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ACTA NÚM. PLE 2015/8 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE 
JULIOL DE 2015 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:00 hores del dia 28 de juliol de 2015, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. President obre la 
sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
ACTES: 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
PROPOSTES D’ACORD: 
2. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LA FRANJA DE 

PROTECCIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS A CAMPRODON SEGONS EL 
QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003. 

3. PROPOSTA AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ PER A 
L’ESTABLIMENT DE LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2016.  

4. DESIGNACIÓ DE DELEGAT TITULAR I SUPLENT A L'AGRUPAMENT 
EUROPEU DE COOPERACIÓ TERRITORIAL (AECT) "PAIS D'ART I D’HISTÒRIA 
TRANSFRONTERER LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER".  

5. PROPOSTA RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC).  

MOCIONS 
6. MOCIÓ DE SUPORT A L’ACORD DEL COMITÈ EXECUTIU DE L’FMC EN 

RELACIÓ A LA GARANTIA DE PROTECCIÓ DELS AJUTS D’URGÈNCIA 
SOCIAL ATORGATS PELS ENS LOCALS  

7. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015. 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:   
8. DECRETS  
9. JUNTES DE GOVERN  
10. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  
11. PRECS I PREGUNTES 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària  celebrada en data 3 de juliol de 2015.  

Assistents: 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
XAVIER GUITART CANO 
LAURA COSTA ESCOLANO 
JOAN FAIG COLOMER 

  

S’excusen: 
JORDI BERDALA VIDAL 
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El Sr Esteve Pujol, portaveu del Grup Municipal Tots per Camprodon, vol que quedi 
constància que, en relació amb l’aprovació del règim de sessions del Ple, van dir que 
s’estimaven més que es celebrin els divendres per a facilitar l’assistència i participació 
dels ciutadans, però que no hi posaven inconvenient a la proposta dels dimarts per quan 
es tractava de la organització de les tasques que competeixen a l’equip de govern.  
 
L’acta  és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LA FRANJA DE 
PROTECCIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS A CAMPRODON SEGONS EL QUE 
ESTABLEIX LA LLEI 5/2003. 
 
El Sr. Alcalde indica que la proposta queda sobre la taula, fins a la propera sessió, per a 
millor estudi i anàlisi. El Ple es dóna per assabentat.   
 
3.- PROPOSTA AL DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ PER A 
L'ESTABLIMENT DE LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2016. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut del treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat s’estableix que les dues festes 
seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 
respectius mitjançant acords adoptats pel Ple de al Corporació, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 del Real Decret 2001/83, de 28 de juliol. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Proposar al Conseller de d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
com a festes locals a tot el terme municipal de Camprodon els dies 20 i 21 de juny de 
2016. 
 
Segon.- Notificar aquest acords al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
El Sr. Pujol lamenta que no s’hagi proposat el consens d’aquesta proposta, atès que el 
seu grup considera més adient fixar els dies 21 i 22, com s’ha fet sempre, donat que 
essent el dia 21 el principal de la Festa Major, no és correcte que sigui el darrer dia  
d’aquesta.  
 
El Sr. Alcalde diu que s’ha debatut àmpliament en el si de l’equip de govern i s’ha arribat 
a la conclusió de que aquesta era la millor opció per la continuïtat de la festa des de 
dissabte 18 fins dimarts 21, en canvi, si es triaven els dies 21 i 22  quedarien els dies 20 i 
23 laborables i només els dos dies de festa entre setmana.    
 
Sotmesa la proposta a votació resulta aprovada per sis vots a favor dels regidors dels 
grups Junts per Camprodon i +Camprodon i quatre en contra dels regidors del grup Tots 
per Camprodon.  
 
4. DESIGNACIÓ DE DELEGAT TITULAR I SUPLENT A L'AGRUPAMENT EUROPEU 
DE COOPERACIO TERRITORIAL (AECT) "PAIS D'ART I D'HISTORIA 
TRANSFRONTERER LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER".   
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Vist l’acord del Ple de data 26 de juliol de 2013 aprovant la participació de l’Ajuntament de 
Camprodon en tant que membre de l'Agrupament Europeu de Cooperació Territorial 
(AECT) “País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter “, amb 
seu en la municipi de Prats de Molló la Presta (França). 
 
