ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL,
BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT, CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIOL DE
2020
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO

President – Palafrugell
Alcaldessa – Regencós
Vocal – Begur
Vocal – Torrent

Secretari:
Sr. Jordi BARCONS PUJOL
Interventor:
Sr. Josep COROMINAS CANER
Enginyer assessor:
Sr. Jesús CRESPO ANTÓN
Excusen la seva assistència:
Sr. Josep PIFERRER PUIG
Sra. Maite SELVA HUERTAS
Sr. Carles PI RENART
Sr. Josep M. ROS MARULL
Sr. Pere ESTEVE COLL
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA

Alcalde – Palafrugell
Alcaldessa – Begur
Alcalde – Pals
Alcalde – Torrent
Vocal – Regencós
Tresorera

A la Sala de plens de l’Ajuntament de Begur es reuneix la Comissió Gestora de la
Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals,
Regencós i Torrent, sota la Presidència del senyor Lluís ROS COLLS, per dur a
terme la sessió ordinària de la mateixa a dos quarts de vuit del vespre del dia 29 de
juliol de 2020.
Oberta la sessió per part del senyor president i una vegada comprovada, per part del
secretari, l’existència del quòrum legal necessari perquè pugui ésser iniciada, es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
Tanmateix, i vist allò que es disposa en l’article 98 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, així com l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 781/96, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, i també en l’article 83 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals,
que es remet a l’article 47.3 de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, de presentar-se a la sessió afers no inclosos en l’ordre del dia,
aquests seran tractats un cop acabat aquest, de donar-se les circumstàncies
establertes en els articles esmentats.

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat de l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 27 de
maig de 2020, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció
donada pel secretari, amb les següents esmenes;
A la pàgina 4, apartat informacions de l’enginyer assessor, eliminar el darrer apartat
sobre el polígon industrial Esclanyà.
SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
No hi ha cap informació a donar.
TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR
L’enginyer assessor de la Mancomunitat informa que:
1. Cabals. De gener a juliol portem una davallada de cabals del 14% en el
subministrament als municipis de la Mancomunitat.
No es consideren els cabals subministrats a Torroella de Montgrí.
2. El passat dia 23-07-2020 vaig tenir una vídeoconferència amb el senyor Jordi
Molist, Cap de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’ACA.
3. Aquesta setmana hem tingut dues avaries:
Fuita a la canonada d’impulsió a la sortida del pou 3 de Gualta.
S’ha reparat amb una junta Arpol, però a curt termini s’ha de canviar un tram de
canonada.
S’ha espatllat la bomba del pou profund 2 de Torrent. Tenim bomba de recanvi.
La canviaran divendres dia 31-07-2020.
QUART. APROVACIÓ DE DESPESES
L’interventor de Fons manifesta que existeix consignació pressupostària suficient per
fer front a les despeses que es detallen i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
corresponents.
Els articles 184 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 54 i ss del Reial Decret
500/90, de 20 d’abril, regulen l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement
i liquidació de les obligacions.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER. Aprovar la següent relació de despeses:
Proveïdor

Factura

Cia. Gral. d’Aigües de
O2020FC0068345
Catalunya, SA
Junta Central d’Usuaris
d’Aigua Baix Ter
2020/06
Consorci Costa Brava
2020/170

Concepte
Gestió del servei
2-TRIM-2020
Quota primer semestre
2020
Subm. aigua potable
maig-2020

Aplicació
pressupostària
20.00.452.22799
20.00.452.22799
20.00.452.22799

Import Euros
(IVA inclòs)
210.879,17
(255.163,80)
19.832,00
(19.832,00)
15.207,48
(16.728,23)

Consorci Costa Brava
Ingenieria Gestión y
Urbanismo, S.A.
Invinet Sistemes 2003,
SL

2020/196
35/2020
2019-2189

Subm. aigua potable
juny-2020
Honoraris
1-SEMESTRE-2020
Quota Pla Professional
B2B Router

20.00.452.22799
20.00.452.22706
20.00.452.22699

11.141,66
(12.255,83)
3.500,00
(4.235,00)
100,00
(121,00)

