
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 D´ABRIL DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000013  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 19 d´abril de 2021 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:55 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Solà, Alcalde 
Jaume Salmeron Font, 1r Tinent Alcalde 
Àngel Cabrero Mendez, 2n Tinent Alcalde 
Maria Àngela Soler Puigmacià, 3r Tinent Alcalde 
Anna Rotllant Caralt, 4t Tinent Alcalde 
 
Joana Maria Llor Serra, Secretària 
 
 
 Desenvolupament de la sessió.  
 
Un cop la secretària 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. 
 
1.0.- Lectura i aprovació si escau de l'acta de la sessió anterior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior, celebrada per la Junta de Govern Local, en data 12 d’abril de 
2021. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Anul·lació de subvenció a Associació Can Cassadesús en la convocatòria d'Acció Social 2020 
 
Vist que la subvenció atorgada a l’Associació Can Casadesús dintre de la convocatòria municipal 
de projectes d’Acció Social 2020, no s’ha pogut portar a terme, i per tant no era possible 
presentar cap justificació ni tècnica ni econòmica 
 
S’ACORDA: 
 
Anul·lar la subvenció que per un import de 908,24 € es va atorgar a l’Associació Can Casadesús pel 
projecte “Adequació d’apartament per acollir dones que pateixen violència de gènere”, 
considerant que no s’han complert les finalitats per les quals s’havia atorgat aquesta subvenció. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

3.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
3.1.- Sol·licitud de subvenció a Diputació de Girona per a Museus per facilitar l'accés a les Noves 
Tecnologies, anualitat 2021 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona a museus i col·leccions de 
les comarques gironines per dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, 
publicat al BOP núm. 22 – 31 de gener de 2019,  
 
Vist l’edicte d’aprovació de l’anualitat 2021 de la convocatòria de la subvenció descrita,  
 
Vista l’aplicació pressupostària de 15.000 €, la distribució de la qual s’efectuarà entre totes les 
sol·licituds vàlides presentades aplicant els criteris establerts a l’article número 5 de les bases 
reguladores que estableixen la divisió del total de l’import entre el número de sol·licituds 
presentades sense que l’import individual que s’atorga en cada cas superi els 1.700 €, 
 
 
S’ ACORDA: 
 
Presentar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per la renovació d’equipament de 
noves tecnologies segons bases aprovades pel Ple de la Diputació de Girona  el 22 de gener de 
2019. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Cultura 
 
4.1.- Premis 26è concurs Poesia Ametista 
 
En motiu del 26è Concurs de Poesia Ametista 2021 i la celebració del lliurament de premis el 
proper divendres 23 d’abril, vist l’informe tècnic amb data 15 d’abril, 
 
S’ACORDA : 
 
Realitzar els següents pagaments als guanyadors de les diferents categories del concurs:  
 
NÚM.  NOM PREMIAT PREMI (€) 
CATEGORIA ADULT   
1r premi R. D. M. 300  
2n premi M. C. F. 200  
3r premi A. M. 100 
CATEGORIA JUVENIL   
Premi poesia B. C. C.  75 
Premi Rap  Desert - 
Premi microrelat Desert - 
TOTAL  675 € 

 



 
 

 

 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Educació i ensenyament 
 
5.1.- Aprovació pacte contra la segregació escolar. 
 
Vist el registre d’entrada E2021002339, on el Síndic de Greuges ens presenta el següent projecte:  
 
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, de març de 2019, promogut del Departament 
d’Educació i el Síndic de Greuges, va comptar amb el suport de la majoria d’agents de la 
comunitat educativa i també d’administracions locals de municipis de més de 10.000 habitants. 
 
Aquest Pacte té per objectiu situar la segregació escolar en el centre de l’agenda de la política 
educativa i promoure consensos al voltant de les mesures que cal emprendre, i preveu 9 àmbits 
d’actuació, 30 actuacions i 189 mesures que han de ser implementades per les diferents entitats 
signatàries en el període 2019-2023, també per part de les administracions locals.   
 
Vista la petició per part del Síndic de Greuges d’adherir-nos-hi:  
El passat 29 d’octubre de 2020 es va celebrar la Jornada “La participació dels municipis en la lluita 
contra la segregació escolar, i  es va acordar promoure l’adhesió dels ajuntaments de municipis de 
menys de 10.000 habitants.  
 
Vist l’informe tècnic favorable  
 
S’ACORDA: 
 
Adherir-nos al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya, assumint els següents 
compromisos: 
 

- En els nostres àmbits d’actuació, contribuirem en la col·laboració amb el Departament 

d’Educació, en l’aplicació de les mesures contingudes en el pacte.  

