
PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 8/2017

DATA: 9 DE SETEMBRE DE 2017

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP SOCIALISTA:

Alcalde-President:

Sr. Roger Cerdà Boluda

Regidors:

Sr. Ignacio Reig Sanchis
Sra. Xelo Angulo Luna
Sr. Jordi Estellés Carrasco
Sra. Lena Baraza Lorente
Sr. Pedro Aldavero López
Sra. Mariola Sanchis Del Valle

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero
Sr. Miguel Alcocel Maset
Sra. Maria Amor Amorós Giménez
Sr. Alfred Boluda Perucho

GRUP PARTIT POPULAR

Sra. Maria José Pla Casanova
Sr. Vicente Ribes Iborra
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Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. Pilar García Morell

GRUP BLOC-COMPROMÍS:

Sra. Cristina Maria Suñer Tormo
Sra. Maria Pilar Gimeno Calabuig
Sra. Maria Empar Penadés Estrela

GRUP CIUDADANOS:

Sr. Juan Giner Company

No assisteix :

Sr. José Francisco Domínguez Rivera, del Grup Partit Popular, a qui el Sr.
Alcalde considera excusat.

La regidora del grup municipal Socialista, Sra. Mariola Sanchis del Valle,
s'absenta del plenari, durant el tractament del punt 5.2. de l'ordre del dia, sent les
11:30 hores, no tornant a incorporar-se.

A la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia nou de setembre de dos mil
dèsset, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, i sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, Roger Cerdà Boluda, els regidors indicats,
a  fi  de  celebrar  en  una  única  convocatòria  la  sessió  ordinària  prèviament
convocada.

La Corporació està assistida per la interventora, Carmen Savalls Sanfélix i
pel secretari, Rafael Pérez Alborch, que, a més, actua com a fedatari.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres i assistir el president i el secretari.

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al
següent ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 29 DE JULIOL DE 2017. 

De  conformitat  amb  el  preceptuat en l'article  91  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre  de  1986,  l’Alcalde  President  pregunta  si  algun  membre  de  la
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Corporació ha de formular alguna observació de l'acta de la sessió anterior, que
ha estat distribuïda juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.

A continuació  i  no  formulant-se  cap  objecció,  per  unanimitat  dels  vint
membres presents, s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada
el dia 29 de juliol de 2017.

2n.-  EXP.  NÚM.  3721/2017,  APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS COMPETÈNCIA DEL PLE.

Se n'adona dels antecedents de l'expedient on consta informe del director
de l'àrea explicant que en 2014 es va adjudicar a Hedra les “Obres de millora en
la xarxa d'aigua potable de la partida del Pla” a càrrec a la partida 1610/61902,
per  un  import  de  60.500€.  L'obra  es  va  executar  durant  l'exercici  2015,  per
l'import total adjudicat.

D'acord amb l'informe del tècnic que consta a l'expedient, la factura que
es presenta a aprovació és correspon amb un excés d'obra realitzada.

Vist  l'informe  de  la  Interventora  sobre  l'enriquiment  injust  de
l'administració, i en el que s'informa desfavorablement l'aprovació de la factura
per no existir disponibilitat pressupostària en el moment de la despesa.

Vist l'article 176 del Text Refòs de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals
(RDL 2/2004) sobre la temporalitat dels crèdits.

Vist  la  base  15ena  d'execució  del  pressupost  on  s'estableix  que,
l'aprovació   de  factures  d'exercicis  anteriors  correspondrà  al  Ple  de  la
Corporació,  quan  la  despesa  es  ordenada  sense  l'existència  de  crèdit
pressupostari.

Vist que l'expedient ha estat dictaminat favorablement per la Comissió de
Règim Interior i Hisenda.

