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TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA COMPANYIA AIGÜES D’ARGENTONA, SA 
 
 

Títol I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1r.- Naturalesa i denominació de la Societat.-   
 
La Societat denominada Aigües d'Argentona, SA, es regirà pels presents Estatuts i en 
allò no previst en aquests, per la llei de Règim Jurídic de Societats Anònimes i altres 
disposicions que siguin aplicables. 
  
Art. 2n.- Objecte.- 
 
La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis: 
 
1.- Servei públic de subministrament d’aigua potable, sanejament i depuració d’aigües 
residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, 
l’emmagatzament i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció, la 
depuració d’aigües pluvials i residuals i el seu abocament en els terme municipal 
d’Argentona i poblacions de la comarca, de conformitat amb el que es preveu a 
l’apartat 6 del present article. 
 
2.-L’execució d’obres i serveis en els àmbits de les infraestructures urbanes i els 
equipaments municipals, l’abastament d’aigua, el sanejament, sistemes de regadiu, 
explotació i comercialització de tota classe de manantials d’aigües naturals, incloses 
les mineromedicinals, i el medi ambient, així com la gestió i explotació, en el seu cas, 
de les esmentades obres i serveis. 
 
3.- Totes les operacions que es refereixen al cicle de l’aprofitament de l’aigua, incloses 
les activitats i serveis d’assessorament i estudi en aquesta matèria, i la prestació de 
serveis d’inspecció tècnica, auditoria tècnica i control de qualitat, assaig i anàlisis. 
 
4.- Així mateix i d’acord amb la pertinent previsió de les necessitats, tindrà per objecte 
planificar, projectar, executar, conservar i explotar les obres i instal·lacions necessàries 
per a l’establiment i prestació dels esmentats serveis públics i també les obres que se 
li encarreguin, així com portar la gestió i l’explotació de les esmentades obres i serveis. 
 
5.- Desenvolupament de tot tipus d’equips i instal·lacions relacionades amb les 
telecomunicacions i producció d’energia en instal·lacions municipals 
 
6.- L’àmbit territorial de prestació de serveis serà el del terme municipal d’Argentona, 
extensible, previ els acords oportuns de l’Ajuntament afectats a altres municipis de 
l’àrea o comarca als que tècnicament resulti possible  la seva extensió. 
 
7.- De conformitat amb el que es preveu a l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, Aigües d’Argentona S.A. té la condició de 
mitjà propi de l’Ajuntament d’Argentona. 
 
L’Ajuntament d’Argentona podrà encarregar directament a Aigües d’Argentona, SA, 
l’execució de les obres o serveis a que es fa referència en els apartats 1 a 5, ambdós 
inclosos, del present article. 
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Aigües d’Argentona, S.A., com a mitjà propi de l’Ajuntament d’Argentona, no podrà 
participar en licitacions convocades per l’Ajuntament d’Argentona, llevat dels supòsits 
en què no concorri cap licitador i se li pugui encarregar l’execució de la prestació 
objecte de les esmentades licitacions. 

 

No obstant lo anterior, com a part no essencial de la seva activitat,  Aigües 
d’Argentona, S.A podrà portar a terme l’activitat econòmica d’execució d’obres, 
infraestructures i equipaments de tot tipus, amb persones i entitats que no siguin 
l’Ajuntament d’Argentona, en règim de lliure concurrència i en el marc de l’economia 
de mercat 

 
Art. 3r.- Durada.- 
 
La Societat té una durada indefinida i va començar les seves operacions el dia mateix en 
que fou atorgada  l'escriptura pública de constitució.  
 
Art. 4t.- Domicili.- 
  
La Societat té el seu domicili social a Argentona, carrer Montserrat Roig i Fransitorra, 
22. El Consell d’Administració serà l’òrgan competent per acordar la creació, supressió 
o trasllat de les sucursals o delegacions. 
  
Art. 5è.- Capital social.- 
 
El capital social és de 10.091.250'- ptes., representat per 10 accions nominatives 
d'1.009.125'- ptes., de valor nominal totalment subscrit i desembossat i intransferibles a 
persona diferent del seu únic titular, l'Ajuntament d'Argentona. 
 
Art. 6è.- Accions.-  
 
Les accions constitutives del capital social, estaran incorporades a un sol títol que 
contindrà els extrems a que es refereix l'art. 53 del Text Refós de la Llei de Societats 
Anònimes i figuraran en el llibre-registre d'accions nominatives de la societat, 
degudament legalitzat pel Registre Mercantil. 
 
