ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 12 DE JUNY DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000006
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 12 DE JUNY DE 2019
Hora d’inici: 19:45 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:
Àstrid Desset Desset, Alcaldessa
Josep Casadellà Turon, 1r Tinent Alcalde
Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent Alcalde
Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde
David Bohigas Vilalta, Regidor
Marta Triadó Margarit, Regidora
Neus Moragas Fontané, Regidora
Sergi Sau Riera, Regidor
Pere Espinet Coll, Regidor
Esteve Callis Prat, Regidor
Anna Carrillo Oriol, Regidora
Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora
Amb veu i sense vot:
Leonor Martinez Lacambra, Interventora
Eugènia Iglesias Berini, Secretària accidental
Han excusat la seva absència:
Ernesto Luz Aurich, Regidor

Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària accidental ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè
es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del
dia.
1. Ratificar l’aprovació del model declaració de béns i drets.

1. Ratificar el Decret número 530 d’aprovació del model de declaració de béns i
drets:

Identificació de l’expedient:
=» Antecedents de fet
Vist el Decret número 530 de 31 de maig de 2019, que literalment diu:
DECRET
Constitució nou ajuntament
Antecedents de fet
Vist que el passat 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals convocades
mitjançant Reial Decret 209/2019, de 1 d’abril.
Vist l'informe emès per la secretària municipal, de data 30 de maig de 2019 referent a
la liquidació de l'actual ajuntament i constitució i autoorganització del nou ajuntament
derivat de les eleccions locals.
Legislació aplicable
Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.
Resolució
Per tot això exposat, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el model de declaració de béns i drets, el qual serà ratificat a la
propera sessió plenària que se celebri. I que inclou:
Document 1. Annex 1.1
Document 2. Annex 2.1
Document 3. Annex 3.1 i Annex 3.2
SEGON.- Facilitar a tots els regidors de la Corporació Municipal tant els cessants com
els que hagin de prendre possessió, el model en format editable de declaració de béns
i interessos integrat pels tres documents que es detallen en l'apartat anterior i que
consten com a annexos del present decret; cal que es respecti el literal del model
aprovat.
Aquesta documentació s'haurà d'emplenar i presentar davant la Secretària General de
l'Ajuntament abans del proper 14 de juny de 2019.
Totes aquestes declaracions han d'anar acompanyades de l'última liquidació de l'IRPF i
de l'impost de societats i, si escau, de l'impost sobre el patrimoni, quan el electe tingui
la condició de subjecte passiu d'aquests tributs.
En aquest cas, aquestes liquidacions s'hauran de presentar amb caràcter anual.
La secretària municipal, el dimecres 12 de juny a partir de les 17.00 hores es trobarà a
disposició de tots els regidors que vulguin presentar la declaració, presencialment o
electrònicament.
TERCER.- Informar que no obstant allò expressat al punt anterior, hi ha també la
possibilitat que els regidores i regidores s'acullin al que disposa l'article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que permet que els
membres de les corporacions locals que considerin, en virtut del seu càrrec,
amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, així com la dels
seus familiars, socis, empleats o persones amb les que tinguin relació econòmica o
professional, puguin realitzar la seva declaració de béns patrimonials davant la

secretaria de la diputació provincial, a l'efecte de la seva inscripció en el registre
especial d'interessos que a aquests efectes existeix en aquesta entitat local.
En aquest supòsit, els regidors i regidores que facin ús d'aquest procediment especial
només hauran d'aportar a la secretaria municipal un certificat simple i succint de
l'encarregat / a del registre provincial, acreditatiu d'haver complimentat en aquella
administració la seva declaració de béns patrimonials i que aquesta es troba inscrita al
registre provincial corresponent. En canvi, per imperatiu del que disposa la redacció
actual d'aquest precepte de la Llei 7/1985, la declaració de les causes de possibles
incompatibilitats o de qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics s'ha d'efectuar, necessàriament, en aquest ajuntament.
També s'informa que les declaracions es realitzen sota la responsabilitat única i
exclusiva dels/ de les declarants, sens perjudici de qualsevol tipus de responsabilitat en
què poguessin incórrer en cas de presumptes falsedats en document públic.
QUART.- Facilitar a tots els regidors de la Corporació Municipal tant els cessants com
els que hagin de prendre possessió, extracte de l'informe emès per la informàtica
municipal amb els aparells electrònics que s'han posat a la seva disposició.
-

En relació amb els regidors cessats se sol·licita que en els propers deu dies es
procedeixi al retorn dels mateixos davant la informàtica municipal que emetrà
rebut al respecte.

