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PLE ORDINARI NÚM. 2

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRAT EL DIA  CINC DE
GENER DE DOS MIL SIS, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les tretze hores del
dia 5 de gener de 2006, sota la presidència del Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde de
Xàtiva, assistit pel Sr. Eduardo Balaguer Pallás, vicesecretari de l'Ajuntament de
Xàtiva, secretari en funcions, es van reunir els senyors que tot seguit es relacionen,
en nombre de vint-i-u, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple, en primera
convocatòria, 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, de 28 de novembre de 1986.

Sent els presents, la totalitat dels components i per tant la majoria exigida,
superior al terç de què legalment integren el Ple, per a celebrar sessió en primera
convocatòria, segons el que preveu l'article 90 de l'esmentat reglament, segons es
detalla:

ASSISTENTS:

1 - Sr. Alfonso Rus Terol
2 - Sr. Vicente Parra Sisternes
3 - Sra. Mª José Masip Sanchis
4 - Sr. Rafael Capuz Aznar
5 - Sr. Ramón Vila Gisbert
6 - Sr. Antonio Perales Perales
7 - Sra. María Emilia Soro Perona
8 - Sra. Rosa María Esteban Miedes
9 - Sr. José Antonio Vidal Piquer
10 - Sra. Elena Llopis Arnero
11 - Sr. Juan Carlos Crespo Badía
12 - Sr. Jorge Herrero Montagud
13 - Sr. Ramon Ortolà Mestre
14 - Sr. Ildefonso Suárez Garrido
15 - Sra. Mar Vicent García
16 - Sr. Tomás Fuster Bellido
17 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
18 - Sr. Roger Cerdà Boluda
19 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
20 - Sr. Josep Martínez Alventosa
21 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, el Sr. president va ordenar al
secretari procedira segons l'Ordre del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.

1r - SOBRE INFORMACIÓ D'ASSUMPTES D'INTERÈS MUNICIPAL.
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El secretari va donar compte dels següents assumptes d'interès municipal:
Resolució d'Alcaldia número 1207, de 7 de desembre de 2005, que diu

textualment:
“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia 9 fins a l'11 de desembre de

2005, per raons personals, i de conformitat amb el que disposen els articles 21-3 de
la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, RESOLC:

Primer.- Delegar les funcions d'alcalde, des del dia 9 fins a l'11 de desembre
de 2005, ambdós inclusivament, en el 1r Tinent d'alcalde el Sr. Vicente Parra
Sisternes, per a realitzar les funcions d'alcalde.

Segon.- La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia,
sense perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer.- Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
departaments municipals interessats i donar compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que se celebre.”

Com a qüestió prèvia, la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal
Bloc Nacionalista Valencià, sol·licita una explicació sobre el motiu pel qual no
comença l'ordre del dia de la sessió amb l'aprovació de l'acta de l'anterior. Acaba la
seua intervenció manifestant la il·legalitat que tal fet constitueix i la reserva de dret a
impugnar la convocatòria.

Per la seua banda, el senyor alcalde explica que la proximitat de data entre la
sessió ordinària i l'extraordinària de desembre va impedir la preparació de
l'esborrany de l'acta d'aquesta última i que la revocació de la pròrroga d'aquella
respon a la conveniència de celebrar en un mateix dia les dues sessions previstes i
evitar així duplicar l'abonament de dietes per assistència.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup Socialista, manifesta que la sessió
extraordinària requerida pels grups de l'oposició es va celebrar el dia 5 de gener per
voluntat única del Sr. alcalde ja que es disposava d'un folgat termini de quinze dies
per a convocar-la.

De tot això l'Ajuntament en Ple, va quedar assabentat.

2n – EXP. NÚM. 864/2005, CONCURS, MITJANÇANT  PROCEDIMENT
OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D'ELABORACIÓ DE
PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES “CONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT DE
L'ESPORT A XÀTIVA”: APROVACIÓ DE LES BASES TÈCNIQUES I PLEC DE
CONDICIONS

Vist el Conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat Valenciana i
aquest Ajuntament el 24 de maig de 2005, l'objecte  del qual és precisament la
Construcció de la ciutat de l'esport, mitjançant el qual l'Administració autonòmica es
compromet a l'aportació de 2.565.709,23€ per a finançar l'esmentada inversió.

