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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió extrardinària urgent a celebrar el dia 14 D’OCTUBRE
DE 2015 l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2014
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 van ser
sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual el va emetre
favorablement en data 2 de setembre de 2015.
Atesa l’exposició del Compte General de l’exercici 2014 al públic, en el
Butlletí Oficial de la Província de data 9 de setembre de 2015 i al tauler
d’edictes de l’ajuntament.
Atès que dins el termini d’exposició al públic, el qual ha finalitzat el dia 8 de
setembre s’ha presentat una reclamació al Registre General d’entrada
núm.874 de data 6 d’octubre de 2015.
Atès que l’article 212.3 del Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març disposa que,
examinades les reclamacions per la comissió especial i practicades per
aquesta quantes comprovacions estimin necessàries emetran nou informe.
Vistes les consideracions jurídiques de l’informe de la Secretaria-Intervenció
acumulada en data 9 d’octubre de 2015 amb el tenor literal següent:
“CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
I.

Escrit d’al·legacions al Compte General de l’exercici 2014, presentat en data 6
d’octubre de 2015 (Registre General 874) pel Sr. Joan Carles Almirall Sànchez,
en representació del grup municipal de Convergència i Unió

Tal i com s’ha assenyalat anteriorment, el Sr. Joan Carles Almirall Sànchez, en representació del
grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, presenta escrit
d’al·legacions vers el Compte General de l’exercici 2014 amb el següent contingut:
Primera. El contracte de manteniment de l’enllumenat públic tot i que es considera un
contracte menor puja l’import de 17.000,00 €, recomanant que s’haurien de demanar diversos
pressupostos o fer un concurs públic per al manteniment de l’enllumenat públic
En relació a la primera al·legació, el sotasignat informa que d’acord amb el que disposa l’article 86
del TRLCSP de forma explícita estableix que no podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat
de disminuir la quantia d’aquest i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment
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d’adjudicació que corresponguin. Això significa que la finalitat última de la norma no és agrupar
artificialment en un sol contracte vàries prestacions de diferent o idèntica naturalesa, sinó impedir
el frau de llei. Per això, no ha d’interpretar-se aquest precepte com una obligació d’integrar en un
sol contracte dues o més prestacions encara que siguin similars i puguin executar-se de forma
conjunta, si entre elles no existeix un vincle operatiu i és perfectament possible no només
contractar-les per separat, sinó inclús la seva explotació de forma independent.
El requisit que ha de complir-se per a poder parlar de fraccionament del contracte és que existeixi
una unitat operativa o substancial entre diferents prestacions (o parts de prestacions).
No existirà fraccionament fraudulent de l’objecte contractual quan, després d’haver-se realitzat un
primer contracte, hagués de tornar-se a contractar amb el mateix contractista la mateixa prestació
degut a una nova necessitat.
Cal assenyalar també que es pot parlar de fraccionament quan raonablement pogués preveure’s
que la prestació objecte del contracte s’ha de mantenir durant un determinat període que
excedeixi del termini d’execució o de la durada màxima previstos a l’inici de la contractació.
En el present supòsit, ens trobaríem davant d’una prestació de serveis que ve prestant-se
anualment per part de la mateixa empresa amb la qual cosa, amb la qual cosa el sotasignat
proposa ESTIMAR la present al·legació i posar en coneixement a l’equip de govern de la
necessitat d’incoar expedient de contractació per a la prestació del servei de manteniment de
l’enllumenat públic per tal de regularitzar la prestació del mateix.
Segona. El proveïdor Territori 24 Arquitecte i Urbanisme, SL, ha facturat a aquest
Ajutnament més de 122.000,00 € des de l’any 2011 pel mateix concepte amb
diferents contractes menors, quan hauria d’haver estat un contracte major, despesa
de la reparcel·lació de Can Sunyer, amb la qual cosa es va vulnerar diversos
preceptes de la llei de contractes donat que es varen fraccionar els imports en
diversos contractes (un negociat sense publicitat i diversos contractes menors) amb
la finalitat d’evitar els principis de publicitat i concurrència competitiva (aquest
procediment de contractació, al tractar-se d’un contracte de serveis per import
superior a 120.000,00 €, s’hagués hagut de publicar l’anunci de la licitació al DO de la
Unió Europea) Aquesta adjudicació ha estat feta per l’anterior equip de govern en
junta de govern. Aquesta reclamació ja la vam fer en el Compte General del 2013 i es
va desestimar, és per això que tonem a denunciar-ho. Detallem la despesa:
2011:................. 10.620,00 €
2012:................. 19.468,68 €
2013................. 51.916,86 €
2014:................. 30.692,86 €
2015:................... 9.801,00 €
Total................ 122.499,02 €
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És una manera irregular, il·legal i poc transparent d’adjudicar contractes, quan
s’hauria d’haver fet concurs públic. Demanem que en cas de què existeixi alguna
il·legalitat, aquest Ajuntament actuï en conseqüència i denunciï els fets on pertoqui.
En primer lloc, i respecte a la segona al·legació, el sotasignat vol posar de manifest que no serà
objecte del present informe, l’estudi i anàlisi dels procediments contractuals que s’han utilitzat per
a la contractació dels serveis de redacció del projecte de reparcel·lació de la urbanització de Can
Sunyer donat que l’àmbit material del present informe només port abarcar l’exercici comptable de
l’any 2014 i les despeses imputades en el mateix.
L’article 111 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del Sector públic estableix que pels contractes menors definits a l’art
138.3 de dita, la tramitació de dits expedients només exigeix l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponen, que haurà de reunir els requisits que les normes de
desenvolupament d’aquesta llei estableixin.
Respecte a l’anàlisi concret de les despeses imputades a l’exercici 2014, només de l’anàlisi de
les mateixes que assoleixen l’import de 30.692,86 €, presentades per l’empresa TERRITORI 24
ARQUITECTURA I URBANISME, SL, corresponents a les factures núm 4/2014per import de
