AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 9 D’OCTUBRE
DE 2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 9 d’octubre de 2014, es
reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat prèviament
convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels
regidors que a continuació s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Pere Bosch Camps, Josep Ferrer
Serra, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor.
Excusa l’assistència el Sr. Joaquim Pastoret Lladó
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de l’ acta de la sessió de data 4 i 22 de setembre de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 4 i 22 de setembre de 2014, és aprovada per unanimitat
dels membres assistents
2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera sessió fins
a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Ofici de DIPSALUT relatiu a l’avaluació de la salubritat de les piscines d’us públic.
2.2.- Ofici de l’oficina del cens electoral relatiu al numero d’electors a 1 d’agot de 2014.
2.3.- Ofici del Departament d’agricultura relatiu a una autorització d’aprofitament forestal
2.4.- Ofici de Red Eléctrica comunicant la finalització dels treballs de construcció de la línea
Bescanó Sta Llogaia i de la subestacio de 400kv de Sta Llogaia.
2.5- Ofici de la delegació del govern relatiu al joc de la quina.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de 25.977,75
€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera sessió, que
ascendeix a 503,48 € s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relatiu a la taxa de
l’abocador corresponent al mes d’agost de 2014,s’acorda donar-li conformitat.
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4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Ministerio de hacienda relatiu a la distribució de les
quotes provincials de l’IAE, corresponent al període 1.12.13 a 31.5.14, s’acorda donar-li
conformitat.
5.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia, que
s’han adoptat des del dia 2 de febrer al 3 de març de 2012 (ambdós inclosos), les quals han
estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del
dia.
Decret d’alcaldia num 77/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 3/14
Decret d’alcaldia num 78/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 31/14
Decret d’alcaldia num 79/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 36/14
Decret d’alcaldia num 80/2014, declarant la caducitat de l’expedient administratiu de
sol·licitud de llicència d’obra expd 34/13.
Decret d’alcaldia num 81/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d¡expedient 35/14
Decret d’alcaldia num 82/2014, ordenant la devolució de la fiança per respondre de la correcta
gestió de residus de l’expedient d’obra nº 17/14
Decret d’alcaldia num 83/2014, ordenant la devolució de la fiança per respondre de la correcta
gestió de residus de l’expedient d’obra nº 31/14
Decret d’alcaldia num 84/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 23/14
Decret d’alcaldia num 85/2014, atorgant una subvenció per a la pintura de la façana de la
finca situada al C/ Dr. Sanclemente, 2.
Decret d’alcaldia num 86/2014, atorgant llicència d’obertura i funcionament per exercici de
l’activitat d’alberg de joventut, al C/ Gran, 5.
Decret d’alcaldia num 87/2014 declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra concedida a
l’expedient 37/14
Decret d’alcaldia num 88/2014, incoant expedient per a la imposició de multes coercitives als
propietaris del castell d’arenys d’Empordà.
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Decret d’alcaldia num 89/2014 ordenant la devolució de la fiança per respondre de la correcta
gestió de residus de l’expedient d’obra nº 37/14
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Ajuts socials.
Vist l’escrit de Samantha Martos Vietz, comunicant el naixement de la seva filla ARLET PLAYAN
MARTOS nascuda a Garrigàs el dia 29 de setembre de 2014 i inscrita al Registre civil de
Garrigàs Tom 21 foli 31.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 8 de novembre de 2012 va aprovar
la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i subvenció per
naixements.
Atès que el sol.licitant és veí de Garrigàs empadronat al municipi amb una antiguitat
d'almenys un any des de la sol·licitud.