SEGON. A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de
subministrament d’aigua en alta del segon trimestre de 2020, també s’acorda donar
conformitat al cànon que l’empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA ha
de liquidar a favor de la Mancomunitat pel mateix període i que puja l’import de
5.476,34 €.
TERCER. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria pel seu
coneixement i efectes.
CINQUÈ. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA MANCOMUNITAT DE
L’ANY 2019
L’interventor accidental llegeix la proposta.
La Comissió Especial de Comptes, duta a terme el dia 27 de maig de 2019, va
informar favorablement el Compte General de la Mancomunitat de l'any 2019.
Posteriorment es varen exposar al públic per un termini de quinze dies i vuit més,
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província número 109, de 8 de juny de
2020 (Ref. 3288), sense que es presentés cap reclamació ni observació.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposen els articles 212 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, d’aprovació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i 460-4 del RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, es proposa a la Comissió
Gestora d’aquesta Mancomunitat, l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar el Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de 2019.
SEGON.- Trametre l'esmentat Compte degudament aprovat a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, al Tribunal de Comptes i a la Delegació d’Hisenda d’acord
amb el que estableixen l’article 9 de la Llei 15/91, de la Sindicatura de Comptes i
l’article 212.5 del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Seguidament es dona compte del resultat pressupostari, del romanent líquid de
tresoreria, de la suficiència de recursos corrents, del càlcul d’estabilitat pressupostària i
la regla de despesa amb el següent contingut:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes
a. Operacions corrents
b. Altres no financeres
1. Operacions no financeres
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESS. DE L'EXERCICI

2019
Drets Rec. Nets Oblg. reconeg Ajustaments
Resultat Press.
1.881.138,82 1.588.312,20
0,00
292.826,62
0,00
7.984,16
0,00
-7.984,16
1.881.138,82 1.596.296,36
0,00
284.842,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.901,24
0,00
-208.901,24
75.941,22
1.881.138,82 1.805.197,60
0,00

4. Despeses finançades amb romanent de Tresoreria
5. Desviacions negatives de finançament
6. Desviacions positives de finançament
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

117.137,14
0,00
0,00

117.137,14
193.078,36

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

2019
Exercici actual Exercici anterior
5.012.010,85
4.844.261,89
105.236,02
196.659,88
21.663,56
145.366,14
0,00
0,00
83.572,46
51.293,74
0,00
0,00
-1.634,40
-1.250,52
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.634,40
-1.250,52
0,00
0,00
5.115.612,47
5.039.671,25
0,00
0,00
0,00
0,00
5.115.612,47
5.039.671,25

1. Fons líquid a la Tresoreria
2. Deutors pendents de cobrament
del pressupost corrent
de pressupostos tancats
d'operacions no pressupostàries
ingressos pendents d'aplicació
3. Creditors pendents de pagament
del pressupost corrent
de pressupostos tancats
d'operacions no pressupostàries
pagaments pendents d'aplicació
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GRALS.
NIVELL DE COMPLIMENT DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

2019

Despeses pressupostàries
1.- Despeses de personal
2.- Desp. en béns corrents i
serveis
3.- Despeses financeres
4.- Transferències corrents
6.- Inversions reals
7.- Transf. de capital
8.- Actius financers
9.- Passius financers
TOTALS

Cred. Def.
20.000,00

O.R.N.
18.995,10

Percentatge
94,98

1.647.525,61
1.000,00
54.000,00
1.556.926,95
0,00
0,00
215.000,00
3.494.452,56

1.569.317,10
0,00
0,00
7.984,16
0,00
0,00
208.901,24
1.805.197,60

95,25
0,00
0,00
0,51

Ingressos pressupostaris
1.- Impostos directes
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes i altres impostos
4.- Transf. corrents
5.- Ingressos patrimonials
6.- Alienació d'inversions reals
7.- Transf. de capital
8.- Actius financers
9.- Passius financers
TOTALS

Prev. Def.
0,00
0,00
1.900.001,00
0,00
23.200,00
0,00
256.644,41
1.314.607,15
0,00
3.494.452,56