21.656,89 € i en concepte.de Despesa redacció doc. Inf. Propietaris i finques resl. Rep. Can
Sunye i núm. 5/2014 per import de 8.048,20 € en concepte Redacció doc. Apro. Inic. Projecte
reparcel. Can Sunyer, respectivament, el sotasignat informa que ens trobaríem davant de dues
prestacions en les quals existeix un vincle operatiu, és a dir, dites prestacions de serveis es
corresponen a dues fases (redacció document informatiu dels propietaris i de les finques incloses
dins dit àmbit d’actuació) necessàries en la tramitació d’un projecte de reparcel·lació, amb la qual
cosa han d’executar-se de manera conjunta i no es possible contractar-les per separat, ans al
contrari, s’estaria vulnerant l’article 86 del TRLCSP
Del concepte doctrinal de contracte com a institució jurídica, així com els seus elements
essencials: subjecte, objecte i causa, existirà un únic contracte quan hi hagi coincidència en els 3
citats elements, és a dir, quan la prestació a realitzar per atendre una necessitat hagi de
contractar-se amb un mateix subjecte, per a realitzar un mateix objecte, i motivat per una mateixa
causa. Per contra, hauran de formalitzar-se contractes diferents des del moment en que
l’adequada execució de la prestació a realitzar motivi que un d’aquests tres elements variï, encara
que els altres dos poguessin coincidir.
Des d’un punt de vista general, les regulacions de la normativa de contractació en relació amb
l’objecte del contracte requereixen que ha de ser determinat i connectat amb la satisfacció de
necessitats d’interès públic. El requisit de la determinació de l’objecte del contracte és l’expressió
concreta de la formulació general establerta en l’article 1273 del Codi civil.
És responsabilitat de les unitats administratives que proposen la contractació externa d’activitats i
prestacions fixar inicialment, amb el màxim rigor i absoluta motivació, tots els elements que
coneguin per a una millor definició en l’expedient de contractació, de l’objecte contractual i de les
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seves prescripcions tècniques, de les obligacions futures del contractista i del seu cost econòmic
aproximat. Complementàriament, per fixar definitivament la proposta d’objecte contractual cal
conèixer les característiques del mercat proveïdor.
L’objecte del contracte doncs s’estableix tenint en compte, fonamentalment, dos factors: un, les
pròpies necessitats de l’Administració i l’altre, les característiques del mercat proveïdor.
La necessitat i idoneïtat del contracte del sector públic la delimita l’article 22 TRLCSP i a aquest
efecte, cal determinar –les amb precisió, deixant-ne constància en la documentació preparatòria,
abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
Les mínimes formalitats de la contractació menor cal que vagin acompanyades d’una elemental
memòria justificativa de la seva necessitat, que servirà per a concretar la causa del contracte que,
com element essencial del mateix, el diferenciarà d’altres en els que coincideixin subjectes i
objecte.
La Circular núm. 3/2008, de 30 de juliol, de l’Advocacia General de l’Estat es pronuncià sobre
aquesta matèria indicant que els contractes menors que no estan sotmesos a intervenció prèvia,
essent substituïda per la presa de raó en comptabilitat més actuacions posteriors de comprovació,
comporta que en tot cas l’expedient ha de ser remès a Intervenció per a que fiscalitzi o realitzi la
presa de raó, segons l’article 219 Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’Administració Pública ha de motivar totes les seves decisions i pel sol fet de no fer-ho, encara
que fos un acte discrecional, es convertiria en arbitrari per no motivar-lo. Si això és així, hauria de
ser també vàlid per als contractes menors, encara que per raons justificades, no es fes en el
moment de la contractació, inclús en aquest supòsit extrem l’òrgan de contractació estaria obligat
a motivar a posteriori aquests actes a instàncies dels Serveis d’Intervenció, interns o externs o a
instància dels òrgans polítics de control, com és el cas de la facultat que té el Ple de l’Ajuntament.
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat anterior, el requisit que ha de complir-se per a poder
parlar de fraccionament del contracte és que existeixi una unitat operativa o substancial entre
diferents prestacions (o parts de prestacions) amb la qual cosa, ens trobaríem davant d’un
fraccionament de contracte vulnerant allò establert a l’article 86 del TRLCSP.
En opinió del sotasignat, aquesta segona al·legació s’ha d’ESTIMAR donat que les factures
imputades en el pressupost municipal de l’exercici 2014, presentades per l’empresa TERRITORI
24 ARQUITECTURA I URBANISME, SL, per import de 21.656,89 € i en concepte.de Despesa
redacció doc. Inf. Propietaris i finques resl. Rep. Can Sunye i núm. 5/2014 per import de 8.048,20
€ en concepte Redacció doc. Apro. Inic. Projecte reparcel. Can Sunyer, respectivament, donat
que ens trobaríem davant d’un fraccionament de contracte vulnerant-se allò establert a l’article 86
del TRLCSP., atès que es corresponen a dues prestacions en les quals existeix un vincle operatiu
en la tramitació d’un projecte de reparcel·laciói no essent possible contractar-les per separat.
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Així mateix, el sotasignat informa que, si l’Ajuntament de Castellví de Rosanes vol constatar o no
l’existència de dol en el fraccionament de dits contractes, així com de la resta de contractes
adjudicats a l’empresa TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME, SL, des de l’any 2011,
per part de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, en el si de la tramitació de l’expedient de
reparcel·lació de Can Sunyer, tal i com ha posat de manifest el grup municipal de Convergència i
Unió en el seu escrit d’al·legacions, s’ hauria de contractar l’emissió d’un informe, a nivell extern,
per tal que amb el màxim rigor i absoluta motivació, relatiu a les presumptes irregularitats
administratives en els procediments de contractació de diversos serveis relatius a la tramitació de
l’expedient de reparcel·lació de Can Sunye, donat que la funció d’assessorament legal que
legalment té atribuïda aquesta Secretaria – intervenció acumulada no té per objecte l’emissió
d’informes sobre els processos administratius seguits en la tramitació d’expedients administratius
sinó l’assessorament legal dels regidors de la Corporació sobre expedients en els quals aquests
hagin d’emetre el seu vot.

