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 INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PALAU 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI  2018 

 
I. Introducció 

 

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei 

de Control Financer,  amb col·laboració de la firma d’auditoria Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 

en virtut de l’Acord marc d’empreses auditores per a la realització de treballs de control financer per tal 

de col·laborar i donar suport a l’òrgan interventor (Expedient 2017/0009721), i en compliment de 

l’establert dins el Pla Anual de Control Financer de la Diputació a efectuar durant l’exercici 2019 

respecte de l’exercici pressupostari de l’any 2018, té l’obligació d’auditar els comptes anuals de la 

Fundació Privada Palau (endavant, la Fundació) corresponents a l’exercici 2018 que comprenen, el 

balanç simplificat a 31 de desembre de 2018, el compte de resultats simplificat, l’estat de canvis en el 

patrimoni net i la memòria simplificada corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data. 

 
II. Responsabilitat del Patronat en relació als comptes anuals 

 

El Patronat de la Fundació és responsable de la formulació i aprovació dels comptes anuals adjunts 

d’acord amb el marc d’informació financera que es detalla a la nota 2 de la memòria adjunta i, en 

particular, d’acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intern 

que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin lliures 

d’incorreccions materials. 

 

Els comptes anuals als quals es refereix el present informe van ser aprovats pel Patronat amb data 9 de 

maig de 2019 i posats a la nostra disposició en la mateixa data. 

 
III. Responsabilitat dels auditors 

 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 

fidel, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L., i 

d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i 

executem l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els 

comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els 

imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 

judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En 
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efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 

preparació i presentació raonable per part del gestor dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar 

els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 

d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou 

l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 

realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals. 

 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut, basada en els procediments duts a terme per 

la firma auditora Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L., proporciona una base suficient i adequada per 

emetre la nostra opinió d'auditoria favorable amb excepcions. 

 
IV. Resultats del treball: Fonaments de l’opinió favorable amb excepcions. 

 

IV.1 Presentació dels comptes anuals.  

 

La Fundació ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2018 d'acord amb l'establert en el Decret 

259/2008, de 23 de desembre, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, pel qual 

s'aprova el nou Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya. Durant el decurs de la revisió efectuada s’ha posat de manifest el següent:  

 

➢ Tal i com es detalla a la nota 2.7 de la memòria, a l’exercici 2018 s’han efectuat ajustos per 

correccions d’errors de l’exercici 2017 i 2016. Tanmateix, no s’han modificat les xifres afectades 

en la informació comparativa de l’exercici al qual afecta els errors indicats, concretament el 2017, 

que s’hauria d’haver fet segons preveu a la norma de registre i valoració 21a. Canvis en criteris 

comptables, errors i estimacions comptables per les entitats de dimensió mitjana i de dimensió 

reduïda.  

➢ En l’Estat de canvis en el Patrimoni net, les correccions indicades anteriorment no es 

presenten correctament com ajustaments per errors dels exercicis 2016 i 2017, si no que es 

presenten com a “altres variacions del patrimoni net” de l’exercici 2018.  

➢ Ha estat registrat en la partida “altres resultats” del compte de resultats de l’exercici 2018, el 

benefici obtingut per la venda d’un immoble que s’hauria d’haver registrat a la partida 

“Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat”.  

 

IV.2 Actius cedits en ús  

 

Com s’indica a les notes 4.1 i 5 de la memòria, la Fundació té registrat dins de l’immobilitzat intangible, 

com a drets sobre béns cedits en ús, el valor venal de les construccions i del sòl de dos immobles cedits 

a la Fundació, amb caràcter gratuït i indefinit, per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la Diputació de 

Barcelona.  
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D’acord amb el previst a la Resolució de 28 de maig de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 

de Comptes per la que es dicten normes de registre, valoració i informació a incloure en la memòria del 

immobilitzat intangible, al ser la cessió d’ús de caràcter indefinit, s’haurien de registrar els actius d’acord 

amb la seva naturalesa, en aquest cas dintre de l’immobilitzat material com a terrenys i construccions.  

