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ACTA DEL PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS I VEÍNES DE L’EMD 

BELLATERRA CELEBRADA EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EL DIA 18 DE 

MARÇ DE 2019 

A Bellaterra, sent les vint hores i trenta minuts del dia 18 de març de 2019, es 

reuneixen en la Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns i Veïnes de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària 

extraordinària per tractar els assumptes de l’ordre del dia de la seva 

convocatòria que a continuació es relacionen: 

Presideix la sessió el Sr. President RAMON ANDREU ATIK (GpB) assistint 

també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

JULIA VILAPLANA ALGUÉ (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

GUILLEM NADAL VICENTE (GpB) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (PDeCAT) 

ANTONIA LLADOC LABRADOR (PDeCAT)       

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal) 

La Sra. Laura Benseny Cases, regidora de Relacions Institucionals amb l’EMD 
Bellaterra excusa la seva absència. 
 
La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter 

d’extraordinària i en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna 

fe la Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 

S’acorda no aprovar les actes de les sessions anteriors fins que no estiguin 

repassades pels vocals davant la Secretaria de l’Entitat. 

 

02.- Ratificació del Decret de Presidència 18/2019 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra eleva a la 

Junta de Veïns, la ratificació del Decret de Presidència 18/2019. 

“Decreto de Presidencia 18/2019 
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Atendido que la comparecencia de esta Entidad Municipal Descentralizada de 

Bellaterra en los procesos judiciales debe hacerse por medio de procurador, 

conforme a lo establecido en el art. 23.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento civil (LEC), y que su apoderamiento de representación ha de 

estar autorizado por notario o ser conferido por comparecencia en sede judicial 

apud acta en cada proceso o procedimiento concreto, para evitar este 

inconveniente se ha considerado conveniente el otorgamiento de la 

representación de esta Entidad a través de procuradores y mediante poder 

general para pleitos autorizado por notario. 

Considerando que la representación de la Entidad Municipal Descentralizada 

de Bellaterra viene atribuida al Presidente, según lo establecido en los arts. 

83.1 y 53.1.a) y k) del Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local 

de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, y en uso 

de las atribuciones conferidas por los preceptos legales citados, vengo en 

disponer: 

PRIMERO.- Otorgar la representación procesal de la Entidad Municipal 

Descentralizada de Bellaterra mediante el oportuno poder notarial con las 

facultades a que se refiere el art. 25.1 y 2 LEC, en cualquier clase de 

jurisdicción y en cualquier acto procesal, así como para representar y 

comparecer ante cualquier otra Autoridad, Fiscalía, Delegación, Junta, Jurado, 

Administración autonómica o estatal, y cualesquiera otras entidades locales, 

organismos autónomos y entes o Registros públicos, con expresa facultad para 

sustituir el presente poder a favor de terceras personas de su libre elección y 

solicitar copias de estos poderes, a favor de los siguientes procuradores: 

A.- De la demarcación de Sabadell y Cerdanyola del Vallès: MARÍA DEL MAR 

TULLA MARISCAL DE GANTE, MÓNICA LÓPEZ MANSO, EMMA FRIGOLA 

CASALI, PEDRO BARRI PAJARO. 

B.- De la demarcación de Barcelona: JORDI PICH MARTÍNEZ, FRANCISCO 

TOLL MUSTEROS, CARMEN MIRALLES FERRER, CARMEN MUÑOZ 

VENCES, IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO, MIGUEL ÁNGEL MONTERO 

REITER 

C.- De la demarcación de Madrid: JOSÉ RAMÓN REGO RODRÍGUEZ, 

ADOLFO MORALES HERNÁNDEZ-SANJUÁN, JAVIER SEGURA ZARIQUIEY, 

MARÍA DEL CARME CARARACH GOMAR 

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Junta de Vecinos como órgano colegiado de esta 

Entidad Municipal en la próxima sesión plenaria que se convoque. 
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Así lo dispone en Bellaterra, a 7 de marzo de 2019, el Sr. Presidente de esta 

Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra, el Sr. Ramon Andreu Atik, 

ante mí, la Secretaria, que doy fe y certifico. 

El vocal d’ERC-Acord Municipal, Sr. Joaquim Oltra, fa l’observació que al 
Decret consta “Donar compte a la Junta de Veïns” i no la ratificació del mateix. 
 