D.R.N
0,00
0,00
1.854.317,34
0,00
26.821,48
0,00
0,00
0,00
0,00
1.881.138,82

CÀLCUL DEL NIVELL D'ENDEUTAMENT
CONCEPTE
+ Ingressos corrents
- Despeses corrents excepte despeses financeres
+ Modificació de despeses corrents finançades amb romanent de tresoreria
ESTALVI BRUT

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
97,16
51,66
Percentatge
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
97,60
#¡DIV/0!
115,61
#¡DIV/0!
0,00
0,00
#¡DIV/0!
53,83
2019

Import
1.881.138,82
-1.588.312,20
117.137,14
409.963,76

- Anualitat teòrica (incloses les operacions amb garantia hipotecària)
ESTALVI NET (incloses les operacions amb garantia hipotecària)
+ Anualitat teòrica de les operacions amb garantia hipotecària
ESTALVI NET LEGAL
Capital viu de les operacions de deute en vigor
Ingressos corrents o d'activitats consolidades
NIVEL D'ENDEUTAMENT

62.677,00
472.640,76
0,00
472.640,76
208.971,20
1.881.138,82
11,11

ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT FINANCERA
Despeses
1.- Despeses de personal
2.- Desp. en béns corrents i serveis
3.- Despeses financeres
4.- Transferències corrents
6.- Inversions reals
7.- Transf. de capital
SUMA DESPESES
Ingressos
1.- Impostos directes
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes i altres impostos
4.- Transf. corrents
5.- Ingressos patrimonials
6.- Alienació d'inversions reals
7.- Transf. de capital
SUMA INGRESSOS
DIFERÈNCIES (sense ajustar)
Ajustaments capítols 1 a 3
Cap 1
Cap 2
Cap 3
SUMA AJUSTAMENTS

2019
Crèdits Def.
20.000,00
1.647.525,61
1.000,00
54.000,00
1.556.926,95
0,00
3.279.452,56
Prev. Def.
0,00
0,00
1.900.001,00
0,00
23.200,00
0,00
256.644,41
2.179.845,41
-1.099.607,15

O.R.N
18.995,10
1.569.317,10
0,00
0,00
7.984,16
0,00
1.596.296,36
D.R.N
0,00
0,00
1.854.317,34
0,00
26.821,48
0,00
0,00
1.881.138,82
284.842,46

D.R.N Recap. corrent
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Recap. tancats
0,00
0,00
0,00
0,00

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA AJUSTADA
1.- Ingressos no financers (DRN Cap. 1 a 7)
2.- Despeses no financeres (ORN Cap. 1 a 7)
3.- Superàvit (+) o dèficit (-) no financer de la liquidació
4.- Ajustaments SEC 95
(-) Ajustaments pressupost de despeses
(+) Ajustaments pressupost d'ingressos
5.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament
En percentatge d'ingressos no financers (5/1)

1.881.138,82
1.596.296,36
284.842,46
0,00
0,00
0,00
284.842,46
15,14

SUFICIÈNCIA DE RECURSOS CORRENTS PEL FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS
Ingressos corrents
1.- Impostos directes
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes i altres impostos
4.- Transf. corrents
5.- Ingressos patrimonials
TOTALS
Suficiència de recursos

Ajustament
0,00
0,00
0,00
0,00

D.R.N. Despeses corrents
0,00 1.- Despeses de personal
2.- Desp. en bens corrents i
0,00 serveis
1.854.317,34 3.- Despeses financeres
0,00 4.- Transferències corrents
26.821,48
1.881.138,82 TOTALS
292.826,62

2019
O.R.N.
18.995,10
1.569.317,10
0,00
0,00
1.588.312,20

CÀLCUL DE L'ESTALVI NET

2019

Drets reconeguts nets (Cap. 1 a 5)
- Ingressos no corrents
- Obligacions reconegudes netes (Cap. 1, 2 i 4)
- Anualitat teòrica d'amortització
+ Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria
Estalvi net
% respecte als ingressos corrents liquidats
REGLA DE DESPESA
O.R.N. Capítols 1 a 7 (menys cap. 3 i 9) liquidació 2018
(-) Inversions per compte de la Corp. Local
DESPESA COMPUTABLE 2018
(-) Inversions sostenibles liquidació 2018
SUMA
(+) Incr. despesa computable ex. 2019 (+ 2,7 %)
SUMA
(+) Increments permanents recaptació 2019
LIMIT REGLA DE DESPESA 2019
Despesa computable liquidació 2019
O.R.N. Capítols 1 a 7 (menys cap. 3 i 9) liquidació 2019
(-) Inversions per compte de la Corp. Local
DESPESA COMPUTABLE 2019
(-) Inversions sostenibles liquidació 2019
SUMA