-

En relació amb els regidors cessats però que continuen la següent legislatura
com els nous regidors que han de prendre possessió, caldrà que emetin escrit
exposant quines són les necessitats que tenen a nivell de disposar de nous
aparells electrònics per desenvolupar el seu càrrec; aquest serà valorat per la
informàtica municipal i si s'escau, es farà la procedent compra.

CINQUÈ.- Inscriure les declaracions que s'aportin al Registre de Béns Patrimonials de
l'Ajuntament d'Anglès i publicar les dades que procedeixin per donar compliment a la
Llei de Transparència.

SISÈ.- Notificar el present acord a tots els regidors de la Corporació Municipal tant els
cessants com els que hagin de prendre possessió.
SETÈ.- Comunicar el present acord a la informàtica municipal.
Annex 1.1. Membres electes
REGISTRE

D’INTERESSOS:

SECCIÓ

1a

CAUSES

DE

POSSIBLE

INCOMPATIBILITAT I SOBRE ACTIVITATS QUE PROPORCIONIN O PUGUIN
PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS
DADES IDENTIFICATIVES
Nom

i

DNI

cognoms
Electe

per

Partit

l’Ajuntament

Judicial

d’Anglès
Mandat

Anys

representatiu

Llista
electoral

MOTIU DECLARACIÓ
Presa de possessió □ Cessament □ Variacions □
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del
règim local, formulo la següent:
DECLARACIÓ
A) Que no estic incurs/a en cap causa d'incompatibilitat de les previstes en la
legislació vigent.
B) Que a continuació detallo els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em
poden proporcionar ingressos econòmics:

B.1 ACTIVITATS PÚBLIQUES
B.1.1 CÀRRECS QUE EXERCEIX AMB CARÀCTER INSTITUCIONAL O PER ALS QUALS
HA ESTAT DESIGNAT/DESIGNADA PER LA SEVA CONDICIÓ DE MEMBRE DE
L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS, AMB CARÀCTER UNIPERSONAL I/O EN ÒRGANS
COL·LEGIATS DIRECTIUS O CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ, ORGANISMES I/O
EMPRESES DE CAPITAL PÚBLIC
Organisme

Càrrec

□Res a declarar en aquest epígraf

B.2 ALTRES ACTIVITATS PÚBLIQUES I CÀRRECS INSTITUCIONALS
B.2.1 LLOCS PROFESSIONS O ACTIVITATS
Organisme / Empresa pública / Fundació

Lloc/professió

□Res a declarar en aquest epígraf
B.2.2 CÀRRECS EN CAMBRES O COL·LEGIS PROFESSIONALS
Corporació

Càrrec

□Res a declarar en aquest epígraf
B.2.3 PERCEPCIÓ DE PENSIONS DE DRETS PASSIUS O DE LA SEGURETAT SOCIAL

Organisme pagador

Concepte

□Res a declarar en aquest epígraf
B.2.4 ALTRES CÀRRECS INSTITUCIONALS
Òrgan

Càrrec

□Res a declarar en aquest epígraf
B.3 ACTIVITATS PRIVADES
B.3.1 ACTIVITATS PER COMPTE PROPI
Empresa

Domicili social

NIF

Activitat

Càrrec

empresa

□Res a declarar en aquest epígraf
B.3.2 ACTIVITATS PER COMPTE D'ALTRI
Empresa

Domicili social

NIF

Activitat
empresa

□Res a declarar en aquest epígraf

Càrrec

B.3.3 EXERCICI DE CÀRRECS AMB FUNCIONS DE DIRECCIÓ, REPRESENTACIÓ O
ASSESSORAMENT DE SOCIETATS MERCANTILS I CIVILS, FUNDACIONS I
CONSORCIS AMB FINALITAT LUCRATIVA
Societat/Fundació/Con