Vista la documentació aportada: certificat de naixement expedit pel Registre Civil de Garrigàs,
certificat d'empadronament del pare/mare/tutor amb una antiguitat de més d'un any de
residència al municipi de Garrigàs, còpia de l'escriptura de propietat o del contracte de lloguer
de l'immoble on resideix la família o document anàleg, còpia del DNI del sol.licitant.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a Samantha Martos Vietz , una subvenció de 600€ pel naixement de la seva
filla ARLET PLAYAN MARTOS nascuda a Garrigàs el dia 29 de setembre de 2014 i inscrita al
Registre civil de Garrigàs Tom 21 foli 31.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2014.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
7.- Aprovar definitivament el conveni subscrit amb el Sr. Ignasi Vila Surribas
Atès que en data 12 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni amb el Sr.
Ignasi Vila Sorribes, en el que es procedia a segregació i inscripció a favor de l’Ajuntament de
Garrigàs de la finca destinada a vialitat. Igualment s’indicava que l’Ajuntament de Garrigàs
procediria a promoure una modificació del planejament general als efectes de qualificar com a
verd privat un terreny propietat del Sr. Ignasi Vila Surribas.
Atès que en el període d’exposició al públic, s’ha presentat escrit d’al·legacions amb
numero de registre d’entrada 360/2014 i data 22 de juliol de 2014, per part de la Sra. Glòria
Vila Surribas, en la que en síntesis es diu:
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1.- Vulneració del principi de legalitat. Desviació de poder.
2.- Una part de la finca és propietat de la Sra. Glòria Vila.
Es va conferir tràmit d’audiència al Sr. Ignasi Vila, el qual va presentar l’escrit que
consta en l’expedient.
Vist que amb virtut del conveni es procedeix a inscriure a nom de l’Ajuntament la
porció de terreny destinada a vial i que s’anomena carrer de Dalt. Efectivament aquest carrer
està qualificat en el POUM com a sistema viari.
Per part del Sr. Ignasi Vila, en la seva qualitat d’hereu del Sr. Josep Maria Vila Burch, i
en base a la documentació aportada que consta igualment en l’expedient, va sol·licitar que es
reconegués la seva propietat del vial.
L’Ajuntament no disposa de títol de propietat, en el sentit de documentació que
acrediti la cessió o transmissió a favor de l’Ajuntament de la finca. Ara bé, com sigui que
l’Ajuntament en tenia la possessió (“immemorial” es diu en el conveni) de la finca, i, a més,
està instal·lada la xarxa de sanejament, aigua i enllumenat públic, es va consignar aquest
extrem en el conveni i, per tant, es procedia a solucionar una controvèrsia entre les parts, en el
sentit que el Sr. Ignasi Vila, en la seva qualitat d’hereu del Sr. Josep Maria Vila Burch, procedia
a segregar la finca destinada a vialitat i, per tant, aconseguint-se que la mateixa es procedís a
inscriure en el Registre de la Propietat.
La Sra. Glòria indica que el vial és de l’Ajuntament des de temps immemorial. Per tant,
reconeix que és procedent la inscripció del vial en el Registre de la Propietat.
En quan a la titularitat de les finques. En primer lloc dir que consta aportat el
testament del pare, però no consta que s’hagi efectuat l’entrega del llegat. No consta
l’escriptura d’entrega i acceptació.
Per tant, com es diu en les al·legacions presentades pel Sr. Ignasi Vila, és clar que
existeix un conflicte entre els germans, hereu i legatàries, el qual s’ha de resoldre davant la
jurisdicció civil.
En tot cas, es d’observar respecte a la descripció de la finca Can Daunis, que es diu que
la mateixa limita amb vialitat, sense que es consigni cap mena de superfície de terreny que
superi l’ocupació de les edificacions que es consignen en la descripció. Per tant, en tot cas, les
preguntes que es formulen en l’escrit hauran de ser resoltes per la via jurisdiccional civil o,en
el seu cas, per acord entre les parts, sempre més desitjable. En tot cas, si es diu que limitava
amb camí públic, quan la descripció es refereix al carrer de Dalt, sembla clar que el mateix no
formaria part de la finca Can Daunis.
