ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ
D’AMUNT
Data: 24 de maig de 2012
Caràcter de la sessió: ordinària
Horari: 20:30 a 22:45 hores, aproximadament.
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Hi assisteixen:
Rafael Bernabé Pérez, president
Ferran Gontán Ferrer, vocal
José Ramírez Alaya, vocal
Mossèn Josep Cardús Grau, representant de la Parròquia de Sant Mamet de
Corró d’Amunt
Manuel Forns Emilio, com a representant dels veïns i les veïnes de Corró
d’Amunt
Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt, que arriba quan
comença a debatre’s el cinquè punt de l’ordre del dia
Rafael Moyano Collado, del Club de Futbol de Corró d’Amunt
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet
Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de Corró d’Amunt
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina
Lluís Muñoz Lloret, secretari
Excusa la seva assistència: Ningú
Intervé el Sr. President, el Sr. Rafael Bernabé, per donar la benvinguda als
assistents i per agrair-los la seva presència a la sessió.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
A continuació, se sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la darrera sessió, el
qual s’aprova per unanimitat dels assistents, sense modificacions.
Pel que fa a la convocatòria de la sessió d’avui (que s’ha repartit, a domicili, a
tot el veïnat), el Sr. President pregunta al públic que assisteix a la reunió si
l’han rebuda i si l’han rebuda amb un mínim d’antel.lació.
En general, la resposta és que sí que ha arribat i que ha arribat amb antel.lació
INFORMACIONS DIVERSES.- Es procedeix a la lectura dels acords i
resolucions adoptats pels diferents òrgans de govern de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès des de la darrera sessió del Consell.
Acords del ple de l’ajuntament
Sessió del dia 27 de març de 2012

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST A QUE FA REFERÈNCIA
L’ARTICLE 7 DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL
QUAL ES DETERMINEN LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I ELS
PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MECANISME DE
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES ENTIATS
LOCALS.
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS
ARTICLES 90, 91, 192, 199 BIS, 206 I 236, PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ÚS
COMERCIAL
APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ
DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER
DEMANAR QUE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT I DE LES ANTIGUES
ESCOLES SIGUI DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL (BCIN)
MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN EN QUE S’ENCOMANA AL REGIDOR
D’HISENDA QUE POSI EN CONEIXEMENT DE LA SINDICATURA DE
COMPTES, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, DE LA FISCALIA GRAL. DE
CATALUNYA I DE L’OFICINA ANTIFRAU DETERMINADES SOSPITES DE
FRAU EN L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA ZONA ESPORTIVA DE
CORRÓ D’AMUNT.
Sessió del dia 26 d’abril de 2012
-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES
DE SUPORT A LA VAGA DE FAM PER LA LLENGUA QUE DES DE
L’ASSOCIACIÓ JUBILATS PER MALLORCA HAN DUT A TERME ELS SRS.
JAUME BONET MOLL I TOMEU AMENGUAL
-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES
A FAVOR DE L’ACOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA SOBRE EL MÓN AGRARI
-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER
L’ABOLICIÓ DE L’ÚS DE LES BALES DE GOMA
Sessió extraordinària del dia 14 de maig de 2012
APROVAR LA SOL·LICITUD DE L'OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG
TERMINI A QUÈ FA REFERÈNCIA EL REIAL DECRET LLEI 4/2012, PEL
QUAL ES DETERMINEN LES OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ I ELS
PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MECANISME DE
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES
ENTITATS LOCALS, UNA VEGADA EL MINISTERI D'HISENDA I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HA VALORAT FAVORABLEMENT EL PLA
D'AJUST PRESENTAT PER AQUEST AJUNTAMENT I FACULTAR AL
SENYOR ALCALDE PER A LA SEVA FORMALITZACIÓ
Acords de la junta de govern local
Sessió: 19 d'abril de 2012
AUTORITZAR al Club Ciclista Corró d’Amunt a l’organització de la prova Trek
12 Wild Wold Series (Open Nacional de Resistència de BTT), els propers dies
21 i 22 d’abril de 2012 a la finca de Can Camp de Corró d’Amunt
-APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE
10.000.- €, AL PLA SUPRAMUNICIPAL DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE
DROGUES I PROMOCIÓ DE LA SALUT, C17, CORRESPONENT A L’ANY
2012.
