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ACTA NÚM. 18/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 14 de desembre
Inici: 18:00
Acabament: 20:45
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: CAP

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local
al marge consignats per celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de
Girona) en funcions de Secretaria Intervenció.

Assisteixen els col·laboradors Sr. Pere Puigvert i Sr. Jacint Lapedra.
Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 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.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de l’exempció de l’impost de vehicles
2.2. Aprovació del pagament de les quotes MVC de novembre i desembre 2015
2.3. Aprovació del pagament de quotes 2011-2015 al Pays d’Arts i Història
2.4. Aprovació de la relació de factures F/2015/42. Pendents
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2015/43. Domiciliades
2.6. Aprovació de les relació de factures F/2015/44. Pagades per caixa corporació
3. Urbanisme:
3.1. Resposta a la Comunitat de Propietaris c. Major. Exp. 203/15.
3.2. Retirada vehicle abandonat. Exp. 175/15. RGG.
3.3. Multa coercitiva. EDU 141/15. Criteria Caixaholding SAU.
4. Contractació pública:
4.1. Exp. 305/15. Contracte menor obres obertura camí Ral
4.2. Exp. 225/15. Contracte menor substitució enllumenat del Molí
4.3. Exp. 225/15. Contracte menor reparació rampa carrer Coll de Salarsa
4.4. Contracte menor instal·lacions per la Wifi de la biblioteca
4.5. Contracte menor arranjament c. Canigó
5. Donar compte de l’atorgament de subvenció per la llar d’infants curs 2014-2015.
6. Autorització de pas pel municipi Club ciclista Bas
7. Proposta serveis de RSU 2016
8. Donar compte del contracte d’interinitat de l’aparelladora municipal
9. Arranjament del local de Joventut
10. Informes i propostes de la Àrees

L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 17 de la sessió del dia 23 de novembre de 2015.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de l’exempció de l’impost de vehicles
Vista la sol·licitud de data 1-12-2015 del Sr. Pau Romero Castro, amb DNI 40 601 658 B de
bonificació de l’impost de vehicles per discapacitat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar la bonificació del padró d’IVTM sol·licitada per l’interessat pel vehicle Opel Moka amb
matrícula 6691JJV amb efecte d’1-01-2016.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
2.2. Aprovació del pagament de les quotes MVC de novembre i desembre 2015
Vist l’escrit de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon (MVC) sobre pagament de les quotes
de novembre i desembre de 2015;
Vist l’acord del Ple de 26-10-2015 de ratificació de la sol·licitud d’incorporació de l’Ajuntament
de Sant Pau de Segúries a la Mancomunitat i l’acord del Ple de la Mancomunitat d’acceptació de
la sol·licitud;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pagament de les quotes d’associat a la MVC de novembre i desembre de 2015 per
import de 1.114,37 € amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal
vigent.
2. Notificar-ho a la MVC per a la seva deguda constància.
2.3. Aprovació del pagament de quotes 2011-2015 al Pays d’Arts i Història (PAHT)
Vist l’escrit de l’associació PAHT sobre pagament de les quotes d’associat de 2011-2015 per
import de 4.796,75 €;
Vist que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries forma part del Pays d’Art i Història des de la
seva creació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pagament de les quotes de 2011 a 2015 per import de 4.796,75 € amb càrrec a
les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2. Fer efectiu el pagament a mesura que les disposicions pressupostàries ho permetin.
3. Notificar-ho a l’associació PAHT per a la seva deguda constància.
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2015/42. Pendents
Examinada la relació núm. F/2015/42 de factures i justificants per import de 10.106,29 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2015/43. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/43 de factures i justificants per import de 776,49 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
2.6. Aprovació de la relació de factures F/2015/44. Pagades per caixa corporació
Examinada la relació núm. F/2015/44 de factures i justificants per import de 62,79 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent
3. Urbanisme:
3.1. Resposta a la Comunitat de Propietaris c. Major. Exp. 203/15.
Vist l’escrit de 30-11-2015 de la CP Carrer Major sobre l’incident amb rosegadors (rates) que
pateix el sector;
Vistes les actuacions que queden reflectides a l’informe del Servis Tècnics municipals següent;
“...”
INFORME

