ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE MAIG DE 2020
Data: 7 de maig de 2020
Hora d’inici: 19:10 hores
Hora de finalització: 19:55 hores
Lloc: La sessió es fa telemàticament i, més concretament, mitjançant el servei de
videoconferència LOCALRETMEET que el Consorci Localret ha posat en funcionament per
celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, a l’empara d’allò que
preveu la disposició final segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, que afegeix un
nou apartat a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, sistema al qual es va adherir l’Ajuntament de Riudaura d’acord amb el decret de l’Alcalde
núm. 27/2020, de data 8 d’abril de 2020, a causa de l’estat d’alarma decretat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, per la gestió de la crisi sanitària de la COVID 19.
Assistents:
Del Grup de RIUDAURA PLURAL -ACORD MUNICIPAL-:
Sr. Agustí Llop Miarons, Alcalde
Sr. Salvador Clofent Rosiqué, regidor
Sr. Vicent Xavier Micó Vidal, regidor
Sr. Eduard del Valle Ferrer, regidor
Del Grup de JUNTS PER RIUDAURA – JUNTS PER CATALUNYA-:
Sr. Miquel Puig Castañé, regidor
Sr. Eduard Catalina Plandecursach, regidor
Sra. Maria Comerma Fernández, regidora

Secretari: Lluís Muñoz Lloret, que dona fe de l’acte
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum necessari perquè es pugui iniciar la
sessió així com que es donen els requisits previstos al mencionat nou article 46.3 de la Llei
7/1985, així com a la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, per a
realitzar el plenari de forma telemàtica, intervé el senyor Alcalde per donar la benvinguda als
assistents i per disposar que es comencin a tractar elspunts de l’ordre del dia, que són els
següents:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS

El senyor Alcalde sotmet a aprovació els esborranys de les actes de les dues últimes sessions,
que són les que es van dur a terme els dies 5 de març de 2020 (ple ordinari) i 23 d’abril de
2020 (extraordinari)
Intervé el senyor Puig, portaveu del grup municipal de Junts per Riudaura, per fer les
consideracions/observacions següents:
-en relació a l’esborrany de l’acta del plenari del dia 5 de març de 2020, diu el senyor Puigque
l’Alcalde li va dir, a requeriment del mateix senyor Puig, que en aquella data ja estava gairebé
enllestit el decret en el qual s’havia de fixar la nova data en què s’havien de fer les reunions
prèvies al ple amb el grup de Junts per Riudaura, després que quedés sense efecte l’anterior
resolució que regulava aquesta qüestió perquè es va haver de canviar el dia de la setmana de
celebració de les sessions plenàries ordinàries. Diu el senyor Puig que, a dia d’avui, encara no
han tingut notícia de l’existència del mencionat decret i que només vol deixar constància
d’aquest incompliment.
- també en relació a l’esborrany de l’acta o a la sessió del plenari del dia 5 de març de 2020, diu
el senyor Puig que, aleshores, l’Alcalde es va comprometre, també a petició del seu grup, a
portar al plenari el possible debat i l’aprovació del projecte del trasllat de les oficines
municipals a la planta baixa de l’ajuntament (que va dir que, per aquelles dates, ja estava
gairebé llest) i que, avui, en què només es porta l’adjudicació del contracte menor per a la
realització de les obres, no se’ls ha permès veure altra cosa que un simple dibuix o croquis de
les actuacions que, a més porta data del mes de febrer, i que no permet fer-se una idea d’un
projecte important perquè suposa una millora de l’atenció presencial als ciutadans i perquè és
una actuació que ha de durar força anys. Lamenta, doncs, el sr. Puig, per les raons exposades,
aquest altre incompliment de l’equip de govern
-en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària del dia 23 d’abril de 2020,
el senyor Puig diu que, igualment, l’Alcalde es va comprometre a enviar al seu grup, al dia
següent de la sessió, una còpia íntegra del pla director del servei de subministrament d’aigua
que aleshores no es va poder facilitar als membres de Junts Per Riudaura i diu que, a dia
d’avui, tampoc no han rebut res de res.
-també en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària del dia 23 d’abril
de 2020, el senyor Puig diu que en el decret pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’exercici de 2019 hi ha un error de 14.319 en el càlcul del romanent de tresoreria que s’hauria
de corregir. Diu el senyor Puig que no van dir res aleshores perquè el decret se’ls va enviar
amb molt poca antel·lació respecte de la data del ple i diu que no pot ser que siguem tan poc
rigorosos, potser pensant que, “com que sóm un poble petit, no cal que fem millor les coses”.
També lamenta el senyor Puig que encara no se’ls ha facilitat la documentació
complementària de la liquidació que aleshores van demanar
-en relació a la informació que van demanar, en la dita sessió plenària de 23 d’abril de 2020,
respecte de la situació de les dietes de Junts per Riudaura per assistència als plens de l’exericici
de 2019 (a les quals el seu grup va renunciar en favor d’ajuts socials), diu, en to irònic, que
“aquesta vegada hem estat de sort” ja que fa escassament deu minuts que han rebut de
l’ajuntament un certificat sobre el tema.
-en relació a la modificació de crèdits 1/2020 del pressupost de l’exercici de 2020, aprovada
en el ple de 23 d’abril de 2020, el senyor Puig suggereix al secretari interventor que rectifiqui
el seu informe previ perquè la normativa que permet destinar superàvit per a inversions