La realitat és que qui signa el conveni és l’hereu del Sr. Josep Maria Vila Burch, qualitat
que en cap moment s’ha posat en dubte. Per tant, totes les parts, és a dir, tant el Sr. Ignasi Vila
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com la Sra. Glòria Vila estan d’acord en que el terreny objecte del conveni s’ha d’inscriure com
a sistema viari públic en el Registre de la Propietat i a nom de l’Ajuntament de Garrigàs.
En quan al principi de legalitat, l’Ajuntament l’ha respectat en tot moment. Davant la
controvèrsia existent, s’ha atorgat el conveni, en el qual s’aconsegueix la inscripció del vial a
nom de l’Ajuntament.
L’art. 29 del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988), estableix que
l’Administració, pot adquirir els béns per qualsevol títol, oneròs o gratuït. Per títol s’ha de
considerar l’acord de voluntats que perfecciona el negoci jurídic, estant admesa la prescripció
adquisitiva. D’altra banda, l’Ajuntament no té cap mena de pèrdua patrimonial amb el conveni,
ja que es procedeix a la segregació i inscripció en el Registre a favor de la Corporació
Municipal. Igualment es manté la qualificació jurídica del bé com a domini públic.
Vist que en l’escrit d’al·legacions es diu que l’Ajuntament ha incidit en desviació de
poder pel fet que s’ha reconegut al Sr. Ignasi Vila, en la seva qualitat d’hereu del Sr. Josep
Maria Vila, la propietat de la porció de terreny que el POUM qualifica coma espai lliure.
De la documentació que consta a l’Ajuntament, es desprèn que no existeix títol que
acrediti la titularitat de la porció qualificada com a espai lliure. En aquest supòsit no es pot
parlar de possessió des de temps immemorial pel següent:
1.- Com es diu en el conveni la finca ocupada pel carrer de Dalt havia estat en
possessió de l’Ajuntament, el qual, a més, havia executat la xarxa de sanejament públic, aigua i
enllumenat públic.
2.- No es pot parlar de possessió “en concepto de dueño” de la porció qualificada com
a espai lliure. El fet que limiti amb un vial no comporta que passi a públic. D’altra banda, el fet
que aquesta porció no estigués tancada no vol dir que no tingués un propietari.
D’acord amb el que disposa el Codi Civil, i concretament l’art. 444 (anterior al Llibre
Cinquè del Codi Civil de Catalunya), la mera tolerància no afecta a la possessió. Per tant, el fet
de tractar-se d’un espai no tancat no comporta necessàriament que el mateix sigui públic. El
Codi Civil (Llibre Cinquè, segueix el mateix criteri).
Per tant, l’Ajuntament no disposa de títol amb el que acreditar la propietat de la porció
de terreny qualificada d’espai lliure, ni tampoc s’han efectuat actes per part de la Corporació
que acreditin una possessió en concepte de propietari. Per tant, s’ha de desestimar l’al·legació.
Vist que es diu que el conveni incideix en desviació de poder per:
1.- Afavorir al Sr. Ignasi Vila Surribas pel reconeixement de la propietat i permetre la
instal·lació de pilones i no permetre l’aparcament públic.
Es clar que, en principi tot propietari té dreta al tancament de les seves finques de
conformitat amb la Llei i el que disposin les ordenances i instruments de planejament. Per tant,
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si la finca no és propietat municipal, és clar que el propietari pot impedir-ne l’ús de la mateixa
per tercers. En conseqüència, l’Ajuntament permet la instal·lació de pilones per ser un acte no
prohibit pel POUM.
2.- Modificar el POUM als efectes que el terreny passi a tenir una qualificació de verd
públic a verd privat sense aprofitament.
Es perfectament reconegut en la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, modificada per la Llei
3/2012), que els instruments de planejament es poden modificar. Es el que s’anomena “ius
variandi”.
Per tant, davant la petició efectuada per part del Sr. Ignasi Vila, i d’acord amb el que
s’ha exposat, l’Ajuntament entén que queda plenament justificat l’atorgament del conveni.
