ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 14 DE GENER DE 2014
Essent les set de la tarda (19,00 h) del dia 14 de gener de 2014, es reuneixen, a la sala
de sessions de la casa consistorial, els membres d’aquest Consistori que s’esmenten a
continuació per tal de portar a terme la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l'alcalde, Andreu Tohà Brunet

REGIDORS:

Andrés Sierra Dib ,
Carles Iglesias Álvarez
Jorge Javier Fernández de Mera Delgado,
Ricard Puig Pagés,
Carles Puche Rius i
Eduard Romero-Girón Marcellán

SECRETARI:

Josep Maria Campdepadrós Castaño.

Oberta la sessió pel President s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1.- APROVACIÓ ACTA DEL PLE DEL DIA 05/09/2013.
Per l’alcaldia es pregunta als assistents si troben conforme l'acta corresponent a la sessió
del dia 5 de setembre de 2013, la qual amb les correccions introduïdes es troba correcte i
es aprovada per la unanimitat dels assistents.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ALCALDIA.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 42 del Reglament d’Organització i Funcionament
de les Corporacions Locals per l’alcaldia es dona compte de les resolucions (decrets) que
s’han dictat des de la darrera sessió plenària ordinària (12/03/2013), que van del número
79 fins al número 90 de l'any 2013 i del número 1 fins al número 4 de l'any 2014, quedantne assabentats els membres del Consistori.
3.- APROVACIÓ PROTOCOL ADDICIONAL DEL CONVENI PELS SERVEIS SOCIALS
FORMALITZAT AMB EL CONSELL COMARCAL.
Per l'alcaldia es proposa al Ple d'aprovar el protocol addicional del conveni pels serveis
socials formalitzat amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Atès que el conveni per a la gestió i prestació dels serveis socials i altres programes de
benestar socials i polítiques d'igualtat es va aprovar l'any 2012, havent regit des de llavors
amb un resultat mol positiu per aquest municipi.
Atès que s'ha procedir a redactar un protocol addicional i fitxes que detallen de forma
resumida el que implica per a cada Ajuntament, que en concret representa per a Campins
un import a rebre pel 2013 de 4.115,96€ de part del Consell Comarcal.
Per la unanimitat dels assistents s'acorda:
Primer.- Aprovar el protocol addicional del conveni pels serveis socials formalitzat amb el
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Segon.- Autoritzar a l'alcalde per a la signatura dels documents i fitxes que formen part
del citat protocol.
4- MODIFICACIÓ TIPUS IMPOSITIU DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
D'URBANA.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de modificar
per l’exercici del 2014 el tipus impositiu de l’impost sobre Béns Immobles d’urbana
contemplat a l’ordenança fiscal número 9, per les raons i consideracions que es recullen
en els atesos que a continuació es transcriuen.
Atès que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els recursos dels
municipis i, en cada cas determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries, així com
per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals que s’hi concreten.
Atès que en el municipi de Campins es va porta a terme la revisió dels valors cadastrals
l’any 2004, que varen entrar en vigor a l’exercici 2005, suposant un fort augment pel que
fa a la valoració de totes les finques incloses a l’àmbit urbà, increment que s’ha aplicat
esgraonadament durant 10 anys, a raó d’un 10,00 % anual que acabarà l’any 2015.
Atès que per l’exercici 2014 a més de l’increment del 10,00 % dels valors cadastrals també
es produirà un augment sobre el tipus impositiu del 6,00 % que es preveu a la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat, per la qual cosa és tot necessari prendre alguna
mesura per disminuir el fort increment que es produirà en la quota final a satisfer que seria
del 16,00%.
Atès que l’article 72 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals estableix per l’impost
sobre Béns Immobles d’urbana el tipus mínim del 0,40 % i el tipus màxim del 1,10%, tenint
en compte que el tipus vigent és del 0,85 %.
El regidor Carles Puche manifesta que arrel de les explicacions que els han donat l'alcalde i el
secretari expressa el desacord en el fet que no es pugui revisar de nou els valors cadastrals per

adequar-los als valors reals, tal i com sembla va respondre negativament el Centre de Gestió
Cadastral arran de la petició que se'l va fer per portar a terme una nova revisió cadastral a
Campins, que considera necessari per no només actualitzar els valors a la baixa sinó també per
corregir els que paguen un rebut no real com és el cas de les que figuren com a rurals.
L'alcalde diu que aquest assumpte no es pot deixar i cal fer-ne un seguiment.

