(Les Garrigues)

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Identificació: 03/2020
Caràcter: Ordinari
Data: 23 de juny de 2020
Hora: de les 13:00 a les 13:55 hores
Lloc: Ajuntament del Soleràs
ASSISTENTS
SR. JORDI SARLÉ MARFULL
SR. RAMON ESPUÑA TURMO
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN
SR. MANEL MARSAN SEGÚ
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO
SR. ARNAU BARRULL RODES

MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de sessions anteriors (acta sessió
ordinària del 11 de març de 2020).
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia, i ratificació, si s’escau
3. Aprovació de factures si s’escau
4. Aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa d’expedició de
documentació administrativa
5. Aprovació de les festes locals per a l’any 2020
6. Cancelació d’un compte corrent, si s’escau
7. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 1er
trimestre 2020
8. Donar compte de l’informe de morositat del 1er trimestre de 2020
9. Adjudicació de l’actuació “Adequació del local per la sala de vetlles”
10. Aprovació dels plecs de clàusules administratives de l’actuació “Pavimentació del
Camí del Cogul”
11. Aprovació del reglament de piscines municipals.
12. Informes d’alcaldia
13. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida
realització de la reunió el Sr. alcalde inicia la sessió
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de sessions anteriors (acta sessió
ordinària de l’11 de març de 2020).
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió anterior (acta sessió ordinària de l’11 de març
de 2020), i de conformitat amb l’establert a l’article 110.3 del RL 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, és
aprovada per unanimitat.
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia.
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim ple
ordinari, i el Ple es dóna per assabentat:
-

Decret d’Alcaldia número 23/2020, de data 18 de març de 2020, pel que s’aproven
mesures excepcionals per la crisis del virus COVID-19.

-

Decret d’Alcaldia número 24/2020, de data 24 de març de 2020, pel que s’aprova
un manifest per la crisis del virus COVID-19.

-

Decret d’Alcaldia número 25/2020, de data 30 de març de 2020, d’aprovació de
nòmines del mes de març.

-

Decret d’Alcaldia número 26/2020, de data 30 de març de 2020, d’aprovació de
factures del mes de març.

-

Decret d’Alcaldia número 27/2020, de data 31 de març de 2020, d’aprovació de la
factura de IN SITU patrimoni i turisme.

-

Decret d’Alcaldia número 28/2020, de data 2 d’abril de 2020, d’aprovació de les
factures de Montmalla S.L. i Stapples.

-

Decret d’Alcaldia número 29/2020, de data 6 d’abri de 2020, pel qual s’aprova el
padró fiscal de l’aigua del 1er trimestre 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 30/2020, de data 7 d’abril de 2020, pel que s’aproven els
serveis escencials per la crisis del virus COVID-19.

-

Decret d’Alcaldia número 31/2020, de data 29 d’abril de 2020, d’aprovació de
nòmines del mes d’abril de 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 32/2020, de data 29 d’abril de 2020, d’aprovació de
factures del mes d’abril de 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 33/2020, de data 25 de maig de 2020, d’acceptació de
l’ajut del Pla Econòmic per a ens local en l’àmbit de la salut de la Diputació de
Lleida 2020.
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-

Decret d’Alcaldia número 34/2020, de data 25 de maig de 2020, d’acceptació de
l’ajut del Pla especial de cooperació municipal de la Diputació de Lleida 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 35/2020, de data 28 de maig de 2020, d’aprovació de
nòmines del mes de maig de 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 36/2020, de data 31 de maig de 2020, d’aprovació de
factures del mes de maig de 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 37/2020, de data 10 de juny de 2020, d’aprovació de
donar suport a Talma per la sol·licitud d’un ajut.