L'Ajuntament  en  Ple,  per  unanimitat  dels  vint  membres  presents,
ACORDA:

Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de l'exercici 2016,
per un import de 5.197,60€ segons la relació de factures següents:

Factura Data Tercer Descripció Import

Fra A/14 11/02/16 Hedra Certificació final Partida el Pla 5,197.60 €
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Segon. Comunicar el present acord a l'Oficina Pressupostària per al seu
coneixement i efectes.                                      

La  presidència  li  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la seua reproducció:

Àudio:  02.mp3

Vídeo:  http://videople.es/377

3r. RESOLUCIONS  D'ALCALDIA

En  compliment  del  que  preceptua  el  vigent  Reglament  d'Organització,
Funcionament i  Règim Jurídic  de les Entitats  Locals,  de 28 de novembre de
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la
sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números des del 383 fins al 456 (corresponents al mes d'agost de 2017).

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

4r.  DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.

No hi ha cap assumpte per a tractar.

5è. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

El secretari sol·licita acords de ratificacions de la inclusió dels assumptes
en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre els mateixos, atès que no havien  estat
dictaminats prèviament. Aquestes ratificacions s'acorden per unanimitat dels vint
membres presents.

5è.1.- EXP. NÚM. 3903/2017, PROPOSTA DE FELICITACIÓ PER PART
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA ALS INTEGRANTS DEL COS DE
LA POLICIA LOCAL QUE VAN PRESTAR SERVEI DURANT LA FIRA 2017 I A
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LA COMISSARIA DE  LA POLICIA NACIONAL,  POLICIA AUTONÒMICA I
GUÀRDIA CIVIL.

Vist l’informe subscrit per Antonio Collado Gimeno, Intendent Principal-Cap
de la Policia Local de Xàtiva, el 6 de setembre de 2017, del següent tenor literal:

 « Per  la  present  emet  Informe  sobre  les  Tasques,  reunions,  novetats,
serveis i  desenvolupament,  relacionades amb la  FIRA D’AGOST DE XÀTIVA
2017.

En primer lloc fer constar que des del passat mes d'Abril  s'han celebrat
reunions  preparatòries,  en  primer  lloc  amb  l'Alcaldia-Presidència,  amb  els
Regidors  de  Seguretat  Ciutadana,  Mobilitat,  Personal,  Urbanisme,  Serveis
Públics, Hisenda, Serveis Socials, Igualtat, i especialment amb Festes i Fira. Així
mateix amb tècnics d'aquestes àrees.

A l'abril es dugue a terme Junta Local de Seguretat, amb Presidència de
l'Alcaldia i la Subdelegació del Govern, amb la Presència del Director General de
l'Agència  de  Seguretat  i   Resposta  a  les  Emergències  de  la  Generalitat
Valenciana,  i  els  comandaments  responsables de la  Policia  Nacional,  Policia
Autonòmica, Guàrdia Civil,  i  Policia Local de Xàtiva. On van acordar,  establir
vies,  procediments,  i  protocols  a  l'efecte  de  dur  a  terme,  en  l'àmbit  de  les
competències  pròpies  de  cada  Cos,  així  com les  compartides,  el  treball  de
cooperació, coordinació i col·laboració entre tots els Cossos, encaminats, com
no podia ser d'una altra forma, al normal desenvolupament de l'esdeveniment
ressenyat  al  principi,  amb  una  estimació  d'assistents  superior  als  250.000
visitants.  Duent-se  a  terme  reunions  Prèvies,  i  durant  la  Fira,  amb  tots  els
responsables de cada Cos Policial.

En quant a mesures de seguretat, estàtica i dinàmiques (Presència Policial
i mitjans tècnics); destacar les preses en la Plaça d'Espanya, on es confecciona
una rotonda paral·lela i exterior, amb la doble funció de permetre la circulació
com a tal (rotonda) i garantir que cap vehicle poguera accedir al recinte de la
pròpia  fira,  punt  més  vulnerable  d'atacs,  com el  produït  en  les  rambles  de
Barcelona i Niza a França.

