
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió ordinària Ple 20-03-2020
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta

PleÒrgan: 
OrdinàriaCaràcter: 

Lourdes Aluja MatasPresident/a: 
Oscar-Ruben Presa VirgiliSecretari/ària: 

20 de març de 2020Dia: 
15:00Hora d'inici: 

Sala de plensLloc: 

Assistents:

Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sra. Núria Pedrola Vidilla (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, la presidència obrí la sessió.

ACORDS

 1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 07-02-
 2020

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 07-02-20201. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 7 de febrer de 2020, de
la qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’
una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
 
Sotmesa, doncs, l'esborrany de l'acta a aprovació, és aprovada per unanimitat dels regidors
presents.

2.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, DE RECTIFICACIÓ D'ERRADA MATERIAL
ARITMÈTICA EN ACORD DE PLE DE 07-02-2020 RELATIU A EXPEDIENT DE SUPLEMENT

 DE CRÈDIT



PROPOSTA D'ACORD DE RECTIFICACIÓ D'ERRADA MATERIAL ARITMÈTICA EN2. 
RELACIÓ A L'ACORD DEL PLE DE DATA 7 DE FEBRER DE 2020 RELATIU A EXPEDIENT
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

El 7 de febrer de 2020, el Ple de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta va aprovar inicialment un
expedient modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit.
 
En dit acord, s'ha evidenciat una errada material artimètica en el sentit de què la proposta
d'increment que es va fer constar va ésser per import de 1.000 euros enlloc de l'import real que
ha de ser de 1.100 euros.
 
 
 
 
 

Fonaments de dret

Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les Administracions
Públiques, estableix pel que fa a revocació d'actes i rectificació d'errors que "...les
Administracions poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.-   Rectificar el punt 1è de la part expositiva de l'acord de data 7 de febrer de
2020 adoptat pel Ple de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta, en el sentit següent:
 
- On diu: Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 1-2020 mitjançant
suplement de crèdit per import de 1.000 euros, que es finançarà mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
 
- Ha de dir:  Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 1-2020 mitjançant
suplement de crèdit per import de 1.100 euros, que es finançarà mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.



3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 1 I ÚNICA
 DE L'OBRA DEL MUR DE CONTENCIÓ DE LES ESCOLES

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 1 I ÚNICA I ACTA DE PREUS3. 
CONTRADICTORIS DE L'OBRA DEL MUR DE CONTENCIÓ DE LES ESCOLES

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

Presentada per la direcció d’obra es sotmet a aprovació la certificació d’obra número 1 i única
de l’obra del mur de contenció de terres de les Escoles de Pradell de la Teixeta, la qual
ascendeix a la quantitat de 49.351,88 euros, així com acta de preus contradictoris.
 
 

Fonaments de dret

Bases reguladores del les subvencions del PAM 2019.
 
Bases reguladores de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics excepcionals 2019.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Aprovar la certificació d’obra número 1 i única corresponent als treballs efectuats de l’
obra del mur de contenció de terres de les Escoles de Pradell de la Teixeta, la qual ascendeix a
la quantitat de 49.351,88,- euros i l'acta de preus contradictoris presentada per la direcció
d'obra.
 
Segon.- Trametre dita documentació a la Diputació de Tarragona als efectes de la justificació
oportuna de les subvencions corresponents.

Règim de recursos:

 
 
 



4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 1 DE
 L'OBRA DE L'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PRADELL DE LA TEIXETA

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE L'OBRA DE4. 
L'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PRADELL DE LA TEIXETA

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

Presentada per la direcció d’obra es sotmet a aprovació la certificació d’obra número 1 de l’obra
de l’Adequació de l’enllumenat públic de Pradell de la Teixeta, la qual ascendeix a la quantitat
de 22.521,05,- euros.

Fonaments de dret

Bases reguladores de les subvencions del PAM de la Diputació de Tarragona, anualitat 2017.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Aprovar la certificació d’obra número 1 de l’obra de l’Adequació de l’enllumenat públic
de Pradell de la Teixeta, la qual ascendeix a la quantitat de 22.521,05,- euros.
 
Segon.- Trametre dita documentació a la Diputació de Tarragona als efectes de la justificació
oportuna de la subvenció corresponent.

Règim de recursos:

 
 

5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, D'ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA
 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA SINAC

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA DIPUTACIÓ DE5. 
TARRAGONA PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ
NACIONAL D’AIGUA DE CONSUM

Sentit de la votació
 



Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

Els municipis han de prestar el servei de proveïment domiciliari d’aigua potable segons l’art.
25.2 c) i 26.1 a) Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local.
 
Així mateix, els Ajuntaments han de realitzar els controls de qualitat de l’aigua de consum humà
i portar un sistema de registre per a cada cas i en concordança amb el Sistema d’Informació
Nacional d’Aigua de Consum (en endavant SINAC), tal com s’estableix als articles 1,3 i 4 del
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual es fixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’
aigua de consum humà.
 
