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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL
Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinària
Data: 5 d’octubre de 2020
Horari: 16:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D.
Assistents
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acctal de l’EMD de Rocallaura.
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió,
previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Igualment cal fer constar que la present Junta de Veïns de caràcter ordinari, s’ha posposat fins avui, en
virtut del que es disposa en el decret de la Presidència, núm. 38/2019 de data 21.09.2020, que es dóna,
íntegrament, per reproduït, i en compliment del qual s’ha variat el dia de la sessió de la Junta de Veïns
ordinària del mes de setembre que per acord de la Junta de Veïns de 05.07.2019, havia de tenir lloc
l’últim divendres no festiu dels mesos de març, juny, setembre i desembre.
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents:
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 28.07.2020.
2.- DONAR COMPTE A LA JUNTA DE VEÏNS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFERIT AL
SEGON TRIMESTRE 2020, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.
3.- INFORME DE LA PRESIDÈNCIA, DECRET 36/2020, DE 07.09.2020, DE DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2021.
4.- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L’EMD DE ROCALLAURA PER A L'ANY 2021.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTAT I COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI DEL 2019.
6.- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 28.07.2020.
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns l’esborrany
de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.
La Sra. Presidenta sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per
unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen.
2.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFERIT AL
SEGON TRIMESTRE 2020, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del període
mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les obligacions de remissió al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació en els portal web, així com les condicions de
retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb
els proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels indicadors relatius als
càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les operacions del
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pendent de pagament corresponents al període que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons
el resum definitiu que consta a l’expedient, que és el següent:
2T
trimestre de
2020

Període mig
de pagament

3,88

Ràtio
operacions
pagades
14,92

Import
operacions
pagades
12.492,60

Ràtio
operacions
pendents de
pagament
0,53

Import
operacions
pendents de
pagament
41.207,94

De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del sector
d'administracions públiques de l’EMD de Rocallaura no supera el termini màxim de pagament previst en
la normativa de morositat.
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i s’ha
publicat a la web municipal.
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme.
3- INFORME DE LA PRESIDÈNCIA, DECRET 36/2020, DE 07.09.2020, DE DETERMINACIÓ DE
LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2021.Tot seguit la Presidència informa a la Corporació del Decret 36/2020, de data 7 de setembre de 2020,
referent a la determinació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici del 2021.
“”DECRET DE LA PRESIDÈNCIA núm. 36 / 2020.1. ANTECEDENTS
1. La Presidència va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2021-2023, el qual és la
base per a la confecció de les línies fonamentals del pressupost.
2.La Presidència ha proposat les següents línies fonamentals:
PREVISIÓ
INGRESSOS

2021

Capítol 1

0

Capítol 2

0

Capítol 3

55.025

Capítol 4

157.700

Capítol 5

13.700

Ingressos corrents

226.425

Capítol 6
Capítol 7

248.000

Ingressos de capital

248.000

Capítol 8

0

Capítol 9

0

Ingressos financers

0

INGRESSOS TOTALS

474.425

DESPESES

2021

Capítol 1

73.619

pítol 2

94.500

Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents

700
0
168.819

Capítol 5

2.500

Fons de contingència

2.500

Capítol 6

294.203

Capítol 7

0

Despeses de capital

294.203
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Capítol 8

0

Capítol 9

0

Despeses financeres
DESPESES TOTALS

0
465.522

2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea.
2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen l'obligació de remetre
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies
fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent
informació:
• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures
d'ingressos i despeses en què es basen.
• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als recursos
del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta
d'ingressos en els seus principals rúbriques.
• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves
evolucions respecte a l'exercici precedent.
• Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa homogènia
amb l'exercici precedent.
3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera de
les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.
RESOLC:
Primer.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
PREVISIÓ
INGRESSOS
2021
Capítol 1
0
Capítol 2
0
Capítol 3
55.025
Capítol 4
157.700
Capítol 5
13.700
Ingressos corrents
226.425
Capítol 6
Capítol 7
248.000
Ingressos de capital
248.000
Capítol 8
0
Capítol 9
0
Ingressos financers
0
INGRESSOS TOTALS
474.425
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8