S'ha garantit la presència Policial en tot el Recinte Firal amb patrulles de a
peu, i en tots els accessos, i vies d'evacuació, així com en tota la perifèria del
mateix.

En totes les proves Esportives, Carrera de motos, bicicletes, etc., en tots
els espectacles, Disc-Mòbils, i Esdeveniments; Camp de la Murta, Jardí 25 anys
de Pau, Mercat, La Seu, Etc. En tots els espectacles pirotècnics. (Mesures de
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seguretat),  Paelles.  I  per descomptat  com no podia ser  d'una altra  forma, la
vigilància general de tota la ciutat.

-S'han realitzat i rebut, relacionades directament amb la fira més  de 1.500
trucades telefòniques.

-Més de 2.000 atencions d'informació a la ciutadania.

-S'han  dut  a  terme  306  serveis,  relacionats  amb,  Serveis  humanitaris,
d'auxili, Accidents de trànsit, Agressions, Reyertes, Danys, Consum de begudes
alcohòliques,  Danys  mobiliari  urbà,  ocupació  via  publica,  Actes  vandàlics,
persones malaltes, venda ambulant, extraviaments de persones, conflictes entre
particulars, Robatoris, obstacles en via publica, Persones ferides, Violència de
Genere, etc etc.

-S'han  atès  65  emergències  del  112,  relacionades  amb  serveis  de
seguretat i Sanitaris.

-Quant al tràfic, manifestar l'enorme satisfacció del que subscriu quan, al
nombre  tan  baix  d'Instrucció  d'expedients  sancionadors  (multes  118)  i  de
retirades de la grua (37). ja que era un any especialment sensible pels enormes
canvis produïts  en el  recinte de la fira i  l'ampliació de carrers (circumstància
inèdita i duta a terme per primera vegada en la història de la fira). El que posa de
manifest  que el  desplegament policial,  de control,  i  tota la senyalització,  tant
horitzontal com a vertical, ha complit la seua funció.

Per sobre de tot, aquesta Prefectura destacaria com optima les conclusions
de tots els serveis relacionats amb la Seguretat Pública i la gran normalitat amb
que s'han celebrat tots els esdeveniments. No obstant açò no podem caure en
l'autocomplaença, i hem d'efectuar un detallat anàlisi de tot l'esdevingut, per a
millorar, corregir possibles disfuncions i avançar en les nostres responsabilitats.

Finalment,  aquesta Prefectura PROPOSA-SOL·LICITA felicitació per part
del  Ple de l'Ajuntament de Xàtiva a la totalitat  dels  integrants del  Cos de la
Policia Local que van prestar servei durant la fira, ja que en tots els casos, van
anar  més enllà  del  simple  compliment  d'una obligació  professional,  i  es  van
implicar en la consecució de tots els serveis, i resolució de tots i cadascun dels
problemes  que  van  sorgir.  Destacant  especialment  als  Inspectors  Enrique
Gómez Terol i Francisco Barberá Tomás.

D'altra  banda  en  dit  Plenari  seria  convenient  fer  extensiva  aquesta
felicitació a la Comissaria de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia
Civil de Xàtiva.

Així  mateix es necesari,  que a causa dels esdeveniments esdevinguts el
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mes d'Agost a Barcelona i per a analitzar els serveis de la fira, es convocara, el
mes aviat posible, la  Junta Local de Seguretat. Tal com el passat dia 31 va
recomanar el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana”.

Per  la  Portantveu  del  grup municipal  Partit  Popular,  Sra.  Mª  José  Pla
Casanova,  diu  que  seria  convenient  que  la  proposta  de  felicitació,  es  faça
extensiva,  no solament  a  la  Policia  Nacional  o  Guàrdia Civil,  sinó ja  que es
demana per escrit el reconeixement, que s'incloguen en la mateixa, a tots els
empleats  públics  que  hagen  treballat  en  la  Fira  d'Agost  2017,  i  sobretot,  al
col·letiu de Protecció Civil.