 

Títol II 
 

ÒRGANS DE GOVERN I LES SEVES COMPETÈNCIES 
 

Art. 7è.- Direcció i Administració.- 
 
La direcció i l'Administració de la societat estarà a càrrec dels següents òrgans: 
 
 1.- Junta General. 
 
 2.- Consell d'Administració. 
 
 3.- La Gerència. 
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Capítol I.- La Junta General.- 
 
Art. 8è.- La Junta General.- 
 
El Ple de l'Ajuntament d'Argentona exercirà les funcions de la Junta General de la 
Societat. 
 
Assistiran a les sessions de la Junta General, amb veu i sense vot, els membres del 
Consell d'Administració que no formin part de la mateixa, així com el Gerent. 
  
Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser convocades 
pel Consell d'Administració, mitjançant el seu President. 
 
La Junta General serà presidida per l'Alcalde. 
 
El Secretari de la Junta General serà el Secretari de la Corporació. 
 
La Junta General ordinària, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament 
dintre del primer semestre de cada exercici, per censuar la gestió social, aprovar, en el 
seu cas, els comptes anuals de l'exercici  anteriors i resoldre sobre l'aplicació del resultat. 
 
Tota Junta que no sigui la prevista al paràgraf anterior tindrà la consideració de Junta 
General extraordinària. 
 
La Junta General extraordinària es reunirà  tantes vegades com es consideri oportú, i 
sempre que ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal dels membres de la 
Corporació. 
 
El Ple de  la Corporació quan actuï com a Junta General de la Societat es regeix, quan a 
la manera de realització de les reunions i l'adopció d'acords per la legislació de Règim 
Local i respecte de les altres qüestions per la Legislació Mercantil i pels presents 
Estatuts. 
 
La Junta General quedarà convocada i vàlidament constituïda per tractar qualsevol 
assumpte sempre que,  ésser-hi presents tots els membres integrats del Ple Corporatiu, 
s'acordi  per unanimitat la celebració de la mateixa. 
 
Art. 9è.- Facultats de la Junta General.- 
 
La Junta General tindrà les següents facultats: 
 
 a) Nomenar, revocar i ratificar al Consell d'Administració. 
 
 b) Fixar la remuneració dels Consellers. 
 
 c) Modificar els Estatuts. 
 
 d) Augmentar o disminuir el capital social. 
 
 e) Emetre obligacions. 
 
 f) Aprovar l'inventari i el balanç anual. 
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 g) Aprovar els programes i línies d'actuació generals de la Companyia a proposta 
del Consell d'Administració. 
 
 h) Totes les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueixi a la Junta General. 
 
 i) Acordar sobre tots aquells temes importants que afectin a la societat i li siguin 
sotmesos pel Consell d'Administració. 
 
 
Capítol 2.- El Consell d'Administració.- 
 
Art. 10è.- Consell d'Administració.- 
 
L'òrgan de gestió i representació serà el Consell d'Administració, composat per un 
nombre de membres determinat per la Junta General, no superior a nou ni inferior a 5.  
 
En tot cas, formarà part del Consell d'Administració un representant de cada grup 
municipal, existent a l'Ajuntament d'Argentona, i el seu vot serà ponderat i proporcional a 
la representació del grup municipal en el Ple de l'Ajuntament d'Argentona.   
  
Art. 11è.- Nomenament dels Administradors i durada del seu mandat.- 
 
Els consellers seran designats per la Junta General, d'acord amb l'establert a l'art. 221 
del Reglament d'obres, activitats i serveis a favor de persones professionalment 
qualificades, no poden ocupar els càrrecs esmentats els qui incorrin en causa legal 
d'incapacitat o incompatibilitat. 
 
Els membres del Consell seran designats per 4 anys, no obstant, els Consellers que 
siguin Regidors de l'Ajuntament d'Argentona, cessaran quan perdin la indicada condició.  
 
Els membres del Consell podran ser reelegits una o més vegades per terminis d'igual 
durada. 
 
Si durant el termini per al que van ser nomenats els administradors es produïssin 
vacants, el Consell podrà designar les persones que hagin d'ocupar-les i disposin de les 
condicions exigides, sotmetent-se aquest nomenament a la primera Junta General que es 
celebri per a la seva ratificació o designació d'altres persones. Si la vacant produïda 
estigués coberta per un Administrador, que tingués el caràcter de Regidor de 
l'Ajuntament d'Argentona, el Consell haurà de designar la persona que l'hagi d'ocupar 
entre els membres de la Corporació. 
 
Els Consellers designats per ocupar les vacants produïdes en el sí del Consell cessaran, 
quan els hagués correspost de sortir als consellers a qui hagin substituït. 
   