Sessió: 26 d’abril de 2012
APROVACIÓ DEL PROGRAMA "V CICLE D’ESPECTACLES AL CARRER.
ESTIU 2012", ELABORAT PEL TÈCNIC DE CULTURA, AMB APROVACIÓ DE
LA DESPESA CORRESPONENT, PER UN IMPORT TOTAL DE 13.250,00€,
EN EL BENENTÈS QUE LA MATEIXA SIGNIFICA UNA REDUCCIÓ DEL
35,05% EN RELACIÓ AL PRESSUPOST APROVAT EL 2011.
-APROVACIÓ DE COL·LABORACIÓ DE L'ÀREA D'INFÀNCIA I JOVENTUT
EN LA FASE DE SENYALITZACIÓ DE LA RUTA TURÍSTICA CULTURAL "EL
CAMÍ" AL SEU PAS PEL MUNICIPI
-ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A LA REALITZACIÓ DEL
SERVEI DE DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ AL MUNICIPI DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
Sessió: 3 de maig de 2012
-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'ADF MONTSENY-CONGOST I
ELS AJUNTAMENTS DE CÀNOVES I SAMALÚS, FIGARÓ - MONTMANY,
LA GARRIGA, L'AMETLLA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PLA D'INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
CONTRA INCENDIS FORESTALS 2012

AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CURSA OPEN DE
BARCELONA I OPEN INFANTIL KID CUP A LA FINCA CAN CAMP DE
CORRÓ D'AMUNT, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS, EL DIA 20 DE MAIG DE 2012
JUNTA DE GOVERN LOCAL 10 DE MAIG DE 2012

ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ I
DISTRIBUCIÓ DEL NOU BUTLLETÍ INFORMATIU MUNICIPAL
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA TITULADA “ARRANJAMENT I
MILLORA DELS APARCAMENTS MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS” I ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’EXERCICI
DE 2012, DE L’AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, RESOLUCIÓ
TES/441/2012 DE 28 DE FEBRER, PER A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID
RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE CE EN
OBRES PROMOGUDES PELS ENS LOCALS DE CATALUNYA.
APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A
L'ASSESSORAMENT TÈCNIC DELS DOS PROCESSOS PARTICIPATIUS A
IMPULSAR DURANT L'ANY 2012 PER PART DE L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS EN LA DEFINICIÓ DELS POSSIBLES USOS
DEL PARC DEL FALGAR I EL CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL
Junta de govern local 24 de maig de 2012
ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS A L'AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, INCLOSOS AL CATÀLEG DE SUPORT
ALS SERVEIS I ACTIVITATS LOCALS 2012
Una vegada finalitzada la lectura dels acords, el Sr. Bernabé s’ofereix a
respondre o aclarir qualsevol pregunta o dubte sobre els mateixos.
No hi ha cap intervenció
POSSIBLE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA
FESTA MAJOR
El Sr. Bernabé explica que ha posat aquest punt a l’ordre del dia per mirar de
concretar definitivament aquesta qüestió, de la qual ja fa temps que se’n parla
però que, com s’ha dit, no s’ha arribat a decidir del tot.
Després de justificar la conveniència que, al seu entendre, es creï la dita
comissió veïnal (que ha de funcionar independentment de l’Ajuntament i del
mateix Consell del Poble i que, de fet, funciona en altres nuclis de Les
Franqueses), insta el públic assistent a que prenguin la iniciativa de constituirla.
Com sigui que no es produeix cap intervenció, a proposta del president,
s’acorda el següent:
- aquelles persones que, finalment, puguin prendre la iniciativa de crear-la,
hauran de comunicar-ho a la secretaria municipal en el termini màxim de cinc
dies.
- si, en aquest termini, no arriba cap comunicació a l’ajuntament, el President
convocarà una sessió extraordinària de la comissió interna per decidir quina

solució s’adopta al respecte, si més no de cara a la (ja molt propera en el
temps) celebració de la Festa Major de 2012.
El Sr. Bernabé insisteix a dir que creu que seria convenient crear la comissió
perquè seria la manera més participativa i transparent d’organitzar la dita festa i
justifica que els terminis que es donen per a fer-ho responen al fet que ja fa
bastant temps que se’n parla i perquè s’han de prendre decisions ràpides sobre
si, eventualment, cal replantejar alguns dels actes que es van haver de
contractar des de l’ajuntament per no córrer el risc de no poder contractar-los o
no poder-los contractar adequadament si passava massa temps sense fer-ho.
