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Part demandant/executant: RICARDO BANQUELLS 
BERNAD
Procurador/a: Carlos Testor Olsina
Advocat/ada: JOAN CASTELLO CORBERA

Part demandada/executada: JOSEP MARIA URETA, 
EDICIONES PRIMERA PLANA S.A. 
(PERTENECIENTE A GRUPO ZETA S.A.)
Procurador/a: Mª Teresa Yagüe Gomez-Reino
Advocat/ada: JORDI MARGENAT SIPER

 

SENTÈNCIA  NÚM. 71/2015
Magistrada: Maria Angeles Juan Veigas  

Barcelona, 26 de març de 2015

ANTECEDENTS DE FET

Primer: La part actora va deduir la demanda origen de les presents actuacions
sobre la base dels fets i fonaments de dret que va tenir per convenients i que es
donen per reproduïts, i va demanar del Jutjat es dicti sentència que declari la
intromissió a l’honor patida per l’actor, que condemni conjunta i solidàriament els
demandats a pagar una indemnització de 45.000 € i que els condemni igualment
a la publicació íntegra de la sentència, a càrrec seu, en el mateix mitjà, en la
seva  edició  en  paper  i  digital  i  amb  idèntica  difusió  pública  que  va  tenir  la
intromissió patida. Amb expressa condemna de costes del procediment a la part
demandada.

L’actor  considera  que  determinades  notícies  aparegudes  a  “El  Periódico  de
Catalunya”, edició paper i digital, relacionades amb la seva persona, a més de
faltar a la veritat,  atemptaven contra el  seu honor, ja que estaven realitzades
amb  un  ànim  tendenciós  patent  i  que  la  única  cosa  que  buscaven  era
distorsionar la realitat per desacreditar-lo .

Més concretament, diu que tot comença el 29/08/2013, a la pàgina 6, a l’apartat
“noms  propis”,  que  publica  l’avanç  d’una  noticia,  amb  fotografia  de  l’actor,
identificat amb nom i càrrec, qualificat amb tres estrelles vermelles i amb un peu
de foto del tenor següent: “Assignar-se un sou de 180.000 euros anuals no és la
millor manera d’iniciar una etapa pels encarregats de gestionar l’obra social de la
desapareguda  Caixa  Penedès.  Opacitat  i  salaris  elevats  és  una  combinació
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explosiva. Pag. 22”; que a la pàgina 22 i 23, hi ha un titular que indica que “La
fundació de Caixa Penedès s’estrena amb opacitat i salaris alts”; que hi ha un
subtítol que diu que “El director de la nova entitat responsable de l’Obra Social
s’assigna un sou de 180.000 euros”; que en un gràfic sobre Pinnae apareix el
nom de l’actor, com a director general i el sou de 180.000 €; que a l’article es
ressalta  que  “les  xifres  (del  cost  de  mantenir  14  casals,  segons  l’actor)
contrasten amb el sou de 180.000 € que s’ha assignat el nou director general de
Pinnae,  Ricard  Banquells”;  que el  20  de setembre de 2013,  a  la  pàgina 26,
secció d’economia, hi ha el titular “Renuncia el director de Pinnae, fundació de
l’excaixa Penedès”; que hi ha el subtítol “Banquells es va fixar un sou de 180.000
euros i  volia  tancar  els  14 casals d’avis”;  que al  cos de l’article  es diu  “Les
primeres  decisions  de  Solé  i  Banquells  -  tots  dos  exalts  càrrecs  de  l’antiga
Penedès  -  van  ser  una  selecció  consensuada  dels  membres  del  patronat.
L’assignació d’un sou de 180.000 euros per a Banquells i el tancament de 14
casals d’avis a partir de l’1 de juliol per falta de recursos”; que a l’edició digital de
19 de setembre ja s’avançava la notícia amb el titular “Dimite el director general
de Pinnae Ricard Banquells”,  amb un subtítol  més destacat  i  en negreta:  “El
sueldo  de  180.000  euros  que  se  atribuyó  Banquells,  generó  la  repulsa
insitucional” i amb el text següent: “ De la formación de la junta rectora de Pinnae
se  reprocharon  tres  aspectos.  La  selección  de  sus  integrantes,  no  todos
representativos de la sociedad civil de las comarcas donde estaba más presente
la  Caixa  del  Penedès.  El  sueldo de 180.000 euros que se atribuyó a Ricard
Banquells, en una entidad cuya tesorería no iba muy holgada. Y la que movilizó
a los ayuntamientos, la decisión de cerrar los Casals d’Avis a 31 de julio...”. 

