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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE MAIG DE 
2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, DE PROTECCIÓ DE 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 9. Caràcter: ordinària. Data: 5/5/2021. Horari: 20 hores. Lloc: sala de 
la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Josep Paré Aregall, alcalde president 
Josep Arisa Argemí, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde 
Víctor Barquer Cruz, tinent d’alcalde 
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 21 D’ABRIL DE 2021 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 21 d’abril de 
2021 que s’aprova per unanimitat. 

 
2. LLICÈNCIES 

 
2.1 OBRES 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les 
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 
 
Expedient núm 2413-0005/2021 (...) en representació de Madel Air Technical 
Diffusion, SA, per construir un magatzem auxiliar, al carrer del Pont de les bruixes. No 
obstant, es condiciona al compliments de la normativa vigent. 
 
Expedient núm 2413-0010/2021 (...) per ampliar les 2 terrasses de la planta 
sotateulada de l’habitatge, al carrer de Sant Josep.  
 
Expedient núm 2413-0012/2021 (...) per instal·lar plaques fotovoltaiques 
d’autoconsum de 3 KW a la coberta de l’habitatge unifamiliar, al carrer de Buenos 
Aires.  No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient núm 2414-0130/2020 (...) per condicionar un cobert, al mas El Rossell. No 
obstant, es condiciona al compliments de la normativa vigent.   
 
Expedient núm 2414-0043/2021 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al 
carrer de Vic.  
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Expedient núm 2414-0045/2021(...) Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa i la 
connexió de servei, al carrer dels Comtes de Centelles. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient núm 2414-0046/2021 (...) per arranjar la cuina i canviar la banyera per un 
plat de dutxa, a la carretera de Sant Feliu de Codines.  
 
Expedient núm 2414-0047/2021 (...) per pintar una línia de color groc davant de la 
porta del garatge, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. No obstant, es condiciona al croquis 
que s’adjunta amb la llicència i sobretot per davant de la peça de rigola.  
  
Expedient núm 2414-0049/2021 (...) per construir una piscina prefabricada, al carrer 
de l’Onze de Setembre.  
 
Expedient núm 2414-0050/2021 (...) per fer una paret lateral per contenir les terres 
sense afectar al veí, al carrer de Jaume Guinovart. No obstant, es condiciona al croquis 
que s’adjunta a la llicència.  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LES BASES PER A LA 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DEL SERVEI LOCAL DE 
TELEASSISTÈNCIA, ANY 2021 – 2024 (EXPEDIENT NÚM 1287-0002/2021) 

 
Segons l’informe de la Treballadora Social, de 19 d’abril de 2021, relatiu a l’Adhesió de 
l’Ajuntament a les Bases per a la gestió i desenvolupament del Programa del Servei 
Local de Teleassistència, any 2021 – 2024 (Expedient núm 1287-0002/2021). Atès 
que el municipi participa en el programa del Servei de Teleassistència des de l’any 
2005 i actualment hi ha donades d’alta 201 persones amb un servei actiu i 6 baixes 
temporals per motius diversos.  Atès que les Bases son per un període de maig de 
2021 al 2024, amb la possibilitat d’allargar-ho quatre anys més. (...) La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament a les Bases 
per a la gestió i desenvolupament del Programa de Servei Local de Teleassistència de 
la Diputació de Barcelona. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació 
que sigui necessària.Notificar la part dispositiva de l’acord a la Diputació de Barcelona.  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE SUBVENCIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ – 
UNIÓ DEL COMERÇ DE CENTELLES I L’AJUNTAMENT, PER A LA GESTIÓ DE 
LA DINAMITZACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL URBÀ (EXPEDIENT 1376-
0006/2021) 

 
Segons el Conveni de subvenció entre l’Associació – Unió del Comerç de Centelles i 
l’Ajuntament, per a la gestió de la dinamització del centre comercial urbà (Expedient 
núm 1376-0006/2021). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  
Aprovar el Conveni de subvenció entre l’Associació – Unió del Comerç de Centelles i 
l’Ajuntament, per a la gestió de la dinamització del centre comercial urbà. Facultar 
l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la 
part dispositiva de l’acord. (...)  
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5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, DE L’ADJUDICACIÓ 

DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA, 
EL REFORÇ I LA CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL, L’ESTINTOLAMENT I 
L’ENDERROC D’ENVANS AL PALAU DELS COMTES, FASE 1 (EXPEDIENT NÚM 
1411-0016/2021) 