Vistes les Bases Tècniques redactades pels Serveis Tècnics municipals a les
quals s'ha d'ajustar l'Avantprojecte a presentar pels licitadors en fase de concurs.

Vist el Plec de Clàusules Econòmic Administratives Particulars per a la
contractació, mitjançant concurs amb procediment obert, dels treballs d'elaboració
de projecte i execució de les esmentades obres. La utilització d'aquesta modalitat de
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contractació ve motivada pel fet que les característiques de les obres permeten
anticipar diversos tractaments de traçat, disseny i pressupost.

Considerant que, en compliment del que disposa l'article 14.3 del Text Refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el finançament del
contracte s'ajustarà al ritme requerit en l'execució de la prestació, havent d'adoptar-
se a aquest fi per l'òrgan de contractació les mesures que siguen necessàries al
temps de la programació de les anualitats i durant el període d'execució. En tot cas,
en virtut del que estableix l'article 125.4 de l'esmentat Text Refós i l'article 88 del
Reglament que el desenvolupa, es procedirà a la fiscalització de la despesa, a la
seua aprovació, així com a l'adquisició del compromís generat pel mateix, en el
moment en què es conega l'import i les condicions del contracte d'acord amb la
proposició seleccionada.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 22 de desembre de
2005.

Obert debat la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc
Nacionalista Valencià, en referència a la revocació de la resolució d'assenyalament
de sessió ordinària del ple per al segon dijous del mes de gener, manifesta que
queda evidenciat que hi havia assumptes per a tractar el que demostra  que es
canvien els plenaris al lliure albir del Sr. alcalde. Afegeix que vota en contra de la
proposta perquè és el projecte del Partit Popular i perquè no se li ha donat cap
informació.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, anuncia que s'abstindrà. Reprova al senyor
alcalde en la seua afirmació relativa al suposat interès econòmic de l'oposició per les
assistències a ple. Agraeix que la celebració del Ple ordinari haja recaigut, finalment
el dia 5 de gener ja que, diu el dia 12 del mateix mes no haguera pogut assistir.

El Sr. Vicente Caballero Hidalgo, pel grup municipal socialista, manifesta que
s'abstindrà. Entén que igual que s'han consensuat les necessitats esportives amb
els clubs xativins, haguera d'haver-se  fet el propi amb els grups de l'oposició.
Considera que les bases tècniques de la Ciutat de l'Esport són substancialment
pitjors que les del servei de neteja. Que els criteris són difusos i subjectivables. Que
el pressupost inicial, xifrat en 9 milions d'euros,  es convertirà en molt més, la qual
cosa significa una quantitat considerable. Que el finançament està molt en l'aire i
anirà a càrrec de la venda del PMS. Pel que fa als criteris assenyalats per a
l'adjudicació no entén com pot mesurar-se el disseny, o l'experiència de l'equip
redactor, o les millores. Amb això sembla que es valoren les pròpies deficiències del
projecte la qual cosa, diu, no té sentit. Entén que al final ho decidirà tot la mesa de
contractació i la Junta de Govern Local. Considera que s'han oblidat d'esports com
l’Esquaix, o instal·lacions com la piscina coberta. Que la idea de la ciutat de l'esport
era una proposta del PSOE. Que a la fi acabarà sent un projecte faraònic i propi
d'Alfonso Rus. Que el finançament  és fictici i acabarà allargant-se eternament la
seua total satisfacció. Que l'Ajuntament quedarà en fallida tècnica. Que malgrat no
haver-hi hagut consens i a faltar instal·lacions bàsiques, el seu grup és favorable a
la construcció d'una Ciutat Esportiva.