Art. 12è.- Funcionament del Consell d'Administració.- 
 
El Consell es reunirà com a mínim cada tres mesos, prèvia convocatòria del President o 
quan ho sol·liciti per escrit i amb indicació dels punts de l'ordre del dia a tractar, una 
quarta part, almenys, dels Consellers. 
 
En aquest segon supòsit el President convocarà el Consell d'Administració dins el termini 
de 15 dies des de que hagués estat sol·licitada. 
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Quan concorrin causes que impossibilitin la seva assistència, els consellers podran fer-se 
representar, mitjançant document escrit i especial per a cada reunió del Consell, per un 
altre conseller. 
 
El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, la meitat més un dels 
seus components. 
 
Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió i en 
cas, d'empat decidirà el vot de qualitat del President. 
 
El Consell podrà delegar en el President o un o més consellers total o parcialment les 
seves atribucions, fixant, en cada cas, les condicions de tal delegació, de conformitat amb 
el que s'estableix en els presents Estatuts i al Text Refós de la Llei de Societats de 
Capital. 
 
Requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell 
d'Administració i no produirà cap efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil. 
 
 a) La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en els 
Consellers Delegats. 
 
 b) La designació dels administradors que hagin d'ocupar els esmentats càrrecs. 
 
Art. 13è.-  Facultats del Consell d'Administració.- 
 
El Consell d'Administració té les més àmplies facultats per a la gestió dels negocis de la 
Societat, i la seva representació en tots els assumptes propis de l'objecte social. 
 
Amb aquesta finalitat el Consell d'Administració tindrà la competència per realitzar els 
actes transcrits a l'art. 2n. d'aquests Estatuts. 
 
A títol enumeratiu i no limitatiu el Consell d'Administració tindrà les següents facultats: 
 
a) Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d'actes i 
contractes, en judici i fora d'aquest, davant de terceres persones, Estat, Província, 
Municipi, Sindicats, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, Oficines o 
Organismes Administratius i de qualsevol altra naturalesa. 
 
b) Nomenar i separar al personal de la Societat a proposta del Gerent, fixant-ne les seves 
facultats, deures i retribucions. 
 
c) Presentar a la Junta General per a la seva aprovació, els programes i línies d'actuació 
generals de la Companyia sempre que ho estimi convenient, i com a mínim un cop cada 
quatre anys. 
 
d)  Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat. 
 
e) Acordar la suspensió del subministrament d'aigua per manca de pagament o 
incompliment dels pactes establerts a proposta del Gerent. 
 
f) Adquirir, gravar, cedir i alinear, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i 
accions; constituir, modificar, i cancel·lar arrendaments, dipositar penyores, hipoteques, 
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servituds i qualsevol altre dret real; acordar, atorgar i formalitzar, activament o passiva, 
operacions de crèdit personal o pignoratici i hipotecari; adquirir i cedir títols d'altres 
empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota 
mena de contractes, civils, mercantils, administratius, i de qualsevol altra naturalesa, 
sense cap limitació, i sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els Registres i Oficines 
competents. 
 
g) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i llicències. 
 
h) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o 
hagi de percebre la Societat. 
 
i) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de 
canvi i tota classe de documents de gir i crèdit. 
 
j) Disposar el necessari per a l'emissió d'obligacions d'acord amb el que hagués acordat 
la Junta i el que disposa la Llei. 
 
k) Establir les directrius d'administració i compatibilitat de la Societat; acordar 
l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que 
tingui per convenient; presentar anualment a la Junta General els Comptes, Anuals i en el 
seu cas, l'informe de gestió, proposant llurs acords, entre ells la distribució de beneficis, i 
executar els que s'haguessin adoptat. 
 
l) Acordar allò que jutgi convenient sobre l'exercici dels drets que a la Societat 
corresponguin davant dels Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, i davant de les 
Oficines, Autoritats i  Corporacions de l'Estat, Província i Municipi o d'altres Corporacions, 
Jurats, Juntes, Autoritats i Funcionaris de qualsevol grau i jurisdicció, així com a la 
interposició de revisió davant del Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de 
judicis, nomenant representants, procuradors i lletrats que, a tals efectes, portin la 
representació i defensa de la Societat, conferint-los-hi, en la forma pertinent, les 
autoritzacions oportunes, fins i tot per tal d'avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i 
actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d'aquest i per 
a tot el que calgués, fins i tot transigint qüestions judicials o extrajudicials, i sotmetent la 
seva decisió a l'arbitratge de dret o equitat i absolent posicions en tota classe de judicis. 
 