Es queixa l’actor que només es destaqui el seu sou en el gràfic de composició
accionarial;  que  contrasti  les  dades  econòmiques  de  14  casals  d’avis  del
Penedès  que  estaven  a  punt  de  tancar-se  amb el  sou  que  s’havia  assignat
l’actor,  com  a  nou  director  de  Pinnae;  que,  malgrat  haver  contactat  el
responsable  de  premsa  amb  el  periodista  demandat  per  posar  en  el  seu
coneixement que allò no es corresponia amb la veritat, no va rectificar i, a més,
va encoratjar la pressió de sectors satèl·lits a Pinnae oposats a la direcció i va
crear un estat d’opinió que va portar l’actor a deixar l’entitat.

Reclama una indemnització per dany moral que estima en 45.000 €, amb base a
la difusió de la notícia i al dany constatable de la intromissió.

Segon: La part demandada, s’oposa i al·lega, en síntesi, que, a més del primer
article de 29 d’agost i del tercer de 20 de setembre, el dia 30 d’agost de 2013 el
diari va publicar-ne un segon titulat “El Govern eleva el control sobre las antiguas
cajas”, l’autor del qual era també el senyor Josep Maria Ureta, en què sobre la
fundació Pinnae l’article deia que “El Ayuntamiento de Vilafranca, controlado por
CiU, también aprobó el 23 de julio una moción en la que rechazaban el modelo
de elección de los patronos de Pinnae. También se supo aquellos días que el
patronato había asignado a Banquells - que ya había dirigido la obra social de la
caja del Penedès, un sueldo de 180.000 euros”; que el senyor Ureta va fer servir
diferent fonts totes elles degudament contrastades; que la informació donada als
articles  era  essencialment  certa,  d’interès  públic  i  estava  degudament
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contrastada; que per valorar la veracitat dels articles o reportatges periodístics,
aquests s’han d’interpretar com un tot i no aïllant parts concretes; que el senyor
Ureta va actuar de manera diligent i la informació ni era falsa ni era fruit de cap
invenció;  que a més de ser  informació veraç  i  d’interès públic,  no hi  ha cap
expressió  ofensiva  ni  vexatòria  vers  l’actor,  i  que  la  quantitat  reclamada  en
concepte d’indemnització és injustificada i desorbitada. 

Tercer: El Ministeri Fiscal, quan va contestar no va poder concretar l’existència o
no d’intromissió per anca d’elements de prova suficient. Practicada la prova, va
concloure que no s’havia traspassat el límit de la injúria en el conflicte entre dret
a l’honor i dret a la informació, per la qual cosa, prevalia aquest últim, sobretot si
tenim en compte que la finalitat era posar en coneixement de l’opinió pública la
problemàtica d’una mala gestió de la Fundació Pinnae (no el sou de l’actor) i que
es tancaven els  casals d’avis;  que pel  la  qualificació  amb estrelles vermelles
entra dins de la  llibertat  d’expressió  del  mitjà,  i  que la  indemnització  que es
demana és improcedent d’acord amb l’article 9.3 de la LO 1/82 de 5 de maig.

Quart:  El termini establert per dictar aquesta resolució no s'ha pogut complir a
causa de l'acumulació de feina que hi ha actualment i que, en aquest Jutjat, ha
deixat  de ser puntual  per convertir-se en endèmica. Tot això es fa constar als
efectes de l’article 211.2 de la LEC.

FONAMENTS DE DRET

Primer: Per la part demandant es sol·licita tutela judicial enfront de la intromissió
il·legítima en el  seu dret  fonamental  a  l’honor  a  l'empara de la  Llei  orgànica
1/1982 de 5 de maig.

Les demandades, consideren que no ha existit tal vulneració.

El ministeri fiscal sol·licita que es desestimi la demanda, ja que en la pugna entre
el dret a l’honor i el dret a la informació, considera que ha de prevaldre aquest
últim, Entén que l’objectiu de la informació és posar de manifest el sou elevat
d’algunes persones, per una banda, i el tancament dels casals, per una altra. Així
mateix,  i  pel que fa a la qualificació amb tres estrelles vermelles és lliure, no
injuriosa i el que considera és una actuació negativa.

