
13/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 12 DE JULIOL DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14.15 hores del dia 12 de juliol de dos mil divuit,  
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del  Sr. Alcalde, el  Sr. 
Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr.  Boris Lapuerta i Coll,  el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. 

Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana.

Comprovat  que el  quòrum d’assistència  acompleix  amb allò que  disposa l’article  98 c)  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, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la convocatòria.

A) HISENDA 

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE JUNY 
DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 28 de juny de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 28 de juny de 2018.

2) PROPOSTA  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS,  SERVEIS  I  D’OBRES, 
RELACIÓ 2/2018

Proveïdor: Segons la relació adjunta

C.I.F.: Els expressats a la relació.

Objecte del contracte:  contracte menor de subministraments, serveis i d'obres de la relació que es 
transcriu a continuació.

Condicions. Pressupost: Els expressats a la relació.
Termini d’execució: Subministraments en 15 dies, serveis en 3 mesos i obres en 6 mesos.
Altres condicions: Cap.
Partida: Les expressades a la relació.

DATA ENT RAO SOCIAL TEXT EXPLIC IMPORT PRO ECO
02/07/2018 JVF MATERIAL PER 

FARMACIOLA DE LA 
PISCINA MUNICIPAL 

11,25 340 22100
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SOCORRISTA

23/06/2018 IAC 

LA FLECA ENCARREC DE 
COQUES PER FESTA DE 
SANT JOAN 329 338 22600

24/06/2018
JP TALLER LA 
POBLA

PLAQUES DE MATRÍCULA 
PER CAMIONET AUSA I 
REPARACIO CAIXA 
DIRECCIÓ   E4978BFS 23,07 450 21300

19/06/2018 ESC
FLORS PER JARDINS 
MUNICIPALS 412,78 171 21000

30/06/2018 AGC

MATERIAL MAGATZEM 
BRIGADA DEL MES DE 
JUNY 55,07 450 21000

30/06/2018 AGC
MATERIAL PER SERVEIS 
ESPORTS MATENIMENT 149,63 340 21200

30/06/2018 AGC

MATERIAL DIVERS PER 
FESTES RULLS PAPER I 
PRECINTE ETC 18,79 338 22600

02/07/2018 GRAÓ

SUBSCRIPCIO REVISTE 
VIURE EN FAMILIA DE 
L'ESCOLA BRESSOL 36,54 320 21900

01/07/2018 RGL

HORES TREBALLS 
ACTUALITZACIONS I 
INCIDENCIES DEL MES DE 
JUNY - TOTAL 8 HORES- 251,68 920 22700

30/06/2018 JFB

REPARACIÓ DE 
DESBROSSADORA DEL 
MANEIMETN DELS JARDINS 186,51 450 21300

23/06/2018
CAL 
GUARDIOLA SL

25 SOPARS PER FESTA DE 
SANT JOAN CORREFOC 125 338 22600

04/07/2018 LYRECO 

COMPRA DE MATERIAL 
D'OFICINA PER 
L'AJUNTAMENT, 270,34 920 22000

06/07/2018

IMPREMTA 
BOIXADER, 
SCP

PROGRAMES FESTA 
MAJOR 804,65 338 22600

06/07/2018

MAQUINÀRIA 
ENRIC JUAN, 
S.L.

LLOGUER CASETA I GRUP 
ELECTRÒGEN 605,00 338 22600

05/07/2018
PULSERAMAÍA, 
S.L Pulseras TYVEK 234,60 338 22600

09/06/2018 IAC 
ESMORZAR PER CURSA 
ORBEA CHALLENGE 11,3 338 22600

TOTAL 3.525,21

La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia,  com a òrgan de contractació ACORDA: 

Primer.-  MANIFESTAR que els  contractes  són  necessaris  per   la  gestió  i  el  funcionament  dels 
servies  municipals,  la  millora  de  la  via  pública,  els  parcs  i  equipaments  de  Guardiola  de 
Berguedà, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que les propostes són 
l’alternativa  més  favorable  als  interessos  municipals  per  ser  les  més  favorables  des  del  punt 
econòmic i altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

Segon.-  AFIRMAR que no s’està alterant  l’objecte  del  contracte per  evitar  l’aplicació de les regles 
generals  de  contractació,  i  cap  dels  contractistes  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que 
individualment  o  conjuntament  superin  la  xifra  de  15.000  euros,  en  el  cas  de  subministraments  i 
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serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

En el cas de contracte menor d’obres s’adjunten els pressupostos i informes tècnics pertinents i NO 
s’adjunta el projecte d’obres, per NO exigir-ho la normativa reguladora, o per NO afectar l’estabilitat,  
seguretat o estanqueïtat de l’obra, (art. 118.2 LCSP).