S’accepta l’esmena. On diu “Donar compte a la Junta de Veïns”, ha de dir 
Ratificar per la Junta de Veïns. 
 
 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de PDeCat i una abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal. 

 

03.- Ratificació del Decret de Presidència 19/2019 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra eleva a la 

Junta de Veïns, la ratificació del Decret de Presidència 19/2019. 

Decreto de Presidencia 19/2019 

“Atendido que es el día de la fecha y no consta que por el Ayuntamiento de 

Cerdanyola del Vallés se haya dado cumplimiento a la obligación de pago de la 

aportación económica correspondiente a este primer semestre de 2019 

establecida en el apartado IV de las Bases reguladoras de la prestación de 

servicios, funcionamiento y financiación de esta EMD Bellaterra, aprobadas por 

la referida entidad local en su sesión plenaria de 21/07/2005. 

Atendido a que según la expresada base de financiación el pago de la 

aportación económica anual debe hacerse anticipadamente dividida en dos 

términos semestrales en los meses de enero y julio. 

Considerando que corresponde a esta Presidencia la representación de esta 

Entidad Municipal Descentralizada, así como la atribución de ejercer las 

acciones judiciales y su defensa en las materias de su competencia y en caso 

de urgencia también las de competencia de la Junta de Vecinos, según lo 

establecido en el art. 53.1.k), en relación con el art. art. 83.1, ambos del Texto 

refundido de la Ley municipal y de Régimen Local de Cataluña, aprobado por 

Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril. 

 

DISPONGO 

Primero.- Interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 

la Alcaldía del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès de 27/02/2019, 
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notificada en el día de hoy, por la que se aprueba la aportación económica 

municipal correspondiente al primer semestre de 2019, de manera parcial, en lo 

que se refiere a la no aprobación de los intereses correspondientes (que debe 

comprender) y al tiempo en que se adopta (que no lo debe ser en el mes de 

marzo, sino en el de primero del mes de enero de cada ejercicio económico, 

cuando se trata de la aportación correspondiente al primer semestre). 

Segundo.- Solicitar ante el órgano jurisdiccional correspondiente la medida 

cautelar en que se ordene al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el pago 

inmediato, dadas las circunstancias concurrentes de especial urgencia, dada la 

fecha en que estamos y toda vez que la financiación para la prestación de los 

servicios encomendados a esta Entidad Municipal viene dada por la aportación 

económica anual establecida en la base IV de las reguladoras de la prestación 

de servicios, funcionamiento y financiación de 21 de julio de 2005. 

Tercero.- Hágase uso del poder general para pleitos otorgado en el día de ayer 

por cualquiera de los procuradores a quienes en los mismos se les ha conferido 

la representación procesal. 

Cuarto.- Dar cuenta a la Junta de Vecinos como órgano colegiado de esta 

Entidad Municipal en la próxima sesión plenaria que se convoque. 

Así lo dispone en Bellaterra, a 8 de marzo de 2019, el Presidente de esta 

Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra, el Sr. Ramon Andreu Atik, 

ante mí, la Secretaria, que doy fe y certifico.” 

El vocal d’ERC-Acord Municipal, Sr. Joaquim Oltra, fa l’observació que al 
Decret consta “Donar compte a la Junta de Veïns” i no la ratificació del mateix. 
 
S’accepta l’esmena. On diu “Donar compte a la Junta de Veïns”, ha de dir 
Ratificar. 
 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de PDeCAT i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal. 

 

4.- Proposta de resolució per a la declaració d’ofici de nul·litat de ple dret 
de acte administratiu de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra d’aprovació definitiva de la instal·lació i 
posterior utilització de dispositius de videocàmeres per al control, la 
regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies públiques de 
Bellaterra. 

Identificació de l’expedient 
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La revisió d’ofici de la instal·lació i posterior utilització de dispositius de 
videocàmeres per al control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit 
en les vies públiques de Bellaterra 
 

Antecedents de fet 

1. En la sessió de 2 d’abril de 2014, la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada (EMD) de Bellaterra va acordar l’aprovació definitiva de la 
instal·lació i posterior utilització de dispositius de videocàmeres per al control, la 
regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies públiques de 
Bellaterra. 
 