Vist el punt Quart de l’esmentat acord designant delegat titular, i que representarà tres (3) 
vots a l’Assemblea d’aquell òrgan transfronterer i designant delegat suplent. 
 
Constituït l'Ajuntament en sessió plenària celebrada el 13 de juny de 2015,  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- DESIGNAR al Sr. F. Xavier Sala i Pujol com a delegat titular, i que representarà 
tres (3) vots a l’Assemblea de l'Agrupament Europeu de Cooperació Territorial (AECT) 
“País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter “ i designar al 
Sr. Jordi Batchelli Aulinas  com a delegat suplent. 
 
Segon.- COMUNICAR aquests acords als regidors afectats i a l’òrgan transfronterer, pel seu 
coneixement i efectes.   
 
5. PROPOSTA RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTAUTS DEL CONSORCI PER A 
LA GESTIÓ INTEGRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC). 
 
Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya de data 31 de març de 2015, pel qual es modifiquen els seus estatuts i se 
n’aprova  el seu text refós. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la modificació dels estatuts dels 
consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels 
ens, les administracions i altes entitats consorciades i acordada amb les mateixes 
formalitats que per l’aprovació; 
 
Atès que l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals 
regula que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria absoluta 
de membres de la Corporació i que, juntament amb els estatuts, s’ha de sotmetre a 
informació pública pel termini de trenta dies en la forma que preveu l’article 160 del 
mateix Reglament; 
 
D’acord amb el què preveu l’art. 114.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en relació amb 
el referit art 313 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals; 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta Rectora del Consorci de Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya de 31 de març de 2015  pel qual es modifiquen els articles 6, 8, 9bis, 11, 
22, 24, 29,  i la Disposició Addicional Segona dels Estatuts del Consorci de Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya; es deixa sense efectes la modificació dels articles 6, 9bis, 
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11, 22, 29  i la Disposició Addicional Segona dels estatuts acordada per la Junta Rectora 
en data 19 de novembre de 2014, i s’aprova el seu text refós.  
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consorci de Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya.  
 
6. MOCIÓ DE SUPORT A L'ACORD DEL COMITÈ EXECUTIU DE L'FMC EN RELACIÓ 
A LA GARANTIA DE PROTECCIÓ DELS AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL ATORGATS 
PELS ENS LOCALS. 
 
Vist l’acord del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, comunicat en 
data 8/06/2015,  pel qual ha aprovat:  
 
“PRIMER. Demanar al Govern de l’Estat, a través del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques la modificació de les normes en virtut de les quals s’alliberen 
els límits mínims a partir dels quals és obligatòria la tramesa d’informació regulada al 
Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre i/o alternativament es reguli l’excepcionalitat dels 
ajuts d’urgència social atorgats pels ens locals en el sentit que els procediments previstos 
en execució del que disposa l’esmentat RD 828/2013 no puguin afectar aquests ajuts 
socials.  
 
SEGON. Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a la FEMP per tal que aquesta entitat, integradora de les 
diferents entitats territorials, s’adreci al MHAP amb l’objectiu expressat en la seva part 
dispositiva.   
 
QUART. Facultar al President per difondre i comunicar l’acord.”  
 
Atès que el Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre, pel qual es modifiquen el Reglament 
de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel RD 1624/1992, de 29 de desembre; el 
Reglament General de Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria 
de revisió en via administrativa, aprovat per RD 520/2005, de 13 de maig; el RD 
1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes 
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs i el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, aprovat per RD 1619/2012, de 30 de novembre, obliga a 
declarar totes les subvencions, ajuts i auxilis sense cap limitació i sense cap distinció o 
excepció per raó objectiva i/o subjectiva. Abans d’aquesta reforma la quantitat a partir de 
la qual era obligatòria aquesta informació s’establia en 3.000 €.  
 