1.881.138,82
0,00
1.588.312,20
62.677,00
117.137,14
347.286,76
18,46
Liquidació

2019

......................
......................
......................
......................

......................
......................

Diferència Límit de Regla de Despesa i Despesa computable Liq. 2019
(Si positiu compleix)

Increments permanents de recaptació liquidació 2019
...
...
Disminucions per inversions financerament sostenibles (ORN)
... 2017-Inversions de reposició
...

1.172.368,98
0,00
1.172.368,98
-20.951,43
1.151.417,55
31.088,27
1.182.505,82
0,00
1.182.505,82

1.596.296,36
0,00
1.596.296,36
-7.984,16
1.588.312,20

-405.806,38

0,00
0,00
0,00
-7.984,16
-7.984,16
0,00

El senyor president presenta el dictamen i, sotmès a votació, s’aprova per unanimitat
dels assistents.
SISÈ. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 1/2020 DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST VIGENT
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent per a
les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons queda
justificat en la proposta de presidència que acompanya l'expedient.

Vist l'informe d'Intervenció.
De conformitat amb el que disposa l'article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article
22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
La Comissió Gestora, per unanimitat, acorda :
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 1/2020, en la
modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria per a
despeses generals, d'acord amb el resum següent:
INGRESSOS

Descripció

20 00 000

87000 Romanent de Tresoreria

Relació
1

Consignació Drets Rec. Nets
1.322.824,26

0,00

SUMA
DESPESES
20 00

Descripció
452 91300 Amort. préstec reforçament CB Centre

Relació
1

Consignació
215.000,00

Import
104.450,53
104.450,53

Obl. Rec. Netes

Import

104.450,62

104.450,53

SUMA

104.450,53

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions. Si transcorregut el termini corresponent no s'han
presentat reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar
un nou acord.
SETÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT
A- Estatuts del Consorci de la Costa Brava Entitat local de l’Aigua
Es dona compte que, en data de 16 de juny de 2020, el Consorci de la Costa BravaEntitat Local de l’Aigua ha notificat que el Ple de l’entitat, en sessió de 9 de juny de
2020, va aprovar inicialment l’avantprojecte de modificació dels Estatuts del Consorci
amb la finalitat d’adequar l’articulat a l’actual àmbit territorial dels ens receptors i
preveure futurs creixements, alhora de millorar alguns aspectes fruit de l’adequació a
la Llei 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, per reforçar el funcionament d’aquest consorci, així
com altres aspectes de modernització administrativa.
B- Projecte de millora en els filtres de L’ETAP de Torrent
S’encarrega a l’Àrea de Secretaria que elabori el Plec de clàusules econòmico
administratives que hauran de regir la contractació d’aquestes obres amb la finalitat
que en la propera sessió de la Comissió Gestora es pugui convocar la licitació i
procedir a la seva adjudicació, recordant que el 50% del seu cost està finançat
mitjançant una subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua.
C- Facturació de consum d’aigua del dipòsit de Cantallops
Es dona compte de l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell,
de 4 de juny de 2020, en virtut del qual accepta i tramita la factura extraordinària de la
Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i
Torrent, amb un import de 3.1675,62 €, corresponents als consums del dipòsit de