Tercer.- APROVAR la despesa per import de tres mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-sis 
cèntims (3.354,96 €) amb destí al cost de la contractació relacionada.

Quart.-  ADJUDICAR  els  contractes  menors  relacionats,  per  import  de  tres  mil  tres-cents 
cinquanta-quatre euros amb noranta-sis cèntims (3.354,96 €) en total, als adjudicataris relacionats.

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord a les empreses adjudicatàries i donar compte a Intervenció als 
efectes oportuns. 

3) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del Sr. Alcalde per la contractació  
del servei de muntatge i instal·lació d’una carpa pavelló de 20 x 30 metres amb il·luminació interior 
inclosa, amb motiu dels actes de la Festa Major i de les festes dels barris per la suma de 9.975 € (IVA  
No Inclòs) en favor de l’empresa “Cabezalbus”.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació de serveis amb “Cabezalbus”, mitjançant un contracte menor de 
serveis, per un import de nou mil nou-cents setenta-cinc euros (9.975,00 €) (IVA No Inclòs), amb càrrec 
a la partida pressupostària 338/22600, entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment  
dels requisits fixats a l’aticle 118 de la Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes obrants a  
l’expedient.

Segon.-  MANIFESTAR que el  contracte  és  necessari  per  la  gestió  i  el  funcionament  dels  serveis 
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és 
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i  
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

Tercer.-  AFIRMAR que no s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar  l’aplicació  de les regles 
generals  de  contractació,  i  que  els  contractistes  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que 
individualment  o  conjuntament  superin  la  xifra  de  15.000  euros,  en  el  cas  de  subministraments  i 
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de nou mil nou-cents setenta-cinc euros (9.975,00 €) (IVA No 
Inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del Sr. Alcalde per la contractació  
dels treball de pintura de l’Escola Sant Llorenç, d’acord amb la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona.

S’ha sol·licitat pressupost a les següents empreses:
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- JVC: amb un pressupost de 11.727,56 € (IVA Inclòs).
- DGG: amb un pressupost de 13.771,74 € (IVA Inclòs).
- JET: amb un pressupost de 13.424,65 € (IVA Inclòs).

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació dels treballs de pintura de l’escola amb JVC, mitjançant un contracte 
menor  de  serveis,  per  un  import  d’onze  mil  set-cents  vint-i-set  euros  amb  cinquanta-sis  cèntims 
(11.727,56 €) (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària  320/21200, entenent acreditada la 
necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats a l’aticle 118 de la Llei 9/2017, d’acord  
amb els antecedents i informes obrants a l’expedient.

Segon.-  MANIFESTAR que el  contracte  és  necessari  per  la  gestió  i  el  funcionament  dels  serveis 
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és 
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i  
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

Tercer.-  AFIRMAR que no s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar  l’aplicació  de les regles 
generals  de  contractació,  i  que  els  contractistes  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que 
individualment  o  conjuntament  superin  la  xifra  de  15.000  euros,  en  el  cas  de  subministraments  i 
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR  la  despesa  per  import  d’onze  mil  set-cents  vint-i-set  euros  amb  cinquanta-sis 
cèntims (11.727,56 €) (IVA Inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

5) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLE PIROTÈCNIC

Per part de la Regidora de Festes, es proposa la contractació dels focs artificials, pel proper dia 11 
d’agost de 2018, amb motiu dels actes de la Festa major, mitjançant un contracte menor de serveis.

S’ha sol·licitat pressupost a les següents empreses:

- PIROTECNIA GIRONINA, S.L.: amb un pressupost de 3.000,00 € (IVA Inclòs); 49,98 Kg (NEC 
Espectacle) i 576 segons d’espectacle.

