ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA
18 D’OCTUBRE DE 2011
NÚM.: 8/2011
DATA: 18 d’octubre de 2011
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
VICEPRESIDENT 1r
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
VICEPRESIDENT 4t
SR. JOAN COMENGE RIBA
CONSELLERS
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JOSEP PONT BONET
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:

Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de Govern de la sessió
ordinària de 20 de setembre de 2011. Exp. 349/2011.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2011, que s’ha tramés a tots
els consellers amb la convocatòria de la sessió.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 d’octubre de 2011 i resta de legislació
de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2011, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Aprovació del conveni col·laboració entre el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i l’ajuntament de Llimiana per la prestació del servei
d’assistència tècnica. Exp. 369/2011
Vist el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i l’ajuntament de Llimiana per a la prestació del servei
d’assistència tècnica, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït.
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril
(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen la

possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les
administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 d’octubre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Llimiana per a la prestació del
servei d’assistència tècnica, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament
per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Llimiana.
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.

Tercer.- Aprovació dels convenis del col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i l’Institut de Tremp per la formació
pràctica en centres de treball. Exp. 403/2011
Vist el text dels convenis de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament, Institut de Tremp, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà,
per a la formació pràctica en centres de Treball dels alumnes Dídac
Padulles Plancheria i Ruben Rodríguez Gómez, que consten a l’expedient i
es donen íntegrament per reproduït.
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril
(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les
administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 d’octubre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,

La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text dels convenis de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament, Institut de Tremp, i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, per a la formació pràctica en centres de Treball dels alumnes
Dídac Padulles Plancheria i Ruben Rodríguez Gómez, que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Institut de Tremp.
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
Quart.- Aprovació del conveni entre l’administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família
i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de polítiques de
joventut. Exp. 404/2011.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i
Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de polítiques de
joventut, per l’anualitat 2011, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril
(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les
administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i

Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 d’octubre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en
matèria de polítiques de joventut, per l’anualitat 2011, que consta a
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Joventut.
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
Cinquè.- Aprovació de beques de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques curs 2011-2012. Exp. 250/2011
Atès que el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el
Departament d’Educació, atorga competències al Consell Comarcal per a la
concessió d’ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques.
Atès que properament se signarà l’addenda d’actualització econòmica per
al curs escolar 2011-2012. Atès que en el pressupost del Consell Comarcal
per a l’exercici 2011, existeix consignació pressupostària per atendre les
sol·licituds d’ajut de beques de menjador escolar per al curs 2011-2012.

Vistes les bases reguladores de l’atorgament de les beques de menjador
escolar del curs 2003-2004 i modificacions posteriors, redactades pels
serveis de la UBASP del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes, aprovades inicialment
en la sessió del Ple extraordinari del dia 6 d’octubre de 2003 i modificades
en acords posteriors i d’aplicació pel curs 2011-2012.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal
del Pallars Jussà i la proposta d’atorgament i de denegació dels ajuts de
menjador escolar per necessitats socioeconòmiques tal com consta a
l’expedient 250/2011.
De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 d’octubre de 2011 i resta de legislació
de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius del dia 12 de setembre de
2011, els ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques amb
el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar segons consta a
l’expedient 250/2011.
SEGON.- Concedir amb efectes del dia d’avui, els ajuts de menjador
escolar per necessitats socioeconòmiques amb el percentatge de subvenció
del cost del menjador escolar segons consta a l’expedient 250/2011.
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de
l’addenda d’actualització econòmica per al curs 2011-2012 amb el
Departament d’Ensenyament.
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.
CINQUÈ.- Facultar el President per al compliment del present acord.
Sisè.- Aprovació de les bases i convocatòria del concurs del premi Jove
Emprenedor/a 2011. Exp. 411/2011.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà conjuntament amb la Direcció
General de Joventut convoca anualment el Premi jove emprenedor del
Pallars Jussà, per empresaris de fins a 40 anys, amb l’objectiu de fomentar
l’esperit d’empresa entre els joves de la comarca amb idees innovadores i
alhora facilitar-los la posada en marxa dels seus negocis, donada la
necessitat de modernitzar el sector productiu del Pallars Jussà.
Vistes les bases reguladores del Concurs “Premi Jove Emprenedor/a-2011”,
que consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes.
Vistos els articles 22 f) de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim
local, 52 g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i de conformitat amb les competències que li atorga l’article 16
(2.3 q) del Reglament Orgànic i de funcionamet dels òrgans de govern del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6
d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 d’octubre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del concurs i les bases reguladores
del “Premi Jove Emprenedor/a-2011”, que consten a l’expedient i es donen
íntegrament per reproduïdes.
SEGON.- Publicar-les al BOP i DOGC i considerar-les definitivament
aprovades si no es presenten al·legacions o suggeriments.
TERCER.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present
acord.
Setè.- Aprovació del Projecte “Centre de visitants del Pallars Jussà”.
Exp. 399/2011.
Vist el projecte executiu de l’actuació “Centre de visitants del Pallars
Jussà” que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït,
redactat per l’empresa Gruyere BCN Comunicació Corporativa, SL amb un
pressupost total de 652.559,07€ IVA inclòs.