- Participarem en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes 

relacionats amb l’àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix 

municipi.  

- Analitzarem el Paper de l’ajuntament en la lluita contra la segregació escolar i valorarem 

la incorporació de millores en els sistemes d’informació municipal per combatre-la. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
6.0.- Festes 
 
6.1.- Autorització a Comercial de Festes i Revetlles, S.L.  per a venda productes pirotècnics del 
15 al 23 de juny de 2021 
 
En data 5 de gener de 2021, COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., va sol·licitar instal·lar una 
caseta de venda de material pirotècnic a l’Avinguda dels Països Catalans, intersecció amb Camí del 
Molí. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Policia d’Arbúcies. 
 
Vist l’informe favorable emès al respecte per l’enginyer municipal. 
 
Atès allò establert al Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria, i de la seva instrucció tècnica complementària núm. 17, 
condicionant el permís d’obertura de l’activitat a la presentació de l’Autorització de venda de 
pirotècnia atorgada per la Subdelegació del Govern a Girona. 
 
Vista l’autorització emesa per la subdelegació del Govern a Girona en data 9 d’abril de 2021, la 
qual s’adjunta al present acord, donant-se per íntegrament reproduït en el cos del present escrit, 
 
S’ACORDA: 
 
Autoritzar COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES, SL, previ el pagament de la corresponent taxa 
municipal, per a la instal·lació a l ‘Avinguda dels Països Catalans, encreuament amb el camí del 
Molí,  en un emplaçament allunyat al màxim de l’escola pública, (segons plànol indicatiu) d'una 
caseta de venda d’articles de pirotècnia, des del 15 de juny al 23 de juny 2021, ambdós inclosos, 
sempre i quan es compleixi amb els següents condicionaments:  
 
Primer.-  Aquesta autorització quedarà supeditada al compliment de les mesures que les 
autoritats sanitàries i autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar 
en funció de l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció de 
l’activitat objecte d’aquesta autorització.  
 
Segon.- Donar compliment a l’autorització emesa per la subdelegació del Govern a Girona en data 

9 d’abril de 2021, la qual s’adjunta al present acord. 
 
Tercer.-  Requisits de seguretat : 
 
- La distància entre l’establiment de venda temporal i qualsevol edificació veïna haurà de ser 
superior a 20 m, així com a altres llocs que puguin representar especial perillositat, tals com 
benzineres o magatzems de productes perillosos.  

- La caseta haurà de disposar d’extintor i es prohibirà l’aparcament de vehicles en un perímetre de 
10 m.  

- Caldrà instal·lar un rètol indicatiu de “Prohibit fumar a menys de 10 metres de la caseta”. La 
caseta es situarà a l’esquena dels vents dominants.  



 
 

 

 
 

- Haurà de retirar diàriament el material pirotècnic de la caseta, en finalitzar la venda, i 
emmagatzemar-lo correctament, seguint la normativa vigent en matèria de productes pirotècnics  
 
Quart.- Requisits administratius : 
 
Caldrà presentar a l’Ajuntament abans l’inici de l’activitat:  
1. Certificat i/o comprovants d’Alta a l’empresa COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES, SL de les 
persones concretes que realitzaran el servei a Arbúcies . 
2. Comprovant de l’assegurança de responsabilitat civil actualitzada, de manera que cobreixi la 
ubicació on s’instal·larà la caseta. 
3. L’Autorització de la subdelegació del Govern de l’Estat a Girona  
 
Cinquè.- Taxa per Ocupació de Via pública . 
 
Caldrà pagar a l’Ajuntament, abans l’inici de l’activitat, per la taxa per Ocupació de Via Pública, 
que ascendeix a 295,20 €. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.2.- Aprovació acord cancelació atraccions Enramades 2021 
 
 
Atès que els experts adverteixen que és molt probable que les mesures acordades contra el 
Covid-19 s’hagin de prorrogar novament.  
 
Atès que està previst proposar al Congrés dels Diputats una nova pròrroga de l’estat d’alarma.  
 
S’ACORDA:  
 
Cancel·lar les sol·licituds previstes per a la gestió de les atraccions de les Enramades 2021.  

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.3.- Aprovació Bases reguladores per a enramar les places i carrers de la nostra vila per les 

Enramades 2021 

 

Atès que l’enramada de carrers  és un projecte per a donar suport a la festa tradicional de les 

Enramades 2021.  

