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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinària DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 17 de gener de 2013. NÚMERO  2013/1. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
   
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 17 de gener de 2013, essent les 18:00 hores es reuneixen a 
la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents d’alcalde,  Sr. 
Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. 
Marta Pujol Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i Fortuny i la regidora Sra. 
Montserrat Ametller Viñamata en la seva condició de regidors convidats expressament 
per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors Melero Guirao, i l’interventor 
Sr. Antonio Lopez Alonso. 
 
Havent excusat la seva absència el Sr. Jose M. Mateo Forner. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que conformen 
la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es passa a l’examen i 
deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre del dia. 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 20 de desembre de 2012 
 
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 20 de desembre de 2012, el qual va estar 
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres sol·liciti 
cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
 

2. Ratificació de la resolució d'alcaldia, de data 27 de desembre de 2012, núm. 
2012/1401, de la declaració de baixa comptable de drets reconeguts nets 
anterior a l'any 2008 i que ascendeix a un import total de 363.090,36 

 
Posada en consideració dels SRC. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
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Atès que en data 27 de desembre de 2012, mitjançant Resolució d’Alcaldia, 
número 2012/1401, a ratificar en la següent Junta de Govern Local, es va 
aprovar, la declaració de baixa comptable de drets reconeguts nets anteriors 
a l’any 2008 i que ascendeix a un import total de 363.090,36 euros, amb el 
contingut següent: 
 
“ATÈS l’existència, en la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, de drets reconeguts nets anteriors a l’any 2008 i que d’acord amb 
els antecedents que disposen els Serveis Econòmics i la Intervenció municipal 
d’aquest ajuntament, no s’han obtingut els resultats necessaris per notificar, de 
forma fefaent, a l’obligat tributari el deute existent amb aquesta administració. 
 
ATÈS l’existència, en la normativa tributària, la figura de la prescripció com el 
dret de l’Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i 
autoliquidats i que aquesta es produeix als quatre anys, a comptar des de la 
darrera acció de l’Administració tributària, realitzada amb coneixement formal 
de l’obligat tributari, adreçada de manera efectiva a la recaptació del deute 
tributari (Article 66 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària). 
 
ATÈS que la declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa en el compte 
del crèdit a cobrar i aquesta declaració no impedeix l’exercici, per part de la 
Hisenda Pública, de les accions que es puguin exercitar fins que no s’extingeixi 
l’acció administrativa pel seu efectiu cobrament (Articles 61, 62 i 63 del Reial 
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de 
recaptació). 
 
ATÈS que la finalitat de la comptabilitat pública local es reflectir la fidel realitat 
econòmica i financera de l’entitat local (Article 205 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals). 
 
ATÈS l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, que en la seva funció de fiscalització interna de la gestió econòmica i 
pressupostària que portin al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o 
despeses de contingut econòmic, considera adient la declaració de baixa 
comptable de drets reconeguts nets anteriors a l’any 2008 i que ascendeix a 
un import total de 363.090,36 euros. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en l’ús de les seves atribucions, DISPOSA: 
 
Primer.- DONAR DE BAIXA els registres comptables que figuren al document 
que forma part de la documentació administrativa, titulat “RELACIÓ DE DRETS 
RECONEGUTS NETS QUE FIGUREN A LA COMPTABILITAT MUNICIPAL ANTERIORS A 
L'ANY 2008” i que, en termes generals, corresponen als següents exercicis i 
capítols de la classificació econòmica dels ingressos: 
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ANY CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT 

 

1993 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

687,29 € 

1996 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

2.153,10 € 

1997 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

12.746,30 € 

1998 2 Impostos indirectes 0,30 € 

1998 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

8.181,58 € 

1999 2 Impostos indirectes 2.339,76 € 

1999 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

12.286,73 € 

1999 4 Transferències corrents 751,27 € 
1999 7 Transferències de capital 0,01 € 
2000 2 Impostos indirectes 2.364,85 € 