Per la unanimitat dels assistents s'acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació dels tipus impositiu de l’impost sobre
Béns Immobles d’urbana que es preveu a l’ordenança fiscal número 9 per l’exercici del
2014 i següents, disminuint-lo en un 13,00 %, pel queda fixat en:


Impost sobre béns immobles (ordenança fiscal núm. 9)
tipus gravamen béns naturalesa urbana .....................................

0,74%

Segon.- Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació d'edictes
al B. O. P. de Barcelona i tauler d’anuncis, per tal que, dins el període indicat, puguin
formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el benentès que cas de no haver-n'hi
l’acord provisional de la modificació del tipus impositiu que s’ha adoptat esdevindrà
definitiu.
Tercer.- Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre del nou tipus
timpositiu, que entrarà en vigor i tindrà efectes des del dia 1 r de gener de l’any 2014 i
regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

5.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2012.
Per l’alcaldia es formula novament proposta sobre la conveniència d’aprovar la liquidació del
pressupost de l’exercici de 2012 per les raons i consideracions que es recullen en els
atesos que a continuació es transcriuen.
Atès que en el Ple realitzat el dia 1 r d'agost de 2013 es va desestimar l'aprovació de
l'esmentada liquidació adduint-se diferents qüestions que es suposa han quedat aclarides.
Atès que la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 han estat informats favorablement
per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 de
juny de 2013.
Atès que es considera que la documentació de la liquidació del pressupost s’ajusta al que
s’indica a la normativa d’aplicació així com al resultat que s’hi reflecteix.
Per la unanimitat dels assistents s'acorda:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2012 que a nivell de resum
dona el següent resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

Drets
reconeguts
a) operacions corrents
b) altres operacions no financeres
1 Total operacions no financeres (a+b)
2 Actius financers
3 Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI

obligacions
reconegudes

ajustos

Resultat
Pressupostari

625.977,99
82.000,00
707.977,99

515.846,68
78.722,99
594.569.67

110.131,31
3.277,01
113.408,32

707.977,99

12.000,00
606.569,67

-12.000,00
101.408,32

ROMANENT DE TRESORERIA:

exercici actual

any anterior

1 Fons líquids

104.585,62

117.904,51

2 Drets pendents de cobrament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d'operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents
aplicació definitiva

467.310,27

459.291,32

121.329,21
333.555,88
12.425,18

3 Obligacions pendents de pagament:
+ del pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d'operacions no pressupostàries
- pagaments pendent aplicació

73.194,54
291.522,25
18.115,46

284.319,78
169.383,14
5.974,11
385,71
382.832,25

I ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
II Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
ROMANENT PER DESPESES GENERALS
IV

472.611,45
273.251,24
162.979,53
36.880,68

189.063,64

104.584,38

15.296,05

16.126,71

173.767,59

88.458,67

Segon.- Trametre certificació de l'acord d'aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici de 2012 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat de Catalunya i al Servicio de Coordinación con las Haciendas
Locales del Ministerio de Hacienda.