2. En la sessió de 27 d’octubre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola 
va acordar sol·licitar a l’EMD de Bellaterra la revisió d’ofici del seu acord de 2 
d’abril de 2014, així com la resta d’actes dictats com a conseqüència d’aquest. 
La sol·licitud es fonamentava en les causes de nul·litat previstes en l’article 
62.1, apartats a), b) i e), de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC), en considerar que l’EMD era manifestament incompetent en matèria 
de videovigilància per al control del trànsit i per a garantir la seguretat pública, 
així com pel fet que la captació i gravació d’imatges incomplint la normativa 
dóna lloc a una vulneració dels drets a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge. 
 
També es considera que s’ha prescindit totalment i absolutament del 
procediment legalment establert per a la instal·lació de les videocàmeres per al 
control del trànsit i la seguretat ciutadana. Addicionalment, va sol·licitar la 
suspensió de l’execució de l’acte objecte de revisió. 
 
3. En data 28 de febrer de 2017 va tenir entrada en el Registre de l’EMD de 
Bellaterra la sol·licitud de revisió d’ofici de l’acord d’aprovació definitiva de 2 
d’abril de 2014, acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola el 27 d’octubre 
de 2016. 
 
4. Mitjançant Decret de la Presidència de l’EMD de Bellaterra, de 2 de març de 
2018, es va declarar caducat el procediment de revisió d’ofici, en considerar 
que havien transcorregut sis mesos des del seu inici sense resolució expressa 
del procediment.  
 
5. Mitjançant Decret de la Presidència de l’EMD de Bellaterra de 19 d’abril de 
2018 es va iniciar l’obertura de l’expedient de revisió d’ofici, a instància de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Així mateix, es va sol·licitar l’emissió 
d’un informe a l’empresa encarregada del manteniment del servei de captació 
d’imatges i de la secretària interventora de l’EMD. 
6. El 5 de maig de 2018 la secretària interventora va emetre un informe jurídic 
on proposava la suspensió de l’acte objecte de revisió, però informava 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici sol·licitada, en considerar que l’acte no 
incorria en cap dels supòsits de nul·litat previstos en l’actual article 47.1 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
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7. Figura incorporat a l’expedient l’informe emès per l’empresa encarregada del 
manteniment del servei de captació d’imatges. En aquest s’informa, entre 
d’altres qüestions tècniques, que l’EMD de Bellaterra disposa d’un sistema per 
a l’aportació de dades sobre la matèria de mobilitat i la vigilància del bé públic, 
d’acord amb les seves competències en mobilitat, ordenació i regulació del 
trànsit, així com de vigilància del bé públic. 
 
8. Mitjançant ofici de la secretària interventora de l’EMD de Bellaterra de 4 de 
juliol de 2018 es va atorgar un termini a l’Ajuntament de Cerdanyola per a 
presentar-hi al·legacions en el tràmit d’audiència. 
 
9. El 27 de juliol de 2018, l’Ajuntament de Cerdanyola va presentar un escrit 
d’al·legacions, on reiterava la pretensió inicial sobre la base de les mateixes 
causes de nul·litat. Així mateix, considerava que l’informe emès per l’empresa 
encarregada del manteniment del servei de captació d’imatges era una mera 
descripció tècnica del sistema instal·lat que confirmava algun dels aspectes 
exposats en la sol·licitud de revisió d’ofici. També destacava que l’informe de la 
secretària interventora de 5 de maig de 2018 no examinava cap dels motius de 
nul·litat al·legats. 
 
10. Juntament amb l’escrit d’al·legacions s’aporta la Interlocutòria d’11 de gener 
de 2018, de concessió de la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de 
l’execució de l’acte, en el marc del recurs presentat per l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona. 
 
11. Per part actora Ajuntament de Cerdanyola es va sol·licitar el 31 de maig de 
2018 l'adopció de la mesura cautelar urgent inaudita parte consistent en la 
suspensió de l'executivitat del Decret 14/2018, de 20 de març, del president de 
la EMD BELLATERRA, i l'Acord de la Junta de Veïns de 12 d'abril de 2018. 
Que l'11 de gener de 2018 va dictar Auto que acordava la mesura cautelar 
consistent a deixar inactius dispositius de càmeres de vídeo establerts en virtut 
de l'Acord de la Junta de Veïns de 2 d'abril de 2014 la entitat. 
 