Atès que l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Festes s’encarrega de l’organització d’aquest 
concurs. 
 



 
 

 

 
 

Atès que s’ha de regular el concurs per tal d’establir els criteris que seleccionaran els premiats . 
 
 
S’ACORDA: 
 
L’aprovació de les bases següents: 
 

BASES CONCURS per enramar les places i carrers de la nostra vila 
 

ARTICLE 1. DEFINICIÓ D’ENRAMADA 
 

Tots els veïns i veïnes d’Arbúcies poden enramar els seus respectius carrers i places o d’altres 

espais. 

El nou concurs d'enramar inclou elements ornamentals des dels elements tradicionals: com el 

vern, el boix, la falguera, el paper de serrell; a l’ús de materials reutilitzables. ampolles, 

llaunes, diaris... al carrer i/o plaça i també els tradicionals ninots i rodolins. 

En qualsevol cas queda expressament prohibit sota sanció de pèrdua de premi els supòsits 

següents: 

- L'enramada no es podrà utilitzar per fer promoció i/o propaganda i, per tant, no es 
poden fer menció a noms, marques, empreses i/o interessos particulars amb aquesta 
finalitat. 

- L'enramada no la podrà realitzar cap tipus d'empresa ni professional aliens al carrer o 
plaça. 

 
 
ARTICLE 2. PARTICIPACIÓ, CONTINGUT I CONTROL 

 
Es podrà enramar del 28 de maig fins el 9 de juny. Tots els carrers i places poden guarnir l'espai 

per trams i com a mínim s’hauran d’enramar des de la tarda abans de l’inici de l’enramada del 

barri fins el vespre que finalitza, en tot cas, caldrà desenramar-lo com a màxim el 13 de juny. 

L’enramada dels trams ha de tenir com a mínim un inici, un final i un sostre. En tot cas cada 

tram ha de ser coherent en tot el seu conjunt i ha de quedar clar on comença i on acaba. 

Donada la problemàtica especial de les places es podrà substituir l’inici i el final per motius 

centrals i laterals. L’enramada també podrà incloure ninots i rodolins al llarg del tram. En cap 

cas, els trams enramats, podran entorpir el trànsit normal del carrer. 

Amb la finalitat de donar la màxima informació al jurat tots els trams o carrers enramats que 

vulguin entrar a concurs hauran d’inscriure’s emplenant la fitxa que se’ls facilitarà al web 

www.enramades.cat o a l’Oficina de Turisme en la qual hi haurà de constar com a mínim: el 

nom del tram, carrer i números, les mides (amplada i llargada), breu descripció de l’enramada i 

títol. Els trams que ho desitgin podran ampliar la informació adjuntant un dossier que hauran 



 
 

 

 
 

d’elaborar ells mateixos i que mai podrà superar els cinc fulls format DIN-A4, material gràfic 

inclòs. 

 
El termini de presentació de les inscripcions serà com a màxim el dia abans de 
l’enramada que correspongui al tram, caldrà presentar la inscripció a l’Oficina de Turisme. 

 

ARTICLE 3. PREMIS 
 

L’Ajuntament atorgarà els premis següents valorant l'originalitat, la temàtica i la creativitat 

com a elements conjunts. 

 
1r. Premi: 200€ 
2n. Premi: 100€ 
3r. Premi: 50€ 

 
El veredicte i lliurament de premis es farà el dia 9 de juny durant el concert de cloenda 
de les Enramades, a la Plaça de la Vila. Es prega l'assistència a l'acte d’un representant de 
cada carrer particpant. 

 
 
Tots els participants, al concurs i que compleixin les bases, rebran una subvenció de 0,46 € 
x ml de tram o carrer enramat, que rebran posteriorment a la festa de les Enramades. 

 
ARTICLE 4. CONCEPTES DE VALORACIÓ 

 
El jurat haurà de valorar els conceptes següents: 

 
Inici i final: Conjunt d'elements ornamentals o arquitectònics harmònics ubicats a cadascun 

dels dos extrems del carrer o tram de carrer que en defineixin i delimitin l'entrada i la sortida. 

Ateses les característiques especials de les places, excepcionalment es podran substituir les 

entrades per un motiu central en correspondència estètica amb el conjunt de l’enramada. 

Sostre: Conjunt d'elements ornamentals o arquitectònics harmònics que defineixen la part 

superior del carrer o plaça, construïts de paret a paret o bé que sorgeixen d'elements laterals 

que es projecten de manera ascendent formant sostre. 