6.- APROVACIÓ PLANTILLA PERSONAL, PRESSUPOST I BASES D'EXECUCIÓ PER
L'EXERCICI 2014.
Per l'alcaldia es formula proposta per a l'aprovació de la plantilla de personal, el
pressupost i les seves bases d'execució i gestió per l'exercici de 2014, per les raons
següents:
El Pressupost General de 2014 de l’Ajuntament de Campins tant pel que fa a l'estat
d'ingressos com de despeses, les seves bases d'execució i la plantilla de personal
s'ajusten plenament en el seu contingut i estructura al que s'assenyala a legislació
d'aplicació (Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, Text Refós de la Llei 39/1988 reguladora
de les Hisendes Locals, Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i demès normativa d’aplicació.
Els ingressos que s'han previst liquidar o obtenir durant el present exercici i que figuren en
el pressupost, estan en consonància amb els resultats obtinguts en els darrers exercicis
així com a les expectatives que es preveu s’obtindran, havent-se produït algunes
modificacions per raó de
- L’ajustament en els ingressos derivats de les llicències urbanístiques (impost
construccions i taxa llicències urbanístiques) per raó de la rescissió econòmica que

segueix experimentant el sector immobiliari i financer, però tenint en compte el
resultat dels exercicis 2012 i 2013.
- S’incrementa la previsió d’ingressos per l’I.B.I. d’urbana i de rústica, per raó del resultat
obtingut en el passat exercici, incrementat per l’augment del 6,00 % sobre el tipus

impositiu que està previst a la Llei de Pressupost de l’Estat per l’any 2014.
- Els ingressos que es preveu obtenir per la Participació en els Tributs de l’Estat més

una previsió per la liquidació de l’exercici 2011, que es preveu serà positiva com ho
ha estat la de l’exercici 2010.
- En quant als ingressos del Fons de Cooperació Local (tributs) de la Generalitat de

Catalunya, s’ha previst igual que l’exercici 2013.
- El rendiment dels comptes bancaris s’ha previst tenint en compte els saldos que es

preveu hi haurà al llarg de l’exercici.
-

Les subvencions d’altres Ens Públics no vinculades a inversions, següents:
Generalitat per manteniment jutjat de pau ...........................................
Generalitat per càrrecs electes ...........................................................
Generalitat del PUOSC per despeses de manteniment .....................

1.100,00
11.000,00
16.392,12

Diputació Barcelona, serveis socials i SAD ........................................
Diputació Barcelona, subvencions varies ............................................

2.500,00
14.757,88

Consell Comarcal, beques menjador escolar .....................................
Consell Comarcal, ajuts serveis socials ..............................................
Consell Comarcal, ajuts d'urgència social ..........................................

750,00
3.800,00
350,00

-

Les transferències de capital procedent d’altres Ens Públics per subvencions
vinculades a inversions , següents:

Generalitat– PUOSC per adequació casc urbà
.....................
140.000,00

Diputació BCN – per millora xarxa aigua
...............................
50.000,00

Diputació BCN – per millora sistema filtració
.........................
39.122,00

En el pressupost de 2014 no es preveu cap ingrés derivat de la contractació d’operacions
de crèdit ni amb Entitat pública ni privada.
Despeses de personal, la plantilla de personal no experimenta cap modificació pel que fa
al número de places en relació a la de l’exercici 2013, quedant per l'exercici de 2014 en la
forma següent:
Places Grup
Nivell
I – FUNCIONARI D'HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari . Interventor
1
A2
26
II – LABORAL FIXE
Auxiliar Administrativa
Encarregat obres i serveis
Netejadora