 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal, de 27 d’abril de 2021, relatiu a l’adjudicació de 
la direcció facultativa de l’obra de Substitució de la coberta, el reforç i la consolidació 
estructural, l’estintolament i l’enderroc d’envans al Palau del Comtes, fase 1 (Expedient 
núm 1411-0016/2021). Atès que hi ha les següents ofertes per a la direcció facultativa:  
Arrevolt, amb Xavier Aumedes, arquitecte tècnic, per 9.700 euros (IVA exclòs). Anna 
Soler Ruda, arquitecta tècnica, per 10.850 euros (IVA exclòs). Víctor Susagna Holgado, 
arquitecte tècnic, per 11.710 euros (IVA exclòs).Intervenció ha emès un informe on diu 
que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal aplicació 
pressupostària 920 - 22702. Atès que el valor estimat del contracte menor és inferior 
a 15.000 euros. Atès que la duració del contracte és inferior a un any. (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  Adjudicar la contractació de l’obra a 
Arrevolt, Coopera, SCCLP, per  11.737 euros (IVA inclòs). L’adjudicació inclou el 
Control de Qualitat, la Coordinació de la Seguretat i Salut, així com la responsabilitat 
civil obligatòria i totes les despeses derivades de la direcció d’obra, les certificacions 
i el projecte as built en format editable. (...) Facultar l’alcalde per la signatura de la 
documentació que sigui necessària. (...)  
 

6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER A LES TASQUES DE 
REVISIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT ESPECIALITAT DE LES 
PISCINES D’ESTIU DE L’ANY 2021 (EXPEDIENT NÚM 1411-0017/2021) 

 
Segons l’oferta presentada per l’empresa Líquid Disseny i Construcció de Piscines, SL, 
a proposta del regidor d’Esports, per portar a terme les tasques de revisió, posada en 
marxa i manteniment de les piscines d’estiu, per 10.758 euros (IVA inclòs) (Expedient 
núm 1411-0017/2021). Hi ha consignació específica en el Pressupost municipal 
vigent, partida de despesa 342 – 212001. Atès que estem davant un contracte de 
servei menor, ja que no supera els 15.000 euros, ni l’any de durada (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Adjudicar el contracte a Líquid 
Disseny i Construcció de Piscines (...)  Aprovar la despesa amb càrrec (...) Facultar 
l’alcalde per la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la 
part dispositiva de l’acord a les persones interessades.  

 
7. APROVAR, SI ESCAU, LA CESSIÓ EN COMODAT DE CARPETES AMB LA 

REPRODUCCIÓ DEL DIARI DE JOAQUIM RENART A FAVOR DE L’AJUNTAMENT 
(EXPEDIENT NÚM 1594-0001/2021) 

 
D’acord amb l’informe de l’Arxivera municipal, de 21 d’abril de 2021, relatiu a la cessió 
en comodat de carpetes amb la reproducció del Diari de Joaquim Renart a favor de 
l’Ajuntament (Expedient núm 1594-0001/2021). La Junta de Govern Local, per 



4 

 

unanimitat, adopta els acords:  En acceptar la cessió en comodat de les 131 carpetes 
quedarà condicionada al compliment per part de l’Ajuntament de Centelles de les 
condicions següents: Custodiar els documents. Utilitzar els documents únicament per 
a la finalitat esmentada. Retornar els documents un cop finalitzats els treballs que 
n’han generat la seva cessió. Notificar la part dispositiva de l’acord. (...)  
 
 

8. APROVAR, SI ESCAU, EL FRACCIONAMENT I L’AJORNAMENT DE LES QUOTES 
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XV, CIUTAT 
JARDÍ, SANT PAU, FASE 1 A (EXPEDIENT NÚM 2058-0002/2021)  
 

(...) propietària de les parcel·les PR35, PR86 i PR88, sol·licita el fraccionament i 
l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A 
en més de 120 mesos, ja que no pot pagar més de 600 euros al mes. D’acord amb 
l’informe socioeconòmic, de 24 d’abril de 2021. Atès que la concessió del 
fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o una declaració 
responsable per part de la propietària. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres 
d’urbanització en pagaments mensuals de 600 euros durant 60 mesos, i comunicar-li 
que finalitzat aquest termini es revisarà la quota pendent. Les quotes s’hauran 
d’abonar mitjançant un ingrés en el compte número (...)  a nom de l’Ajuntament de 
Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització. Notificar la part dispositiva de l’acord 
a la persona interessada. 
 