12. Per Decret de la Presidència de 26 de setembre de 2018 es va acordar  
traslladar l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora per a l’emissió del seu 
informe, així com suspendre el termini per a resoldre el procediment fins a 
l’emissió d’aquest dictamen o fins al transcurs del termini per a emetre’l. 
 
13. en data de 24 de febrer de 2019 la Comissió Jurídica Assessora va emetre 
el dictamen 44/2019. 
 
Fonaments de dret 

I.- En la seva petició de revisió d’ofici, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
sosté que l’EMD de Bellaterra no té competència per a adoptar l’acord, de 2 
d’abril de 2014, d’aprovació definitiva de la instal·lació i posterior utilització de 
videocàmeres per al control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit 
en les vies públiques de Bellaterra.  
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No obstant, els arguments establerts en l’informe de la CJA, alguns dels quals 
no considerem com a correctes a la vista de la normativa vigent, el que 
estableix l’Estatut d’Autonomia, el règim específic de les Entitats Locals a 
Catalunya segons el TRLMRL de Catalunya, i en concret les normes de creació 
d’aquesta EMD  en relació al règim transitori de LRSAL, i al fet que la pròpia 
dicció de l’art. 7 del TRLT i la mateixa llei es refereix indistintament a entitats 
locals i ajuntaments en molts del seus articles, i dels que per tant, sols es pot 
inferir que no son competents les EMD en aquelles matèries, dins de la 
descentralització de competències del art. 82 del TRLMRL, que són exercides 
per policia local. I és en aquesta definició en la que s’ha d’entendre únicament 
la limitació de l’art. 82 TRLMRL i la constitució de l’EMD, es a dir, l'article 7 que 
parla de les competències dels municipis i ens diu que: “Correspon als 
municipis”  i per tant, no impedeix la seva descentralització. L’excepció es que 
el paragraf a) parla de “la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per 
mitjà d'agents propis”, matisant, de manera separada i sense necessitat 
d’intervenció de “agents propis” la denúncia de les infraccions que es 
cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui 
expressament atribuïda a una altra Administració, atès que en aquest cas, 
la transferència de la competència per part del TRLMRL en el seu art. 82 es 
plenament vigent, doncs com és ben sabut les sancions de trànsit no només es 
poden imposar pels agents de la policia sinó també per denuncia previ la 
tramitació corresponent. De fet la separació en la redacció de la norma fa 
entendre clarament  
 
Ara be, entenen que la resta de manifestacions de l’informe afecten certamen a 
la validesa de l’acord, i en el ben entès que l’¡administració te com a finalitat el 
compliment de la llei, es procedent acordar la nul·litat de l’acte revisat. 
  
II.- La resta de fonaments del Dictamen de la Comissió Jurídica referit, que 
finalitza establint “En conclusió, aquesta Comissió ha d’informar favorablement 
sobre la revisió d’ofici de l’acte objecte del procediment que s’examina, per 
concurrència de les causes de nul·litat recollides en les lletres a), b) i e) de 
l’LRJPAC”  
 
 
Es per això que es proposa al ple 

Primer.- Entendre l'acord la instal·lació i posterior utilització de dispositius de 
videocàmeres per al control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit 
en les vies públiques de Bellaterra pres per sessió de 2 d’abril de 2014, la Junta 
de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra, com nul 
de ple dret segons l'article 47 de  de la Llei 39/2015 actual. 

Segon.- Disposar la remissió d’aquest acord al Jutjat de lo Contenciós 
administratiu de Barcelona número 11, dins del recurs contenciós administratiu 
386/2018, als efectes escaients, tot i sol·licitar la finalització del mateix per 
manca de l’objecte. 

Tercer.- Disposar el preceptiu pel compliment de l’acord. 

Quart.- Notificar l’acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 
vots a favor de PDeCAT i un vot a favor d’Esquerra Republicana – Acord 
Municipal. 

 

05.- Acord per l’aprovació de la proposta de l’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallés sobre l’estacionament amb limitació horària a la Plaça del Pi de 

Bellaterra. 

Atès que la Plaça del Pi de Bellaterra és un punt de molta afluència per la seva 

Estació de Ferrocarrils i per la seva Zona Comercial. 