Tercera. En la partida interessos crèdits hi ha inclòs la despesa swap en interessos puja
14.795,00 €. El swap “suposem” es va adquirir com un producte financer de cobertura de
tipus d’interès, però a la realitat s’ha demostrat que és un producte financer d’alt risc i la
prova està en que estem pagant uns interessos desorbitats a part dels del propi préstec
hipotecari.
Aquests interessos són produïts per una “cobertura d’interessos” en què el Sr. Ex –
alcalde Lluís Tomas va signar sense cap informe tècnic que l’avalés, ni l’aprovació de
Junta de Govern o Ple i amb el compromís des de fa ja tres anys que es trauria i no s’ha
fet. És un fet que s’ha de denunciar al mateix banc que ens ho tregui i retorni els
interessos pagats i si no ho fa anar a denunciar-ho en els tribunals que pertoquin i
reclamar les responsabilitats econòmiques a qui ho va decidir fer.
Un swap és un contracte pel qual dues parts es comprometen a intercanviar una sèrie de
quantitats de diners en dates futures i on normalment els intercanvis de diners futurs estan
referenciats a tipus d'interès (IRS Interest Rate Swap) encara que genèricament es pot considerar
un swap qualsevol intercanvi futur de béns o servicis (entre ells els diners) condicionat a l'evolució
temporal de qualsevol magnitud econòmica (tipus d'interès, preu de béns i serveis, etcètera).
El swap és un producte financer derivat, és a dir, el seu valor depèn d’un altre valor de referència i
provoquen una tècnica financera de hedge o ocultació per pal·liar o minimitzar certs riscos que
són assumits per l’altra contractant, a canvi de què el primer assumeixi els riscos del segon o a
canvi d’una altra prestació. Aquests riscos acostumen a ser, el d’oscil·lacions de la moneda, el
tipus d’interès o el d’incompliment contractual.
Segons l’Annex II, del contracte marc d’operacions financeres 2009 de l’Associació Espanyola de
la Banca, permuta financera de tipus d’interès, és aquella operació per la qual les parts acorden
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intercanviar-se entre si el pagament de quantitats resultants d’aplicar un tipus d’interès fix i un
tipus d’interès variable sobre un import nominal i durant un període de duració acordat.
El Swap comporta un intercanvi entre l’obligació que es té pel que es desitja tenir, és un intercanvi
de diner a futur (fluxos de cobrament i pagament recíprocs).
D’acord amb el Dictamen núm. 698/2011, de data 27 d’octubre, del Consell Consultiu d’Andalusia
aquests tipus de contractes han de considerar-se com a contractes de serveis financers (servicios
bancarios y de inversiones) als que els hi serà d’aplicació els requisits que la legislació
administrativa de contractes exigeix per a les fases de preparació i adjudicació dels contractes
administratius.
D’acord amb el que disposa 4 del TRLCSP, els contractes de permuta financera no estarien
exclosos de l’àmbit d’aplicació de dita llei, amb la qual cosa dits contractes són contractes
bancaris, financers o d’inversió.
D’acord amb el que disposa l’article 10 de dita llei,
“Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo
de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A
efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas
en el Anexo II (6, Servicios financieros b) servicios bancarios y de inversión)”.