Alhora, l’article 30 de l’esmentat Reial decret 140/2003 determina que la utilització i
subministrament de dades en suport informàtic al SINAC será obligatòria per a totes les parts
implicades en el subministrament d’aigua de consum humà.
 
La Diputació de Tarragona, d’acord amb les previsions de l’article 36 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local i l’article 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
per la qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ha d’exercir
les funcions d’assistència i cooperación econòmica, tècnica i jurídica als municipis de la
província de Tarragona, per facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la seva
modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori.
 
L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, per raons d’eficàcia, i davant la falta de mitjans tècnics
idonis per a portar a terme aquesta funció, considera convenient encarregar a la Diputació de
Tarragona la gestió del Programa SINAC, i es troba interessat a obtenir l’esmentada
col·laboració tècnica de la Diputació.

Fonaments de dret

El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat d’aigua de consum humà, determina que la utilització i subministrament de dades en
suport informàtic al SINAC serà obligatòria per a totes les parts implicades en el
subministrament d’aigua de consum humà.
 
L’Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de
Consum SINAC (BOE nº 131de 02/06/2005), desenvolupa l’anterior decret.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona, la gestió per a la implantació de les dades
relatives a l’abastament i gestió de l’aigua potable a domicili en el Programa del Sistema d’
Informació Nacional d’Aigua de Consum (en endavant SINAC).
 



Segon.- Aprovar i adherir-se al conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 6
d’abril de 2018, que regula l’encàrrec de gestió per a la implantació del programa del sistema d’
informació nacional de l’aigua (SINAC), publicat al BOPT del 26 d’abril de 2018.
 
 
 

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 19-2020 D'APROVACIÓ DE LA
 LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2019

DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 19-2020 D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ6. 
DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019

Els Corporatius es donen per assabentats

Fets

Es dóna compte al Ple de l’aprovació per Decret d’alcaldia número 19 de data 12-03-2020 de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
 
IDENTIFICACIÓ

 
1. Liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
 
2. ANTECEDENTS
 
2.1. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
 
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
 
1. Exercici en curs
 
Pressupost inicial de despeses: 482.677,23
Modificacions de despeses: 132.687,20
Pressupost definitiu de despeses: 615.364,43
Despeses autoritzades: 392.589,88
Despeses compromeses: 392.589,88
Obligacions reconegudes: 392.589,88
Pagaments realitzats: 392.354,45
Obligacions pendents de pagament: 235,43
 
2. Exercicis tancats
 
Obligacions inicials: 3.673,50
Modificacions saldo inicial i anul.lacions: 0,00
Total obligacions: 3.673,50



Pagaments realitzats: 3.673,50
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00
 
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
 
a. Exercici en curs
 
Pressupost inicial d’ingressos: 482.677,23
Modificacions d’ingressos: 132.687,20
Pressupost definitiu d’ingressos: 615.364,43
Drets reconeguts: 402.936,91
Drets anul·lats: 2.180,67
Drets cancel·lats: 0,00
Drets reconeguts nets: 400.756,24
Recaptació neta: 347.108,51
Drets pendents de cobrament: 53.647,73
 
b. Exercicis tancats
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 95.327,03
Modificació saldo inicial: -1.271,74
Baixes: 0,00
Recaptació: 22.853,29
Pendents de cobrament: 71.202,00
 
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
 
Drets reconeguts nets
+ Operacions corrents: 349.651,23
+ Operacions de capital: 51.105,01
 
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES: 400.756,24
+ Actius financers: 0,00
Passius financers: 0,00
 
Total: 400.756,24
 
Obligacions reconegudes netes
+ Operacions corrents: 281.667,56
+ Operacions de capital: 110.922,32
 
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES: 392.589,88
+ Actius financers: 0,00
Passius financers: 0,00
 
Total: 392.589,88
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI: 8.166,36
 



Ajustos: 26.113,99
 
– Desviacions positives de finançament: 36.961,85
+ Desviacions negatives de finançament: 40.750,94
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 22.324,90
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 34.280,35
 
2.1.4. Romanent de tresoreria:
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI: 270.411,49 
+ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 132.117,35
 
Exercici en curs: 53.647,73
Pressupostos tancats: 71.202,00
D’altres operacions no pressupostàries: 7.267,62
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00
 
– OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 16.100,61
 
Exercici corrent: 235,43
Pressupostos tancats: 0,00
D’altres operacions no pressupostàries:15.865,18
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 4.722,52
 
-ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 391.150,75
 
-SALDO DUBTÓS COBRAMENT: 12.188,92
-EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 0,00
-ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 378.961,83
 
 
2.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com
la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual s’aprova la
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació, tenint en compte que:
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 12.188,92
€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la
naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària.
En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
 
D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les



hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, i considerant els
percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents de
cobrament de difícil o impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri:
 
Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació ………...….................. 5%
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació ……..........25%
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació........….......40%
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació ..................80%
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació.......100%
 
2.3. Respecte a l’estabilitat pressupostària
 
El pressupost general liquidat, sense ajustos, sí s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, atès que es determina un superàvit per import de 8.166,36 euros

 

Fonaments de dret

L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de
manifest diversos punts.
 
