
 

  
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 15/2019  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 3 de setembre de 2019 
Horari: de 15:15 hores a 16:25 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 15:15 hores del dia 3 de setembre de 2019, es reuneixen a la sala 
de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor 
Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde  
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
REGIDOR ABSENT 
 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde, que excusa la seva assistència. 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients els Srs. Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia i Aram 
Aymerich Besalú, regidors delegats amb dedicació específica. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
16 de juliol de 2019 i de l’acta de la sessió extraordinària del dia 31 de juliol de 
2019. 
 
Es donen per llegides les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
16 de juliol de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 31 de juliol de 2019, l’esborrany 
de les quals han estat trameses a tots els membres, i s’aproven per unanimitat. 
 



 

  
 

 

2.- Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a la redacció del Pla 
d’actuació pel foment de l’economia social i solidària al Ter-Gavarres (Exp. 
x725/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 31 de juliol de 2019 el tècnic de promoció econòmica ha emès informe relatiu a 
la necessitat i finalitat a satisfer, concretament per assessorar i redactar el “Pla d’Actuació 
pel foment de l’economia social i solidària al Ter-Gavarres”, justificant el servei a 
contractar. 
 
2. L’Engranatge Cooperatiu amb NIF (...) ha presentat oferta econòmica per a la realització 
d’aquest servei, número de registre d’entrada E2019002317, per un import de 12.120,66 
euros, IVA exclòs. 
 
3. En data 31 de juliol de 2019 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació d’aquest contracte a favor de l’Engranatge Cooperatiu, motivant la necessitat 
del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de 
les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’Engranatge Cooperatiu amb NIF (...) i domicili a efectes de 
notificació al Carrer Doctor Romagós, 4 de Celrà, el contracte menor de serveis per a 
l’assessorament i redacció del “Pla d’Actuació pel Foment de l’Economia Social i Solidària al 
Ter-Gavarres”, per un import de 12.121,00 euros, IVA exclòs (14.666,00 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada i subjecta a les condicions següents: 
Assessorament tècnic-professional i redacció del Pla d’Actuació pel foment de l’economia 
social i solidària al Ter-Gavarres a entregar abans del 30 d’octubre de 2019. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
14.2410.22706 ‘Activitats de Desenvolupament Local’ (Projecte 2019/3/Plani) del 



 

  
 

 

pressupost vigent de la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la 
Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió d’en (…) (tècnic/a de l’àrea de Promoció 
Econòmica i Desenvolupament Local), que exercirà les facultats dels responsable del 
contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
3.- Aprovació d’un conveni per a la realització de pràctiques (Exp. X785/19). 
 

 
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar el conveni de col·laboració per 
a la formació pràctica en centres de treball, per a què l’estudiant que s’exposa a 
continuació pugui realitzar les seves pràctiques a l’Ajuntament de Celrà:  

 
• Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball: (...) 

Centre educatiu: Escola de Gestió Empresarial 
Període de pràctiques: del 16 de setembre al 7 d’octubre de 2019, de dilluns a 
divendres en l’horari que s’indica en l’acord de col·laboració.  
Lloc de realització de les pràctiques: Àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Celrà  
 

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball, 
que s’adjunta com a annex al present acord, per a què l’alumne indicada en la part 
expositiva d’aquest acord pugui efectuar pràctiques a l’Ajuntament de Celrà. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord al centre educatiu.  

 
 
 
 



 

  
 

 

4.- Atorgament de subvenció a favor de l’Associació Munduko Lagunak a Bolívia 
(Exp. X810/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Munduko Lagunak és una associació sense afany de lucre, registrada a Celrà,  formada 

per persones voluntàries que treballen per desenvolupar projectes sanitaris, amb una 
vessant educativa i social, per tal de millorar la salut i el benestar de les comunitats 
més desfavorides, fomentant estils de vida saludables. 

 
L’associació està formada per persones que desenvolupen la seva activitat laboral com 
a professionals de l’àmbit de la salut (metges/ses, infermers/es i auxiliars 
d’infermeria) així com professionals del camp social, com treballadores socials. 

 
2. Durant el 2019, l’associació vol desenvolupar un projecte de cooperació a la localitat 

de San Borja, a Bolívia, principalment destinat a infants en edat escolar. 
 