Així, mateix, s’explica quina será l’aportació o l’ajuda a la festa que, com cada
any, faran els patronats municipals de Cultura, Educació, Infància i Joventut i
d’Esports i que el Consistori donarà totes les facilitats per, si cal, ajudar a
constituir legalment i per impulsar la posada en funcionament de la referida
comissió (de la qual ja se’n van fer uns treballs inicials que el regidor Sr.
Ramírez, com ja va fer en el seu dia el Sr. Moyano, explica per a aquells que hi
puguin estar interessats).
Una veïna pregunta si les entitats representades al Consell del Poble que
tradicionalment organitzen actes per la festa major, ho fan realment per al poble
o bé “ho feu només per vosaltres”
La Sra. Soldevila i el Sr. Moyano repliquen amb contudència la pregunta o la
insinuació de la dita veïna i diuen que els fan, si més no, en benefici exclusiu de
les entitats que representen (que, a més, són entitats sense afany de lucre) i
que són actes oberts a tothom.
El regidor Sr. Ramírez intervé per donar ple suport a la resposta de la Sra.
Soldevila i del Sr. Moyano (i, en general, a la seva gestió) i per mirar de calmar
una mica els ànims.
El Sr. Bernabé, sense entrar en cap mena de fiscalització al respecte de la
gestió de les entitats, diu que un altre dels avantatges de crear una comissió
veïnal seria que, probablement desapareixerien aquestes “suspicàcies” o els
dubtes sobre una eventual gestió no prou transparent de la festa major.
El Sr. Forns intervé per mostrar el seu paper favorable a que es creï la comissió
de veïns esmentada i a que, en tot cas, la feina del consell del poble sigui,
només, la de coordinar la festa major. De tota manera diu que vol que es tingui
present que aquesta festa no és el problema més important ni l’únic que en
aquests moments té plantejat el poble de Corró d’Amunt
INFORMACIÓ DE LA TRAMITACIÓ QUE SEGUEIX EL PROJECTE DE
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN CABEÇA
(a petició de la Sra. Pou, s’ha afegit en aquesta acta la paraula “camí” al títol
d’aquest punt de l’ordre del dia perquè el que hi havia a la convocatòria deia
“projecte de pavimentació de Can Cabeça (sic)” )

El regidor Sr. Ferran Gontán informa que s’ha tancat el procés d’exposició
pública del projecte. Sens perjudici que calgui respondre les al.legacions
presentades, opina que creu que, abans de començar qualsevol obra,
l’ajuntament haurà de confirmar la subvenció amb que es compta i, sobretot,
valorar, atesa, entre d’altres coses, la situació econòmica, la conveniència que
es pugui fer, com a mínim, una actuació digna. D’altra manera, diu que creu
que el projecte s’hauria de posposar.
El Sr. Bernabé i el mateix Sr. Gontán s’ofereixen a resoldre, al públic assistent,
els dubtes que hi pugui haver sobre aquesta qüestió.
No hi ha cap altra intervenció.
En aquests moments, s’incorpora a la reunió el Sr. Mauri
INFORMACIÓ DE LES OBRES DEL GASODUCTE MARTORELL FIGUERES
ALS SEU PAS PEL NUCLI DE CORRÓ D’AMUNT
El Sr. Gontán explica que, en la darrera sessió del Consell de la Pagesia es va
poder comptar (finalment) amb la presència de responsables de l’empresa
ENAGAS per tractar de l’impacte d’aquesta gran infraestructura a la localitat.
Explica que li hauria agradat que la reunió es fes també a Corró d’Amunt però
que l’empresa li va dir que no van a “las pedanías”…
Comenta el Sr. Gontán, com ja han explicat alguns mitjans de comunicació,
que el fet que el gas no connecti amb França i que aquesta información la
tingués el Ministeri abans d’executar l’obra, fa que sigui difícil comprendre el
motiu pel qual s’ha tirat igualment endavant. Diu que Enagás al.lega que la
Comunitat Autònoma de Catalunya té, malgrat tot, una xarxa de
subministrament insuficient i explica que, de moment, hi ha pressupost per fer
l’obra fins a Hostalric (en principi, per acabar-la a finals del mes de setembre) i
que, per tant, el gasoducte tampoc no arribarà ni a Figueres. En aquest sentit,
diu que els grups municipals de LFI i d’ERC-AM presentaran una moció al ple
per demanar les corresponents responsabilitats.