Segon:  El 29 d’agost de 2013, El Periódico, va publicar un article del senyor
Ureta, del tenor següent.

“La fundación de Caixa Penedès se estrena con opacidad y salarios altos

El director de la nueva entidad responsable de la obra social se asigna un sueldo
de 180.000 euros.

El Ayuntamiento de Vilafranca denuncia la elección «a dedo» de los patronos y
pide revisar el proceso.

La semana próxima abrirán los casals d'avis de Tívoli y L'Espirall de Vilafranca
del Penedès. Lo confirmó ayer a este diario un portavoz del municipio tras las
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tensiones con el nuevo patronato de la fundación especial Pinnae que asume las
funciones de la antigua obra social de la desaparecida Caixa Penedès. Pero el
caso de los  casals  es solo un capítulo  más de la  tensión entre Pinnae,  que
ordenó  cerrar  los  centros  a  partir  del  1  de  julio,  los  ayuntamientos  de  las
comarcas con más presencia de la antigua caja (Alt y Baix Penedès, Garraf y
Anoia) y algunas entidades disconformes con el proceso de relevo de la antigua
obra social.

El departamento de Economia i Coneixement intervino la entidad a principios de
año y dirigió todo el proceso a través de una comisión gestora. Fue exigente en
la redacción de los estatutos, pero condescendió con la elección de los patronos
y su representatividad entre la sociedad civil local.

ANTIGUOS CARGOS /  El  mayor  protagonismo lo  tuvieron el  presidente  y el
director  general  de  Pinnae,  Martí  Solé  y  Ricard  Banquells,  que  procedían,
precisamente, de la anterior Caixa Penedès. Su actividad, incluso en la época
provisional de la gestora, desató los primeros recelos -informó ya entonces a los
municipios afectados de que iba a cerrar los 14 casals d'avis heredados de Caixa
Penedès- que tuvieron su concreción política en el pleno del Ayuntamiento de
Vilafranca del 23 de julio, en que se aprobó una moción en la que se cuestionaba
la legalidad del proceso y se exigía un dictamen sobre la posibilidad de reiniciar
de nuevo todo el procedimiento.

La conclusión  del  secretario  de  la  corporación  fue  que el  proceso fue  legal,
aunque  la  composición  del  patronato  puede  dar  cabida  a  representantes
municipales. Así se lo han comunicado a los departamentos de Justícia y de
Economia,  de  las  que  dependen  las  fundaciones  especiales  de  las  antiguas
cajas.

Cabe constatar que el alcalde de Vilafranca, Pere Regull, es también diputado al
Parlament por CiU y que el único representante de entidades locales en Pinnae,
en nombre del Consell Comarcal del Alt Penedès, es Joan Raventós, alto cargo
del departamento de Presidència.

El concejal de Hacienda de Vilafranca del Penedès, Aureli Ruiz, confirmó ayer a
este diario que el malestar no se ha diluido. «Creemos que el proceso se ha de
revisar de arriba a abajo». Al confirmar que los casals de Vilafranca -los de otros
municipios está por decidir- reabrirán el jueves, para acoger a más usuarios y no
solo a exclientes de la caja, Ruiz explicó que los edificios seguirán siendo de
titularidad de Pinnae, pero que el personal de atención será municipal, mediante
traslados.

Con  un  punto  de  ironía,  Ruiz  explicó  que  «el  funcionamiento  de  los  casals
costaba 150.000 euros, pero quizá también se consiga con 50.000». Las cifras
contrastan con el sueldo de 180.000 euros que se ha asignado el nuevo director
general de Pinnae, Ricard Banquells.

ACCIONES DEVALUADAS / El patrimonio de Pinnae procede íntegramente de
la obra social de la antigua caja, y está valorado en unos 144 millones de euros.
Martí Solé, durante una comparecencia ante los medios locales el día siguiente
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del  pleno municipal,  visiblemente disgustado por  la moción aprobada,  explicó
que el capítulo principal del patrimonio es el 5% de las acciones que la antigua
caja tiene en Banco Mare Nostrum, valoradas en 90,3 millones de euros, «pero
que solamente es teoría porque ni se pueden vender ni se conoce que vayan a
dar dividendos». Sobre la tesorería de Pinnae, Solé aseguró: «Es de 20 millones,
que están en una cuenta del Banc Sabadell y del que sacamos un rendimiento
para nuestras actividades».