En tot cas, s’ha de dir que la modificació s’ha de tramitar d’acord amb el procediment
previst en la Llei d’Urbanisme, i que en el seu marc, tothom podrà presentar les al·legacions
que considerin pertinents, essent la Comissió Territorial d’Urbanisme la que ostenta la
competència per a l’aprovació definitiva i, per tant, sense que aquets conveni el vinculi.
Recordem que d’acord amb el que disposa l’art. 87 de la LUC, existeix el control de la legalitat
per part de l’esmentat òrgan.
D’acord amb el conveni, es diu que es tramitarà la modificació per passar la finca a ser
qualificada com a verd privat sense aprofitament, és a dir, com un espai lliure d’edificació, i
això amb la conformitat del propietari als efectes d’evitar qualsevol tipus de vinculació singular
indemnitzatòria. Per tant, es respecta la voluntat del POUM de mantenir aquets espai sense
edificacions, no alterant-se, per tant, la configuració urbanística d’aquesta zona.
D’altra banda, no es podrà negar que es tracta d’un sòl urbanitzat, no inclòs en cap
polígon o sector, i, per tant, la seva adquisició s’hauria d’efectuar mitjançant un procediment
d’expropiació. Per tant, ponderant l’interès públic, el mateix queda garantit amb la no
edificació de l’espai, disposant el municipi dels suficients sistemes d’espais lliures. No es
justificaria tampoc, en aquest cas, la despesa que per l’Ajuntament suposaria el pagament del
just preu.
Per tant, no s’han utilitat unes potestats per unes finalitats contràries a les previstes en
l’ordenament jurídic. L’aprovació del conveni no comporta l’aprovació de la modificació del
POUM.
Per tant, procedeix la desestimació de les al·legacions.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat del sis dels set membres del Ple:
1.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Glòria Vila Surribas.
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2.- Aprovar definitivament el conveni subscrit amb el Sr. Ignasi Vila Surribas, en relació
a cessió i transmissió formal de 255,40m2 de la finca Manso “Castell de Vilajoan”, segregada a
favor de l’Ajuntament de Garrigàs, als efectes de la seva destinació a vialitat pública
3.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura, que es formalitzarà mitjançant
document administratiu, incorporant la finca cedida en l’inventari de béns municipals, i
procedint a la seva inscripció en el Registre de la Propietat.
4.- Notificar els acords a la Sra. Glòria Vila Surribas i al Sr. Ignasi Vila Surribas.
8.- Aprovació provisionalment el projecte num 2/2014 de modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Garrigàs.
Vist que amb data 12 de juny de 2014 va ser aprovat inicialment el projecte num
2/2014 de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs, per Acord del
Ple, ha estat sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant un anunci al
taulell d’anuncis municipal, a la web de l’ajuntament, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya num 6660, de 9 de juliol de 2014, al Butlletí Oficial de Girona núm. 132, de data 11
de juliol de 2014 i en el Punt avui de data 10 de juliol de 2014.
Vist que amb data 10 de juliol de 2014 i simultàniament al tràmit d’informació pública,
es sol·licità al Servei territorial d’habitatge.
Vist que amb data 4 de juliol de 2014 i simultàniament al tràmit d’informació pública,
es donà audiència als següents ajuntaments l’àmbit territorial del quals limita amb el d’aquest
municipi: Vilamalla, Siurana, Palau de Santa Eulalia, Vilaür, Bàscara, Borrassa i Pontós.
Vist que d’acord amb la Disposició addicional desena del Text refós de la llei
d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (Disposició addicional setena del
Decret legislatiu 1/2005) els terminis per a la tramitació dels expedients s’han d’ampliar en un
mes, quan coincideixen totalment o parcialment amb el mes d’agost i atès que el termini
d’exposició publica d’un mes començava l’11 de juliol de 2014, s’allargarà fins 11 de setembre
de 2014.
Vist que durant el nou període d’informació pública no s’han presentat les
al·legacions.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple :
Primer.