El Bernabé i el mateix Sr. Gontán insisteixen a dir que hi ha el compromís (i és
la responsabilitat) d’Enagas i del Ministeri “deixar les zones afectades tal i com
es trobaven”. Per aquet motiu, demana als veïns que, sens perjudici que
l’ajuntament vetlli el tema, no dubtin a trucar a l’àrea d’Agricultura, Territori i
Sostenibilitat (o a posar-se en contacte amb els membres del Consell del
Poble) si perceben qualsevol irregularitat al respecte.
Com a notícia positiva, destaquen que l’empresa preveu que, entre aquesta
tardor i l’hivern, es reconstitueixen les penyes de Corró d’Amunt i de Llerona.
Per la seva banda, el regidor Sr. José Ramírez intervé per ratificar, com ja ha
dit en alguna altra ocasió, que els tècnics municipals revisen i vigilen que es
complexin totes les normatives existents al respecte.

El Sr. Gontán comenta, per a aquelles persones que els pugui interessar, que,
properament, el Consell de la Pagesia farà una altra sessió per tractar el tema,
aquesta vegada amb membres de l’ADENC.
INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DEL IV CINTURÓ
Explica el Sr. Gontán que la novetat básica d’aquesta qüestió és que ha
caducat l’expedient ambiental de l’anomenat “CIERRE DE LA AUTOVIA
ORBITAL”, és a dir del “Quart Cinturó”. És per això que, en el proper ple, es
debatrà una moció per demanar que es declari formalment la dita caducitat.
Oportunament, s’informarà del resultat de la votació de la moció i de la resposta
que pugui donar el Ministeri si la moció s’aprova.
INFORMACIÓ SOBRE EL CONVENI A SIGNAR ENTRE AIGÜES TERLLOBREGAT I L’AJUNTAMENT
El President informa que, durant els mesos d’estiu, arribarà l’aigua corrent a
l’urbanització de Can Suquet. Per tal que l’obra de connexió de l’aigua tirés
endavant, calia l’aprovació del Consell d’Administració d’Aigües Ter-Llobregat.
Fins fa poques setmanes aquest Consell no es va reunir. Al final, s’ha autoritzat
l’obra i el conveni amb l’Ajuntament ja està aprovat. D’aquesta manera, “ara, la
realització de l’obra, depèn exclusivament de la regidoria d’Obres i Serveis”.
El Sr. Moyano es queixa que la regidora d’Obres i Serveis s’havia compromès a
tenir aquest tema resolt ja fa uns tres mesos.
Els tres regidors del plenari manifesten que si la Sra. García no ha pogut
complir aquest compromís ha estat per raons alienes a la seva voluntat,
concretament, per qüestions merament burocràtiques, les qual tampoc no són
imputables a l’ajuntament. Ara bé, a partir d’ara, sí que és responsabilitat de la
Corporació el culminar-ho
El Sr. Moyano aclareix que s’ha queixat de la regidora perquè fa una pila d’anys
que se’ls va prometre que s’arreglaria aquest tema “estem com estem…”.
Explica, no obstant, el regidor Sr. Ramírez que l’equip de govern està estudiant
el tema del finançament de l’actuació i que, probablement, es farà una reunió
específica per tractar de la qüestió, amb la finalitat que tothom n’estigui ben
assabentat
El Sr. Mauri demana que, tal i com està la situació econòmica, que s’estudiï bé
els pros i contres de fer l’obra ara i que es miri bé d’establir un preu just per als
veïns o propietaris afectats
El Sr. Bernabé confirma que es parlarà del tema i diu que l’ajuntament no
prendrà cap decisió sobre les contribucions especials sense el vistiplau del
Consell del Poble

DONAR COMPTE DE L’ESTAT DELS ASSUMPTES TRACTATS A LA
SESSIÓ O SESSIONS IMMEDIATEMENT ANTERIORS (TORRENT DE CAN
SUQUET; PINS DE DAVANT DE LES CASES DE CAN MAURI; SOTRACS
DEL CARRER MAJOR; PEDRES DEL PARC; TRANSPORT DE VIATGERS;
ETC..).