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
 
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació
neta.
 
L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
 

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre

 

El resultat pressupostari de l’exercici

 

Els romanents de crèdit

 

El romanent de tresoreria

 



L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
 
Les entitats locals ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària segons el que estableix l’article 19 de la LGEP, referit sempre a les unitats
locals agregades.
 
L’article 22 del TRLGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària hauran d’elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’
aprovació o liquidació del pressupost o aprovació del Compte General en situació de
desequilibri, un pla economicofinancer corrector amb un termini de tres anys màxim.
 
L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 89.2 del Decret 500
/1990, ha de dur a terme la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici
següent.
 
D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’alcalde,
amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i les
liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms dependents.
 
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en la primera
sessió.
 
S’ha de trametre una còpia de la liquidació, un cop aprovada, al Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
 

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes consolidats figura a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
 
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
 
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
 

Règim de recursos:

 
 
 



7.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'INICI D'EXPEDIENT D'AGERMANAMENT AMB
 EL MUNICIPI DE PREIXENS

PROPOSTA ACORD D'INICI D'EXPEDIENT D'AGERMANAMENT AMB EL MUNICIPI DE7. 
PREIXENS

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

És voluntat de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta agermanar-se amb el municipi de Preixens
als efectes d'establir relacions d'amistat i de col.laboració entre ambdos municipis.

Fonaments de dret

Article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i article
52.2.r) del Decret Legislatiu, 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer. Declarar la voluntat d'agermanament entre els municipis de Pradell de la Teixeta i
Preixens, i impulsar una col·laboració recíproca.
 
Segon. Constituir el Comitè d'Agermanament, presidit per l’alcaldessa i format pels regidors de
la Corporació Local. La funció principal d’aquest Comitè és la de realitzar tots els actes
necessaris perquè l'agermanament sigui efectiu.
 
Tercer. Comunicar aquest acord plenari a l’Ajuntament de Preixens.
 
 
 

Règim de recursos:

 
 

 8.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA



DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 9 AL NÚM. 23 DE8. 
2020
 
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 9 al núm. 23 de 2020, amb
un total de 15.

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data Unitat Assumpte

2020-
0000009

5  d e
febrer de
2020

À r e a
Secretaria

Comunicació d'obres i liquidació de tributs P Església 6

2020-
0000010

5  d e
febrer de
2020

À r e a
Secretaria

Comunicació d'obres i liquidació de tributs C Major 18

2020-
0000011

1 7  d e
febrer de
2020

À r e a
Secretaria

Aprovació de pagament de factures 1a quinzena de febrer

2020-
0000012

2 0  d e
febrer de
2020

À r e a
Secretaria

Resolució aprovació nòmines febrer 2020

2020-
0000013

2 7  d e
febrer de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP Energia XXI Comercialitzadora de Referencia SLU

2020-
0000014

2 7  d e
febrer de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP Edistribución Redes Digitales SLU

2020-
0000015

2 7  d e
febrer de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP Endesa Energia SAU

2020-
0000016

2 7  d e
febrer de
2020

À r e a
Secretaria

Llicència d'obres projecte executiu "Restauració i millora de senders i camins
de la Baronia d'Escornalbou" promogut per la Diputació de Tarragona

2020-
0000017

3 de març
de 2020

À r e a
Secretaria

Imposició multa coercitiva Sr. J. B.F.

2020-
0000018

6 de març
de 2020

À r e a
Secretaria

Aprovació de pagament de factures 2a quinzena de febrer 2020

2020-
0000019

1 2  d e
març de
2020

À r e a
intervenció

Aprovació liquidació pressupost 2019

2020-
0000020

1 2  d e
març de
2020

À r e a
intervenció

Modificació per incorporació de romanents de crèdit

2020-
0000021

1 3  d e
març de
2020

À r e a
Secretaria

Acceptació donació finca rústica Sr. Jaume Cabré Barberà

2020-
0000022

1 7  d e
març de
2020

À r e a
Secretaria

Comunicació obres C/ Burguera, Sra. N.M.



Alcaldessa

Lourdes Aluja Matas

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

2020-
0000023

1 7  d e
març de
2020

À r e a
Secretaria

Convocatòria Ple ordinari 20-03-2020

 
Els Corporatius es donen per assabentats.

 9.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES9. 
 
No es formulen precs ni preguntes.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les
15.32 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.