Domicili

sorci

social

NIF

Activitat

Càrrec

□Res a declarar en aquest epígraf
B.3.4 CÀRRECS I/O PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 10 % EN EL CAPITAL DEL/DE LA
DECLARANT, CÒNJUGE O PERSONA VINCULADA AMB ANÀLOGA RELACIÓ DE
CONVIVÈNCIA EFECTIVA DESCENDENTS SOBRE ELS QUALS S'EXERCEIXI LA
REPRESENTACIÓ

LEGAL,

SUBMINISTRAMENTS,

EN

QUALSEVOL

EMPRESES

D'OBRES,

SERVEIS

QUE

LA

NATURALESA,

SIGUI

SEVA

O

CONCERTADES AMB EL SECTOR PÚBLIC ESTATAL, AUTONÒMIC O LOCAL
Empresa

NIF

Participació

Titular

Parentiu

□Res a declarar en aquest epígraf
B.4. QUALSEVOL ALTRA REMUNERACIÓ AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTOS DE
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ELS SEUS ORGANISMES O EMPRESES
Organisme/Empr
esa

Domicili social

NIF

Activitat

Càrrec

B.5. RELACIÓ D'ACTIVITATS I CÀRRECS QUE S'EXERCEIXEN, NO INCLOSOS EN
ELS APARTATS ANTERIORS, I PELS QUALS NO ES PERCEP CAP RETRIBUCIÓ,
INDEMNITZACIÓ O DIETA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
B.6 OBSERVACIONS, ACLARIMENTS O AMPLIACIÓ DE DADES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
C) Em comprometo a modificar la present declaració durant el període de l'actual
mandat representatiu, realitzant les declaracions complementàries necessàries per
consignació de les variacions que es produeixin en el Registre d’Activitats de
l’Ajuntament.
Anglès,
El/La declarant,
DILIGÈNCIA: per fer constar que la present declaració de
causes de possible incompatibilitat i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics,
formulada en acompliment del que disposa l'art. 75.7 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local, ha estat
signada, davant meu i en la data que s'hi indica, pel regidor
Ho certifico,
La secretària
Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament. L’Ajuntament d’Anglès és el Responsable del tractament
de les dades obt ingudes per mitjà d’aquestes declaracions. La informació quedarà
custodiada a la Secretaria (art. 3.2.k Reial Decret 128/2018, de 16 de març).

Finalitat del tractament. Registrar les declaracions d’act ivitats i béns dels càrrecs
electes i alts càrrecs com a conseqüència del seu nomenament, d’acord amb la
normat iva de règim local. Publicar parcialment la informació al Portal de
Transparència o Seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb la normat iva de
transparència.
Legit imació. Compliment d’obligacions legals establertes principalment als art icles
75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 11.1.b i 56.2 de
la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Dest inataris: Persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat
act iva o el dret d’accés previstos a la normat iva de transparència.
Conservació de les dades. Les dades personals es conservaran en els termes indicats
per la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. Deixaran de publicar-se
en el portal de transparència en el moment de cessar en el càrrec.
Drets. Podeu exercir els drets d’accés, rect ificació, supressió, oposició al tractament i
limitació del tractament de les dades adreçant-vos a la Secretaria.
Podeu obtenir més informació sobre la política de protecció de dades a la web i seu
electrònica de l’Ajuntament o bé adreçant-vos al Delegat de Protecció de Dades.
Amb la signatura d’aquest document declaro estar informat/da del tractament de les
meves dades, de la normat iva que regula la publicitat de la declaració d’act ivitats,
béns i interessos i de la informació personal que serà objecte de publicació als efectes
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de la Llei 19/2014,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Annex 2.1 Membres electes
REGISTRE D’INTERESSOS: SECCIÓ 2a BÉNS PATRIMONIALS
DADES IDENTIFICATIVES