El Sr. Bernabé diu que, en principi i si no hi ha res de nou que ell no sàpiga,
dóna per resolt el tema dels tubs que passen pel torrent de Can Suquet, que
estaven embossats i formaven un gran basal d’aigua. El regidor Sr.Ramírez,
que diu que s’ha fet una actuació important, mostra amb unes imatges que els
tubs ja están nets. El Sr. Bernabé explica que, segons els tècnics de
l’Ajuntament, els tubs s’havien taponat perquè, fa un temps, hi van haver
abocaments descontrolats de terres. Alguns veïns diuen que dubten de la
veracitat d’aquesta afirmació i que, al seu parer, la culpa podria haver estat de
l’empresa que arregla i manté els camins, la qual aboca sovint les terres
sobrants a qualsevol zona.
Els membres del Consell dieun que en prenen nota per informar-ne
degudament més endavant.
El Sr. Forns intervé per manifestar que no diu que no s’hagi fet res sinó que allò
de que es va queixar és d’una cosa que no podia ser (un torrent és un
torrent…).
Pel que fa als pins de davant de la vorera de la carretera principal es decideix,
atès l’informe de la secretaria municipal emès al respecte i per unanimitat dels
assistents, que es talaran. Ja es té el pressupost (de fet, dos pressupostos) per
a fer-ho. Els veïns demanen que es replantin arbres que, és clar, no puguin
causar danys fàcilment i que, si és possible, siguin autòctons
En relació a les heures que envolten el camp de futbol es va decidir, per
majoria dels assistents -en una votació oberta al públic en que es compten
quatre vots a favor d’eliminar-les, cinc a favor de mantenir-les (adequadament) i
catorze abstencions- que l’empresa que s’encarrega del manteniment del parc
també ho faci de les heures.
Respecte del bus urbà i segons les informacions que va fer arribar,
expressament per a l’ocasió, la regidora d’Obres i Serveis, s’explica que el
recorregut no es modificarà i que el vehicle no entrarà a l’urbanització de Can
Suquet. Tot i així, s’estudiarà si és factible que, en el mes d’agost, l’autobús
doni servei, almenys, com han demanat alguns veïns, tots els dijous del mes
d’agost. De tota manera, informa el Sr. Bernabé que la reducció del servei
realitzada en els darrers mesos no facilita la negociació de millores amb
l’empresa gestora.
El Sr. Gontán informa que, en les properes setmanes, es posarà a la seu del
consell plafó informatiu sobre el procés participatiu dels usos a donar al Parcs
de El Falgar i la Verneda (de moment, només d’aquest procés)

També s’informa de l’arranjament imminent dels sotracs de l’asfalt del carrer
Major de la urbanització de Can Suquet i que s’ha donat ordre a l’empresa
Viver de Bell-Lloc que estudiï acuradament el tema de les pedres del parc.
INFORMACIONS DE LES ENTITATS.
Al final de la sessió, la Sra. Pou, de l’Associació de Veïns de Corró d’Amunt,
anuncia que el dia 30 de juny, a les 19h, al Consell del Poble de Corró d’Amunt,
celebraran la cloenda del curs de sardanes i del cant coral.
TORN OBERT DE PARAULES
El senyor President dóna pas a les intervencions.
Es tracten, entre d’altres qüestions, les següents:
- l’aparcament de vehicles al carrer Major de la Urbanització de Can Suquet
- la intensitat (despesa) excessiva de l’enllumenat públic del parc que hi ha a
baix del camp de futbol
-una eslavissada al camí de la Urbanització de Can Suquet que hi ha
immediatament després de travessar la riera Carbonell
Quan es tracta la petició relativa a l’aigua de pluja que s’acumula a la carretera
de l’encreuament de Marata, el regidor Sr. José Ramírez explica que aquesta
zona és ara mateix objecte d'atenció per part de l’ajuntament perquè "la
Diputació de Barcelona ha aprovat un projecte d’estudi per construir una
rotonda a l’encreuament".
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca
la sessió, quan passen uns pocs de dos quarts d’onze de la nit, de la qual, jo, el
secretari, estenc aquesta acta.