financerament sostenibles no ha estat prorrogada per a l’actual exercici de 2020 (l’última
pròrroga que es va aprovar va ser mitjançant Reial Decretl-Llei 10/2019, de 29 de març, “por
el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las
entidades locales para inversiones financieramente sostenibles”), per la qual cosa
caldriaconsiderar que la modificació de crèdits 1/2020 és il·legal en el cas de la inversió de
35.000 euros que s’hi recull.
- finalment, el senyor Puig diu que es faci constar a l’acta de la sessió del dia 23 d’abril de 2020
que li va comentar a l’Alcalde que no era veritat allò que havia assegurat en plens anteriors, a
instàncies del grup de Junts per Riudaura i contra allò que es desprèn de la modificació de
crèdits 1/2020, abans esmentada, en el sentit que les despeses del menjador escolar serien
equivalents o aproximadament equivalents als ingressos màxims que es podien obtenir dels
usuaris d’aquest servei.
Intervé el senyor Alcalde per dir que s’incorporaran les observacions fetes pel sr. Puig i per dir
que la documentació del pla director del servei de subministrament d’aigua (i, en general, tota
aquella documentació a què ha fet referència el cap de llista de Junts per Riudaura) no s’ha
pogut enviar amb la celeritat que s’hauria volgut per les grans dificultats d’atendre totes les
altres qüestions administratives que genera l’ajuntament d’ençà que es va decretar el
confinament derivat de l’estat d’alarma aprovat per a la gestió de la crisi sanitària motivada
per la pandèmia del Covid 19. Diu el senyor Alcalde que aquesta situació tampoc no agrada a
l’equip de govern.
Finalment, els esborranys de les dites dues actes són aprovades, per unanimitat dels
assistents, amb el ben entès que es tindran en compte les consideracions/observacions fetes
pel senyor Puig.
2. PROPOSTA APROVACIÓ CONTRACTACIÓ PERE COSTA SACREST SL PER LES OBRES DE
TRASLLAT DE LES OFICINES MUNICIPALS A LA PLANTA BAIXA DE L’AJUNTAMENT.