Nom

i

DNI

cognoms
Electe

per

Partit

l’Ajuntament

judicial

d’Anglès
Mandat

Anys

Llista

representatiu

electoral

MOTIU DECLARACIÓ
Presa de possessió □

Cessament □

Variacions □

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del
règim local, formulo la següent
DECLARACIÓ
A) BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola i
anàlegs).
Tipus de bé

Localització %

Any

Títol

Registre

Número

Hipoteca

(municipi)

adquisició

adquisició

propietat

finca

vinculada

Propietat

□Res a declarar en aquest epígraf
B) BÉNS MOBLES
B.1) VEHICLES
Marca i model

Data/any adquisició

□Res a declarar en aquest epígraf
B.2) VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS
PROPIS (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres
valors equivalents)
Descripció

Entitat

□Res a declarar en aquest epígraf
B.3) VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)
Descripci

Entitat

Nombre títols

Societats participades

ó

□Res a declarar en aquest epígraf
B.4) DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI,
COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE
Entitat dipositària

%
Titularitat

□Res a declarar en aquest epígraf
B.5) ALTRES BÉNS MOBLES DE CARÀCTER ARTÍSTIC I/O CONSIDERABLE
VALOR ECONÒMIC (embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats,
drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
□Res a declarar en aquest epígraf
C) ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA SITUACIÓ PATRIMONIAL
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__
D) REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL
PATRIMONI I SOCIETATS
D.1) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES
FÍSIQUES, declaro:
□

Haver procedit a la liquidació per l’Impost sobre la renda de les persones
físiques corresponent al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia
del document d’ingrés o devolució (model 100 o document anàleg) o
certificació expedida per l’Agència Tributària (1).

□

No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar

obligat/da a fer-la.
(1) Si la declaració és conjunta, cal dissociar la informació del cònjuge (que només
siguin llegibles les dades del declarant)

D.2) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI, declaro:
□

Haver procedit a la liquidació per l’Impost sobre la renda de les persones
físiques corresponent al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia
del document d’ingrés o devolució (model 714 o document anàleg) o
certificació expedida per l’Agència Tributària.

□

No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar

obligat/da a fer-la.
D.3) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE SOCIETATS, declaro:
□

Aporto comprovant del document d’ingrés o devolució (model 200 o document
anàleg) de l’Impost corresponent al passat exercici, respecte de les societats en
les quals posseeixo més del 50 % del capital o tinc majoria de vot en la presa de
decisions.

□

Declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50 % del capital
social, ni tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat

E) Em comprometo a modificar la present Declaració durant el període de l'actual
mandat representatiu, realitzant les declaracions complementàries necessàries
per consignació de les variacions que es produeixin en el Registre d’Activitats
de l’Ajuntament.
Anglès,
El/La declarant,
DILIGÈNCIA: per fer constar que la present declaració
de béns patrimonials, formulada en acompliment del
que disposa l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
Bases del règim local, ha estat signada, davant meu i
en la data que s'hi indica, pel regidor

Ho certifico,
La secretària

Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament. L’Ajuntament d’Anglès és el Responsable del tractament
de les dades obt ingudes per mitjà d’aquestes declaracions. La informació quedarà
custodiada a la Secretaria (art. 3.2.k Reial Decret 128/2018, de 16 de març).
Finalitat del tractament. Registrar les declaracions d’act ivitats i béns dels càrrecs
electes i alts càrrecs com a conseqüència del seu nomenament, d’acord amb la
normat iva de règim local. Publicar parcialment la informació al Portal de
Transparència o Seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb la normat iva de
transparència.
Legit imació. Compliment d’obligacions legals establertes principalment als art icles
75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 11.1.b i 56.2 de
la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Dest inataris: Persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat
act iva o el dret d’accés previstos a la normat iva de transparència.
Conservació de les dades. Les dades personals es conservaran en els termes indicats
per la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. Deixaran de publicar-se
en el portal de transparència en el moment de cessar en el càrrec.
Drets. Podeu exercir els drets d’accés, rect ificació, supressió, oposició al tractament i
limitació del tractament de les dades adreçant-vos a la Secretaria.
Podeu obtenir més informació sobre la política de protecció de dades a la web i seu
electrònica de l’Ajuntament o bé adreçant-vos al Delegat de Protecció de Dades.