Pel  Sr.  Alcalde  President,  diu  que  efectivament  es  faça  extensiva  la
felicitació als treballadors municipals, al col·lectiu de Protecció Civil i al personal
contractat  que han treballat  per  a la Fira d'Agost de 2017,  i  s'incorpore a la
proposta del Sr. Intendent Principal-Cap de la Policia Local de Xàtiva, com un
punt nou, que constara en el present acord. 

La  Corporació,   per  assentiment  accepta  la  proposta  de  modificació
formulada per la Srª Pla. 

Seguirament i sotmés a votació, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels
vint membres presents,  ACORDA:

                           

Primer.  Felicitar a la totalitat dels integrants del Cos de la Policia Local
que van prestar servei durant la fira de 2017, que a continuació es relacionen,
destacant especialment als Inspectors Enrique Gómez Terol i Francisco Barberá
Tomás:

ANTONIO COLLADO GIMENO, Intendent Principal Cap
ENRIQUE GÓMEZ TEROL, Inspector
FRANCISCO BARBERÁ TOMÁS, Inspector
FERNANDO VICENTE BAÑÓN LLUCH, Oficial
RAFAEL VALOR ALCARAZ, Oficial
FRANCISCO MARTÍ UREÑA, Oficial
JOSÉ CASANOVA SILVESTRE, Oficial
ANTONIO MOLINA DIAZ, Agent
FRANCISCO HELLÍN PEÑALVER, Agent
ANA MARÍA GOSALBES BATALLER, Agent
JOSÉ GRACIA DIAZ, Agent
JOSÉ JUAN REVERT ALFARO, Agent
JOSÉ ARTURO TORMO SANCHIS, Agent
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SERGI DE LA ROSA CAPILLA, Agent
ALFREDO SOLER CARBÓ, Agent
JOSÉ LUIS NAVARRO GARCÍA, Agent
JOSÉ RAMÓN TORMO PIERA, Agent
JOSÉ MANUEL TORREGROSA CLIMENT, Agent
SALVADOR JUAN MARTÍNEZ TORRES, Agent
JUAN CARLOS CASANOVA SILVESTRE, Agent
ANGEL MERELO FERRER, Agent
CARMEN JUAN MOLINA, Agent
AMALI PICÓ PRIMO, Agent
GERMÁN TALÓN GINER, Agent
PEDRO CIGES GAYÁ, Agent
CARLOS GUILLEM ANTEQUERA, Agent
ANTONIO SOLER GIL, Agent
DAVID FAJARDO GOMAR, Agent
FRANCISCO J. ARRUE MORA, Agent
JOSÉ LUIS MORALES PUERTAS, Agent
JOSÉ LUIS GOMAR RAMIREZ, Agent
JOSÉ JULIO GARCÍA BARBER, Agent
SUSANA ALEX GREUS, Agent
FERNANDO MARTÍNEZ VILA, Agent
FREDERIC RIBES CALDES, Agent
DIEGO OLTRA CALABUIG, Agent
BORJA RUIZ MARZAL, Agent
SALVADOR REY CANO, Agent
ELENA CASTELLS GOMIS, Agent 

Segon. Felicitar  a  la  Policia  Autonómica,   Guardia  Civil  de  Xàtiva  i
Comissaria de la Policia Nacional de Xàtiva.

Tercer. Traslladar  al  Director  General  de  l'Agència  de  Seguretat  i
Resposta a les Emergències, al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i
al Subdelegat del Govern de València, la felicitació efectuada respectivament a
cadascun dels Cossos Policials dels quals són responsables.