San Borja és una població d’uns 43.000 habitants ubicada al nord del país, on hi 
conviuen diferents grups ètnics. Les condicions de vida generals són precàries i 
difícilment millorables degut a la manca de comunicacions terrestres i d’incentius per 
establir-s’hi. 
Més de la meitat de la població presenta un nivell educatiu insuficient i l’absentisme 
escolar de joves i infants és elevat, degut a la manca de recursos o bé per atendre 
altres obligacions familiars. 
El 50 % de la població rep una atenció sanitària deficient i la majoria dels habitants 
estan en situació de pobresa energètica, tenen serveis d’aigua i sanejament deficitaris 
i viuen en habitatges petits i construïts amb materials inadequats. 

 
3. Aquest any 2019, un grup de voluntàries de Munduko Lagunak té previst viatjar a San 

Borja durant els mesos de setembre i octubre per desenvolupar un projecte que  
contempla dues vessants, la sanitària i la social.  

 
El programa sanitari preveu diferents línies d’actuació: educació sanitària i promoció 
de la salut mitjanant tallers d’higiene teòric-pràctics, la realització de revisions 
mèdiques a població pediàtrica, la formació bàsica en salut i primers auxilis destinada 
al cos docent dels centres educatius de la localitat, i la creació d’una farmaciola per 
aquests centres, que permeti l’atenció bàsica i primeres cures. 

 
Des de l’associació consideren important el desenvolupament de competències socials 
per poder empoderar la població destinatària per tal que puguin avançar en la 
transformació de la seva realitat. 
Amb aquest objectiu, es desenvoluparan tallers amb l’alumnat per treballar temes com  
la resolució de conflictes,  la cohesió de grup i l’exclusió social, la igualtat i 
l’empoderament de la dona i el respecte al medi ambient. 

 
4. En data 29 d’agost de 2019, registre municipal d’entrada E2019005110, l’associació 

Munduko Lagunak ha formalitzat una sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Celrà 
per tal de sufragar les despeses derivades de la compra de material necessari per 
desenvolupar les accions del projecte sociosanitari a Bolívia: material per als tallers 
d’higiene i la formació sanitària, materials per a les revisions mèdiques, material per 
crear la farmaciola i material per als tallers de competències socials. 

 
5. L’Ajuntament de Celrà té interès en contribuir a la causa de Munduko Lagunak amb 

una aportació econòmica per import de 1.000 euros. 
 

6. Ha emès informe la secretaria de la Corporació municipal, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 

 
 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 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 articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovar per Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 127, de 3 de juliol. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

  
Primer. Atorgar una subvenció per import de 1.000 euros a favor de l’Associació Munduko 
Lagunak amb CIF (…), domiciliada al (…) de Celrà i adreça electrònica a efectes de 
notificacions a (…) amb la finalitat de contribuir al projecte sociosanitari que l’entitat 
desenvoluparà enguany a la localitat de boliviana de San Borja, concretament destinada la 
compra material per a la realització de tallers d’higiene i formació sanitària, revisions 
mèdiques, creació d’una farmaciola i per als tallers de competències socials. 
 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 1.000 euros a favor de l’Associació 
Munduko Lagunak. 
  
Tercer. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 65 9250 46600 
“Fons de Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament pe l’any 2019. 
 
Quart. Aquesta subvenció queda subjecte a la següent condició: 
 

Única. Aquesta subvenció està condicionada a justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la 
subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació la comprovació i la 
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que l’entitat beneficiaria justifiqui 
l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació d'una certificació del/la secretari/ària de 
l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'activitat 
subvencionada, indicant el detall de les despeses realitzades. A més també caldrà 
presentar una memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte de 
subvenció. 

 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
5.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de 
l’ordre del dia i que correspon a l’adjudicació del contracte de serveis per a la realització 
de treballs silvícoles de millora projectats en els forests municipals de Celrà (exp. 
X696/2019). 



 

  
 

 

L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
  

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del 
contracte administratiu de serveis per a la realització de treballs silvícoles de millora 
projectats en els forests municipals, amb un pressupost base de licitació de 20.025,42 
euros, IVA exclòs (24.230,76 Euros, IVA inclòs) es va aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars i es va disposar 
l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte. 
 
L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte es 
va publicar en el perfil del contractant de la pàgina web de la corporació el dia 17 de juliol 
de 2019. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i 
l’anunci de licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 31 de juliol de 
2019. 