DESCONFIANZA/ El mal inicio de Pinnae se remonta al mes de abril, cuando
algunos municipios se dirigieron a la Conselleria de Benestar Social i  Família
alarmados  por  el  cierre  unilateral  de  los  casals. Como consecuencia,  según
informa uno de los municipios afectados, desde la Conselleria d'Economia se
envió una carta a Martí Solé advirtiéndole de que en Pinnae se habían tomado
decisiones que excedían sus competencias.

A esta clara advertencia, con fecha del 19 de julio, previa al pleno municipal que
rechazó el  proceso de creación de Pinnae,  se le  sumarán los próximos días
nuevas actuaciones públicas.”

El  30  d’agost  de  2013,  va  publicar-ne  un  altre  del  mateix  autor  i  del  tenor
següent:

“OTRO AVISO A PINNAE

El Govern eleva el control sobre las antiguas cajas

Economia  envia  una  carta  a  las  fundaciones  con  una  solicitud  de  datos  e
información

La Generalitat reconoce que han existido discrepancias con Caixa Penedès

Las cinco fundaciones que han heredado la obra social de las antiguas cajas de
ahorro catalanas recibirán, si no lo han hecho ya, una carta del departamento de
Economia i Coneixement pidiendo una serie de datos sobre las fundaciones que
han constituido los últimos meses. Esta nueva medida coincidió el pasado mes
de julio con la carta que el encargado de la conselleria de Economia de organizar
la transición de las antiguas obras sociales en fundaciones, Albert Carné, remitió
a  los  municipios  afectados  por  el  intento  de  cierre  de  los  14  casals  d'avis
dependientes de la fundación Pinnae, continuadora de la obra social de la Caixa
del Penedès.

DECISIÓN  AUTÓNOMA  /  El  nuevo  presidente  de  Pinnae,  Martí  Solé,  y  el
director  general,  Ricard  Banquells,  tomaron  esa  decisión  aun  antes  de
constituirse formalmente Pinnae, lo que motivó la carta de aviso de Carné. El
Ayuntamiento de Vilafranca, controlado por CiU, también aprobó el 23 de julio
una moción en la que rechazaban el  modelo de elección de los patronos de
Pinnae.  También  se  supo  aquellos  días  que  el  patronato  había  asignado  a
Banquells -que ya había dirigido la obra social de la caja del Penedès- un sueldo
de 180.000 euros.

La advertencia de Economia y la presión municipal  revocaron el  caso de los
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casals de  Vilafranca  y  dieron  más  argumentos al  Govern  para  concretar  las
funciones de tutela de las nuevas fundaciones. Corresponde hacerlo, según sus
competencias -que están limitadas por la ley estatal y la potestad exclusiva de
intervención financiera del Banco de España- a los departamentos de Justícia y
Economía.

ÚNICA DISCREPANCIA / Fuentes del Govern explicaron ayer que con la única
fundación  con  la  que  ha  habido  discrepancia  en  su  actuación,  con  órganos
autónomos  de  gobierno  ya  constituidos,  es  con  Pinnae.  Las  otras  cajas
reconvertidas por  haber  abandonado  la  actividad  financiera  han  seguido  un
método distinto de selección de patronos (Cataluya/Pedrera, Unnim (Terrassa-
Sabadell-Manlleu) y Laietana), mientras que La Caixa sigue otro proceso al ser
aún titular de la mayoría de acciones del banco cotizado Caixabank.

Los  departamentos  de  Justícia  y  Economia  intercambiaron  los  primeros
borradores sobre el modelo de tutela antes del verano. Con independencia de la
forma jurídica definitiva, la carta de Economia pide ya una serie de datos a las
nuevas fundaciones sobre patrimonio, cargos, plantillas y sueldos. El hecho de
que  los  patronatos  sean  autónomos  no  puede  facilitar,  según  las  mismas
fuentes, que se repitan abusos como en las antiguas cajas.”

El 20 de setembre de 2013, dins de la secció d’economia, va publicar-ne un altre,
del mateix autor i del tenor següent.