- PIROTECNIATOMÀS,  S.L.  amb  un  pressupost  de  3.000,00  €  (IVA Inclòs);  31,11  Kg  (NEC 
Espectacle) i 645 segons d’espectacle

Examinades les dues propostes, es considera que la més favorable pels interessos de la corporació, i  
que ofereix una millor-qualitat preu és la presentada per l’empresa GIRONINA, S.L.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.-  Aprovar  la contractació de l’espectacle pirotècnic amb l’empresa PIROTECNIA GIRONINA, 
S.L.  amb  un  pressupost  de  3.000,00  €  (IVA Inclòs);  49,98  Kg  (NEC  Espectacle)  i  576  segons 
d’espectacle,  si  bé  condicionat  al  compliment  de  la  normativa  vigent  en  matèria  d’espectacles 
pirotècnics, així com a sol·licitar els permisos i autoritzacions necessàries per la realització del citat  
espectacle,  en especial  a la Delegació del  Govern a Catalunya, i  a disposar de les corresponents  
assegurances.
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Aprovar la contractació  mitjançant  un contracte menor  de serveis,  per  un import  de tres mil  euros 
(3.000,00 €) (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 338/22600, entenent acreditada la 
necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats a l’aticle 118 de la Llei 9/2017, d’acord  
amb els antecedents i informes obrants a l’expedient.

Segon.-  MANIFESTAR que el  contracte  és  necessari  per  la  gestió  i  el  funcionament  dels  serveis 
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és 
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i  
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

Tercer.-  AFIRMAR que no s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar  l’aplicació  de les regles 
generals  de  contractació,  i  que  els  contractistes  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que 
individualment  o  conjuntament  superin  la  xifra  de  15.000  euros,  en  el  cas  de  subministraments  i 
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de tres mil euros (3.000,00 €) (IVA Inclòs) amb destí al cost de 
la contractació relacionada.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

6) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria de Festes per la 
contractació de MEMV, per la realització l’espectacle Gràcies Ovidi, el proper dia 10 d’agost de 2018,  
amb motiu dels acte de la Festa Major per la suma de 1.210,00 € (IVA Inclòs).

 Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació de MEMV, per la realització l’espectacle Gràcies Ovidi, el proper dia 
10 d’agost de 2018, mitjançant un contracte menor de serveis, per un import de mil dos-cents deu euros 
(1.210,00 €) (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 338/22600, entenent acreditada la 
necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats a l’aticle 118 de la Llei 9/2017, d’acord  
amb els antecedents i informes obrants a l’expedient.

Segon.-  MANIFESTAR que el  contracte  és  necessari  per  la  gestió  i  el  funcionament  dels  serveis 
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és 
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i  
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

Tercer.-  AFIRMAR que no s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar  l’aplicació  de les regles 
generals  de  contractació,  i  que  els  contractistes  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que 
individualment  o  conjuntament  superin  la  xifra  de  15.000  euros,  en  el  cas  de  subministraments  i 
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de mil dos-cents deu euros (1.210,00 €) (IVA Inclòs) amb destí 
al cost de la contractació relacionada.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

8) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
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Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria de Festes per la 
contractació de “Pep i Maria-José Músics, SCP”, per la realització d’un concert de tarda i ball de nit, el  
proper dia 11 d’agost de 2018, amb motiu dels acte de la Festa Major per la suma de 1.250,00 € (IVA 
No Inclòs).

 Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació de “Pep i Maria-José Músics, SCP”, per la realització d’un concert  
de tarda i ball de nit, el proper dia 11 d’agost de 2018, mitjançant un contracte menor de serveis, per un 
import  de  mil  dos-cents  cinquanta  euros  (1.250,00  €)  (IVA No  Inclòs),  amb  càrrec  a  la  partida  
pressupostària  338/22600,  entenent  acreditada  la  necessitat  de  la  despesa  i  el  compliment  dels 
requisits  fixats  a  l’aticle  118 de la  Llei  9/2017,  d’acord  amb els  antecedents  i  informes  obrants  a 
l’expedient.