1
1
1

C2
D
E

16
18
12

III - LABORAL TEMPORAL:
Auxiliar Administrativa

1

C2

16

A2

26

IV – EVENTUAL
Arquitecte

1

Si que s'ha variat la temporalitat de l'auxiliar administrativa que s'ha contractat enguany
amb caràcter d'interinitat per cobrir la baixa laboral per malaltia de la titular de la plaça, pel
que s'ha fet la previsió econòmica corresponent a tot l'exercici per ambdues places.
En quant al conjunt de les retribucions del personal al servei d’aquesta Corporació no hi
ha cap augment en relació a 2013.
En el capítol 1r de l’Estat de Despeses s’hi consigna el crèdit total de 191.300,00 €,
experimentant un augmentat 19.300,00€ en relació al de l'exercici 2013. Aquesta
consignació es considera necessària per atendre la major despesa per la contractació
d'una auxiliar administrativa, havent previst tanmateix una partida de 5.900,00€ per poder
satisfer, si fos el cas, remuneracions per vacances no realitzades o treballs realitzats fora
de la jornada de treball o restituir la paga extraordinària de desembre de 2012.
Considerant la consignació total pressupostada suficient per atendre la despesa de tot el
personal i per tots els conceptes: remuneracions (bàsiques i complementàries), seguretat
social, desplaçaments i cursets.
També s’ha dotat el Capítol 1 r de la consignació pressupostària per valor de 27.000,00 €
necessària per les retribucions dels càrrecs electes (alcalde), i per assistència a sessions
dels regidors. Aquesta quantitat és la mateixa que la pressupostada l’any 2013.
La resta de les despeses que s'han previst realitzar durant l’exercici 2014 i que figuren en

el pressupost, s'han calculat d'acord amb els resultats obtinguts en el darrer exercici,
tenint en compte les circumstàncies o singularitats següents:
- Hi ha consignat suficient crèdit a cadascuna de les partides que composen els Capítols
2n i 4t per tal d'atendre degudament
 les obligacions exigibles (personal, seguretat social, lloguers, rèntings,
assegurances, préstecs),


les despeses de funcionament, manteniment i conservació dels diferents serveis
(escombraries, neteja edificis, cementiri, etc),

els consums per subministraments o utilització d’energia, aigua, gas i telèfon, i
serveis o treballs realitzats per altri (recaptació, SAD, transport urbà, vigilància,
casal d’estiu, etc).
- En el capítol 9è hi figura la partida corresponent a l'amortització de l'anualitat d'import
12.000,00€ de l'únic préstec que té formalitzat aquest Ajuntament amb la Diputació
de Barcelona al 0,00% d'interès.
- Les inversions que figuren al Capítol 6 è. són les següents:
senyalització i números carrers
.........................................
1.000,00
redacció de projectes
.........................................................
1.000,00
redacció POUM
.................................................................
10.000,00
millora xarxa abastament aigua
.........................................
60.000,00
millora sistema filtració
......................................................
40.000,00
adequació i millora casc urbà
...........................................
150.000,00
actuacions hort del rector
..................................................
30.000,00



El indicadors econòmics d'aquest Ajuntament són òptims, tal i com s'acredita a l'informe
econòmic financer redactat pel secretari i interventor d’aquest Ajuntament, que es
resumeixen en:
la ratio d’endeutament, que s’indica a l’article 53,2 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, per l’exercici de 2014 es situa en el 15,336, molt per sota del
màxim establert al citat article que és del 110,00.
l’estalvi net, seguint la fórmula de càlcul indicada a l’article 53,2 del Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, és de 98.348,49, no essent necessari -per tant- portar a
terme cap pla de sanejament financer tal i com s’estableix a l’article abans citat.
la càrrega financera, és a dir la quota anual dels préstec (amortització + interessos), en
relació als ingressos ordinaris previstos de l'Ajuntament de Campins per aquest any
2014, serà 1,78 %.
A l’expedient que s’ha incoat hi figuren les bases d'execució del pressupost.
Tanmateix s’inclou a l’expedient del pressupost Pla Financer de les Inversions i l’Informe
Econòmic i Financer emès pel secretari-interventor d’aquest Ajuntament, Pla de
Tresoreria, així com d’altres documents com, entre d’altres, la plantilla de personal, la fitxa
dels préstecs contractats i el calendari fiscal.
El regidor Ricard Puig pregunta per la despesa de reparacions de camins que en el 2014 no
hi figura.