3. Aprovació de factures si s’escau
S’aproven unànimement.
4. Aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa d’expedició
de documentació administrativa
Per resolució de l’Alcaldia amb data 18 de juny de 2020 es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal vigent reguladora de la taxa, i
encarregar a la secretària interventora d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe
jurídic sobre el procediment a seguir.
Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix
en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe amb data
18 de juny de 2020 sobre el procediment a seguir per a la modificació de l’ordenança
vigent de l’ordenança reguladora de taxa d’expedició de documents públics.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents la modificació de
l’Ordenança reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius.
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El text de l’ordenança consta a l’expedient, i en concret a l’article 6 è s’estableix la
quota tributària el redactat següent:
Epígraf primer.- Fotocòpies
Fotocòpies DIN A4
Blanc i negre  0,10 €
Colors 0,20 €
Fotocòpies DIN A3
Blanc i negre 0,20 €
Colors  0,40 €
Epígraf segon.- Certificats i compulses
Certificats empadronament, convivència i altres  2 € /certificat
Compulses  1 € / compulsa
Certificats cadastrals  1€/ certificat
Epígraf tercer. Altres expedients o documents
Trameses fax ( provincial/interprovincial)  0,50 €
Trameses correu electrònic 0,50 €
Plastificació de documents DIN A4  0,40 €
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per
part de l’ajuntament.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el
text íntegre de les modificacions efectuades.
5. Aprovació festes locals per a l’any 2021
Atès la Conselleria de Treball ha iniciat la preparació de l’Ordre de festes Locals a
Catalunya per a l’any 2020.
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D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, i d’acord amb el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, on s’estableix que les dues festes locals han d’anar fixades
per Ordre de la Conselleria de Treball a proposta dels municipis respectius.
Tenint en compte l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, aquest
ajuntament acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Proposar com a festes locals per a l’any 2021 els següents dies:
- 4 d’agost de 2021– Sant Domènec (dimecres)
- 16 d’agost de 2021 – Festa Major (dilluns)
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació i als
comerços locals.
6. Cancelació d’un compte corrent, si s’escau
Vist que l’Ajuntament del Soleràs disposa de diversos comptes corrents en diferents
entitat bancàries, i per tal d’optimitzar els recursos econòmics de l’Ajuntament, es
considera oportú dur a terme la cancel·lació d’una d’aquests comptes corrents,
concretament el compte corrent de l’entitat bancària del BANTIERRA.
Per tot l’exposa’t, el ple acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Cancel·lar el compte corrent que tenim amb l’entitat bancària BANC
BANTIERRA, i que finalitza amb xxxxxx9221.
Segon.- Transferir el saldo actual del compte corrent que es vol cancel·lar a l’entitat
bancària BBVA, al compte que finalitza amb xxxxxx1238.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde, el Sr. Jordi Sarlé Marfull, i a la senyora MªCarme
Pìñol Abella, secretària-interventora i tresorera, per tal d’executar el present acord.
Quart.- Comunicar el present acord a l’entitat bancària BANTIERRA
7. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 1 trimestre 2020
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT
MªCARME PIÑOL ABELLA, secretària-interventora a l’Ajuntament del Soleràs, emeto
aquest informe en base amb els següent:
FONAMENTS DE DRET
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
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preveu un seguit d’informació a elaborar per tal d’establir un sistema que permeti
avaluar el compliment dels terminis de pagament previstos a la normativa sobre
contractació administrativa.
L’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic.
Per tot això, la intervenció elaborarà un informe trimestral, en el què s'avaluarà el
compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple.
CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
D’acord amb l’article quart de la Llei 15/2010 resulta que les obligacions reconegudes
respecte de les quals s’estan incomplint els terminis de pagament que imposa la Llei
són de 26 factures, per un import total de 63,22 euros, al 1er trimestre de 2020.
El ple ho aprova per unanimitat.
8. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP),
1r trimestre 2020
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS (PMP)
MªCARME PIÑOL ABELLA secretària-interventora a l’Ajuntament del Soleràs, emeto
aquest informe en base amb el següent:
FONAMENTS DE DRET
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament.
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment en el
pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és diferent del
període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot prendre
valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta dies naturals
des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui.
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De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord
amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la
informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors.
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha de
garantir l’accessibilitat i transparència.
CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es donarà compte al Ple de l’Ajuntament del següent:
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD
635/2014, el Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP) és de 17,76 dies en
referència al 1r trimestre de 2020.
El ple ho aprova per unanimitat.
9. Adjudicació de l’actuació “Adequació del local per la sala de vetlles”
ANTECEDENTS
Per acord de ple de data 10 de desembre de 2019, es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i l'expedient de contractació de l’obra anomenada
“Adequació del local per la sala de vetlla al Soleràs”, essent els paràmetres principals
d’aquesta licitació els següents:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte: Adequació del local per la sala de vetlla
Procediment de
contractació:
simplificat,
CPV: CNAE 2009 4122
Valor estimat del contracte: 66.313,17
Pressupost base licitació: 66.313,17 €