D’acord amb el que disposa l’article 19.2 del TRLCSP,
“Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción,
por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos
administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en
primer término, sus normas específicas.”

En conseqüència, en opinió del sotasignat, aquesta tercera al·legació s’ha d’ESTIMAR donat que
estaríem davant d’un contracte de serveis, per a la formalització del qual no es va incoar
expedient per a la seva preparació ni adjudicació; així mateix, l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes hauria d’incoar expedient de revisió d’ofici per a declarar nul de ple dret el contracte de
permuta financera subscrit amb Catalunya Caixa donat que s’hauria prescindit total i
absolutament del procediment legalment establert atès que no obra expedient de contractació,
així com també s’hauria vulnerat la legislació pressupostària vigent doncs no poden adquirir-se
compromisos de despesa ni adquirir- se obligacions per quantia superior al import dels crèdits
autoritzats en els estats de despesa, essent nuls de ple dret els actes administratius i les
disposicions generals amb rang inferior a la llei que incompleixin dita infracció.
Quarta. Que hem vist en les factures del telèfon de l’Ajuntament de l’exalcalde Lluís
Tomàs un cost de movistar premium futbol, on després de que el nostre grup de CiU ho
denunciés, l’ex alcalde va dir que s’abonaria tots els costos extres i encara no s’ha fet. Ni
per part de l’empresa ni per part d’ell mateix.
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Que es reclami al Sr. Ex – alcalde i/o a l’empresa de telefonia Movistar la devolució
d’aquestes despeses extres que no tenen que suportar els veïns de Castellví.
D’acord amb la informació obrant en aquesta Corporació, l’empresa MOVISTAR va emetre
factures el mesos de gener a desembre de 2014 per import 63,83 euros , en concepte de
Movistar premium futbol. En els mesos de gener a desembre de 2013 l’empresa MOVISTAR va
emetre factures per import 81,59 euros i el mes de març de 2015 va emetre un abonament per
import de 145,42 com a devolució pagaments Movistar/SMS Premium
Així, doncs, la quarta al·legació s’ha de DESESTIMAR per haver quedat acreditat l’abonament de
Movistar/SMS Premium.
Cinquena. Pel que fa al·legació cinquena i vista l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, pel que s’aprova la estructura del pressupost de les entitats locals.
En el concepte 221 de la classificació econòmica de despeses es descriu:
Concepto 221. Suministros.
Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles
de ser almacenados , para los que se establecen los siguientes subconceptos:
Subconcepto 221.00. Energía eléctrica.
En el codi 226 de la classificació econòmica de despeses es descriu com a
Concepto 226. Gastos diversos.
Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros
conceptos del
Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
En el Codi 210. Reparaciones, mantenimiento y conservación.
En el Codi 213. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Gastos destinados a reparaciones,
mantenimiento y conservación de maquinaria, entendida ésta como el conjunto de máquinas de la
entidad local, incluyéndose los elementos de transporte interno destinados al transporte de
personal, animales, materiales y mercancías dentro de talleres o instalaciones análogas, sin salir
al exterior.
Asimismo, se incluirán los gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de
instalaciones técnicas de la entidad local, entendidas como unidades complejas de uso
especializado comprensivas de edificaciones, maquinaria, elementos, incluidos los sistemas
informáticos ,que aun siendo separables por naturaleza, están unidos de forma definitiva para su
funcionamiento y están sometidos al mismo ritmo de amortización. Se incluyen los repuestos o
recambios válidos exclusivamente para estas instalaciones.
Castellví de Rosanes, 14 D’OCTUBRE DE 2015
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L'ALCALDE,