 

IV.3 Saldos deutors amb Administracions Públiques  

 

La Fundació manté a 31 de desembre de 2018, dins de la partida “actius per impost corrent i altres 

crèdits amb administracions públiques”, un import de 52.228,66 euros corresponent a la liquidació 

d’IVA de l’exercici 2017. En relació a l’esmentada liquidació, l’Agència Tributaria en data 20 de març 

de 2019 va notificar a la Fundació una proposta de liquidació, reconeixent un import de 6.768,62 euros, 

al considerar que l’entitat ha d’aplicar la prorrata general i no la de sectors diferenciats com està 

aplicant la Fundació. 4  

 

En data 17 d’abril de 2019 la Fundació ha interposat reclamació econòmic-administrativa davant el 

Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Cataluña, impugnant la notificació rebuda i sense encara 

haver obtingut resposta a la data del present informe. Atenent a que els assessors fiscal de la Fundació, 

estimen que hi ha un 50% de probabilitat de que no prosperi el recurs, l’entitat hauria d’haver 

deteriorat l’import no reconegut per l’Agència tributària per import de 45.460 euros. En conseqüència, 

l’actiu del balanç de situació i el resultat de l’exercici 2018 es troben sobrevalorat en un import de 

45.460 euros a 31 de desembre de 2018.  

D’altra banda, i en relació a l’exercici 2018, del qual es manté a 31 de desembre de 2018, dintre de la 

partida “actius per impost corrent i altres crèdits amb administracions públiques”, un import de 46.302 

euros corresponent a la liquidació d’IVA de l’exercici 2018, tenint en compte que el criteri de la 

Fundació no ha variat respecte a l’indicat de l’exercici 2017, d’acord amb els nostre càlculs, l’actiu del 

balanç de situació i el resultat de l’exercici 2018 es trobarien sobrevalorat en un import de 39.667 euros 

a 31 de desembre de 2018.  

 

IV.4 Resolució recurs IVA 2011-2012.  

 

Tal com es detalla a la nota 17.7 de la memòria en data 24 d’octubre de 2018 es va notificar a la 

Fundació la resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya en relació al recurs 

presentat per la Fundació en relació a les liquidacions d’IVA dels exercicis 2011 i 2012 en la qual 

s’estima les al·legacions presentades per la Fundació i s’acorda la devolució per part de l’Agència 

tributària de les liquidacions d’IVA més els interessos de demora corresponents. En data 17 de gener 

de 2019 la Fundació va rebre la devolució de l’IVA de l’exercici 2011 i 2012 per imports de 87,5 milers 

d’euros i 87 milers d’euros respectivament. En conseqüència l’actiu del balanç de situació i el resultat 

de l’exercici 2018 estarien infravalorats en un import de 174,5 milers d’euros a 31 de desembre de 2018.  
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IV.5 Periodificacions d’actiu a curt termini  

 

S’inclou com Ajustos per periodificació d’actiu, un import de 19,3 milers d’euros corresponents a 

exemplars del IV volum sobre Picasso destinat per la Fundació a atencions protocol·làries. Atenent a 

l’antiguitat, naturalesa i destí de les obres, aquestes haurien de registrar-se com a existències i ser 

objecte de deteriorament, amb el mateix criteri que l’aplicat per la Fundació per la resta de llibres. Els 

ajustos per periodificació i el resultat d’exercicis anteriors es troben sobrevalorats en un import de 19,3 

miler d’euros a 31 de desembre de 2017 i 2018. 

 
V. Opinió 

 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en l’apartat de “Resultats del treball: 

Fonaments de l’opinió favorable amb excepcions”, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de 

desembre de 2018, així com dels resultats corresponents a l’exercici anual finalitzat en l’esmentada data, 

de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, 

amb els principis i criteris comptables en ell continguts. 

 

VI. Qüestions que no afecten a l’opinió 

 

VI.1  Situació reclamacions pendents de resolució. IVA dels exercici 2013-2014  

 

Tal i com es detalla a la nota 17.7 de la memòria en data 24 d’octubre de 2018 es va rebre resolució 

desestimatòria sobre les reclamacions efectuades per la Fundació davant del Tribunal Econòmic-

Administratiu Regional de Catalunya en relació a les liquidacions d’IVA dels exercicis 2013 i 2014. 

L’Agència tributària considerar que l’entitat ha d’aplicar la prorrata general i no la de sectors diferenciats, al 

considerar que d’acord a la naturalesa de l’entitat i el previst a l’article 20.u.14.b) de la Llei 37/1992, de 28 

de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, les entrades al Museu, seria una operació exempta de 

l’Impost. Els imports reclamats per la Fundació són per import de 80 mil euros i 59 euros respectivament. 