2021
73.619
94.500
700
0
168.819
2.500
2.500
294.203
0
294.203
0
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Capítol 9
0
Despeses financeres
0
DESPESES TOTALS
465.522
Segon. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2021:
a) Contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària.
b) Contemplen el compliment de la regla de la despesa.
c) Contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari.
d) Contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari.
e) Contemplen el compliment de l’objectiu del deute per ser el rati inferior al 110 %.
Tercer. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 2020 són les
següents:

INGRESSOS

PREVISIÓ
LIQUIDACIÓ

VARIACIÓ

LÍNIES
FONAMENTALS

2020

2020-2021

2021

Capítol 1

0,00

Capítol 2

0,00

Capítol 3

30.000,00

Capítol 4

145.600,00

Capítol 5
Ingressos corrents

28.000,00
203.600,00

0
0
83,42%

55.025

8,31%

157.700

-51,07%

13.700

11,21%

226.425

Capítol 6

24.760,00

-100,00%

0

Capítol 7

14.000,00

1671,43%

248.000

539,83%

248.000

Ingressos de capital

38.760,00

Capítol 8

0,00

0

Capítol 9

0,00

0

Ingressos financers

0,00

INGRESSOS TOTALS

242.360,00

95,75%

DESPESES

0
474.425

2020

2020-2021

2021

Capítol 1

73.619

0,00%

73.619

Capítol 2

113.579

-16,80%

94.500

Capítol 3

700

0,00%

700

Capítol 4

0

0

Capítol 5
Despeses corrents

2.500
187.898,00

-10,15%

168.819

Capítol 6

98.800

197,78%

294.203

Capítol 7

0

Despeses de capital
Capítol 8

0

98.800,00

197,78%

0,00

294.203
0

Capítol 9

0,00

0

Despeses financeres

0,00

0

DESPESES TOTALS
Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de
finançament
Deuteviu a 31/12

286.698,00
105.795,05

61,50%

463.022
47.030

61.457,05

58.433

0,00

0

A curt termini

0,00

0

A llarg termini

0,00

0
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Ràtio de deute viu
0,00%
0,00%
/Ingressos corrents
Quart. Donar compte a la Junta de Veïns d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
Cinquè. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.””
La Junta de Veïns se’n dona per assabentada i conforme.
4.- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L’EMD DE ROCALLAURA PER A L'ANY 2021.Part expositiva:
1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(en endavant LPACAP) incorpora com a novetats un nou títol VI relatiu a l'exercici de la potestat
normativa que d’acord amb el preàmbul de la pròpia llei busca tres objectius:
a. Millorar la planificació normativa ex ante –previ a la seva elaboració- en nom d'una major seguretat
jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic.
b. Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, entre les quals
destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, l'opinió de ciutadans i
empreses sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de
la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.
c. Enfortir l'avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de manera contínua l'adaptació
de la normativa als principis de bona regulació, s'imposa l'obligació d'avaluar periòdicament l'aplicació de
les normes en vigor, amb l'objecte de comprovar si han complert els objectius perseguits i si el cost i
càrregues derivats d'elles estava justificat i adequadament valorat.
2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les administracions,
d’aprovar un "Pla normatiu" que contingui les iniciatives reglamentàries que han de ser aprovades en
l'any següent. Aquest Pla, un cop aprovat, es publicarà obligatòriament al Portal de la Transparència de
l'Administració corresponent.
3. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon govern
també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions i les actuacions amb una
rellevància jurídica especial; els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves
competències i en l’article 10 preveu les obligacions de publicitat activa i transparència en les decisions i
actuacions de rellevància jurídica.
4. En tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments, que la Junta de Veïns de l’EMD
haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l’article 22.2.d i el procediment
d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en concordança amb els articles 52.2.d i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per aprovar
el Pla normatiu correspon a la Junta de Veïns, no requerint-se per a la seva aprovació cap quòrum
especial.
5. Les diferents àrees de l’EMD han informat les disposicions normatives que tenen previst aprovar,
modificar o derogar durant aquest any 2020 i el proper any 2021.
Fonaments de dret:
I. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP).
II. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon govern.
Tenint en compte que la competència per a aprovar el Pla normatiu, per analogia amb l’aprovació,
modificació i derogació d’ordenances i reglaments locals, correspon al Ple de la corporació d’acord amb el
que preveuen els articles 22.2 d) de la LRBRL i 65 del ROAS (competència indelegable per aplicació de
l’apartat 1r d’aquest últim precepte legal en relació a l’apartat 4t del precepte bàsic) i que requereix el
vot favorable de la majoria simple del número legal de membres d’acord amb el que disposa l’article 47.1
de la LRBRL, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
des ens locals, s’ha informat favorablement, abans del seu sotmetiment al Ple.
A proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres
membres que legalment la componen, acorda:
Primer.- Aprovar el Pla Anual Normatiu de l’EMD de Rocallaura per a l’any 2021, inclòs en l’Annex 1
d’aquest acord.
Segon.- Disposar la publicació del Pla Anual Normatiu del 2021, en el Portal de Transparència de l’EMD
de Rocallaura tal com preveu l’article 132 de la LPACAP i els articles 8 i següents de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Tercer.- Establir que quan s'elevi a la Junta de Veïns una proposta normativa que no figuri en el Pla
s'haurà de justificar en el seu expedient la necessitat de la seva tramitació.
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Quart.- Ordenar a Secretaria que elabori, en el primer trimestre de 2022, un informe en el qual es
reflecteixi el grau de compliment dels Plans, incloent aquelles iniciatives adoptades que no estaven
inicialment contingudes en el mateix i la justificació de les quals no anessin elevades durant l'exercici.
ANNEX 1. Pla Anual Normatiu per a l’any 2021
Àrea de finances
Resta d’ordenances fiscals i no fiscals regulades pel Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals.
- Objectiu:
Modificacions ordinàries anuals, previ elaboració de l’estudi
corresponent.
- Recursos/costos: Els propis de l’EMD.
No subjecció
Tot i que s’han de subjectar als mateixos principis de bona regulació,
publicitat i transparència, no s’inclouen en aquest apartat aquelles
iniciatives normatives que es produeixen emparades en la seva
regulació específica que de forma regular i ordinària s’aproven al llarg
de tots els anys en els àmbits següents:
- Bases d’Execució del pressupost.
- Bases de selecció de personal.
- Plecs de clàusules generals, particulars i tècniques que regeixen la
contractació administrativa i dels procediments de patrimoni
immobiliari.
- Ordenances dels plans urbanístics.