ll) Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, tant de 
particulars com de la Hisenda Pública d'altres oficines públiques de l'Estat, Província o 
Municipi o d'altres qualsevol, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, 
percebent devolucions d'ingressos indegudament retinguts per l'Administració Pública; 
constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdits i valors, i retirar metàl·lic o 
valors d'aquests i, en general, realitzar tota classe d'operacions bancàries amb entitats 
nacionals i estrangeres, fins i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals. 
 
m) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus 
llocs concrets o per a regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a 
substituir en tot o en part les seves atribucions. 
 
n) Resoldre els dubtes que se suscitin sobre la interpretació d'aquests Estatuts i els 
acords del propi Consell.  
 
o) L'enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitativa ja que el Consell 
tindrà, sense reserva ni excepció, totes les que li corresponguin al gir i tràfic de l'Empresa 



 

7 
 

Social i que segons la Llei i aquests Estatuts no estan taxativament reservats a les Juntes 
Generals d'accionistes. 
 
 Art. 14è.- Retribucions dels Administradors.- 
 
Els Administradors seran retribuïts mitjançant indemnitzacions per cada sessió del 
Consell a les que assisteixin. La quantia de les indemnitzacions la fixarà la Junta General. 
 
 
Capítol III.- El President.- 
 
Art. 15è.- El president.- 
 
Serà President nat del Consell d'Administració, l'Alcalde de l'Ajuntament d'Argentona, que 
haurà de formar part del Consell d’Administració. 
 
El president del Consell d’Administració podrà delegar la presidència en un altre membre 
del Consell d'Administració que sigui regidor de l'Ajuntament d'Argentona. 
 
El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter 
representarà a la Societat en judici i fora d'ell, podent comparèixer sense necessitat de 
previ i especial poder davant de tota classe de Jutjats i Tribunals, Estat, Generalitat de 
Catalunya, Corporacions i altres entitats públiques, davant tota classe de persones 
jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya, les seves sucursals, també podrà atorgar les 
substitucions precises en el compliment d'aquestes finalitats per via de poder. 

 
Art. 16è.- Funcions del President.- 
 
Correspondrà al President: 
 
 a) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració. 
 

b) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les Actes del Consell i les certificacions 
d'aquest. 

 
c) Les competències atribuïdes al Gerent a l’article 19 dels estatuts, en cas que 
no estigui designat o en cas de vacant o impossibilitat per qualsevol causa. 
 
d)  Quantes facultats li confereixi especialment el Consell d’Administració. 

 
 
Capítol IV.- El Secretari.- 
 
Art. 17è.- El secretari del Consell d'Administració.- 
 
El Consell d'Administració nomenarà la persona que, pertanyent o no a aquest, hagi 
d'exercir les funcions de Secretari. 
 
 
Capítol V.- El Gerent.- 
 
Art. 18è.-  El Gerent.- 
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La Junta General podrà nomenar un gerent que reuneixi les condicions legals. 
 
La selecció del Gerent, que tindrà la condició de personal laboral de la societat, 
s’efectuarà d’acord al principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. 
 
Correspondrà al Gerent executar els acords del Consell d'Administració i els actes de 
gestió, a tal efecte, el Gerent exercirà la direcció de tots els serveis tècnics i 
administratius amb independència de les funcions que li faculti el Consell d'Administració. 
 
El Consell d'Administració, en designar la persona que vagi a ocupar el càrrec, establirà 
mitjançant contracte les condicions en que hagi d'exercir-lo. 
 
En cas que el càrrec de Gerent no estigui designat o en cas de vacant o impossibilitat per 
qualsevol causa les seves competències seran exercides pel  President del Consell 
d’Administració. 
 
En aquet últim supòsit, l’exercici de les competències per part del President no serà 
retribuït ni implicarà cap tipus de relació laboral amb la societat. “ 
 
Art. 19è.- Competències del Gerent.- 
 
a) Dictar les disposicions de règim interior precises per al funcionament de l'empresa; 
organitzar i dirigir els serveis. 
 
b) Proposar al Consell d'Administració el nomenament o suspensió, i les retribucions de 
tot el personal de l'empresa i resoldre en l'esfera empresarial tot allò sobre aquest en el 
referent a drets, obligacions, ordenació del treball, procediment disciplinari, etc. 
 
c) Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments de tota classe d'entitats públiques o 
privades, així com els documents bancaris, conjuntament amb un altre membre del 
Consell d'Administració 
 
d) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i en general quants documents 
calguin pel desenvolupament de la seva funció. 
 
e) La concessió als usuaris sol·licitants de l'alta o baixa en el subministrament de l'aigua. 
 
f) Assistir amb veu, però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, per tal 
d'informar dels assumptes que es tracti, i presentar quants informes o propostes estimi 
oportú en relació a les activitats de la Societat. 
 
g) Quantes facultats el Consell d'Administració especialment li confereixi. 
 