Atès al fet que el nombre de places d’estacionament és insuficient per donar 

sortida a la demanda de vehicles privats, como així ho dictamina l’informe de la 

Policia Local(Ref. PZ-019-2018) de 31 de desembre de 2018. 

Atès que l’ordenança per la qual es pretenia regular l’establiment en aquesta 

zona aprovada de manera definitiva per la Junta de Veïns d’aquesta EMD 

Bellaterra en la seva sessió plenària del 21/01/2013 va ser impugnada per 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i anul·lada per Sentència núm. 

635/2014, de 14 de juliol, de la Secció Primera de la Sala del Contenciós-

Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 

819/2013, en entendre i interpretar que competeix a l’EMD Bellaterra 

l’ordenació i control del trànsit a las seves vies urbanes, però que no té 

competència per a la regulació dels usos. 

Atès que sobre la base del referit informe de la Policia Local, aquesta ha 

formulat amb data 24 de gener de 2019 la proposta d’estacionament amb 

limitació horària que resta en l’expedient en ús de les competències que a 

l’Ajuntament li atribueix la lletra b) de l’art. 7 del Text refós de la Llei sobre 

trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre 8TRLTSV). 

 

Considerant que, d’acord amb el que estableix la lletra D= de l’apartat III, de les 

Bases reguladores de la prestació de serveis d’aquesta EMD Bellaterra, 

aprovades per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en la sessió plenària de 

21 de juliol de 2005, és competència de l’EMD Bellaterra exercir “la 

competència de regulació i ordenació del trànsit de vehicles i persones dins del 

seu nucli d’actuació”. 

 

ACORDEM: 
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PRIMER: Donar conformitat i aprovar la Proposta d’estacionament amb 

limitació horària per la Plaça del Pi de Bellaterra de 24 de gener de 2019 

proposada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés i que resta a l’expedient. 

SEGON: Disposar l’establiment de l’estacionament amb limitació horària per la 

Plaça del Pi de Bellaterra que proposa l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 

en us de la competència de regulació i ordenació del trànsit de vehicles que 

l’atribueix a aquesta EMD Bellaterra la lletra D) del apartat III) de las Bases 

reguladores de la prestació de serveis, funcionament i finançament aprovades 

per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en sessió plenària de 21 de juliol de 

2005  

TERCER: Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés, al 

Regidor de mobilitat del Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola, al Cap de la 

Policia Local de Cerdanyola i als començos de la Plaça del Pi de Bellaterra. 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de PDeCAT i un vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal. 

 

06.- Proposta d’aprovació dels criteris per els canvis de noms de carrers i 

places de Bellaterra. 

Atès l’EMD Bellaterra és l’Ens local competent  de proposar canvis el de noms 

de carrers i places de Bellaterra tal com reculen les Bases que regulen la 

prestació de serveis i funcionament de l’EMD Bellaterra. 

Atès que el canvi de nom d’un carrer o plaça te unes importants conseqüències 

i inconvenients logístics i documentals per els veïns afectats. 

ACORDEM: 

Primer: Aprovar els criteris per els canvis de noms de carrers i places de 

Bellaterra. 

Segon: Comunicar aquest acord a les associacions i als veïns i veïnes de 

Bellaterra. 

Criteris per el canvi de nom dels Carrers i Places de Bellaterra 

El Govern de l’EMD Bellaterra, proposarà a l’Ajuntament de Cerdanyola un 

canvi de nom dels seus carrers o places sempre que es compleixin els 

següents criteris: 

1- Que ho sol·licitin més del 50% dels veïns empadronats al carrer o plaça 
de Bellaterra afectat. Aquest tràmit es realitzarà presentant a l’EMD una 
instancia amb la sol·licitud de canvi de nom i la proposta del nou nom 
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acompanyada de les dades i les signatures dels veïns afectats. Les 
dades han d’incloure Nom Cognoms i fotocopia del DNI  

 

2- Que el nou nom proposat per els veïns no tingui connotacions polítiques. 
 

El Govern de l’EMD aprovarà la proposta en el primer ple ordinari posterior a la 

presentació de la sol·licitud. 

Votació: S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots a favor de PdeCAT i un vot en contra d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal. 

 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint-i-

dos hores del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, 

CERTIFICO. 

 

 

EL PRESIDENT,                                                      Dono fe, 

Ramon Andreu Atik                                                  La Secretària-interventora             

 

 

 

 

 

 