Signat: Joan Carles Almirall Sánchez

DILIGÈNCIA:
Per 5 vots a favor i 3 abstencions (Junts per
Castellví-CP i Fem Poble-AM, la Moció proposada
SÍ/NO ha estat aprovada pel Ple en sessió
extraordinària urgent de 14/10/2015.
Castellví de Rosanes, 14/10/2015
El Secretari-Interventor acumulat,

PROPOSTA D'ACORD
-8-

Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió extrardinària urgent a celebrar el dia 14 D’OCTUBRE
DE 2015 l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:
Por último, se recogerán en este concepto los gastos de reparaciones, mantenimiento y
conservación del utillaje, definido como conjunto de utensilios o herramientas que se pueden
utilizar con la maquinaria, incluidos los moldes y plantillas.
En el Codi 48. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Transferencias para gastos corrientes
relacionados con atenciones benéficas y asistenciales. Premios, becas de estudios e
investigación. Subvenciones a favor de fundaciones, instituciones, entidades benéficas o
deportivas y grupos políticos de la entidad local.

ÒRGAN COMPETENT
Pel que fa al procediment i en aplicació de l’article 212.3 i 4 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova la llei reguladora de les Hisendes Locals i de l’article 58 i 101 del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel que s´aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, havent-se presentat al Compte General al·legacions, s’ha de reunir novament la
Comissió Especial de Comptes i un cop practicades per aquesta quantes comprovacions estimin
necessàries emetran un nou informe.
Acompanyades dels informes de la comissió especial de comptes i de les reclamacions al compte
general es sotmetrà al Ple de la Corporació perquè en el seu cas sigui aprovada.”

Atès que en data 14 d’octubre de 2015, la Comissió Especial de Comptes es
va reunir a tal efecte i va procedir a emetre nou informe favorable estimant
les al·legacions primera, segona i tercera i desestimant les al·legacions
quarta i cinquena de les presentades.
Atès que l’article 212.4 Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix que
els comptes generals acompanyats dels informes de la comissió especial de
comptes i de les reclamacions i suggeriments formulats es sotmetran al ple
de la corporació.
S’ACORDA:
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L'ALCALDE,

Signat: Joan Carles Almirall Sánchez

DILIGÈNCIA:
Per 5 vots a favor i 3 abstencions (Junts per
Castellví-CP i Fem Poble-AM, la Moció proposada
SÍ/NO ha estat aprovada pel Ple en sessió
extraordinària urgent de 14/10/2015.
Castellví de Rosanes, 14/10/2015
El Secretari-Interventor acumulat,

PROPOSTA D'ACORD
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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió extrardinària urgent a celebrar el dia 14 D’OCTUBRE
DE 2015 l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

Primer: Estimar parcialment l’al·legació primera, segona i tercera
fonamentat en l’informe de la comissió especial de comptes de 14 d’octubre
de 2015.
Segon: Desestimar l’al·legació quarta i cinquena fonamentat en l’informe de
la comissió especial de comptes de 14 d’octubre de 2015.
Tercer: Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2014,
integrats pels estats bàsics i annexos que obren a l’expedient.
Quart: Notificar el contingut del present acord al Sr. Carles Pitart Gràcia
com a regidor-portaveu del Grup Municipal CIU en aquest Ajuntament.
Cinquè: Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord
amb el que determinen els articles 208 a 212 del TRLHL, via eacat.
(Ex.102/2015/10202).
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DILIGÈNCIA:
Per 5 vots a favor i 3 abstencions (Junts per
Castellví-CP i Fem Poble-AM, la Moció proposada
SÍ/NO ha estat aprovada pel Ple en sessió
extraordinària urgent de 14/10/2015.
Castellví de Rosanes, 14/10/2015
El Secretari-Interventor acumulat,

