- Facultar al Tinent-Alcalde Sr. Manuel Aunòs Fernàndez per fer el seguiment d’aquest 
expedient, per la signatura d’aquells documents adients al procés i donar compliment a aquests 
acords.  
 
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme.   



 

 Ajuntament de Vilamòs  
 Vall d’Aran (Lleida) 

 

109 
 

MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA DEL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2014 – ACORD URGENT –  

 
El Sr. Alcalde exposa als assistents que el dia 19 de setembre de 2014 el Parlament de Catalunya 
aprovà la Llei de Consultes, què es troba en vies d’exposició al D.O.G.C. per tal que surti efecte. 
Posteriorment el President M. Hble. Sr. Artur Mas convocarà la consulta pel dia 9 de novembre de 
2014 mitjançant decret.  
 
El Sr. Alcalde proposa als assistents aprovar una moció de suport a la consulta per decidir el futur 
polític de Catalunya el 9 de novembre i per garantir la llibertat individual i el procés democràtic, 
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el Departament del Govern i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Ple de Corporació, en nombre de quatre membres de dret dels cinc que formen el Ple, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la moció de suport a la consulta del dia 9 de novembre de 2014 i de recolzament al 
President M. Hble. Sr. Artur Mas.  
   
Segon.- Comunicar-lo a l’Associació de municipis per la independència i a la Generalitat de 
Catalunya.   
 
 

4. PRECS I PREGUNTES. 

 
No hi ha. 
 
 
Essent les 20:20 hores i no havent-hi més assumptes per a tractar, debatut l’ordre del dia de la 
convocatòria, s’aixeca la sessió per la Presidència, estenent-se la present acta. 
 
 


