
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE C ORRÓ 
D’AMUNT  
 
Data: 30 de gener de 2012 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20:30 a 22:35 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 
Josep Cardús Grau,  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 al final del 
punt 2 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 
 
També hi assisteixen la Sra. Vanessa García, Regidora d’Obres i Serveis i la El 
Sr. Manuel Fernández Álvarez, cap de l’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. 
 
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 ANTER IOR. 
 
Es procedeix a la lectura íntegra de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, 
la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
No obstant això, s’aproven les esmenes següents:  
 
La Sra. Soldevila diu que, a la referència a que es fa a que ella va dir que es 
“es van tallar els pins”, ha de dir, evidentment, que va dir que “es van esporgar 
els pins”.  
 
El Sr. Manuel Forns demana que es modifiqui la intervenció seva que fa 
referència a la ubicació d’un contenidor d’escombraries en el sentit que enlloc 
de dir que estava “al camí de Can Suquet” ha de dir que estava “carretera 
amunt de Can Suquet”. 
 



La Sra. Pou demana que a aquesta acta i a les que es facin en endavant, es 
clarifiqui bé quan es parla del regidor Sr. José Ramírez i quan del Sr. Josep 
Maria Ramírez, representant del Club Ciclista de Corró d’Amunt, per la 
coincidència del cognom. 
 
El sr. President diu que l’acta de la sessió anterior s’hauría d’enviar una 
setmana abans de la reunió, que és el que s’haurà de fer a partir d’ara. Cal 
estar a allò que diu el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal de Catalunya.També diu que, amb la mateixa 
antel.lació, s’haurà de penjar a l’entrada de la seu del Consell, a la pàgina web i 
repartir-la, juntament amb les convocatòries de les sessions, als domicilis de tot 
el veïnat 
 
El Sr. Forns planteja si cal que es llegeixin, a l’habitual punt 2 de l’ordre del dia, 
els acords de l’ajuntament que no facin referència estricta al poble de Corró 
d’Amunt. Previ debat, s’acorda - en el benentès que ja es procura que la relació 
d’acords que es llegeixen inclogui, només, els que puguin tenir interès per a tot 
el conjunt del municipi, encara que aquest sigui indirecte o remot per a Corró 
d’Amunt - que es continuaran llegint a la sessió. De fet, això no ocupa massa 
estona.   
 
II. 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  

Data: 22 de desembre de 2011  
 
APROVAR DEFINITIVAMENT ELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS, ADOPTATS EN SESSIÓ 
PLENÀRIA DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011 
  
DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI  DE DATA 15 DE  JULIOL DE 
2010 PEL QUAL ES VA ACORDAR DONAR PER FINALITZADA L ’ADHESIÓ 
DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS,  
ACORDADA EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 24 DE JULIOL DE  2008  
  
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQ UESES 
PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ  
  
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQ UESES 
EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC  
  
Data: 26 de gener de 2012  
 
RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 5 
DE GENER DE 2012, PEL QUAL S'APROVA EL CONVENI PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI AL MUNICIPI DE LES 



FRANQUESES DEL VALLÈS PROPOSAT PEL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL 
 
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS  
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBL IC 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2010 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CPF SOBRE LA SEGURETAT VIÀ RIA A LA 
CARRETERA DE LLERONA A L'AMETLLA DEL VALLÈS 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQ UESES 
SOBRE L'ARRIBADA D'AIGUA POTABLE A CORRÓ D'AMUNT 
   
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER  EXIGIR 
ELS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL GOVERN DE LA GENERALI TAT 
AMB L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER AL 
MANTENIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE BARRIS 
 
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Data: 1 de desembre de 2011 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA PER A LA CELEBRAC IÓ 
DEL CENTENARI DE L'EDIFICI CONSISTORIAL REALITZAT D EL 
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I  
JOVENTUT, I AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT  
  
PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI ENTRE EL DEPARTAM ENT DE 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L'AUTORITAT DEL TRANSPO RT 
METROPOLITÀ, L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VAL LÈS I 
L'EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A L'ESTABLIMENT DEL SERV EI ENTRE 
GRANOLLERS I DIVERSOS NUCLIS DEL MUNICIPI DE LES FR ANQUESES 
DEL VALLÈS 
 
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRA "PAVIMENTACIÓ DEL 
CAMÍ DE CAN CABEÇA EN EL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS"  EN EL MARC DE L'ACTUACIÓ "MILLORA DE CAMINS 
RURALS ENTRE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I CARDEDEU" DEL 
PUOSC 2012 I FINANÇADA AMB UNA SUBVENCIÓ ATRIBUÏDA AL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER 
REALITZAR LES TASQUES DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE 
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN CABEÇA EN EL TERME MUNICIPAL 
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
Data: 15 de desembre de 2011 
 



ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L'AGÈNCIA DE 
RESIDUS DE CATALUNYA, EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ TES964/2011 
DE 28 DE MARÇ,  PER A LA UTILITZACIÓ D'ÀRID RECICLAT DELS 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, EN OBRES PROMOGUDES PELS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA 
 
 
Dta: 22 de desembre de 2011 
 
APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT A 
L'ADF MONTSENY - CONGOST CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2011 
PER AL FINANÇAMENT DE LES TASQUES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS 
 
APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'UNA SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTUACIONS EN MATÈRIA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA, EN CONCRET, PER A L'ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE 
TECNOLOGIES EFICIENTS A L'ENLLUMENAT EXTERIOR EXISTENT 
 
APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PER A L'EXERCICI 2012  
 
APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN 
CONCEPTE DE REPARTIMENT DEL DÈFICIT ENTRE ELS AJUNTAMENTS 
QUE DISPOSEN DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ 
 
Data: 19 de gener de 2012 
 
ACCEPTACIÓ D'UN AJUT CONSISTENT EN SUPORT TÈCNIC PER A 
L'ELABORACIÓ DE PROCESSOS PARTICIPATIUS VINCULATS ALS 
PROJECTES DEL PARC DEL FALGAR I DEL CENTRE CULTURAL DE 
CORRÓ D'AVALL, ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN 
EL MARC DEL RÈGIM DE CONCERTACIÓ DE L'ÀMBIT DE SUPORT A 
SERVEIS I ACTIVITATS DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011 
 
AUTORITZACIÓ PER A L'APAGADA DE DIFERENTS PUNTS DE LLUM, 
AMB LA FINALITAT DE REDUIR EL CONSUM ENERGÈTIC  
 
AUTORITZACIÓ PER A LA PREPARACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CEMENTIRI DE 
CORRÓ D'AVALL, CORRÓ D'AMUNT I MARATA 
 
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT 
D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI 
NATURAL, EN EL MARC DE L'ORDRE AAM/211/2011 DE 19 D'AGOST, PER 
AL FOMENT D'ACTIVITATS DE PROJECCIÓ, DIFUSIÓ PROMOCIÓ I 
INTERNACIONALITZACIÓ DELS SECTORS AGRARI, PESQUER, 
FORESTAL I ALIMENTARI CORRESPONENTS A L'ANY 2011, I 
D'AUTORITZACIÓ DE DESPESES URGENTS   



 
Decrets de l’Alcalde o dels regidors delegats de l’Alcalde 

 
Decret de 12 de desembre de 2011, pel qual es concedeix llicència per a la rehabilitació 

de la façana de l’habitatge situat a Can Suquet de Corró d’Amunt (parcel.la 9501 del 

polígon 3)  

 

Decret de 28 de desembre de 2011, pel qual s’incoa expedient de protecció de la 

legalitat urbanística per les obres que s’estan realitzant a Can Blanxard de Corró 

d’Amunt per no ajustar-se presumptament a la llicència atorgada per la construcció d’un 

magatzem agrícola  

  
NOMENAMENT DEL SR. JOSEP MAURI PEY COM A REPRESENTA NT DEL 
CONSELL DEL POBLE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PA TRONAT 
MUNICIPAL D’ESPORTS  
 
D’acord amb l’escrit rebut pel Patronat municipal d’Esports de l’ajuntament de 
Les Franqueses, el plenari del Consell acorda, per unanimitat dels seus 
membres, nomenar el sr. Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró 
d’Amunt, com a representant del Consell del Poble de Corró d’Amunt al 
mencionat Patronat. 
 
El sr. Mauri agraeix aquest nomenament però deixa clar que només tindrà dret 
a veu al consell d’administració.  
 
DONAR COMPTE DE L’ESTAT DELS ASSUMPTES TRACTATS A L A 
SESSIÓ ANTERIOR  O A LES SESSIONS IMMEDIATAMENT ANT ERIORS 

El President informa que l’ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de 
pavimentació del camí de Can Cabeça i que, en breu, començarà el període 
d’informació pública del mateix, a l’objecte que, qualsevol persona interessada, 
hi pugui presentar al.legacions, reclamacions o suggeriments.  

S’expliquen, a gran trets, les característiques de l’obra i les seves fonts de 
finançament. També que no és possible cobrir ara el total de l’actuació 
inicialment prevista.  

A la pregunta d’un veí de per què el projecte no ha estat aprovat (o discutit) 
abans al plenari del Consell del Poble, el secretari informa que l’òrgan 
competent de l’ajuntament per a la seva aprovació és la Junta de Govern Local. 
Si  s’ha comentat avui el tema és perquè, com s’ha dit, en breu començarà el 
període d’al.legacions al mateix per a tots aquells que hi puguin estar 
interessats.  