2000 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

6.017,86 € 

2000 4 Transferències corrents 9.643,14 € 
2000 8 Actius financers 31,78 € 

2001 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

3.665,42 € 

2001 4 Transferències corrents 4.207,08 € 
2001 6 Alineació d'inversions reals 25,98 € 
2001 7 Transferències de capital 6.070,23 € 

2002 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

43.795,00 € 

2002 4 Transferències corrents 40.495,44 € 

2003 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

1.405,36 € 

2003 4 Transferències corrents 4.126,03 € 

2004 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

1.503,41 € 

2004 4 Transferències corrents 17.485,00 € 
2005 2 Impostos indirectes 5.403,28 € 

2005 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

24.915,69 € 

2005 4 Transferències corrents 1.261,00 € 

2006 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

394,00 € 

2006 4 Transferències corrents 27,00 € 

2006 5 Ingressos patrimonials 151.028,47 
€ 

2007 3 Taxes, preus públics i altres 78,00 € 
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ingressos 

 ----------------
--- 

TOTAL 363.090,36 
€ 

 
 
Segon.- DETERMINAR que l’esmentada baixa dels registres comptables 
s’empara en la figura de la prescripció regulada a l’article 66 i següents de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
Tercer.- ANUL�LAR de l’aplicatiu comptable municipal SICALWIN de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès els registres comptables que figuren al 
document que forma part de la documentació administrativa, titulat “RELACIÓ 
DE DRETS RECONEGUTS NETS QUE FIGUREN A LA COMPTABILITAT MUNICIPAL 
ANTERIORS A L'ANY 2008”, d’import total 363.090,36 euros. 
 
Quart.- CONSIDERAR d’acord amb els articles 62 i 63 del Reial decret 939/2005, 
de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, que els 
efectes d’aquestes baixes (comptables) de drets reconeguts nets, no 
impedeixen seguir exercitant les funcions recaptatòries pròpies de possibles 
rehabilitacions de crèdits incobrables. 
 
Cinquè.- APLICAR a la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès de l’exercici del 2012, i amb efectes del 31 de desembre de 2012, 
aquest import de baixa de la comptabilitat municipal de drets reconeguts nets. 
 
Sisè.- TRASLLADAR una còpia de l’expedient administratiu als Serveis Econòmics 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per al seu coneixement i altres efectes. 
 
Setè.- RATIFICAR aquesta Resolució d’Alcaldia en la propera sessió de la Junta 
de Govern Local.”. 
 
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde-President 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant Resolució d’alcaldia 
número 2011/0760, de data 30 de juny de 2011. 
 

PROPOSO: 
 
PRIMER.- RATIFICAR en tots els seus termes, la Resolució d’Alcaldia, de data 27 
de desembre de 2012, número 2012/1401, de la declaració de baixa 
comptable de drets reconeguts nets anteriors a l’any 2008 i que ascendeix a 
un import total de 363.090,36 euros. 
 

3. Proposta de ratificació de la resolució d'alcaldia, de data 27 de 
desembre de 2012, núm. 2012/1402, de la declaració de baixa 
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comptable d'obligacions reconegudes netes anterior a l'any 2008 i 
que ascendeix a un import de 53.193,71 euros. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que en data 27 de desembre de 2012, mitjançant Resolució d’Alcaldia, 
número 2012/1402, a ratificar en la següent Junta de Govern Local, es va 
aprovar, la declaració de baixa comptable d’obligacions reconegudes netes 
anteriors a l’any 2008 i que ascendeix a un import total de 53.193,71 euros, amb 
el contingut següent: 
 
“ATÈS l’existència, en la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, d’obligacions reconegudes netes  anteriors a l’any 2008 i que 
d’acord amb els antecedents que disposen els Serveis Econòmics i la 
Intervenció municipal d’aquest ajuntament, no es te coneixement de cap 
petició, per part dels tercers, del pagament de les obligacions reconegudes. 
 
ATÈS que a l’aplicatiu informàtic de gestió d’entrades de documents ABSIS de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, no figura cap registre relacionat amb una 
possible petició de pagament d’obligacions reconegudes. 
 