Laterals: Elements ornamentals o arquitectònics harmònics i adients amb el conjunt del carrer 

col·locats en les parts laterals del carrer o plaça, de dalt a baix o de baix a dalt. 

Il·luminació: Elements lluminosos integrats en els motius de l’enramada que defineixen 

una estètica de llum pròpia i que es diferencien de la llum convencional (fanals). 
 

Conjunt: Valoració total de l'estètica, harmonia, disseny i originalitat del conjunt d'elements 

que configuren un espai enramat: sostre, laterals, inici i final, motius centrals, il·luminació, així 

com tots aquells detalls de l’enramada. 



 
 

 

 
 

Materials utilitzats: Elements tradicionals com el vern, el boix, la falguera, el paper de serrell, 

etc. També es valorarà els materials reciclats 

   

   ARTICLE 5. PUNTUACIÓ 
 

Tots els conceptes de valoració es puntuaran de 0 a 10 punts i sempre en números enters. La 

puntuació final de cada tram s’obtindrà de la suma de les puntuacions de tots els conceptes de 

tots els membre del jurat. 

ARTICLE 6. JURAT 
 

El jurat estarà format com a mínim per 3 professionals (dels àmbits següents: escenografia, 

fotografia, aparadorisme, pintura, dibuix artístic, etc.). 

El jurat farà com a mínim dues passejades per cada carrer, una de dia i l'altra de nit quan ja no 

hi hagi llum natural. 

 
Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització i ha 
de ser acceptada obligatòriament pels participants. 
 
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes aquestes bases. 
 
 

Els premis seran abonats al representant de cada carrer segons la legislació vigent i un cop      
efectuada la tramitació administrativa. 

Els premis/subvencions es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem que els 
premis/subvencions tributen a Hisenda. 

    
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Llicència d'obra menor 6/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 6/2021, per a  la construcció d'una 

barraca de vinya situada al polígon de rustica 15, parcel·la 170 d’Arbúcies, a favor de Joaquin 
Ferrer Laguarda. 
 



 
 

 

 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 186,00 € liquidat provisionalment el 22 de febrer de 
2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment el 22 de febrer de 2021. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar en el 
termini màxim de 12 mesos. 
 

- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt anterior, no s’han 
començat o acabat les obres. 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera justificada 
abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, hauran de complir les 
condicions generals, les condicions previstes en les ordenances municipals i a la resta de 
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents. 
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar el certificat final d’obra. 
 

- Les obres NO es podran iniciar fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 
originals de la documentació pendent, que es la següent: 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.2.- Llicència d'obra menor 8/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 8/2021, per canviar teules 

trencades i arranjar humitats a la façana de la masia principal del  Vidal, a favor de Patrimonial 
Joan Grau S.L. 
 



 
 

 

 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 35,79 €, liquidat provisionalment el 26 de febrer de 2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment el 26 de febrer de 2021. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar en el 
termini màxim de 12 mesos. 
 

- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt anterior, no s’han 
començat o acabat les obres. 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera justificada 
abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, hauran de complir les 
condicions generals, les condicions previstes en les ordenances municipals i a la resta de 
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 14 d’abril de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“...caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs de construcció projectats. 

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i transportada fins 
a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació d’aquesta davant l’emplaçament 
de l’obra. 

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.3.- Llicència d'obra menor 10/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 



 
 

 

 
 

 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 10/2021, per a la construcció d’una 

piscina descoberta d'us privat situada al carrer Pietat, 55, a favor de Montserrat Ayats Dalmau. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 588,10 €, liquidat provisionalment el 18 de març de 2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 75,00 €, liquidada provisionalment el 18 de març de 2021. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar en el 
termini màxim de 12 mesos. 
 

- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt anterior, no s’han 
començat o acabat les obres. 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera justificada 
abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, hauran de complir les 
condicions generals, les condicions previstes en les ordenances municipals i a la resta de 
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents. 
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar l’original del certificat final d’obra, signat 
electrònicament i visat pel col·legi professional corresponent. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 14 d’abril de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs de construcció projectats. 

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i transportada fins 
a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació d’aquesta davant l’emplaçament 
de l’obra.” 

 
- Les obres NO es podran iniciar fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació pendent, que es la següent: 

 

 Nomenament de contractista signat electrònicament i acompanyat amb la seva 
declaració censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària). 



 
 

 

 
 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- Precs i preguntes 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte 
que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
 
 
Signat electrònicament, 
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