El Sr. President també i el regidor Sr. José Ramírez diuen, per altra banda, 
que, des de la darrera reunió, es va deixar un exemplar del projecte a l Consell 
del Poble, a disposició de qualsevol veí/veïna que el volgués consultar.  

Com sigui que el tema de la pavimentació dels camins és, des de fa temps,  
bastant controvertit, s’acorda, previ debat, el següent:  



- que als veïns que els interessi i que així ho indiquin, se’ls convocarà a una 
reunió específica per a donar més detalls del projecte. Això es farà, 
evidentment, durant el període d’informació pública esmentat.  

. que si s’aconsegueix una posició de consens suficient, el Consell farà, a 
l’ajuntament, les consideracions que s’estimin oportunes per a millorar l’actual 
projecte. Si no pot aconseguir aquest consens, les al.legacions, es podran fer, 
evidentment i en el seu cas, a títol individual  

El Sr. Mauri demana que es vetlli especialment que els veïns més afectats per 
les obres siguin convocats a la dita reunió   

El regidor Sr. Ramírez opina que si el plenari ha de fer al.legacions a l’acord de 
la Junta de Govern Local ho faci després que s’hagi assolit, si és el cas, un 
consens total sobre les mateixes. D’altra manera, veu poc sentit a un acord del 
Consell.  

El Sr. President diu que això és el que s’intentarà. Si cal, es convocarà, a més 
de l’esmentada reunió, una sessió extraordinària del plenari. 

La sessió continua amb les informacions del president del Consell del Poble 
sobre assumptes que s’havien tractat en anteriors ocasions, abordant en primer 
lloc el servei de transport públic de viatgers. 

Com s’ha dit a l’encapçalament, la sessió compta amb la presència de 
la regidora d’Obres i Serveis, Vanessa García, atenent les peticions 
dels veïns i veïnes que li volien plantejar diverses qüestions en relació 
a l’indicat servei. L’acompanya el cap de l’àrea d’Obres i Serveis, el 
sr. Manuel Fernández  

La regidora, que reparteix als veïns assistents un tríptic informatiu 
sobre el tema, explica, detalladament (horaris, itineraris, durada del 
trajecte, etc...), els canvis que s’han introduït en el servei ( els quals 
es entraran en vigor l’1 de febrer) i les raons per les quals s’han 
hagut de fer. Tant la regidora d’Obres i Serveis com el regidor José 
Ramírez insisteixen que aquests canvis es fan per mantenir el servei, 
atès que el cost anterior feia inviable la seva continuïtat. Cal tenir en 
compte que la demanda del servei ho condiciona molt tot  

La majoria dels assistents a la sessió consideren que el nou 
recorregut, que només estableix tres viatges al dia a Corró d’Amunt, 
és insuficient i demanen un increment de la freqüència de pas. També 
es fa la queixa que no se’ls ha consultat abans que els canvis es facin 
efectius.  

Diu la regidora Vanessa García que s'està estudiant la possibilitat de 
muntar un servei de “llançadora” des de Corró d’Amunt a Corró 
d’Avall. Caldrà , però, tenir en compte la futura demanda del servei  



 
Després de debatre àmpliament el tema (i que els veïns hàgin insistit 
en la conveniència de modificar el recorregut, amb més freqüències 
de pas; que s’arribi a Can Suquet; que es consideri la necessitat 
d’atendre persones amb problemes de mobilitat i que l’ajuntament 
prescindeixi d’allò que puguin fer altres consistoris sobre el (seu) 
transport públic), la regidora Vanessa García i el regidor José Ramírez 
indiquen que es podrien contemplar les peticions dels assistents 
sempre i quan no suposin un increment del cost actual.  

Davant les queixes que els horaris no afavoreixen massa la realització 
de les activitats per les quals es fan la mmajoria o molts dels 
desplaçaments, la regidora indica que és molt difícil contentar tothom 
en un tema tan complex com aquest. A més, cal considerar que 
l’ajuntament governa sobre un terme municipal molt extens  

Finalment, s’acorda que hi hagi una comissió de veïns que facin una 
nova proposta de recorregut i horaris del servei, proposta que será 
estudiada per l'Ajuntament, juntament amb l'empresa Sagalés.  

El Sr. Bernabé, que diu que ara parla primordialment com a veí de les 
Franqueses i no tant com a president del Consell del Poble, diu que 
els canvis no el satisfan gens i que considera que l’ajuntament hauria 
de ser clar en aquest tema i entendre que no es pot perdre en 
“vertebració” del territori (que era la idea inicial). Proposa que, com a 
mínim, la (possible) llençadora faci, també com a mínim serveis a les 
9, a les 14 i a les 18 hores.   

El Sr. Gontán lamenta que les noves característiques del servei no 
hagin estat consultades abans amb els representants del nucli de 
Corró d’Amunt, tot i que aclareix que també “carrega”, en general, 
contra l’anterior equip de govern… Diu que si això s’hagués consultat, 
potser no s’hauríen pogut atendre totes les demandes dels veïns però 
sí que, almenys, s’hauría intentat portar a l’ajuntament una proposta 
el màxim de consensuada. Diu, a més, que la decisió adoptada no li 
sembla tècnicament bona i lamenta que ara ja no sigui possible 
canviar res.  

La regidora diu que no és veritat que no es pugui canviar res.  

El regidor sr. Ramírez insisteix en què es poden estudiar canvis però 
que, almenys ara per ara, no es podrá incrementar el pressupost 
assignat ni tampoc, ben segur, atendre totes les demandes veïnals. 
De tota manera, demana que es tingui en compte que l’actual equip 
de govern està fent esforços reals per mantenir els serveis existents.  

La Sra. Pou diu que, amb el canvi, Corró d’Amunt en surt molt 
perjudicat i que, en canvi, els mateixos veïns del nucli han de atendre 



a sufragar el déficit d’altres serveis, com, per exemple, l’”autobús 
verd”.   

El Sr. Gontán diu que l’únic que es pot fer ara per ara, és constituir el 
grup de treball del qual s’ha parlat abans i que es comenci a treballar 
de seguida amb una proposta alternativa.  

I així s’acorda. Hi haurà dos veïns per Milpins, dos per Marata i dos 
per Corró d’Amunt. Alguns dels veïns que assisteixen a la sessió 
s’apunten a una llista que es passa al públic amb aquesta finalitat.  

El Sr. Cardús s’interessa per les subvencions que es reben per a la 
prestació del servei i el regidor Ramírez li dóna la corresponent 
informació.  

La regidora d’Obres i Serveis també informa als veïns i veïnes, a 
petició expressa del Sr. Moyano, en quina situació es troba el 
subministrament d'aigua al nucli. En aquests moments, diu, hi ha 
converses amb ATLL perquè cedeixi la canalització d’aigua i el 
consistori finalitzi la connexió. De tota manera, la situació per la qual 
travessa ATLL no és bona. També es parla del cost econòmic de la 
connexió, del qual es demanarà informació més precisa per a aquells 
que hi estiguin interessats, i de a qui pertocaria satisfer-lo i en quin 
percentatge.   

Altres qüestions tractades amb la regidora a preguntes dels veïns són 
els danys que causen els pins de la carretera (la setmana entrant 
l’empresa adjudicatària del servei de jardineria ho vindrà a mirar amb 
la técnica de medi ambient) , el tema dels aparcaments al nucli i de 
la prohibició d’aparcament a Can Suquet que no es respecta; la  
millora del ferm de Can Suquet (on aviat bolcaran els cotxes, diu el 
Sr. Moyano); l’estat (de deixadesa) de les eures de davant mateix de 
la seu del consell del poble; les pedres que cauen de la vorera de la 
zona del parc; les deficiències en el servei de l’enllumenat públic i en 
el manteniment. 

En la darrera part de la sessió, a més de les informacions de les 
entitats (Sra. Soldevila i Sr. Mauri), s’informa sobre la xarxa 
ciutadana de telecomunicacions oberta i lliure guifi.net. 

El regidor d’Esports, José Ramírez, per la seva banda, anuncia que, la 
propera setmana, ja hi haurà connexió d’ADSL a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Aquesta connexió, a través de wi fi, 
també possibilitarà que hi hagi ADSL per a les entitats al Consell del 
Poble. 

El regidor José Ramírez anuncïa, també,  que els propers 11 i 12 de 
febrer les Franqueses acollirà el campionat d’Espanya de Tir amb Arc. 
 



  
TORN OBERT DE PARAULES .-   
 
El senyor  PRESIDENT dóna pas a les intervencions. 

El Sr. Gontán retreu al Sr. Mauri les greus acusacions que aquest havia fet 
durant la sessió anterior respecte la seva persona. El Sr. Gontán, a més ne 
negar-les, retreu al Sr. Mauri que les hagi fet sense cap mena de prova i, 
especialment, quan ell no hi era present i, per tant, no es podia defensar. A 
més, diu que troba molt escandalós que no es tingui en compte quina és la 
dedicació que té a l’ajuntament i la parca retribució que rep a canvi.   

El Sr. Mauri diu que es ratifica en el que va dir.  

El Sr. Gontán li contesta que està atemptant contra el seu honor  i que faci el 
favor de rectificar.  

El Sr. Bernabé demana, si us plau que les acusacions es facin amb proves i 
que, es miri de fer “borrón y cuenta nueva” en aquest cas concret.  

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.   