Atesa la necessitat de facilitar l’accés a les oficines municipals a la gent gran i a persones amb
mobilitat reduïda.
Atès que la planta baixa de l’ajuntament ha quedat buida amb el trasllat del dispensari mèdic.
Atès que s’ha demanat pressupost a una empresa local, concretament a Pere Costa Sacrest S.L,
per a la realització de les dites obres.
Atès que aquesta ha presentat un pressupost per un import de 37.686,52€, IVA no inclòs, el
qual s’adapta a la subvenció que concedeix la Diputació de Girona dins del Fons de Cooperació
Local 2020 per a Inversió.
Atès que consta a l’expedient l’informe jurídic del Secretari-Interventor que justifica la
necessitat de la contractació.
Atès que consta també, al mateix expedient, l’informe del secretari-interventor dient que el
contracte que es ara és objecte d’adjudicació té la consideració de contracte menor; que es
disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de l’aplicació que s’hi indica i que no
s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació i, en definitiva, que es dona compliment a allò que disposen els apartats 1 i 3 de
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

Fonaments de dret
Articles 29.8, 111 i 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014., entre d’altres.
Per tot l’exposat proposo al Ple:
Primer.- Adjudicar el contracte d’obra per al trasllat de les oficines municipals a la planta baixa
de l’ajuntament a l’empresa Per Costa Sacrest S.L. pel preu de 37.686,52€, IVA no inclòs.
Segon.- Finançar aquesta obra amb la subvenció del Fons de Cooperació de la Diputació de
Girona que s’ha sol·licitat pel 2020
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’empresa per a que comenci les obres tan aviat com la
situació actual de la crisi sanitària ocasionada pel covid19 ho permeti.
Quart.- Fer pública la present adjudicació a la web de l’Ajuntament- Portal de Transparència,
en els termes previstos a l’article 63.4 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Deliberacions:
Intervé el senyor Alcalde per dir que, malgrat les acusacions fetes pel senyor Puig en el punt
anterior de l’orde del dia, vol fer constar que la proposta d’adjudicació d’aquestes obres es
porta avui a l’aprovació del plenari municipal precisament perquè el grup de Junts per
Riudaura ho va demanar i no per cap altra raó. A continuació, explica resumidament, el detall
de l’ajudicació de l’obra que es proposa aprobar en aquest acte.
Intervé el senyor Puig, portaveu del grup municipal de Junts per Riudaura, per dir que el seu
grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt per entendre, a més d’allò que ha dit en el punt
anterior de l’ordre del dia sobre el projecte de l’obra, que el text de la proposta conté una
sèrie de “despropòsits” i perquè, com s’ha dit abans, no s’ha donat al seu grup ni al conjunt del
poble de Riudaura l’oportunitat de conèixer un projecte que els afecta directament i que ha de
durar molts anys. Reitera el senyor Puig que el seu grup s’abstindrà perquè no volen ser
cómplices d’aquest d’aquesta defectuosa manera de treballar o de servir a la gent.
Intervé el senyor Alcalde per manifestar que en el ple del dia 5 de març de 2020 va explicar
que el projecte estava a disposició de tot aquell que el volgués consultar, si bé va advertir que
la seva consulta s’havia de fer presencialment a l’ajuntament perquè aleshores només el
teníem en suport paper; i afegeix que no ha estat fins fa una setmana que l’hem tingut en
suport digital.
El senyor Puig diu que tenir un diàleg amb el senyor Alcalde és com tenir un “diàleg de sords”.
Votació
Vots a favor: 4 (Riudaura Plural)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (Junts Per Riudaura)
3. MOCIÓ-PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS X RIUDAURA

Des de el 14 de març d’enguany, en que es va decretar per part del Govern , l’Estat d’Alarma,
estem vivint un període especialment complicat per a tothom i especialment delicat per
aquelles persones i col·lectius més vulnerables, tant social com econòmicament.
Es per això que des del primer moment hem volgut aportar el nostre suport a l’Ajuntament ,
perquè creiem que el paper col·lectiu i social de la Institució , sempre ha d’estar pendent i a
punt d’oferir tot allò que forma part de les tasques que li son pròpies i que entenem milloren
la nostre societat.
Durant tot aquest període de temps hem passat tots plegats per diferents fases , en les quals
les tasques i necessitats s’han anat modulant en quantitat i intensitat variada:
Així es va començar amb un xoc de grans sensacions , on les principals mesures han anat
encaminades en diferents direccions : la protecció de les persones que treballen des de i per
l’Ajuntament, establir les condicions de treball segures per tal que l’operativa dels serveis i
activitats de l’Ajuntament no quedin aturades, i es pugui continuar ajudant a la gent,
aconseguir materials de protecció, distribuir aquests materials entre les persones amb més risc
, suport als escolars , distribució de xecs menjador , etc.
Nosaltres des de el primer moment ens hem interessat per totes aquestes tasques, i ens hem
ofert al govern municipal , per ajudar tant a nivell individual com col·lectivament .