Segon.-  MANIFESTAR que el  contracte  és  necessari  per  la  gestió  i  el  funcionament  dels  serveis 
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és 
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i  
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

Tercer.-  AFIRMAR que no s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar  l’aplicació  de les regles 
generals  de  contractació,  i  que  els  contractistes  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que 
individualment  o  conjuntament  superin  la  xifra  de  15.000  euros,  en  el  cas  de  subministraments  i 
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de mil dos-cents cinquanta euros (1.250,00 €) (IVA No Inclòs) 
amb destí al cost de la contractació relacionada.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

9) PROPOSTA DE BAIXA REBUT SUBMINISTRAMENT AIGUA  

Atesa la sol·licitud  efectuada en data 3 de juliol de 2018, Registre d’entrada número 527, pel  Sr. KKK, 
actuant en nom propi, referent a la sol.licitud de baixa del  servei municipal d’aigua comptador número 
585186,  que dóna subministrament  a  la  vivenda del  Barri  Bastareny  Bloc A 4art 2a,  de Guardiola  de 
Berguedà, ja que la propietat de dita vivenda ha passat a ser de l’entitat bancària BBVA.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local acorda:

Primer.-  Que es procedeixi  a precintar/retirar el  comptador d’aigua número 585186, situat al del  Barri 
Bastareny Bloc A 4art 2a d’aquest terme municipal. 

Segon.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del 3er trimestre de 2018.

Tercer.-  Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dóna de baixa el dret de comesa a la xarxa 
general, així si en un futur s’hagués de tornar a donar el subministrament, l’interessat haurà de liquidar els 
drets de comesa corresponents, el comptador d’aigua i els treballs necessaris per la nova connexió.

Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat.
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10) ACORD  ACCEPTANT  EL  SUPORT  CONCEDIT  PER  LA DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA 
RELATIU A  L’ASSUMPCIÓ DE LA FIGURA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 
(DPD) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Per Decret d’Alcaldia núm. 03/2018, es va sol·licitar l’assumpció de la figura de delegat de protecció de 
dades (DPD) de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per part la Diputació de Barcelona.

Per part del diputat delegat d’hisenda, recursos humans, processos i societat de la informació de la  
Diputació de Barcelona, es va dictar decret en data 15 de juny de 2018, a través del qual s’acorda 
concedir el suport puntual a l‘Ajuntament de Guardiola de Berguedà, consistent en l’execució de serveis 
i activitats per a la realització de l‘actuació de delegat de protecció de dades(DPD).
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Acceptar el suport puntual concedit per la Diputació de Barcelona, consistent en l’execució de 
serveis i activitats per a la realització de l‘actuació de delegat de protecció de dades(DPD).

Segon.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona.

11) RESPOSTA  A  LA  PETICIÓ  FORMULADA  PER  LONGBOARD  MEDITERRANEA  CLUB 
ESPORTIU AUTORITZANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA 
“PAL’S PEAK 2018”

Vista la petició formulada per Longboard Mediterranea Club Esportiu, per dur a terme els propers dies  
31 d’agost, 1 i 2 de setembre de 2018, una prova esportiva anomenada “PAL’S PEAK 2018”.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Concedir el permís per la celebració els propers dies 31 d’agost, 1 i 2 de setembre de 2018 de 
la  prova  esportiva  anomenada  “PAL’S  PEAK  2018”,  si  bé  condicionat  al  fet  que  per  part  de 
l’organització  s’assumeixin  totes  les  responsabilitats  que  es  puguin  ocasionar  amb  motiu  de  la 
celebració de la prova esportiva, adoptant-se totes les mesures de seguretat necessàries tant respecte 
a la seguretat de les persones participants, acompanyants, com de l’organització, així com garantir el 
respecte l’entorn i al medi, comprometent-se a deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar, i  
comprometent-se a sol·licitar totes les autoritzacions i permisos sectorials que siguin necessaris de 
l’organització  de  l’esdeveniment,  així  com disposar  de  totes  les  assegurances  necessàries  per  la 
realització de l’esdeveniment i a posar el logotip de l’Ajuntament en la publicitat que realitzin.

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit i a Longboard Mediterranea Club Esportiu.

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 15.12 hores de tot el qual per la  
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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