obert Tipus tramitació:
ordinària
euros, IVA exclòs
IVA 21%: 13.925,77 €

Presspost base de licitació IVA inclòs: 80.238,94 €
Durada execució obra: 2 mesos
L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, el projecte tècnic
es van publicar al Perfil del Contractant.
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En data 15 de juny de 2020 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per
participar en el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de l’obra
“Adequació del local per la sala de vetlla” al Soleràs. Aquesta mesa de contractació
acorda procedir a l’obertura dels sobres, de les empreses següents:
-

CONSTRUCINCA
G2C INTEGRAL
CERTOST SL

Les empreses admeses han estat les següents:
Núm. Empresa
Contingut sobre
1
2

CONSTRUCINCA
G2C INTEGRAL

Declaració responsable i Annex I
Declaració responsable i Annex I

Atès que l’empresa CERTOST S.L. no està inscrita al RELI no s’ admet, les altres
empreses presenten la documentació sol·licitada en el Plec de clàusules, aquestes,
son admeses en el procediment de contractació.
Realitzada la valoració de les millores presentades per cada una de les empreses, el
resultat és el següent:
Preu
Puntuació Puntuació Puntuació TOTAL
Nú Empresa
preu
millores
altres
PUNTUACI
m.
termini
millores
Ó
1
CONSTRUCINCA
64.292,62
80
5
5
90
€ (sense
IVA)
2
GC2 INTEGRAL
66.129,75
75
00
75
€ (Sense
IVA)
- Proposta adjudicació:
La mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació, l’ordre de les empreses
d’acord amb la taula de classificació anterior.
A les 12:30 hores es dona per finalitzada la reunió de la mesa de contractació.
En data 15 de juny de 2020 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per
participar en el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de l’obra
“Adequació del local per la sala de vetlla” al Soleràs. Aquesta mesa de contractació
acorda procedir a l’obertura dels sobres, de les empreses següents:
-

CONSTRUCINCA
G2C INTEGRAL
CERTOST SL

Ctra. Bellpuig 23, 25163 El Soleràs (Lleida) Tel.: 973 13 32 32 web: soleras.ddl.net
ajuntament@soleras.ddl.net

correu electrònic:

(Les Garrigues)

En data 18 de juny de 2020, la mesa de contractació es reuní per obrir el Sobre únic
dels licitadors presentats, essent el resultat de la reunió el següent:
Núm. Empresa

Contingut sobre

1

CONSTRUCINCA

2

G2C INTEGRAL

Declaració responsable i Annex
I
Declaració responsable i Annex
I

Atès que l’empresa CERTOST S.L. no està inscrita al RELI no s’ admet, les altres
empreses presenten la documentació sol·licitada en el Plec de clàusules, aquestes,
son admeses en el procediment de contractació.
Realitzada la valoració de les millores presentades per cada una de les empreses, el
resultat és el següent:
Nú Empresa
m.
1

CONSTRUCINCA

2

GC2 INTEGRAL

Preu

Puntuació Puntuació Puntuació TOTAL
preu
millores
altres
PUNTUACI
termini
millores
Ó
64.292,62
80
5
5
90
€ (sense
IVA)
66.129,75
75
00
75
€ (Sense
IVA)

- Proposta adjudicació:
La mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació, l’ordre de les empreses
d’acord amb la taula de classificació anterior.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en concret
els art. 150, 151 i 159, que regulen l’adjudicació dels contractes.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició
Addicional segona 2, de la LCSP és el Ple de la corporació
Per tot l’exposat es proposa :
Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte
“Adequació del local per la sala de vetlla” al Soleràs a l'empresa CONSTRUCINCA
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amb CIF B22210934 per un import de 64.290,62 € més IVA (13.501,03 €), amb un
total de 77.791,65 € IVA inclòs, més les millores ofertades que estan valorades en un
import de 401,19 € més IVA, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats.
Segon.- Publicar l’adjudicació i la formalització de la present contractació al Perfil del
Contractant.
Tercer.- Notificar per mitjans electrònics aquesta resolució a totes les empreses que
han participat en el procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents, en
compliment d’allò establert a l’article 151.1 i 3 de la LCSP..
Quart.- Notificar a l’empresa CONSTRUCINCA S.L. adjudicatari dels contracte, el
present acord i citar-lo per a la signatura del contracte en el propers 15 dies hàbils a la
notificació com a màxim.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la LCSP
10. Aprovació dels plecs de clàusules
“Pavimentació del Camí del Cogul”