3

Tal i com assenyala la Llei de bases de règim local, els ajuntaments han d’actuar dins de les
seves competències municipals vetllant per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs
públics i protegint el medi ambient.
Per aquest motiu, aquest Ajuntament va procedir a la Contractació de la Implantació del Pla de
Control de Plagues.
El dia 19 de novembre de 2015 es va executar la primera visita programada de les quatre a
executar anualment. L’objecte de la contractació és la prestació del servei de control periòdic de
plagues, d’acord amb els principis del control integrat de plagues.
Es van realitzar els controls dels punts més problemàtics i conflictius introduint les mesures
correctives oportunes. En relació a les rates, es fa el seguiment de les instal·lacions
contractades, inclosa la xarxa de clavegueram i el casc urbà com a únic punt general del
municipi on l’Ajuntament hi pot actuar, amb 10 punts de control instal·lats.
Cada tres mesos s’executarà el seguiment de control amb la visita i actuació corresponent per la
Empresa especialitzada contractada.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Comunicar a la interessada, CP Carrer Major, el resultat de l’actuació municipal que queda
reflectit a la part expositiva
2. Traslladar-li aquest acord per a la seva constància
3.2. Retirada vehicle abandonat Exp. 175/15. RGG.
Vist que en data 19 d’octubre de 2015 (BOE 22-10-2014) es va notificar al Sr. Ramon Garriga
Grau l’acord de la Junta de Govern del dia 13 de juliol de 2015 pel qual se la requeria perquè en
el termini no superior a deu dies procedís a la retirada del vehicle de la seva propietat, marca
Audi, A-4, matrícula B5618SB, abandonat al carrer Jacint Verdaguer d’aquest municipi;
Atès que el Sr. Ramon Garriga Grau en el dia de la data no ha procedit a la retirada del vehicle
esmentat, realitzats els tràmits pertinents i a la vista que el vehicle presenta desperfectes que
fan impossible el seu desplaçament;
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Declarar com a residu sòlid urbà el vehicle marca Audi, A-4, matrícula B5618SB.
2. Lliurar el residu per al seu tractament a un centre de tractament per a la descontaminació
d’aquest, instant al centre perquè procedeixi d’acord amb l’art. 5 del Reial Decret 1383/2002,
de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil, i l’article 3r. de l’ordre
INT/249/2004, de 5 de febrer, per la qual es regula la baixa definitiva dels vehicles
descontaminats al final de la seva vida útil i emeti:
-Certificat de destrucció
-Tràmit de baixa definitiva del vehicle en el Registre de Vehicles corresponent”
3.3. Multa coercitiva. EDU 141/15. Criteria Caixaholding SAU.

Atès que per acord de 13-07-2015 es va requerir la interessada Criteria Caixaholding SAU les
actuacions sobre el solar del carrer Major, 6 consistents en la neteja i condicionament, pròpies
de les obligacions de qualsevol propietari;
Per acord de Junta de Govern Local de 19-10-2015 es va incoar expedient per a la imposició
d’una primera multa coercitiva;
Vist que l’interessat va manifestar en data 9-11-2015 la seva voluntat d’acomplir el
requeriment;
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Vist que l’interessat va preguntar en data 9-11-2015 si la seva propietat formava part d’una
Junta de Conservació, la qual cosa no obsta del seu deure de propietària de mantenir el solar en
condicions adequades;
Vist que per informe d’avui, els Serveis Tècnics municipals constaten la desatenció del
requeriment efectuat en data 20-07-2015;
Atès que en l’informe de Secretaria es conclou en la procedència d’imposar una primera multa
coercitiva per import de 300 €;
Examinat l'expedient, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert en l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
Resolc:
1. Imposar una primera multa coercitiva de 300 € a Criteria Caixaholding SAU.
2. Incoar expedient per a la imposició d’una segons multa coercitiva, fins el compliment del
requeriment.
3. La incoació de l’expedient es dirigeix contra Criteria Caixaholding SAU.
4. Concedir tràmit d’audiència a l’interessat per un termini de quinze dies, a fi que pugui
al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
5. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’efecte corresponent.
6. Contra la imposició de la primera multa coercitiva es pot interposar recurs de reposició
potestatiu en el termini d’un mes davant l’Alcaldia o recurs contenciós davant el Jutjat de
Girona en el termini de dos mesos, comptadors des de la recepció de la notificació.
4. Contractació pública:
4.1. Contracte menor obres obertura camí Ral. Exp. 305/15.
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la realització dels treballs de RECUPERACIÓ
DEL CAMÍ RAL PER A L’ACCÉS A LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DEL PONT MEDIEVAL SOBRE
EL RIU TER, que es detallen en la memòria valorada. Aquests treballs tenen per objecte
executar les obres de recuperació de l’antic camí ral en el tram entre el pont nou de la C-58 i les
recent trobades restes arqueològiques del pont medieval, s. XII.
Aquesta acció permetrà la recuperació d’un tram del camí veïnal que comunicava el nucli de la
Ral amb el nucli de Sant Pau de Segúries, entre la C-58 i les restes arqueològiques de les
arrencades del pont medieval sobre el riu Ter i l’antiga calçada.
El pressupost aportat per l’empresa Vilalta Trans SL, detalla un pressupost d’execució material
de 11.650,89 euros, i un Pressupost d’Execució per Contracte de 16.766,11 euros, IVA inclòs.
S’han incorporat en el pressupost les següents partides, que no estaven previstes en la
memòria, però es consideren necessàries per a la correcta execució dels treballs:
-