Atès que la vigència d’aquesta norma comporta que, entre d’altres, els ajuts socials que 
atorguen els municipis, per limitats que siguin en la seva quantia, es puguin veure 
afectats per procediments d’embargament tramitats per l’Administració Tributària per fer-
hi front al pagament dels deutes que puguin tenir davant l’Hisenda estatal els beneficiaris. 
De fet, aquests procediments ja són tramitats per l’AET en diversos municipis. Això 
comporta unes conseqüències que violenten la mateixa situació que l’ajut social i 
l’activitat municipal en aquest àmbit intenta pal·liar o resoldre.  
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Atès que la previsió d’aquesta norma entra en frontal contradicció amb l’estat social de 
dret i amb una multidisciplinar activitat dels poders públics adreçada, precisament, a 
ajudar les persones i famílies en situacions de desprotecció o risc social. La tasca dels 
governs locals en aquest àmbit ha estat i és exemplar i cabdal per protegir els drets del 
més dèbils i garantir la cohesió social. Per això, una previsió normativa com aquesta, que 
obeeix única i exclusivament a criteris recaptatoris, sense tenir en compte d’altres factors 
que el nostre ordenament jurídic ha de considerar –com ja ho feia la norma vigent fins 
l’any 2013-, esdevé un atac a les polítiques de cohesió social que els municipis impulsen, 
en general, i als programes d’atenció social que els governs locals executen, en 
particular.    
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- DONAR  suport a l’acord del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de 
Catalunya comunicat en data 8/06/2015.   
 
Segon.- COMUNICAR   aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
7. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015. 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes, 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments 
del nostre sistema educatiu, 
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un 
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques, 
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat 
civil en general, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament 
de les activitats programades. 
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Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
 
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o 
a través del correu electrònic cal@cal.cat. 
 
8. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
31.03.15 Autorització especial a serra Cavallera.  
08.04.15 Establint lloc de propaganda electoral.  
09.04.15 Liquidació del pressupost exercici 2014. 
16.04.15 Comunicació habitatge d’ús turístic.  
21.04.15 Comunicació prèvia canvi titularitat activitat venda de roba, complements i 

regals.  
21.04.15 Requeriment de documentació complementària. Exp.: 050302.01-2015/21. 
28.04.15 Contracte de neteja per baixa personal de neteja.  
06.05.15 Requeriment de documentació complementària. Exp.: 050302.01-2015/10. 
12.05.15 Contracte interí personal brigada municipal.  
12.05.15 Requeriment de documentació complementària. Exp.: 050302.01-2014/65. 
14.05.15 Comunicació prèvia activitat bar restaurant.  
14.05.15 Comunicació prèvia activitat hotel d’una estrella.  
21.05.15 Interposició d'accions legals contra la companyia asseguradora AXA i 

Gabinet de Mediació i Projectes Paral·lels, Corredoria d'Assegurances, SL 
(GMPP) en relació a la cobertura de la pòlissa núm. 8607317 del ram de 
responsabilitat civil. 

05.05.15 Comunicació prèvia canvi titularitat activitat venda de queviures i menjar 
per emportar.  

12.06.15 Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació. 
12.06.15 Contractació actuacions Festa Major 2015 
17.06.15 Compareixença en judici Recurs ordinari 214/2015.  
17.06.15 Pròrroga contracte de neteja a temps parcial.  
17.06.15 Contracte laboral suport personal de neteja.  
18.06.15 Resolució d’expedient de reclamació patrimonial.  
19.06.15 Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona.  
26.06.15 Creació d’àrees de gestió i delegacions genèriques.  
26.06.15 Delegació de competències de l’alcaldia a la Junta de Govern Local.  
26.06.15 Designació de Tinents d’alcalde.  
26.06.15 Nomenament de membres de la Junta de Govern Local.  
29.06.15 Aprovació de factures relació 10/2015 
29.06.15 Contractació dels servei de socorrisme piscina municipal.  
29.06.15 Sol·licitud servei “Sigues tu, eines i actius per la salut”. 
30.06.15 Indemnitzacions als membres electes. 
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01.07.15 Comunicació prèvia activitat ramadera.  
01.07.15 Convocatòria ple extraordinari 3.7.2015. 
01.07.15 Comunicació prèvia canvi de titularitat activitat bar.  
01.07.15 Comunicació prèvia activitat venda de bicicletes, activitats amb bicicletes i 