 
Capítol V.- Patrimoni.- 
 
Art. 20è.- Constituirà el Patrimoni de la Societat.- 
 
a) Els béns patrimonials que l'Ajuntament d'Argentona afecti o cedeixi a la Societat. 
 
b) Aquell que la Societat adquireixi a títol legítim. 
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c) La Societat tindrà els drets d'ús, explotació i administració dels béns de domini públic 
de l'Ajuntament, integrats pels pous, xarxa de distribució o instal·lacions afectats al servei 
de subministrament d'aigua i adscrits a la Societat pel compliments dels seus fins. 
Aquests béns conserven la seva qualificació jurídica originària i l'adscripció no implica la 
transmissió de domini ni desafectació. 
 
d) La Societat tindrà els drets d'us, explotació i administració dels béns de domini públic 
de l'Ajuntament integrats pels pous, xarxa de distribució i instal·lacions directament 
afectats al servei de subministrament d'aigua, construïts o adquirits per la pròpia 
Companyia d'Aigües amb càrrec a recursos propis. 
  
Art. 21è.- Recursos de la Societat.- 
 
Els recursos de la Societat estaran constituïts per: 
 
 a) Els productes, aprofitaments, fruits i rendiments del seu patrimoni. 
 
 b) Els preus públics corresponent a la prestació del servei d'abastament d'aigua 
potable. 
 
 c) Altres ingressos derivats de l'exercici del seu objecte social. 
 
 d) Les subvencions i aportacions de l'Estat, Generalitat de Catalunya, 
Corporacions Públiques, Entitats o particulars. 
 
 
Capítol VI.- Personal.- 
 
Art. 22è.- Personal.- 
 
El personal de la societat tindrà caràcter laboral, no adquirint en cap cas la condició de 
funcionari. 
 
Per a la selecció d'aquest personal s'aplicaran els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i 
mèrit. 
 
En cas de dissolució de la societat el personal de la mateixa, procedent del Servei 
Municipal d'Aigües, retornarà a l'Ajuntament amb la categoria i antiguitat que tenia. 
 
 
Capítol VII.- Balanç i Distribució de Beneficis.- 
 
Art.- 23è.- Comptes Anuals.- 
 
L'exercici social abastarà des del dia 1 de gener al 31 de desembre de cada any. 
 
En el termini de 3 mesos següents a la finalització de l'exercici social, el Consell 
d'Administració formarà els comptes anuals i l'informe de gestió i la proposta d'aplicació 
del resultat. 
 
Els comptes anuals inclouran el balanç, els comptes de pèrdues i guanys i la memòria. 
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Aquests documents que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i oferir 
una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat i de 
conformitat amb allò previst en la legislació mercantil i hauran d'estar signats per tots els 
administradors. 
 
Els expressats documents estaran a disposició dels membres de la Junta General 
Ordinària, en el domicili social, 15 dies abans de la seva celebració.  
 
Aprovats els comptes anuals i dins del mes següent, es presentaran per al seu dipòsit al 
Registre Mercantil. 
 
Art. 24è.- Distribució del Benefici.- 
 
El benefici resultant de l'exercici es distribuirà segons  acordi la Junta General, amb  
observància de les disposicions legals en la matèria. 
 
 
Capítol VIII.-  Dissolució de la societat.- 
 
Art. 25è.- Dissolució i liquidació.- 
 
La Societat es dissoldrà per les causes previstes a l'article 260 del Text Refós de la Llei 
de Societats Anònimes i, en particular, per les següents: 
 
 a) Per acord de la Junta General. 
 
 b) Per fusió o absorció amb una altra societat duta a terme de conformitat amb el 
que disposa la Llei. 
 
 c) Per conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni social a una 
quantitat inferior a la meitat del mateix, a no ser que aquest s'augmenti o redueixi, 
respectant-se en tot cas el capital social mínim previst legalment. 
 
 d) Per conclusió de l'empresa que constitueixi l'objecte de la societat o la 
impossibilitat manifesta de realitzar la finalitat social. 
 
 En la dissolució, la liquidació quedarà a càrrec dels Administradors, que amb el 
caràcter de liquidadors, practicaran la liquidació i divisió de conformitat amb els acords de 
la Junta General i a les disposicions vigents, i si el nombre de Consellers fos parell, la 
Junta designarà per majoria una altra persona més com a liquidador, per tal que el seu 
nombre sigui senar. El remanent que resulti revertirà automàticament a favor de 
l'Ajuntament d'Argentona."- 
 
 