Anular l’acord d’Aprovació provisional del projecte num 2/2014 de
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs pres pel Ple de l’ajuntament
en data 4 de setembre de 2014.
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte num 2/2014 de modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Garrigàs, relatiu a eximir de l’obligatorietat del
compliment de reserva per a la construcció d’habitatges de protecció publica.
Tercer . Elevar l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Garrigàs a la Comissió Territorial d’Urbanisme amb la finalitat de que resolgui
sobre l’aprovació definitiva
9.- Aprovació dels padrons fiscals
Atès que per part dels serveis de recaptació municipals ha estat elaborat el Padró Fiscal de
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, TAXA SOBRE VIVENDES, TAXA CEMENTIRI
MUNICIPAL, corresponent a l’exercici de 2014.
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Atès que correspon la seva aprovació per portar a terme posteriorment la recaptació de les
liquidacions que conté;
El Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el Padró Fiscal corresponent a :
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Núm. Rebuts 553 Import padró 27.035,06€
TAXA SOBRE VIVENDES
Núm. rebuts 32 Import padró 3.440,40€
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
Núm. rebuts 160 Import 1.148,04€
Segon: Sotmetre’l a exposició pública per un termini de quinze dies i, si un cop acabat el
mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
10.- Aprovació de la certificació d’obra num. 1 de l’obra de Reforma, consolidació i millora
del Cementi municipal d’Arenys d’Empordà.
Vista la certificació núm. 1 de l’obra de Reforma, consolidació i millora del Cementi municipal
d’Arenys d’Empordà l’ens executor de les quals és aquest Ajuntament, i que van ser
adjudicades a l’empresa JOSEP LLUIS CABRERA SANCHEZ
Vist el certificat del tècnic director acreditant les obres que han estat executades.
Atès que segons l’informe d’Intervenció emès al respecte es pot atendre l’abonament perquè
hi ha consignació al pressupost vigent.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus membres acorda:
1. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de Reforma, consolidació i millora del Cementi
municipal d’Arenys d’Empordà per import de 13.239,29€.
2. Aprovar la despesa en càrrec a la partida 164/62201 del pressupost general de l’exercici
2014.
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3.Fer-ne tramesa per exemplar quadruplicat a la Generalitat de Catalunya, departament de
Governació, per tal de justificar la subvenció atorgada.
4. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i a Intervenció i Tresoreria, a
l’efecte corresponent.
11.- Sol·licitud d'alta al Servei E.fact de l’AOC.
Atès que aquest Ajuntament pretent posar en funcionament el servei de facturació
electrònica, fonamentat en que la legislació vigent en matèria d’administració electrònica amb
la implantació d’aquesta nova forma de presentació i tramitació de les factures dels seus
proveïdors.
Vist que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), d’acord amb els seus
estatuts i el que preveu l’article 7 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya, és l’ instrument a través del qual les administracions
catalanes col.laboren i cooperen de manera ordinària i voluntària en l’ impuls i el
desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics.
Atès que, en el marc d’aquestes competències, el Consorci AOC gestiona un servei que permet
la tramesa i facilita la gestió de factures electròniques a les Administracions Públiques
Catalanes provinents de qualsevol dels seus proveïdors.
Atès que aquesta aplicació informàtica s’ajusta a les necessitats d’aquest Ajuntament i que
està interessat en la utilització del servei de facturació electrònica que ofereix el Consorci.
Vista la LLei 11/200, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Llei
30/ d'octubre, de contractes del sector públic, l'ordre EHA/962/2007, de 10 d'abril, per la qual
es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació
electrònica de factures, contingudes alReial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el reglament pel qual regulen les obligacions de facturació.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d'alta al Servei.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per
part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica.
(www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
Quart.-Comunicar el present acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya i a la
Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, pel seu coneixement i efectes.
12.- Assumptes urgents
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
13.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes, manifestants
el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les 22:50
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el dia……………....... ha
quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