Hem demanat informació , hem demanat treball d’equip, encara que les condicions de treball
i col·laboració en equip ara mateix son complicades , hem sobretot insistit en la informació,
la seva transmissió i la comunicació d’aquesta informació, ara que la seva arribada a la gent
encara son més complicades de lo habitual.
Com a exemple d’aquesta col·laboració, hem insistit sobretot en la comunicació de l’impacte
de mesures tributaries als contribuents , en la modificació del calendari del contribuent
d’aquest exercici 2020, perquè tothom pugui preveure el pagament , o bé el fraccionament i
ajornament d’impostos i taxes Municipals.
Fruit d’això, d’aquesta col·laboració, hem pogut realitzar dues vídeo-reunions que creiem
sincerament que han anat molt bé i han servit.
Ara , d’acord amb les últimes dades que es disposen , entrem en el des confinament per fases
, i per això creiem, hem de passar a una altra fase d’ ajuda i suport a la gent de Riudaura.
Des de diferents Entitats, ens arriben l’aplicació de diferents mesures , ja siguin d’ajuda social,
d’ajuda a treballadors autònoms, a professionals, a treballs autònoms en regim especial en
l’agricultura i la ramaderia, d’artistes, de treballadors per compte d’altres que s’han vist
afectats per aturades de treball, per ERTOS , ajudes al comerç , etc.
Paral·lelament hi ha una altra realitat, les activitats i serveis que es volien portar a terme
durant el 2020 i previstes a nivell econòmic en el Pressupost Municipal , en alguns casos
malauradament no es podran fer.
Tot això suposarà un estalvi pressupostari que creiem es pot destinar a altres finalitats , ara
per ara més necessàries per una part important de gent i col·lectius afectats per aquesta
situació.

També cal recordar que la situació econòmic-financera de l’Ajuntament es bona i
immillorable, perquè si es el cas es pugui fer servir de Superàvits i Romanent de Tresoreria
segons es reflecteix a la última liquidació pressupostaria de l’exercici 2019, per afrontar
aquestes necessitats.
El Municipi de Riudaura, té una composició diversa en quant a les diferents activitats
econòmiques que porten a terme els seus habitants, es evident que l’activitat de comerç al
detall , es inexistent, per exemple , per tant cal proposar mesures reals i efectives al Municipi .
Però, si en canvi que hi ha diferents activitats, d’autònoms , de professionals , artístiques,
treballadors per compte aliena ( assalariats), agricultors i ramaders, etc . Aquests col·lectius
s’han vist en molts casos obligats a aturar la seva activitat durant un determinat període de
temps , en contra de la seva voluntat.
Per tot això volem proposar que l’Ajuntament porti a terme i engegui el més aviat possible un
seguit de Mesures d’Ajuda a tos aquests col·lectius, i per això s’aprovin :
Bases d’Ajudes i Subvencions
Modificacions Pressupostaries , per tal de dotar crèdits per fer front a les Ajudes i Subvencions
Convocatòries Públiques d’Ajudes i Subvencions .
Per tot això proposem , posar en marxa urgentment tot aquest seguit de tasques i mesures .