(...) propietari de la parcel·la PR104, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. 
D’acord amb l’informe socioeconòmic, de 25 d’abril de 2021. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés 
en el compte (...) a nom de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb el quadre 
d’amortització. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada. 

 
(... )  propietaris del 25% cadascun de la parcel·la PR68, sol·liciten la revisió de la quota 
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau que els va ser notificada i el 
desglossament dels pagaments fets per cada propietari de la parcel·la en els últims 
anys a l’Ajuntament per les despeses del Projecte de reparcel·lació. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta els acords: Estimar la sol·licitud de (...) revisió de la quota 
de les obres d’urbanització i modificar el quadre de la quota en atenció als pagaments 
fets anteriorment per cada propietari. Modificar els quadres d’amortització derivats de 
les sol·licituds (...) de fraccionament en 60 mesos i aprovats per la Junta de Govern 
Local del16 de desembre de 2020. Notificar la part dispositiva de l’acord a les 
persones interessades. 

 
9. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG 2021 

DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020 – 2023 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT 2240-0023/2021) 
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Diputació de Barcelona comunica que ha aprovat les subvencions del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020 – 2023, en concret pel Suport al 
foment del teixit comercial, mercats i fires locals, per 3.974 euros.  La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, accepta la subvenció.  
 

10.  APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL CATÀLEG 
2021 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 
2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT 2240-0024/2021) 
 

Diputació de Barcelona comunica que ha aprovat les subvencions concedides del fons 
de prestació en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021: 
“Reactivació serveis als equipaments esportius” Oficina d’activitats esportives. Import 
7.466,23 euros. Codificació 21/Y/301142 “Digitalització i condicionament 
equipaments esportius”. Oficina d’activitats esportives. Import 2.522,54 euros. 
Codificació 21/Y/301456 “Dinamització Activitat física esport local”. Gerència de 
Serveis Esports. Import 5.500,79 euros. Codificació 21/Y/301783 “Prevenció incendis 
forestals”. Import. 4.816,49 euros. Codificació 21/Y/30031. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, accepta les subvencions.  
 

11.  APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DE L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL FORTUNY, A L’EMPRESA OBRES I 
SERVEIS PRESSEGUER, SL (EXPEDIENT NÚM2388-0001/2019) 

 
(...) en representació d’Obres i Serveis Presseguer, SL, sol·licita la devolució de l’aval 
de les obres d’Urbanització del carrer del Fortuny, de 12.581,90 euros. Segons 
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 13 d’abril de 2021. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, acorda retornar l’aval (...) no obstant, es condiciona a que 
l’empresa faci efectiva la quantitat de 1.248,74 euros, ja que una part de l’obra no es 
va portar a terme.  
 

12.  APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DEL 12è CONCURS DE RATAFIES 
CASOLANES I EL CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A LA 12a FIRA DE LA RATAFIA 
(EXPEDIENT NÚM 2633-0001/2021) 

 
Segons les Bases del 12è Concurs de ratafies casolanes i el Criteri de participació de 
la 12a Fira de la ratafia, presentades pel regidor de Promoció Econòmica i Comerç 
(Expedient núm 2633-0001/2021).  Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 241 - 2269901. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords:  Aprovar les Bases del 12è Concurs de ratafies casolanes i el Criteri de 
participació de la 12a Fira de la ratafia.  Que es publiqui a la pàgina web de 
l’Ajuntament per donar  la màxima difusió. (...)   
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13.  APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM 2864-0008/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 40/2021, de 120 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social per la targeta moneder. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària suficient 
al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 41/2021, de 
113,14 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social pel subministrament de gas. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària suficient 
al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 42/2021, de 61 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social pel transport. Intervenció ha 
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 43/2021, de 400 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel pagament del lloguer. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària suficient 
al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 44/2021, de 
106,59 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social per fer formació. Intervenció ha 
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 

14. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:  
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ 
BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION I L’AJUNTAMENT DE 
CENTELLES EN EL MARC DE L’ESDEVENIMENT “MOBILE WEEK CENTELLES 
2021”(EXPEDIENT NÚM 1376-0007/2021) 
 