Quart. Notificar el present acord a cadascun dels policies relacionats, a la
Policia Autonòmica, Guàrdia Civil de Xàtiva i Comissaria de Policia Nacional de
Xàtiva  i  al  Director  General  de  l'Agència  de  Seguretat  i  Resposta  a  les
Emergències, al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i al Subdelegat
del Govern de València. Adonar del mateix al departament de Recursos Humans,
perquè ho incloga en l'expedient personal de cada policia, a la Prefectura de la
Policia Local i a la Regidoria de Seguretat Ciutadana. 
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Cinquè. Felicitar i notificar als empleats públics, al col·lectiu de Protecció
Civil, i al personal contractat per a la Fira d'Agost 2017, pels serveis prestats
durant la mateixa.                                    

La  presidència  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:

Àudio:  05.01.mp3

Vídeo:  http://videople.es/378

5è.2.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  PORTANTVEUS  DELS  GRUPS
MUNICIPALS  PSPV-PSOE, EUPV-XÀTIVA, COMPROMÍS  I PP, DAVANT LES
INJUSTES I IL·LEGALS CONDEMNES IMPOSADES ALS PRESOS POLÍTICS
SAHARAUÍS DE GDEIM IZIK.

Es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pels Portantveus
dels Grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, EUPV-XÀTIVA i PP, el dia 6
de setembre de 2017 i  registre  d'entrada número 9046,  davant  les injustes i
il·legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik, del
següent tenor literal:

“El  Tribunal  d'Apelació  de  Salé  (el  Marroc)  ha  dictat  severíssimes  i
injustes  condemnes  contra  21  dels  24  presos  polítics  jutjats  per  la  seua
participació en el campament de la dignitat de Gdeim Izkim en 2010, imposant
penes que inclouen, en alguns casos, la cadena perpètua : vuit dels acusats han
sigut condemnats a cadena perpètua, tres a trenta anys de presó, cinc a vinticinc
anys i tres més a vint anys. Sols dos activistes Saharauís estàn en llibertat tras
haber cumplit més anys en presó dels que tribunal ha dictat per a ells . 

Aquest  judici, que comença en desembre de 2016, s’ha celebrat en un
tribunal civil després de que el tribunal de casació revocara les penes inicialment
imposades contra els activistes Saharauís pel Tribunal Militar en 2013, ordenant
la repetició del Judici, per falta de proves . 

Les Missions Internacionals d'observació jurídica presents en els Judicis,
entre altres, del Consell General de l'Abogacia Española, Human Rights Watch,
Amnistía  internacional,  Centro  Robert  F,  Kennedy,  ect  …  han  denunciat
nombroses  irregularitats  i  la  falta  de  garanties  processals  suficients  per  a
qualificar el Judici com a just i transparent . 
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Aquestes mateixes missions han  qualificat al  Tribunal de Salé com una
cort extra-territorial, sense competència per a jutjar els fets ja que el Regne de
Marrocs no compta amb Jurisdicció sobre el  Territori no Autònom del Sàhara
Occidental. 

D'igual forma, han reiterat que el Comitè de l'ONU contra la Tortura va
concloure el passat mes de novembre de 2016 que el Marroc hi havia vulnerat la
Convenció contra la Tortura  en relació a un dels condemnats, Naama Aasfari,
assenyalant  a  més  que  el  tribunal  no  havia  de  tornar  a  basar  les  seues
sentències en confessions obtingudes mitjançant tortures o maltractaments. Per
aquests motius, i atenent als fets denunciats, l'Audiència Nacional Espanyola va
concedir en octubre de 2016 el estatut de Refugiat Polític a Hassanna Aalia, un
dels activistes jutjat  en rebel·lía i condemnat a cadena perpètua  pel  Tribunal
Militar Marroquí. 

Per tot açò,  considerant que el Sàhara occidental es el únic Territori no
autònom  sota  ocupació  estrangera  sense  una  Potencia  Administradora
reconeguda internacionalment.

Recordant  que  aquesta  ocupació  il·legal  per  part  del  Marroc implica
l'aplicació  del  dret  Internacional  humanitari  en  virtut  de  l'article  2n  comú als
quatre Convenis de Ginebra . 