ATÈS l’existència de variada normativa positiva que estableix els tres/quatre 
anys per exigir el pagament de les obligacions reconegudes o liquidades, pels 
creditors legímits o els seus drethavents i, cas de no exercir aquest dret, la 
presentació de la figura de la prescripció (Article 25.1.b. de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, general pressupostària, article 1967 del Codi Civil estatal i 
article 121-21-b. del Codi Civil català-Llibre primer). 
 
ATÈS que la finalitat de la comptabilitat pública local es reflectir la fidel realitat 
econòmica i financera de l’entitat local (Article 205 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals). 
 
ATÈS l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, que en la seva funció de fiscalització interna de la gestió econòmica i 
pressupostària que portin al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o 
despeses de contingut econòmic, considera adient la declaració de baixa 
comptable d’obligacions reconegudes netes anteriors a l’any 2008 i que 
ascendeix a un import total de 53.193,71 euros. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en l’ús de les seves atribucions, DISPOSA: 
 
Primer.- DECLARAR la prescripció del dret a exigir el pagament de les 
obligacions reconegudes netes que figuren al document que forma part de la 
documentació administrativa, titulat “RELACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES 
NETES QUE FIGUREN A LA COMPTABILITAT MUNICIPAL ANTERIORS A L'ANY 2008”, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 25.1.b) de la Llei 47/2003, de 26 de 
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novembre, general pressupostària, a l’article 1967 del Codi Civil estatal i a 
l’article 121-21-b) del Codi Civil català-Llibre primer. 
 
Segon.- DONAR DE BAIXA els registres comptables que figuren al document 
que forma part de la documentació administrativa, titulat “RELACIÓ 
D’OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES QUE FIGUREN A LA COMPTABILITAT 
MUNICIPAL ANTERIORS A L'ANY 2008” i que, en termes generals, corresponen als 
següents exercicis i capítols de la classificació econòmica de les despeses: 
 

ANY CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT 
 

1997 1 Despeses de personal 8.297,02 € 
2000 4 Transferències corrents 826,39 € 
2001 6 Inversions reals 567,59 € 
2002 1 Despeses de personal 3.725,17 € 

2002 2 Despeses corrents en béns i 
serveis 

1.303,90 € 

2002 4 Transferències corrents 811,36 € 
2002 6 Inversions reals 10.260,23 € 

2003 2 Despeses corrents en béns i 
serveis 

15.390,15 € 

2004 2 Despeses corrents en béns i 
serveis 

4.260,12 € 

2004 4 Transferències corrents 3.326,38 € 
2004 6 Inversions reals 18,72 € 

2005 2 Despeses corrents en béns i 
serveis 

499,06 € 

2006 4 Transferències corrents 1.208,45 € 

2007 2 Despeses corrents en béns i 
serveis 

549,25 € 

2007 4 Transferències corrents 2.149,92 € 

 ----------------
--- 

TOTAL 53.193,71 € 
 

 
Tercer.- ANUL�LAR de l’aplicatiu comptable municipal SICALWIN de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès els registres comptables que figuren al 
document que forma part de la documentació administrativa, titulat “RELACIÓ 
D’OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES QUE FIGUREN A LA COMPTABILITAT 
MUNICIPAL ANTERIORS A L'ANY 2008”, d’import total 53.193,71 euros. 
 
Quart.- APLICAR a la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès de l’exercici del 2012, i amb efectes del 31 de desembre de 2012, aquest 
import de baixa de la comptabilitat municipal d’obligacions reconegudes 
netes. 
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Cinquè.- TRASLLADAR una còpia de l’expedient administratiu als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per al seu coneixement i 
altres efectes. 
 
Sisè.- RATIFICAR aquesta Resolució d’Alcaldia a la propera sessió de la Junta 
de Govern Local.”. 
 