Igualment com hem fet en altres ocasions i també en altres fases d’aquesta situació
provocada pel COVID-19, ens oferim per aportar els nostres coneixements en tots aquests
camps .
Donat que durant la primera setmana de maig hauríem de celebrar el Ple Municipal Ordinari ,
Volem portar aquesta Moció a la seva aprovació , no podem perdre temps , la gent esta
esperant un cop de mà de l’Ajuntament del seu Municipi.
Deliberacions:
Intervé el senyor Alcalde per llegir el text de la moció. A continuación, manifesta que el
sorprèn que, aquesta vegada, el senyor Puig no hagi demanat un informe previ del secretari
municipal sobre si les actuacions que el seu grup proposa dur a terme són realment de la
competènciade l’ajuntament. Diu que fa dies que els alcaldes de la comarca estàn treballant
conjuntament, també amb el Consell Comarcal, de forma continuada, amb reunions
setmanals, per tal d’unir coneixements i esforços per tirar endavant un pla de reactivació
económica per a fer front als problemes socials i ecomòmics que ben segur comportarà la
pandèmia del COVID 19. Per això, el senyor Alcalde demana al senyor Puig que el seu grup
retiri (si més no temporalment) la dita moció,a l’espera que es tinguin del tot definides les
mesures que s’inclouran en el referit pla de reactivació económica o que, abans que es posi a
votació, es demani un informe del secretari municipal respecte de la legalitat de les mesures
que es proposen.
Intervé el senyor Puig, portaveu del grup municipal de Junts per Riudaura, per dir que el
senyor Alcalde hauria de saber que, en les democràcies modernes, és el grup que presenta una
moció qui té el dret d’intervenir en primer lloc per a defensar l’oportunitat d’aprovar-la, cosa

que el senyor Alcalde no ha respectat.També diu que el Consell Comarcal en cap cas no ha
frenat cap iniciativa política dels ajuntaments en aquest assumpte i que, a banda d’ajudar a la
gent, que és el què realment es necessita ara, també és molt important que l’ajuntament es
comuniqui correctament amb el veïnat, que s’expliquin bé i de forma precisa les propostes que
aquell creu que es poden dur a terme en favor de la gent i, en definitiva, que s’empatitzi amb
les persones per tal de detectar correctament els seus problemes i necessitats, cosa que diu
que ha trobat a faltar a l’ajuntament de Riudaura d’ençà que es va declarar la pandèmia.
També diu el senyor Puig que espera que el secretari de l’ajuntament reflecteixi correctament
a l’acta la queixa que ha fet de no haver pogut intervenir en primer lloc per a defensar la moció
del seu grup i que digui com s’ha de tramitar la presentació d’una moció en la sessió plenària.
També diu el senyor Puig que, no obstant, allò que importa ara és que s’ajudi a la gent perquè,
realment, el moment ho exigeix. I diu que, per contra, l’únic que està fent l’equip de govern en
aquests moments és “marejar la perdiu”. I diu, finalment, que l’autonomia local està molt per
damunt d’allò que puguin dir o fer les comissions de seguiment o les comissions d’alcaldes
com la que el senyor Alcalde ha fet referència i torna a insistir que el Consell Comarcal de la
Garrotxa no ha aturat ni pensa aturar cap iniciativa política que pugui venir dels ajuntaments
de la comarca i que, si ho estigués fent o decidís fer-ho en endavant, ell mateix seria el primer
a renunciar a la seva condició de conseller comarcal.
Intervé el senyor Alcalde per demanar altra vegada que el grup de Junts per Riudaura retiri la
moció, a l’espera que finalitzi el treball de l’esmentada comissió de seguiment i que, a
continuació, es pugui presentar una moció, si pot ser conjunta, dels dos grups municipals de
l’Ajuntament de Riudaura, moció que, a més estigui informada pel secretari municipal des del
punt de vista de les competències del plenari municipal.
Respon el senyor Puig que consideren que la seva moció és correcta i que la volen votar, si bé
estàn disposats a parlar amb l’equip de govern d’altres possibles propostes tot i que
consideren que “el senyor Alcalde no sap ni de què parla en aquest tema”.
Finalment, la moció se sotmet a votació i el resultat d’aquesta és el següent:
Votació:
Vots a favor: 3 (Junts Per Riudaura)
Vots en contra: 4 (Riudaura Plural)
Abstencions: cap
La moció, per tant, no és aprobada
No obstant, el senyor Alcalde emplaça al grup de Junts per Riudaura per a tenir una reunió
sobre el tema la setmana que ve.
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDE DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ
ORDINÀRIA
En compliment d’allò que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el senyor
Alcalde dona compte dels decrets de dictats des de la darrera sessió plenària ordinària, que
són els que es relacionen a continuació:
RELACIÓ DE DECRETS DEL NÚM. 17 AL 36 de 2020
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 17