Vist l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. De conformitat amb
les competències que li atorgen l’article 16 (2.3 h) del Reglament Orgànic i
de funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera
modificació de 4 d’octubre de 2011 i resta de legislació de règim local
concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el projecte executiu de l’actuació “Centre de visitants
del Pallars Jussà” que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït, redactat per l’empresa Gruyere BCN Comunicació Corporativa,
SL amb un pressupost total de 652.559,07€ IVA inclòs.
SEGON.- Exposar el projecte executiu al públic 30 dies en el BOP i en el
DOGC, a efectes de possibles al·legacions o reclamacions. Si no se’n
presenta cap, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre
qualsevol altre acord.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- Aprovació de la contractació del subministrament de l’actuació
“Centre de visitants del Pallars Jussà”. exp. 399/2011.
Atès que en el punt setè de l’ordre del dia d’aquesta Junta de Govern s’ha
aprovat el projecte executiu de l’actuació “Centre de visitants del Pallars
Jussà”, redactat per l’empresa Gruyere BCN Comunicació Corporativa, SL
amb un pressupost total de 652.559,07€ IVA inclòs.
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació del subministrament
de l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà” amb un pressupost de
licitació de 553.016,16 € IVA exclòs, pel procediment obert per més d’un
criteri i de conformitat amb el Plec de clàusules generals aprovat pel Ple del
Consell Comarcal del Pallars Jussà i de forma definitiva per Decret de
Presidència de 3 de novembre de 2009.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient.

Vistos els articles 9 i 134 i següents de la Llei 30/2007 de contractes del
sector públic, modificada per la Llei 34/2010 de 5 d’agost, els articles 273
al 280 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de la Llei 8/87,
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.3 i) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 d’octubre de 2011 i resta de legislació
de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques redactats per la contractació del
subministrament de l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà” amb
un pressupost de licitació de 553.016,16 € IVA exclòs, pel procediment
obert per més d’un criteri.
SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per més d’un
criteri per la contractació del subministrament de referència. I condicionarla a l’aprovació definitiva del projecte executiu i al reconeixement de
l’ingrès pressupostari de part de la despesa.
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 126 de la
Llei de Contractes del Sector Públic, pel termini de 52 dies, mitjançant
anunci publicat al DOUE, al BOE, al DOGC, al BOP i al perfil del
contractant la convocatòria del procediment de referència.
QUART.- Facultar el President per donar compliment al present acord.
Novè.- Sol·licitud de subvenció al Departament d’empresa i ocupació
per al projecte INICIA. Exp. 409/2011
Vista l’Ordre EMO/264/2011, de 27 de setembre, de modificació de
l’Ordre TRE/600/2010, de 14 de desembre, per la qual s’estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvencions de suport als
programes d’àmbit local de foment i assessorament a la creació
d’empreses, als projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació
d’empreses (entitats col·laboradores de la Direcció General d’Economia

cooperativa i Creació d’Empreses, denominades INICIA: per la creació
d’empreses) i s’obre la convocatòria per a l’any 2011.
Vist el Pla de treball de les activitats a desenvolupar, durant l’anualitat
2011, en l’àmbit local de foment i assessorament a la creació d’empreses,
que consta a l’expedient, amb un pressupost total de 54.300,00 €.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) i (2.3
j) del Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6
d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 d’octubre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President i del Ple, per
unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Pla de treball de les activitats a desenvolupar,
durant l’anualitat 2011, en l’àmbit local de foment i assessorament a la
creació d’empreses, que consta a l’expedient, amb un pressupost total de
54.300,00 €.
SEGON.- Sol.licitar al Departament d’Empresa i Ocupació una subvenció
de suport als programes d’àmbit local de foment i assessorament a la
creació d’empreses. INICIA, per import de 43.440,00 €.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Desè.- Contractació de l’obra “Millores a la deixalleria comarcal i nau
per camions del servei de gestió de residus municipals del Pallars
Jussà”.
Vist l’acord GOV/186/2010, de 19 d’octubre, d’aprovació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2011, publicat en el DOGC núm.
5745 el dia 29 d’octubre de 2010, que inclou l’actuació núm. ET-2011/723
titulada “Millores a la deixalleria comarcal i nau per a camions del servei
de gestió de residus municipals del Pallars Jussà”.
Vist l’informe redactat pel tècnic del Consell Comarcal Sr. Benjamí
Puigarnau, que consta a l’expedient, amb la proposta d’executar aquesta
actuació per administració.

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 d’octubre de 2011 i resta de legislació
de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
7 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Determinar que l’execució de l’obra núm. ET-2011/723
titulada “Millores a la deixalleria comarcal i nau per a camions del servei
de gestió de residus municipals del Pallars Jussà” és realitzarà per
administració.
SEGON.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Onzè.- Devolució de fiances.
Atès que la Fundació Pere Tarrés ha sol·licitat al Consell Comarcal del
Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per
respondre del compliment de la contractació que es descriu a continuació i
per l’import que s’indica:
Títol del servei: Curs de Treballadors/es Familiars
Import: 1.550,00 €

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 4 d’octubre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar la Fundació Pere
Tarrés per respondre del compliment de la contractació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: Curs de Treballadors/es Familiars
Import: 1.550,00 €

SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, es fa constar que
durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut reflectir
expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat corresponent.
En compliment de l'article 110 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària habilitada,
Vistiplau
El President,