Recordant que la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum en el
Sàhara Occidental (El Marroc) present en el territori manca en el seu mandat de
competències per a monitoretjar els drets humans.”

L'Ajuntament  en  Ple,  per  unanimitat  dels  dinou  membres  presents,
ACORDA:

Primer.  Instar al  Govern  de l'Estat Espanyol  sol·licitar l'anul·lació  dels
Judicis de tant en quant els fets  es van circumscriure   al  Sàhara  Occidental,
Territori No Autònom pendent de descolonització i ocupat il·legalment pel Marroc,
i per tant, fora de la sobirania, competència i jurisdicció del citat Tribunal.

Segon. Instar  al  Govern  de  l'Estat  Espanyol a  exigir  una  investigació
independent, en el marc del  Consell de  Drets  Humans de  les  Nacions Unides,
que aclarisca els fets que es van produir en el desmantellament del campament
de  Gdeim  Izik,  i  determinar  la  situació  de  les  persones  injustament
condemnades,  especialment  sobre  les  irregularitats  denunciades  per  les
missions  internacionals  concernents  a  les confessions  realitzades
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presumptament sota tortures o maltractaments.

Tercer. Condemnar les violacions manifestades fefaenment probades dels
drets  humans,  llibertats  fundamentals  que  es produixen  en  el  Sàhara
Occidental . 

Quart. Traslladar aquestes demandes en totes les accions del Govern de
Espanya en la seua relació amb el Regne del Marroc. 

Cinquè. Donar trasllat del present acord a: 

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT EUROPEU. 

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL EUROPEU. 

COMISSIÓ EUROPEA .

COMISSARIA EUROPEA PER  AFERS  EXTERIORS  I  POLÍTICA DE  
SEGURETAT, Federica Mogherini . 

CASA REAL ESPANYOLA 
Palau de la Zarzuela. Carretera del prado s/n 28071 Madrid. 

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN D'ESPANYA
La Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid.

MINISTERI ESPANYOL D'AFERS EXTERIORS. 
Plaça de la Província, 1 28012 Madrid . 

MISSIÓ PERMANENT D'ESPANYA DAVANT  LES NACIONS UNIDES 
245 East 47 th Street , 36 th Floor . New York , NY 10017 . 

GRUPS PARLAMENTARIS DEL SENAT I CONGRES DELS DIPUTATS, 
DELEGACIÓ SAHARAUI EN ESPANYA . 

AMBAIXADA DEL MARROC A ESPANYA. 

COORDINADORA  ESTATAL  D'ASSOCIACIONS  SOLIDÀRIES  AL
SÀHARA.

C/Pez , 27-1 de la 28004 Madrid . 

FEDERACIÓ  D’ASSOCIACIONS  DE  SOLIDARITAT  AMB  EL  POBLE  
SAHARAUÍ DEL PAIS VALENCIÀ . 

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 8, DE 9 DE SETEMBRE DE 2017
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C/ Ángel Guimerá 45-5 , 46008 València . 

AMICS DEL POBLE SAHARAUÍ DE XÀTIVA 
saharaxàtiva hotmail.com 

 La  presidència  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:

Àudio:  05.02.mp3

Vídeo:  http://videople.es/379

6è.  DESPATX EXTRAORDINARI.

No hi ha cap assumpte per a tractar.

7è. PRECS I PREGUNTES.

Es formulen  els  següents  precs  i  preguntes  que es  poden  consultar  i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i  amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció: 

Àudio:  07.mp3

Vídeo:  http://videople.es/380

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les dotze hores i quatre minuts, estenent-se la present acta per mi, el secretari,
amb el seu vist-i-plau. Com a fedatari done fe amb l'advertiment que l'acta es
troba pendent d'aprovació i a reserva dels termes que resulten de l'aprovació
d'aquesta. D'acord amb el que preveu l'article 206 del Reial decret 2568/1986,
de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

            Vist i plau,

L'ALCALDE,                                                               EL SECRETARI,
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