Regularització del primer tram a partir de la carretera fins el camí ral.
S’ha unificat les partides destinades a aportació de terres i formació d’esplanada.
S’ha detallat diàmetre i treballs en pas del torrent.
Condicionament de la zona d’aparcament al costat de la carretera.

Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i es consideren adequades
les partides de millora introduïdes, i el preu és adequat a les condicions habituals del mercat,
suposant una baixa entre un 15-20% del banc de referència ITEC 2015.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de l’empresa Vilalta Trans SL, per a la
realització dels treballs de RECUPERACIÓ DEL CAMÍ RAL PER A L’ACCÉS A LES RESTES
ARQUEOLÒGIQUES DEL PONT MEDIEVAL SOBRE EL RIU TER, per un Pressupost d’Execució per
Contracte de 16.766,11 euros, IVA inclòs.
“...”
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Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa Vilalta Trans S el contracte menor d’obra per un import de 16.766,11
euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 16.766,11 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació i amb l’informe previ vinculant favorable els serveis tècnics
municipals sobre la bona execució de l’actuació, s’incorporarà la factura i es tramitarà el
pagament corresponent.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
4.2. Contracte menor substitució enllumenat del Molí. Exp. 225/15.
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la realització dels treballs de substitució de
l’enllumenat interior de l’edifici El Molí, que es detalla en la memòria valorada. Aquests treballs
tenen per objecte executar una acció per a la millora de l’eficiència energètica i reducció de
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle planificades en pla d’acció d’energia sostenible (PAES) del
municipi de Sant Pau de Segúries; aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 26 de juny
de 2013. Aquests treballs desenvolupen l’acció planificada 1.1.2, sobre petites accions en
calefacció i il·luminació al casal del poble El Molí, prevista en el PAES.
El pressupost aportat per l’empresa Comercial Pirenne SL, per un import total de 11.671,74
sense IVA, i un total contracte de 14.122,81euros, preveu els treballs sol·licitats en la memòria.
Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les
condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de l’empresa Comercial Pirenne SL,
per a la realització dels treballs de SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT INTERIOR DE
L’EDIFICI DE EL MOLÍ PER D'ALTRA AMB TECNOLOGIA LED per un import de 14.122,81
euros, IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa Comercial Pirenne SL el contracte menor per a l’execució de les obres
per un import de 14.122,81 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 14.122,81 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació i amb l’informe previ vinculant favorable els serveis tècnics
municipals sobre la bona execució de l’actuació, s’incorporarà la factura i es tramitarà el
pagament corresponent.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
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4.3.. Contracte menor reparació rampa carrer Coll de Salarsa. Exp. 283/15
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Antecedents i anàlisi de la proposta
Es requereix als Serveis Tècnics per a la inspecció de la entrada d’aigua des del carrer Coll
Salarsa a la rampa d’accés a la planta soterrani, de l’edifici plurifamiliar situat a l’Avda. de la
Vall, 4-6-8, amb accés per la part posterior.
Per aquesta raó, es considera necessari realitzar les següents actuacions:
1. Neteja de la reixa ubicada al carrer de forma periòdica. Aquesta actuació s’ha executat a
data 17 de novembre del 2015.
2. Comunicar a la Comunitat de Propietaris de la finca de referència, la necessitat de dur a
terme les actuacions de manteniment de la seva xarxa de drenatge.
3. Per evitar la entrada d’aigua des del carrer públic a la finca es proposa la col·locació
d’un angle en una llargada de 4 metres, format per acer corten de 8 mm de gruix, en
forma d’àngul de 150 x 70 mm. Es procedirà al rejuntat del mateix amb el mur, per
impedir la entrada d’aigua. Un cop oxidat aquest angle, s’aplicarà una imprimació
d’antioxidant incolor, per segellar i aïllar l’òxid de l’aigua i l’oxigen, per que l’acer corten
no embruti el terra ni el mur, tasca que podrà executar la brigada municipal.
Conclusions:
Es proposa la contractació de la Serralleria Ramon Casadesús per el subministrament i