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde-President 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant Resolució d’alcaldia 
número 2011/0760, de data 30 de juny de 2011. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- RATIFICAR en tots els seus termes, la Resolució d’Alcaldia, de data 27 
de desembre de 2012, número 2012/1402, de la declaració de baixa 
comptable d’obligacions reconegudes netes anteriors a l’any 2008 i que 
ascendeix a un import total de 53.193,71 euros. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

4. Exp. Obres 23/05 a nom de Gemma Obea en rep. d'Antonio Fernandez per 
a modificació de llicència al C/ Venezuela 1.  

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la documentació aportada per Gemma Obea Pascual en rep. de 
Antonio Fernández Alvarez de data 18/10/2012 NGRE 6113 per modificació i 
prorroga de la llicència d’ampliació d’habitatge plurifamiliar al C/ Venezuela 
1, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta 
municipal en data 11 d’abril de 2012, els actes d’edificació i ús del sòl, 
l’autorització dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa 
urbanística reguladora. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 
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de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, al  Sr. Antonio Fernández Alvarez, per 
modificació i prorroga de la llicència d’obres 23/05, consistent en ampliació 
d’habitatge plurifamiliar (remunta edifici) al c/ Venezuela 1, dins d’aquest 
terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Impost sobre construccions, instal�lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 

Habitatge
Superfície 97,90              m2
Coeficient 0,42                
Mòdul 1940,48 €/m 2
Obra parcial
Pressupost 79.788,66       €

subtotal 79.788,66       €
Impost 3,80% 3.031,97         €

TOTAL 3.031,97        €

 

 Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)  
 
Taxa Llicència Art. 6 Epígraf 3r Punt 1.4) 200,09 €
Placa d'obres Art. 6 Epígraf 3r Punt 2 18,56 €

€

TOTAL 218,65 €
 
 
ICIO + TAXES  
ICIO 3.031,97 €
TAXES 218,65 €

TOTAL 3.250,62 €

 
TERCER.- Caldrà dipositar fiança a l’objecte de garantir la correcta reposició 
dels elements urbanístics que es puguin veure afectats per l’obra 
urbanitzadora de 5091,45€ 
 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 de 29 de juny 
pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya en relació al decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, s’haurà d’acreditar 
davant de l’Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus on ha de constar el codi del gestor i e l domicili de l’obra. A tal efecte 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament garantia econòmica de 147,00€. 
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CINQUÈ.- Informar favorablement la nova pròrroga de llicència, d’acord amb 
la Disposició transitoria Primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de l’aprvat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost . 
Llei d’urbanisme, essent el termini màxim de la pròrroga de la llicència d’obres 
el 31/12/2014, segons la mateixa Disposició. 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

5. Ratificació continuació prestació servei local d’ocupació Fundació Privada 
Martí l’Huma.   

Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant Resolució  de 
data 27 de desembre de 2012, va adoptar l’acord que a continuació es 
transcriu: 
 
“Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès fa més de 15 anys que té el 
Servei Local d’Ocupació, al servei de les persones que estan en situació d’atur 
o de millora de feina. En l’actualitat, en aquests moments de conjuntura 
econòmica difícil vol ampliar el servei amb l’atenció a futurs emprenedors. 
 
Atès que la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà és un Centre Pilot de 
Suport a la Innovació reconegut com a tal per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que és la seva universitat de referència. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès  i la Fundació Privada Universitària 
Martí l’Humà tenen interès comú en el camp de la emprenedoria i a millorar el 
servei de recolzament vers els futurs emprenedors.  
 
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès té contractat fins a data de 31 de 
desembre de 2012 un tècnic d’inserció laboral a una jornada de 20 hores 
setmanals a través de la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà. 
 
Atès que aquest servei està funcionament de manera òptima, complint els 
objectius previstos i satisfent les necessitats dels seus usuaris. 
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i 
les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
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desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i 
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben 
regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Promoció Econòmica de data 27 de desembre 
de 2012. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760, de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això,  que en l'ús de les atribucions que em són conferides, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la continuïtat en la prestació del servei local d’ocupació de 
La Roca del Vallès amb la Fundació Privada  Universitària Martí l’Humà fins que 
es faci un concurs per adjudicar aquest servei. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Fundació Privada  Universitària Martí 
l’Humà.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones.  
 
Cinquè.- Ratificar aquesta Resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri.” 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia de data 27 
de desembre de 2012. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 18:45, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