DELEGACIÓ FUNCIONS ALCALDIA
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 18
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FCLEC DIPUTACIÓ 2020
DECRET D’ALCALDIA 19/2020
INNECESSARIETAT LLIC SEGREGACIÓ MAS MOLÍ NOU
DECRET D’ALCALDIA 20/2020
LLIC OBRES MAS FUSTER DE LA CORDA.
DECRET D’ALCALDIA 21/2020
COMUNICACIO OBRES GAS NATURAL.
DECRET D’ALCALDIA 22/2020
ADHESIO AL MANIFEST DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS
DECRET D’ALCALDIA 23/2020
SERVEI MENJADOR ESCOLAR

DECRET D’ALCALDIA 24/2020
INCOACIÓ BAIXA DEL PADRÓ D'HABITANTS
DECRET D’ALCALDIA 25/2020
APROVACIÓ I ORDENACIÓ PAGAMENT FACTURES
DECRET D’ALCALDIA 26/2020
APROVACIO LIQUIDACIO 2019
DECRET D’ALCALDIA 27/2020
APROVACIÓ ADHESIO A LOCALRET
DECRET D’ALCALDIA 28/2020
APROVACIÓ I ORDENACIÓ PAGAMENT FACTURES
DECRET D’ALCALDIA 29/2020
SEGREGACIÓ PARCEL·LA R. VILARRASA
DECRET D’ALCALDIA 30/2020

PRORROGA OBRES FUSTER DE LLA CORDA
DECRET D’ALCALDIA 31/2020
LLIC OBRES MAS PUIGFERRER.
DECRET D’ALCALDIA 34/2020
ENCARREC ALS TÈCNICS DEL CONSELL
DECRET D’ALCALDIA 35/2020
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ SOREA 1T 20
DECRET D’ALCALDIA 36/2020
APROVACIÓ I ORDENACIÓ PAGAMENTS
El ple en queda assabentat
Intervé, no obstant, el senyor Puig (Junts per Riudaura) per insistir en la conveniència que es
resolgui definitivament sobre la petició que ha anat fent repetidament el seu grup de crear una
comissió informativa permanent d’assumptes del ple, cosa a la qual que el senyor Alcalde es va
comprometre ja fa un quant temps i que tampoc no figura en la relació de decrets d’aquest
ple.
5. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT, SI ESCAU
No hi ha assumptes d’urgència.
6-PRECS I PREGUNTES
En el punt, de precs i preguntes, hi va haver les següents intervencions:
Intervé el senyor Puig per demanar que els plens que s’estan fent actualment de forma
telemàtica, com el d’avui, es retransmetin en obert per tal que els veïns i veïnes de Riudaura
que els interessi en puguin fer el seguiment corresponent.
Diu el senyor Alcalde que això ja s’està fent
Intervé el senyor Puig per felicitar el senyor Alcalde perquè, en una entrevista que li ha fet
darrerament el diari El Punt-Avui,reconeix que al municipi no hi ha comerç de cap mena.
Després de parlar, entre els dos grups municipals, de quines mesures es podrien adoptar per
mirar de pal·liar una mica aquesta situació, s’acorda que des de l’ajuntament es faran els
estudis i els informes jurídics corresponents.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan falten cinc minuts per a què siguin les
vuit del vespre del mateix dia 7 de maig de 2020, de la qual cosa dono fe, com a secretari
municipal.