El secretari-interventor li diu que la partida que l'anys 2013 estava a inversions s'han passat
enguany tota al Capítol 2n a la partida de manteniment i conservació de camins amb una
consignació de 20.000,00€.
El regidor Carles Puche manifesta que han tingut dificultats per estudiar el pressupost de
2014, potser per manca de temps, en tot cas veuen algunes partides que no hi haurien de
ser com la destinada a la millora del casc urbà amb 150.000,00€ i la de l'hort del rector amb
30.000,00€, trobant que s'hauria d'incloure una partida per poder cobrir la pista; per tot
plegat avui votaran en contra de l'aprovació del pressupost.
L'alcalde li diu que l'obra de millora del casc urbà -si es confirma l'aprovació del PUOSCs'haurà de traslladar a l'exercici de 2015, tenint en compte que per aquesta obra es tindrà
una subvenció de 100.000,00€ del PUOSC. Manifestant-li que han tingut el pressupost des
d'abans de les festes de nadal considerant que han tingut temps suficient per estudiar-lo.
Posada a votació la proposta, es produeix el següent resultat:
QUATRE vots EN CONTRA, els dels regidors: Ricard Puig Pagés, Carles Puche Rius,
Eduard Romero-Girón Marcellàn i Javier Fernández de Mera Delgado.
TRES vots a FAVOR, els dels regidors: Andreu Tohà Brunet, Andrés Sierra Dib i Carles
Iglesias Àlvarez.
A la vista del resultat no s'aprova el pressupost de l'exercici 2014.

7.- PRECS I PREGUNTES.
1.- El regidor Eduard Romero-Girón manifesta que el seu partit ICV està preparant una
al·legació contra la xifra que figura en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel
Fons de Cooperació Local que ha baixat ostensiblement, alhora que es compromet a
portar-la per adherir-nos.

2.-

El regidor Xarvier Fernández de Mera manifesta que en relació a cobrir la pista té
coneixement que podria fer-se en un preu raonable i força més econòmic que les xifres
que es tenen a l'Ajuntament.
L'alcalde li contesta dient que els hi faci arribar i també el disseny o esbos, però que sigui
una cosa ben feta.

3.- El regidor Xavier Fernández de Mera pregunta si es cobraran els 1.500,00€ que s'han
demanat de subvenció de la Diputació de Barcelona per muntar a fira, manifestant que no
no es justifica no es cobrarà, cosa que no va succeir l'any anterior amb una fira que va
organitzar ell i en la que hi varen haver 68 parades i va ser un èxit total.
L'alcalde li contesta que aquest any el temps no ha acompanyat i vol pensar que es podrà
cobrar la subvenció.

El regidor Ricard Puig diu que si no ho té mal entès hi ha hagut una despesa de
4.000,00€.
El regidor Carles Puche manifesta que l'ha sorprès que hi hagi dues factures iguals dels
organitzadors de la fira.
L'alcalde explica que s'han realitzat varies coses prèviament com la propaganda i d'altres
que serien les mateixes fent o no firaires, d'altra banda de les dues factures que hi ha de
ben segur que només en quedara una
El regidor Xavier Fernández de Mera diu que no li surten els números i voldrà veure els
justificants de tot el que s'ha fet..