Amb la signatura d’aquest document declaro estar informat/da del tractament de les
meves dades, de la normat iva que regula la publicitat de la declaració d’act ivitats,
béns i interessos i de la informació personal que serà objecte de publicació als efectes
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de la Llei 19/2014,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

ANNEX 3.1. RESUM DE LES DECLARACIONS D’ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS.
Per cada declaració presentada es complimentaran els següents camps:
Nom Càrrec/lloc de treball

Activitats

públiques,

càrrecs Activitats privades

Càrrecs i/o participació superior al 10%

institucionals i pensions

en societats

ANNEX 3.2. RESUM DE LES DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS
Per cada declaració presentada es complimentaran els següents camps:
Patrimoni immobiliari
Nom

Tipu %

Càrrec/llo s
c
treball

de

Titularitat

Municipi Any

Automòbils
Hipotec Marca i Any

Adquisici a
ó

Dipòsits bancaris

model

Codi

Accions Participacions
Tipu %

matriculació

entitat s

/Adquisició

s

Titularitat

Valors

% Societat % societat Tipus Entitat
participade
s

Així ho mana i signa la Sra. Alcaldessa en funcions, i jo la Secretària accidental, ho
cert ifico.”=

Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 12 de juny de 2019.

Proposta d’acord
Per tot l’exposat, es proposa al Ple el següent
ACORD
PRIMER.- RATIFICAR el DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 530 DE 31 DE MAIG DE 2019”=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquest ple, és per donar compte d'un decret d'alcaldia en el qual és traslladava als regidors
entrants i sortints un model de declaració de béns. Aquests models de declaració de bens
suposo que us han estat traslladats hi s'han de fer arribar a la secretària de la corporació en
aquest cas la Geni, abans del dia 14 i és necessari per poder prendre possessió de l'acta de
regidor el proper dissabte. Aquests models han estat proposats directament per la secretària
la Senyora Sandra Pinos que en aquests moments està de baixa. Els heu vist?
Pren la paraula el senyor Sergi Sau:
Quan els heu passat?
Pren la paraula la senyora secretària accidentat:
Per e-notum.
Pren la paraula el Senyor Sergi Sau:
Vaig veure-hi masses coses. Ja ho cercaré.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
Cerca-la, omple-la i si la signes digitalment me l'envies. Total, és dir: els interessos que tens
d'on provenen, el patrimoni que tens, diners ...

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No hagués estat més senzill, pe exemple el tema dels cotxes deixar-ho amb la declaració de
la renda enlloc d'emplenar.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Això, és una cosa de la secretària, no hi he intervingut.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Hi ha coses que tens que emplenar que són complicades.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Crec que el registre d'aquest d'interessos i tot plegat, ella ha tret un model que és fa servir a
diferents llocs.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
D'acord, però hi ha el tema de cotxes i aquests conceptes, joies i diverses coses, a part d'això
i ha llocs a la província de Girona que tenen un mínim, mínim de 20.000 € a Girona per
exemple, aquí que posem, no sé, vull dir que són coses que …
Pren la paraula la senyora Alcaldessa.
El decret posa que s'ha d'adjuntar el IRPF. La declaració de renda s'ha d'adjuntar. Totes
aquestes declaracions han d'anar acompanyades de l'última liquidació del IRPF, o sigui la
renda, l'impost de societats si s'escau i l'impost del patrimoni també si s'escau. Per tant si no
feu la renda ho tindreu que preguntar. En tot cas és tracta de donar compte d'aquest decret.
O Ratificar? Ratificar.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta i
Marta Triadó Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i
Neus Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga
Gimbernat i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Presidenta, aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària accidental, en dono fe.