“PRIMERA CRISIS EN LAS NUEVAS ENTIDADES

Renuncia el director de Pinnae, fundación de la excaja Penedès

Los municipios de la zona protestaron por cómo se gestó la nueva obra social

Banquells se asignó un sueldo de 180.000 euros y quiso cerrar los 14 'casals
d'avis'

Ricard  Banquells,  exalto  cargo  de  la  Caixa  Penedès  y  dimisionario  de  la
fundación Pinnae.

La fundación especial Pinnae, heredera de la Obra Social de la antigua Caixa
Penedès, ya ha vivido su primera crisis institucional apenas dos meses después
de constituirse. Según avanzó ayer la edición digital del semanario comarcal La
Fura,  el  director general de Pinnae, Ricard Banquells, presentó la renuncia al
cargo durante la reunión del patronato celebrada el lunes.

Según otras versiones, Banquells se adelantó a una posible petición de dimisión,
tras la presión política ejercida por varios ayuntamientos de la zona, que habían
aprobado  mociones  de  rechazo  por  cómo  se  había  gestado  la  creación  de
Pinnae.

CARTA DE AVISO / Aunque Pinnae se constituyó formalmente el 10 de julio, la
actuación  previa  de  la  gestora,  dirigida  por  Banquells  y  el  presidente  de  la
fundación, Martí  Solé,  ya  había causado malestar en el  Govern. La primeras
decisiones de Solé y Banquells -ambos exaltos cargos de la antigua Penedès-
fueron  una  selección  no  consensuada  de  los  miembros  del  patronato,  la
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asignación de un sueldo de 180.000 euros para Banquells y el cierre de los 14
casals d'avis a partir del 1 de julio por falta de recursos.

El 19 de julio, la Conselleria d'Economia advirtió por carta a Solé -con copia a los
alcaldes  afectados-  de  que  sus  decisiones  excedían  de  sus  competencias
cuando  se  tomaron.  El  23  julio,  el  Ayuntamiento  de Vilafranca  del  Penedès,
presidido por el también diputado de CiU, Pere Regull, aprobó una moción por
unanimidad en la que se planteaba recurrir todo el proceso.

PROCESO LEGAL / Un dictamen del secretario de la corporación confirmó la
legalidad del proceso, aunque dejó abierto que la composición del patronato era
ampliable a mayor representación municipal.

En paralelo, el Govern ya había puesto en marcha dos actuaciones. Primero,
una carta a las siete fundaciones especiales que han relevado la obra social de
las antiguas cajas con un cuestionario sobre su estado actual, lista de personal y
sueldos. Una advertencia con el trasfondo de Pinnae. Y segundo, la elaboración,
conjuntamente con la Conselleria de Justícia, del reglamento por el que se van a
regir las fundaciones.

Pinnae tiene un valor patrimonial de 144 millones, de los que 90 son el supuesto
valor de las acciones del banco Mare Nostrum, que podría quedar en solo cinco
millones. La tesorería es de 20 millones.”

Tercer: L'article 20.1.a) i d) CE, en relació amb l'article 53.2 CE, reconeix com
dret  fonamental  especialment  protegit  mitjançant  els  recursos  d'empara
constitucional i judicial el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments,
idees  i  opinions  mitjançant  la  paraula,  l'escriptura  o  qualsevol  altre  mitjà  de
reproducció  i  el  dret  a  comunicar  o  rebre  lliurement  informació  veraç  per
qualsevol mitjà de difusió, i  l'article 18.1 CE garanteix amb el mateix grau de
protecció el dret a l’honor.

El conflicte entre el dret a l’honor i el dret d’informació ha de ser resolt mitjançant
tècniques de ponderació constitucional, tenint en compte les circumstàncies del
cas.

Quan  es  tracta  de  la  llibertat  d'informació,  la  tècnica  de  ponderació  exigeix
valorar, en primer terme, el pes en abstracte dels respectius drets fonamentals
que entren en col·lisió.

Des d'aquest punt de vista, la ponderació ha de respectar la posició prevalent
que  té  el  dret  a  la  llibertat  d'informació  sobre  el  dret  a  l'honor  per  resultar
essencial  com  a  garantia  per  a  la  formació  d'una  opinió  pública  lliure,
indispensable per al pluralisme polític que exigeix el principi democràtic.