Segons el Conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona Mobile World Capital 
Foundation i l’Ajuntament de Centelles en el marc de l’esdeveniment “Mobile Week 
Centelles 2021”(Expedient núm 1376-0007/2021). La Junta de Govern Local, per 
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unanimitat, adopta els acords:  Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital Foundation i l’Ajuntament de Centelles en el marc de 
l’esdeveniment “Mobile Week Centelles 2021. Facultar l’alcalde per a la documentació 
que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord. (...)  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:  
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A L’ADEQUACIÓ I 
MILLORA DE LA SALA DE PLENS I SALA DE JUNTES DE L’AJUNTAMENT (EXPEDIENT 
NÚM 1343-0001/2021) 
 
Atès l’informe de l’administrador de sistemes informàtics i xarxes, de 5 de maig de 
2021, relatiu a l’adequació i millora de la sala de plens i la sala de juntes de 
l’Ajuntament (Expedient núm 1343-0001/2021). Atès que hi ha les següents ofertes de 
la millora de la sala de plens: Gobelin, per 18.180,58 euros (IVA inclòs) Imesde, per 
17.439,62 euros (IVA inclòs). Adtel, per 4.075,28 euros (IVA inclòs)   
 
Atès que hi ha les següents ofertes de la millora de la sala de juntes: Gobelin, per 
4.903,33 euros (IVA inclòs) Imesde-1, per 4.147,37 euros (IVA inclòs) Imesde-2, per 
3.931,35 euros (IVA inclòs) Imesde-3, per  7.993,96 euros (IVA inclòs) Adtel, per  
3.608,22 euros (IVA inclòs)   
 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària suficient 
al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 920 - 62601. Atès que el valor 
estimat del contracte menor és inferior a 15.000 euros. Atès que la duració del 
contracte és inferior a un any. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els acords: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor de servei, per a 
l’adequació i millora de la sala de plens de l’Ajuntament, a Adtel, per import de 4.075,28 
euros (IVA inclòs).  Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor de servei, 
per a l’adequació i millora de la sala de juntes de l’Ajuntament, a Imesde-2, per import 
de 3.931,35 euros (IVA inclòs), per ser la millor oferta qualitat preu.  Facultar l’alcalde 
per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...)  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:  
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A L’ADQUISICIÓ DEL 
MATERIAL INFORMÀTIC PER A LA REALITZACIÓ DE TELETREBALL I 
VIDEOCONFERÈNCIES A L’AJUNTAMENT (Expedient núm 1343-0003/2021) 
 
Atès l’informe de l’administrador de sistemes informàtics i xarxes, de 5 de maig de 
2021, relatiu a l’adquisició del material informàtic per a la realització de teletreball i 
videoconferències a l’Ajuntament (Expedient núm 1343-0003/2021).  Atès que hi ha 
les següents ofertes: Ifeu, per 1.724,25 euros (IVA inclòs) Inducontrol, per 680,63 euros 
(IVA inclòs) Semic, per 692,12 euros (IVA inclòs) Intervenció ha emès un informe on 
diu que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 920 - 62601. Atès que el valor estimat del contracte menor és inferior 
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a 15.000 euros. Atès que la duració del contracte és inferior a un any. (...)  La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Adjudicar la contractació, mitjançant 
un contracte menor de servei, per a l’Adquisició del material informàtic necessari per 
a la realització de teletreball, videoconferències a l’Ajuntament, a Inducontrol. Facultar 
l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...)  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:  
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE CESSIÓ A PRECARI DEL BAR DEL CASAL 
FRANCESC MACIÀ I L’ESPAI ANOMENAT LA PISTA (EXPEDIENT NÚM 1597-
0001/2021) 
 
Segons la proposta presentada per la regidora de Cultura, relativa a la formalització 
del Contracte de cessió a precari del bar del Casal Francesc Macià i l’espai anomenat 
La Pista (Expedient núm 1597-0001/2021).  Segons l’informe del secretari de 4 de 
maig de 2021.  La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  Aprovar 
el Contracte de cessió a precari del bar del Casal Francesc Macià i l’espai anomenat 
La Pista i l’annex I i II i adjudicar - lo a l’empresa Belukitold Services, SL. Facultar 
l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la 
part dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21:30 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...) i com a secretari estenc aquesta acta.  

 
El secretari        Vist i plau 

         L’alcalde 
 