4.- El regidor Carles Puche en relació als contactes que s'han portat a terme amb la
Comunitat de Regants i amb l'enginyer assessor, formula el prec de que no es faci cap
pas fins que no s'aclareixin qüestions que considera importants com el tema dels
aforaments per saber les necessitats reals dels regants, a més de tenir en compte que
l'ACA posa en dubte els metres cúbics que es necessiten per regadiu, o estudiar altres
posibilitats d'abastament d'aigua per reduir el cabal d'aigua procedent de Sant Celoni, així
com les inversions que cal portar a terme (basses, pous, etc).
L'alcalde li contesta que és evident que s'han de tenir clares aquestes qüestions, havent
de manifestar-li que ell no li agrada fer portar l'aigua de Sant Celoni però com a recurs per
temporada d'estiu amb sequera és un recurs que es disposa. La negociació amb la
Comunitat de Regants és per arribar a un acord pel repartiment d'hores d'aigua.
Tanmateix els vol explicar que en aquest moment la bassa està pràcticament plena pel
que depèn de com vagi el temps aquest estiu es farà pujar poca aigua de Sant Celoni,
però malauradament ha sorgit un problema important a la bassa doncs han aparegut
algues que són força difícils de treure, ni amb les glaçades s'han pogut treure, pel que
s'haurà de fer una netejada a fons.
El regidor Eduard Romero-Girón diu que s'hauria d'instal·lar un comptador per saber
l'aigua que entra i l'aigua que surt.
L'alcalde li contesta que es posarà un aforador i està previst que l'aigua que sobri es faci
anar de nou a la riera.

5.- El regidor Carles Puche manifesta que unes persones del municipi els han fet arribar
una proposta per renovar una de les pòlisses d'assegurança que té aquest Ajuntament,
que sembla millora les prestacions i rebaixa el cost en uns 300,00€, pel que seria
convenient que es tingués en compte tant per la millora com per la disminució del cost així
com també pel fet de que la persona és de Campins.
L'alcalde li contesta que avui al migdia ha entrat l'oferta pel registre i s'haurà d'estudiar,
però li sembla que el correcte hagués estat que aquest agent d'assegurances hauria
d'haver parlat amb ell i li hagués explicat les avantatges.

6.-

El regidor Carles Puche pregunta pels assumptes que hi ha pendents com la
contestació del recurs del suplement de crèdit, l'ús de la deixalleria i el canvi dels
contenidors de cartró.
L'alcalde li contesta que el recurs del suplement de crèdit els considera contestat en els
dos anteriors escrits que varen presentar i es varen contestar. En quant a l'ús de la
deixalleria cal determinar algunes qüestions com el sistema que es farà servir (cartolines) i
el premi o compensació que es donarà. Pel que fa al canvi de contenidors de cartró li diu
que insistirà a la Directora del Parc amb qui ja ha parlat però no té encara cap resposta.

7.- El regidor Carles Puche en relació als aparells que s'han instal·lat al solar de l'hort del
rector contradiu l'acord plenari del mes de novembre que es va aprovar que no si faria res
fins saber el resultat de la consulta o enquesta, hi ha aquest acord i s'ha de complir.
L'alcalde li contesta que a la reunió que es va tenir fa poc ja els va explicar que aquests
aparells donats per la Diputació de Barcelona s'havien d'instal·lar abans de final d'any, no
es va trobar un altre lloc millor, fins i tot algú li va suggerir de posar-los al parc de la font
Verge de Montserrat que es va desestimar per ser poc adient per la gent gran.
El regidor Xavier Fernández de Mera manifesta que ell s'ha interessat per aquest tema i
ha parlat amb gent de la Diputació de Barcelona que li ha comentat que si s'haguès
sol·licitat no hagués hagut cap problema per ajornar la seva instal·lació.
L'alcalde diu que davant el fet que s'han equivocat traurà aquest aparells i els deixarà
desmuntats.
Tots els regidors -en diferents formes- manifesten que els aparells ara ja estan instal·lats i
no cal treure'ls.

8.- El regidor Xavier Fernández de Mera pregunta el motiu pel qual s'ha denegat la
petició de subvencions del programa Xarxa de Governs Locals.
El secretari-interventor li contesta que aquesta informació no es correcte doncs l'any 2013
d'aquest programa s'ha tingut i cobrat una subvenció de 100.000,00€ per la compra del
solar de l'hort del rector i per l'any 2014 de 50.000,00€ per millora de la xarxa d'aigua.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a dos quarts de deu del vespre
(21,30 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: L’Alcalde,

El secretari,

Andreu Tohà Brunet.

Josep Maria Campdepadrós Castaño.