En segon terme,  la  tècnica  de ponderació  exigeix  valorar  el  pes relatiu  dels
respectius drets fonamentals que entren en col·lisió. S'ha de tenir en compte si la
informació té rellevància pública o interès general, si pot contribuir al debat en
una societat  democràtica, si  es projecta sobre persones que tenen un càrrec
públic o tenen una personalitat política i exerceixen funcions oficials, la qual cosa
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és  substancialment  diferent  de  la  simple  satisfacció  de  l'interès  social  per
conèixer la vida d'altres, encara que es tracti de persones amb notorietat pública
que  no  exerceixin  aquestes  funcions.  La  llibertat  d'informació,  perquè  pugui
prevaler sobre el dret a l'honor exigeix que la informació compleixi el requisit de
la veracitat, per la qual s'entén el resultat d'una raonable diligència per part de
l'informador  per  contrastar  la  notícia  d'acord  amb  pautes  professionals.  

Quart: En aquest cas concret, el conflicte entre el dret a la llibertat d'expressió i
d'informació (article 20.1 a i d de la Constitució), d'una banda, i el dret a l’honor
(article 18.1 de la Constitució), per una altra, sense perdre de vista que ha de
prevaler la llibertat d'informació, es pot solucionar examinant els articles aportats
a les actuacions, per determinar si el que difonen és veraç i d’interès general. 

Coincideixo amb la part demandada i  el  Ministeri  Fiscal  en què la informació
(articles i qualificació amb tres estrelles vermelles) tenia rellevància pública, és a
dir, era d’interès general. Igualment, la informació era veraç. L’article conté fets
certs i l’objectiu no és fer referència directa al demandant, sinó contrastar el seu
sou (180.000 €), que sí es podia mantenir, amb el cost de tenir oberts 14 casals
d’avis (150.000 €), que no es podia mantenir. Els articles no són pejoratius i la
qualificació amb tres estrelles vermelles (negativa), és clar que prové del contrast
que ressalta  un dels  articles de contínua referència,  això és,  que hom pugui
pagar un sou de 180.000 € a un directiu d’una fundació (patrimoni assignat a una
obra social) i no pugui assumir el cost de mantenir 14 casals d’avis (obra social
sense patrimoni assignat).

Més concretament, i pel que fa a l’expressió “assignar-se un sou de 180.000 €”,
de la qual es queixa l’actor, cal ressaltar que del document 5 de la contestació
s’obté que el demandant mateix va admetre que venia amb la seva motxilla de
nivell retributiu que tenia a la Caixa del Penedès; que tot i ser cert que no és el
mateix gestionar una caixa d’estalvis que una fundació, hom no va plantejar una
rebaixa del nivell  retributiu, i  que l’actor es va fer l’orni en contestar amb una
pregunta el requeriment del president respecte a una reducció salarial. No és pot
dir, doncs, que la informació sigui incorrecta, sobretot si tenim en compte que el
senyor  Ureta  ha  declarat  que  la  conselleria  va  confirmar-li  que  van  ser  els
mateixos membres de la comissió els que van assignar els sous.

Resumint, la informació és veraç, d’interès públic i no hi ha cap insult dirigit  a
l’actor, sense que s’hagi de considerar com a tal una mala qualificació, que entra
dins de la llibertat d’expressió i que encaixa amb l’actuació negativa de plantejar
una situació de fet i amb caràcter irreversible respecte a un tema delicat com el
del tancament de 14 casals d’avis, que es va dur a terme des de la fundació
Pinnae, de la qual l’actor n’era el director. 

Per tot el que he exposat fins ara, atesa la posició prevalent que té el dret a la
llibertat d'informació sobre el dret a l'honor, s’ha de desestimar la demanda a fi
d’emparar aquesta posició prevalent.
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Quart: D’acord amb el principi del venciment objectiu, he d’imposar les costes al
demandant (article 394 de la LEC).

DECISIÓ

Desestimo  la  demanda  presentada  per  Ricard  Banquells  Bernad  contra
Ediciones Primera Plana, SA i contra Jose María Ureta i absolc els demandats
esmentats.

Imposo les costes al demandant.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts amb indicació que no és ferma i que
poden interposar recurs d'apel·lació davant d’aquest Jutjat en el termini de vint
dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació.

Així ho signo.
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