agència de viatges.   
01.07.15 Contractes temporals Piscina i Socorrista.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
9. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords aprovats en les sessions celebrades per la 
Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària del Ple, que consten 
en les actes següents, degudament aprovades:  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
2015/10 20 de març de 2015  
2015/11 27 de març de 2015  
2015/12 10 d’abril de 2015  
2015/13 17 d’abril de 2015  
2015/14 24 d’abril de 2015  
2015/15 8 de maig de 2015  
2015/16 15 de maig de 2015  
2015/17 29 de maig de 2015  
2015/18 5 de juny de 2015 
2015/19 5 de juny de 2015 aprovació d’actes  
2015/20 3 de juliol de 2015 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
10. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.  
 
a) Es dóna compte de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d'ajust, 
primer trimestre 2015, tramès al Ministerio de Hacienda. 
 
En compliment del que disposa l’article 10 del RDL 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (FFPP), i d’acord amb el que 
regula l’article 10 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, es dóna compte al 
Ple de l’informe d’intervenció remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
b) Es dóna compte de la informació de l'execució del pressupost corresponent al 
primer trimestre de 2015. 
 
En compliment del que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es 
dóna compte al Ple de l’informe de seguiment d’execució del pressupost corresponent al 
primer trimestre de 2015, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica del dia 30 d’abril de 2015. 
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c) Es dóna compte dels informes trimestrals del període mitjà de pagament 
corresponent al primer trimestre de 2015. 
 
Es dóna compte de la informació comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques relativa als càlculs del període mitjà de pagament i les ràtios de les operacions 
pagades i de les operacions pendents de pagament corresponents al primer trimestre de 
l’any 2015 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
d) Es dóna compte de resolucions judicials recaigudes que es consideren d’interès.    

1) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA. SENTÈNCIA  NÚM.  373 
de 9 d’abril de 2015 ferma. Recurs Ordinari 421/2010  VODAFONE ESPAÑA, SA  
 

2) JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 GIRONA. SENTÈNCIA 166/2015 de 
21 d’abril de 2015 Apel·lada 2.7.2015. Procediment Abreujat 353/2011 Vigilant 
Jordi de Eusebio  

 
3) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA. SENTÈNCIA  NÚM.  

411/2015 de 27 de maig de 2015 ferma. Recurs 193/2013. Creació de la plaça 
d’interventor municipal.  
 

4) JUTJAT DE 1ª INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ RIPOLL. SENTÈNCIA 48/2015 de data 
19 de juny de 2015 ferma. Judici de Faltes 111/15. Danys cotxe vigilants 
 

5) AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE GIRONA. SENTÈNCIA 390/2015 ferma absolutòria.  
Judici de Faltes 143/2012. Atropellament 

 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
11. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Pujol diu que les membres del seu Grup creuen que s’ha de donar un marge de 
temps raonable al nou equip de govern abans de fer observacions o valoracions de la 
gestió municipal, motiu pel qual no efectuen cap prec ni pregunta en aquesta sessió. 
Puntualitza, no obstant, que és millor consensuar les propostes entre els tres grups per 
no haver de votar en contra com ha succeït en la proposta de festes locals.  
 
El Sr. Alcalde respon que estan oberts a escoltar a tothom i consensuar al màxim 
possible.  
 
El Sr. Jordi Batchelli informa de les actuacions previstes per l’Agència de Residus amb 
motiu de la campanya de reciclatge que es desenvolupa al municipi, a les quals convida a 
tots els regidors.    
 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten tres minuts per un quart de nou del 
vespre, el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, 
en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 