Cantallops, un cop s’han pogut ajustar adequadament després de la instal·lació per
part de la Mancomunitat del nou comptador d’entrada al dipòsit esmentat.
D- Revisió de la retribució a favor de la Companyia General d’Aigües de
Catalunya, SA per a la prestació del servei d’abastament d’aigua en alta
En data de 27 de juliol de 2020 (RGE 004), el senyor David García Casas, en nom i
representació de la Companyia General d'Aigües de Catalunya, SA, demana que, per
a l’any 2020, es mantingui la mateixa retribució que l’any 2019 o subsidiàriament
s’aprovi una tarifa intermèdia que proposa, així com, també, una retribució específica
pels cabals que es subministren a Torrent.
En data de 28 de juliol de 2020 l’enginyer assessor emet un informe favorable sobre
aquesta sol·licitud i en conseqüència proposa aprovar com a retribució a Aigües de
Catalunya, SA per a l'exercici 2020 els següents preus:
-

Subministraments als municipis de la Mancomunitat amb cabals procedents de
Gualta i Torrent: ....................................................................................0,1871 €/ m3
Ídem amb cabals procedents del CCB: ..............................................0,142247 €m3
Subministrament a Torroella de Montgrí: ..............................................0,1352 €/m3

L’article 251 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/95, de 13 de juny, estableix que la retribució prevista per al concessionari
s’ha de calcular de manera que permeti, mitjançant una bona i ordenada administració,
amortitzar durant el termini de concessió, el cost d’establiment del servei, cobrir les
despeses d’explotació i obtenir un marge normal de benefici industrial.
Atesos aquests antecedents s’acorda per unanimitat;
PRIMER. Actualitzar la retribució econòmica que percep l’empresa Companyia
General d’Aigües de Catalunya, SA per la prestació del servei d'abastament d’aigua
potable en altra que passarà a ser la següent:
-

Subministraments als municipis de la Mancomunitat amb cabals procedents de
Gualta i Torrent: ....................................................................................0,1871 €/ m3
Ídem amb cabals procedents del CCB: ..............................................0,142247 €m3
Subministrament a Torroella de Montgrí: ..............................................0,1352 €/m3

SEGON. Determinar que aquesta retribució tindrà efectes a partir de l’1 de gener de
2020.
TERCER. Notificar aquest acord a la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA i
que es comuniqui a l’interventor per al seu coneixement i efectes oportuns.
VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Pilar Pagès Andrés formula les següents preguntes:
1. En quin estat es troba el projecte de renovació de la canonada d’impulsió a
Quermany i que afecta al municipi de Regencós.
L’enginyer assessor i el secretari informen que en aquests moments s’estan
tramitant davant de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona els documents
urbanístics que han de permetre dur a terme l’actuació.

2. Pot un veí de Regencós que té un mas a prop de la xarxa d’impulsió demanar
permís per connectar-s’hi i així disposar d’aigua? Es veu que aquesta xarxa la té
molt a prop i en canvi la xarxa en baixa la té molt allunyada.
L’enginyer assessor informa que ni tècnicament ni legalment és possible que un
particular es pugui connectar a l’esmentada xarxa.
També, informa que hi ha una veïna del municipi que té el camí d’accés a la seva finca
embassat d’aigua i això li causa dificultats. Comenta que ho va parlar amb Aigües de
Catalunya, SA i se li va explicar que era aigua provinent d’una deu.
Per part de l’enginyer assessor, que coneix aquesta problemàtica, s’informa del
següent:
1. En un primer moment es va comprovar si hi havia una petita fuita d’aigua a la
canonada d’impulsió de Quermany a Begur i el resultat va ser negatiu.
2. Malgrat això, també, es va fer una analítica de l’aigua i es va detectar la
presència d’alumini i això implica que és aigua diferent a la provinent d’una
deu.
3. Continuaran comprovant la xarxa per detectar la fuita -que deu ser molt petita i que es suposa es barreja amb l’aigua d’una deu, provocant l’embassament del
camí.
4. Provisionalment, s’ha instal·lat un pas d’aigua soterrat travessant el camí per
on desaigua i així resoldre la problemàtica d’accés i de pas.
La senyora Pagès demana que sigui informada de totes les actuacions que es vagin
fent sobre aquest assumpte.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a tres quarts de
nou del vespre del dia d’avui i se n’estén aquest esborrany d’acta, el contingut
del qual, com a secretari, certifico i dono fe.