col·locació de l’angle d’acer corten així com el seu rejuntat, conforme els pressupost número 57
de data 11/11/2015, per un import de 67,38 €/ml que per 4 mts. de longitud, pujaria a la
quantitat de 269,52 euros sense IVA i el total del contracte amb IVA inclòs, és de 326,12 euros.
“...”
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa Serralleria Ramon Casadesús el contracte menor per a l’execució de les
obres per un import de 326,12 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 326,12 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació i amb l’informe previ vinculant favorable els serveis tècnics
municipals sobre la bona execució de l’actuació, s’incorporarà la factura i es tramitarà el
pagament corresponent.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
4.4. Contracte menor instal·lacions per la Wifi de la biblioteca. Exp. 284/15
Vist l’informe tècnics que proposa la contractació dels treballs d’instal·lació de la xarxa Wifiinternet per import de 1.457,47 € IVA inclòs;
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa Comercial Pirene SL el contracte menor per a l’execució de l’obra per
un import de 1.457,47 euros, IVA inclòs.
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2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.457,47 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació i amb l’informe previ vinculant favorable els serveis tècnics
municipals sobre la bona execució de l’actuació, s’incorporarà la factura i es tramitarà el
pagament corresponent.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
4.5. Contracte menor arranjament c. Canigó. Exp. 229/15
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la realització dels treballs de ESTESA DE
GRAVES AL CARRER CANIGÓ, AMB MATERIAL DEL PROPI AJUNTAMENT.
El pressupost aportat per l’empresa Vilalta Trans SL, el Pressupost d’Execució per Contracte de
381,15 euros, IVA inclòs.
Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les
condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de l’empresa Vilalta Trans SL, per a la
realització dels treballs de ESTESA DE GRAVES AL CARRER CANIGÓ, AMB MATERIAL DEL PROPI
AJUNTAMENT, per un Pressupost d’Execució per Contracte de 381,15 euros, IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa Vilalta Trans SL el contracte menor per a l’execució de les obres per un
import de 381,15 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 381,15 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació i amb l’informe previ vinculant favorable els serveis tècnics
municipals sobre la bona execució de l’actuació, s’incorporarà la factura i es tramitarà el
pagament corresponent.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
5. Donar compte de l’atorgament de subvenció per la llar d’infants curs 2014-2015.
Ens han atorgat 13.125 que equival a 875 €/alumne per les 15 places.
Pel proper curs 2015-2016 tenim aprovada 20 places pel Departament d’Ensenyament i tindrem
la subvenció equivalent.
6. Autorització de pas pel municipi Club ciclista Bas
Atès que el Club Ciclista Bas sol·licita autorització de pas per a la “XIX Marxa Cicloturista
Terra de Remences” que és un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès esportiu i pel
proper 8 de maig de 2016;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
7. Proposta serveis de RSU 2016
Es fa saber que hem presentat una proposta de millora del servei de cara l’any 2016 basada en
la disminució dels dies de recollida i neteja de contenidors.
L’alcaldessa explica que ha parlat amb la tècnica de Medi Ambient del Consell i acabaran
d’ajustar la proposta.
8. Donar compte del contracte d’interinitat de l’aparelladora municipal
L’alcaldia té previst contractar l’aparelladora Sra. Mònica Ortega Guàrdia a partir de demà 1512-2015 amb un contracte d’interinitat del 40% de jornada fins a la cobertura de la plaça
vacant en plantilla.
9. Arranjament del local de Joventut
Es fa saber que dimecres dia 16-12-2015 tenim atorgat un pla d’ocupació que entre d’altres
tasques de suport a la Brigada municipal també treballarà amb el jovent del poble en la
restauració del Local del Jovent per tal de retornar-lo al seu ús habitual.
El Sr. Gómez explica les idees per actuar al local del jovent des de la seva regidoria de joventut
sobre la base de les reunions mantingudes amb els diferents grups de nois i noies del poble.
10. Informes i propostes de la Àrees
Els assistents esmenten que s’ha d’arranjar la zona davant la nau de l’Ajuntament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués