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTAT I COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI DEL 2019.Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari del 2019, van ser sotmesos a informe de la
Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 28.07.2020, la qual va emetre el seu
dictamen favorable. Exposats al públic, els comptes generals en el BOP núm. 151 de data 06.08.2020,
pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions. Com que
s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Junta de
Veïns, a proposta de la presidenta, Sra. Meritxell Raga Martin, per unanimitat dels tres membres
presents, que legalment la componen, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici del 2019.
Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici del
2019, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
esmentats en la part expositiva.
Tercer.- Facultar, la Presidenta, Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels presents acords.
6.- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
MOCIONS:
“MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
L’EMD de Rocallaura rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar el
president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament
de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa
política i es situa per damunt de la democràcia. Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder
per discriminar arbitràriament i que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català
tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta. Els alcaldes i
alcaldesses de Catalunya volem
MANIFESTAR que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que garanteixi la
separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social.
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones sense
discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret
d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les
maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la nostra
cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som un poble que
sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens
respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys,
ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al
Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord
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amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima,
la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’estat i a tota
la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una
justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de la
Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la
llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la
instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així
mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos
per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i
dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits
democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com a país i, malgrat
els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de cada poble i
cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari de la
població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de
2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu
demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és
l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.
8. Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de
l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a
conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es
creguin oportuns.”
Votació: La Junta de Veïns per majoria absoluta, per unanimitat dels tres membres presents que
legalment la componen, aprova la Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del
President de la Generalitat de Catalunya.
RESOLUCIONS:
Seguidament a proposta de la Sra. Presidenta, es dona compte dels Decrets dictats per la Presidència
des de l’última sessió ordinària, quedant els presents assabentats i conformes, números des del 61 al 68
de 2019, i de l’1 al 38 de 2020.
Precs:
Obert el torn de precs, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix.
Preguntes:
Obert el torn de preguntes, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix.
TANCAMENT
I essent les 16 hores 37 minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència,
s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha
informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor President juntament amb mi, la secretària
interventora accidental que en dono fe.
Vist i plau
La Presidenta
Meritxell Raga Martin
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La Secretària acctal.
Àngels Minguella Torres
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