 
2.- Cinc empreses van presentar oferta:  
 
Nom empresa Data Registre entrada  Núm. Registre entrada 
Treballs forestals Presegue, S.L. 26/07/2019 E2019004649 
(…) 30/07/2019 E2019004677 
Alameda-Torrent, S.L. 30/07/2019 E2019004679 
Paisatgisme Melsió, S.L.U. 30/07/2019 E2019004688 
Arico Forest, S.L.U. 31/07/2019 E2019004700 

 
3.- El dia 26 d’agost de 2019 es procedeix a obrir els sobres presentats pels licitadors.  
La documentació presentada pel licitador (…) no es va poder valorar perquè no va enviar la 
paraula clau (veure document Registre d’obertura de sobre), essent aquesta indispensable 
per a poder accedir al contingut xifrat del sobre, tal i com s’explica en el punt 3 del 
document “Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de 
contractació” publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà, al qual es remet la 
clàusula 9a del PCAP. 
 
Un cop oberts els sobres i revisats, es comprova que el format de l’Annex 2 presentat per 
les empreses Alameda-Torrent, SL i Treballs forestals Presegue, SL no s’ajusten a la 
plantilla.  
 
El mateix dia 26 d’agost de 2019 es va requerir a aquestes dues empreses per a què, en el 
termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la recepció del requeriment, esmenessin 
aquest defecte. I el dia 27 d’agost de 2019 ambdues empreses van esmenar-lo. 
 
4. El dia 29 d’agost de 2019 l’aplicació de tramitació abreujada emet l’informe automàtic de 
valoració que permet avaluar automàticament les ofertes presentades d’acord amb criteris 
d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules establertes en els plecs i que 
s’incorpora a l’expedient, obtenint les empreses licitadores la puntuació següent:  

 
Criteri únic - preu ofert: un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda ha estat la 
següent: 
 

Licitador Import  oferta €   
(IVA exclòs)  

puntuació oferta 
(25 punts) 

Treballs forestals Presegue, S.L. 15.384,00 25,000 
Alameda-Torrent, S.L. 19.500,00 19,723 
Paisatgisme Melsió, S.L.U. 17.462,31 22,025 
Arico Forest, S.L.U. 16.933,50 22,712 



 

  
 

 

 
5. El mateix dia 29 d’agost de 2019, registre de sortida municipal S2019002155, es 
requereix a l’empresa classificada en primer lloc que justifiqui la seva oferta que ha estat 
considerada anormal o desproporcionada i en data 2 de setembre de 2019, registre 
d’entrada municipal E2019005177, l’empresa presenta la documentació justificativa.  
 
6.- En data 2 de setembre de 2019 la tècnica de medi ambient emet informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Treballs forestals Presegue, S.L. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats 
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix 
en la disposició addicional quinzena. 
  
2. A aquest expedient se li apliquen les mesures de tramitació simplificada previstes a 
l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), d’acord amb les 
quals permet que la oferta es presenti mitjançant un únic sobre o arxiu electrònic que 
s’avaluarà d’acord amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de 
fórmules establertes en els plecs i que aquesta avaluació es faci automàticament amb 
mitjançant dispositius informàtics, garantint que la obertura de propostes no es fa fins que 
no hagi finalitzat el termini de presentació de proposicions, pel que no és necessària la 
constitució d’una mesa.  
 
No es requereix la constitució de garantia definitiva i la formalització del contracte podrà 
efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució 
d'adjudicació. 
 
3. Un cop adjudicat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 
5. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte administratiu de serveis per a la realització de treballs 
silvícoles de millora projectats en les forests municipals, a favor de l’empresa Treballs 
forestals Presegue, S.L. amb domicili al Carrer Torres i Bages, 11 de 08551 Tona 
(Barcelona), amb CIF (...), per un import de 15.384,00 euros, IVA exclòs (18.614,64 
Euros, IVA inclòs).  
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, i per la proposta 



 

  
 

 

presentada per l’empresa adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la 
documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa derivada del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
número 80.1700.21000 ‘Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres’  del pressupost 
vigent de la Corporació.  
 
Tercer. Notificar a l’empresa adjudicatària que el contracte es perfeccionarà amb la 
signatura d’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i posterior retorn 
del document a l’administració contractant. El retorn del document, signat electrònicament, 
serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.   
 
Quart. Notificar aquest acord a la resta de licitadors. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte i l’informe automàtic de valoració en el perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Celrà, en compliment de l’article 151.1 en relació a l’article 
159.6.e) LCSP. 
 
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 

6.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
16:25 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la Junta de Govern Local extraordinària del 
dia 3 de setembre de 2019 ha quedat en 8 pàgines que porten els números 271 a 278. 
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