Així mateix, en relació a aquest procediments, d’acord amb la informació facilitada pels assessors fiscals de 

la Fundació, es va interposar demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, trobant-se 

actualment pendent de resolució. 

 

VII. Tràmit d’al·legacions 

 

D’acord amb l’establert a l’article 31 de les Instruccions sobre procediments de control intern de la 

Diputació de Barcelona es dona trasllat de l’informe provisional a la Direcció/Gerència de l’Entitat, 
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atorgant un termini de 10 dies hàbils per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es 

considerin adients. 

 

VII.1. Al·legacions rebudes  

No s’han rebut al·legacions en relació a les excepcions que figuren en l’apartat “Fonaments de 

l’opinió favorable amb excepcions”. 

 

 

 

 
 
 

Barcelona, 26 de juliol de 2019 (*) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(*) A efectes de l'apartat 2.2 de la Resolució d'11 de novembre de 2013 de la Intervenció General de l'Administració de l'estat, per la qual 

s'aprova la Norma Tècnica sobre Informes d'Auditoria de Comptes Anuals, que indica que l'informe d'auditoria de comptes anuals estarà 

datat en el moment final de la seva elaboració. Segons els Principis i Normes d'auditoria del Sector Públic de la Comissió de Coordinació dels 

OCEX, aquesta data haurà de ser la de la finalització dels treballs, que es pot situar en el moment en el que s'han complimentat totes les 

proves que permetin formar-se un judici o opinió sobre l'objecte de la fiscalització. Extensiu a treballs de control financer amb col·laboració 

amb firmes d’auditoria, considerant com a data de l’informe la del memoràndum de conclusions per a l’emissió de l’opinió d’auditoria tramés 

per la firma.  

 

La signatura d’aquest document correspon única i exclusivament a l’informe d’opinió d’auditoria, i en cap cas als comptes 

anuals i al·legacions (si és el cas) de l’ens auditat, que s’adjunten. 
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Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 32
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 33
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 34
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 35
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 36
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 37
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 38
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 39
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 40
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 41
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 42
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 43
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 44
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 45
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 46
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 47
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 48
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 49
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 50
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 51
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 52
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 53
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 54
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 55
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 56
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 57
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 58
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 59
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 60
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 61
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 62
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 63
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 64
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 65
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 66
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 67
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 68
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 69
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 70
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 71
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 72
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 73
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 74
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 75
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 76
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 77
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 78
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 79
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 80
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 81
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 82
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 83
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 84
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 85
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 86
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 87
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 88
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 89
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 90
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 91
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 92
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 93
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 94
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 95
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 96
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 97
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 98
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 99
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 100
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 101
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 102
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 103
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 104
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 105
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 106
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 107
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 108
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 109
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 110
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 111
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 112
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 113
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 114
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 115
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 116
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 117
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 118
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 119
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 120
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 121
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 122
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 123
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 124
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 125
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 126
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 127
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 128
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 129
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 130
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 131
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 132
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 133
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 134
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 135
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 136
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 137
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 138
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 139
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 140
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 141
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 142
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 143
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 144
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 145
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 146
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 147
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 148
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 149
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 150
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 151
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 152
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 153
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 154
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 155
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 156
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 157
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 158
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 159
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 160
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 161
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 162
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 163
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 164
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 165
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 166
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 167
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 168
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 169
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 170
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 171
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 172
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 173
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 174
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 175
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 176
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 177
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 178
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 179
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 180
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 181
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 182
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 183
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 184
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 185
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 186
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 187
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 188
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 189
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 190
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 191
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 192
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 193
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 194
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 195
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 196
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 197
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 198
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 199
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 200
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 201
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 202
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 203
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 204
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 205
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 206
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 207
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 208
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 209
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 210
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 211
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 212
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 213
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 214
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 215
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 216
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 217
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 218
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 219
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 220
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 221
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 222
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 223
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 224
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 225
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 226
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 227
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 228
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 229
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 230
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 231
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 232
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 233
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 234
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 235
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 236
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 237
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 238
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 239
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 240
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 241
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 242
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 243
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 244
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 245
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 246
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Pàgina 247
Codi Segur de Verificació (CSV): 70645015c1ae74491a6f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.