administratives

de

l’actuació

1. ANTECEDENTS
Per Providència d'aquesta l’Alcaldia es va incoar l’expedient administratiu per a la
contractació de l’obra anomenada “Pavimentació del Camí del Cogul”, segons el
document tècnic aprovat i redactat pels tècnics del Servei Comarcal de les Garrigues,
per un import de 50.000 € amb el següent desglossament ( 41.322,314 € més
8.677,686 €, corresponents al 21% d’IVA) amb un termini d’execució de 3 mesos.
La secretaria intervenció municipal va emetre informe sobre el procediment legal a
seguir i sobre l’existència de consignació pressupostària. També es van incorporar els
corresponents Plecs de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb aquest informe, els Plecs de clàusules administratives particulars i
els Plecs de prescripcions tècniques s’ajusten a la legislació vigent en matèria de
contractació i de gestió econòmico-financera local.
Igualment va informar que l’Ajuntament compta amb consignació pressupostària
adequada i suficient per atendre les obligacions que es derivaran del finançament de
l’expedient de contractació.
El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb l’article
13 de la LCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratives a
tenor de l'article 19 de la citada Llei.
2.3. L’objecte d’aquest contracte són les obres “Pavimentació del Camí del Cogul”,
segons la memòria que consta a l’expedient.
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Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert
simplificat, regulat a l’art. 159 de la LCSP.
Per tot això, es proposa :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació,
mitjançant procediment obert simplificat, de les obres “Pavimentació del Camí del
Cogul”, segons el document tècnic aprovat i redactat pels tècnics del Servei Comarcal
de les Garrigues, per un import de 50.000 € amb el següent desglossament (
41.322,314 € més 8.677,686 €, corresponents al 21% d’IVA).
Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques, que són les del projecte aprovat, les quals regiran el contracte
Tercer..- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 450
609 del pressupost vigent per l’exercici 2020.
Quart.- Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant amb el contingut que
preveu l’Annex III de la LCSP.
Cinquè.- Publicar en el Perfil del Contractant tota la documentació que integra
l’expedient de contractació, en particular els plecs de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d’estar disponible des del dia de la publicació de l’anunci.
11. Aprovació del reglament de piscines municipals.
Atesa la necessitat que l’ajuntament del Soleràs disposi d’un reglament d’organització i
funcionament de les piscines municipals.
L’alcalde proposa als assistents
Primer.- Aprovar inicialment reglament general del servei de les piscines municipals.
Segon. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’ajuntament, durant un
termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al Butlletí
Oficial de la Província, dins el qual període els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el termini
esmentat sense haver-se'n produïdes, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre del reglament, la qual
entrarà en vigor el dia de la seva publicació i regirà mentre no se n'acordi la modificació o
derogació, anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del
Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text i, inserir-lo en
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el tauler d’edictes de l’Ajuntament. També comunicar el present acord i el text íntegre
de l’ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
12. Informes d’alcaldia
El Sr. Alcalde comenta que a través de la Diputació de Lleida es va demanar un ajut
al Feder per les fosses comunes i que es va atorgar.
També l’empresa que hi ha estat treballant va fer un projecte per arranjar la part de
fora. Quan es pugui es demanarà un ajut per aquest.
L’alcalde dóna un pin a cada assistent del ple.
L’alcalde informa que per celebrar els actes de la Festa Major s’haurà de veure la
normativa que surt a partir del 25 de juny.
L’alcade informa que el dia de Sant Doménec han d’anar tots a missa.
13. Precs i preguntes
No n’hi ha
No havent intervencions i sense més assumptes a tractar, l’acalde aixeca la sessió de
la qual s’estén la present acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a secretària,
certifico.
La secretària-interventora
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