Pren la paraula el Sr. Vicente Parra Sisternes pel grup municipal del Partit
Popular, es dirigeix a la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, recrimina  la seua afirmació
que siga el projecte del Partit Popular quan el que es licita és el propi disseny del
projecte. Igualment recrimina la seua afirmació relativa a la falta d'informació quan,
segons explica, la comissió informativa d'obres va estar convocada des del dia 19
de desembre i, des de llavors fins a la data, va estar a la seua disposició l'expedient
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sense que, diu, l’haja estudiat. A continuació es dirigeix al Sr. Vicent Caballero
Hidalgo, opina que si coneixia el projecte des del dia que es va exposar als clubs
podia haver aportat aquelles idees que cregués convenient. Explica que el
procediment de licitació seleccionat pretén, sobre  un espai concret i necessitats
bàsiques, que s'oferisquen idees, entre elles esquaix o trinquet o qualsevol altra
susceptible de ser valorada. Per això, diu, és determinant en la valoració el factor
disseny.

En segon torn de paraula la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo insisteix en el fet
que no se li ha donat participació. Diu que està en contra del projecte per no ser
participatiu. Que és per al propi lluïment personal del Partit Popular.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida-L'Entesa
apunta que totes les propostes  que es fan des dels grups de l'oposició són
sistemàticament rebutjades des de l'equip de govern.

El Sr. Vicent Caballero Hidalgo, aclareix que la seua crítica al plec de
condicions no anava dirigida als funcionaris que ho han redactat materialment sinó a
les directrius rebudes des dels responsables polítics. Que la bona prova està en la
diferència d'objectivitat potencial entre el plec de la Ciutat de l'esport i el de la neteja
d'edificis. Igualment critica el fet de no permetre's a l'oposició integrar la Mesa de
Contractació.

Tanca el debat el Sr. alcalde. Manifesta, en referència a una al·lusió anterior,
que el seu salari des de 1995 no ha experimentat cap increment i que esdevé de
l'assenyalat pel seu predecessor en el càrrec. Pel que fa a la Ciutat de l'esport
considera frívola l'afirmació que siga el projecte d'Alfonso Rus. Explica que compta
amb el suport dels seus regidors i que s'ha donat participació a tots els col·lectius de
la Ciutat. Que s'han escoltat molts suggeriments els quals tractarà de recollir en el
document definitiu. Que el projecte no és del PSOE ni de Rus sinó de Xàtiva i fruit
del consens. Que va prometre que es faria una ciutat esportiva i complirà la seua
promesa.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular), un vot en contra  (el  vot de la
regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià) i huit abstencions (els vots
dels set regidors integrants del Grup Municipal Socialista  i el vot del regidor
integrant del Grup Esquerra Unitat- l'Entesa) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar l'expedient instruït per a la contractació, mitjançant concurs
amb procediment obert, dels treballs d'elaboració de projecte i execució de les obres
relatives a la Construcció de la Ciutat de l'Esport de Xàtiva, aprovant el Plec de
Clàusules Econòmic Administratives Particulars, així com les corresponents  Bases
Tècniques redactades en compliment del que disposa l'article 125.2 del Text Refós
de la llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar l'obertura del procediment de contractació. El termini per a la
presentació de propostes serà de cinquanta dos dies naturals a partir de la remissió
del preceptiu anunci a l'Oficina de Publicacions Oficials de  les comunitats Europees.
En l'anunci de licitació que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de
València, es farà exprés esment al dia en què finalitza el termini per a la presentació
de proposicions.

3r - EXP. NÚM. 885/2005, CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS
AMB PROCEDIMENT OBERT, DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “NETEJA
D'EDIFICIS MUNICIPALS”: APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES
ECONÒMIC ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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Vist l'expedient instruït per a la contractació, mitjançant concurs amb
procediment obert, de la prestació del servei de "Neteja d'Edificis i Instal·lacions
municipals de la ciutat de Xàtiva", en el qual consta  el Plec de clàusules
administratives  particulars per les quals ha de regir-se la preparació, adjudicació, i
desenvolupament del contracte així com el Plec de Prescripcions Tècniques i un
annex de les Fitxes descriptives de les instal·lacions.

Considerant el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques respecte del contracte de serveis i, concretament, l'article
203.2 que exigeix l'anunci en el Diari Oficial de les comunitats Europees quan la
quantia del contracte, exclòs l'IVA, siga igual o superior a 214.326€.

Considerant que en la partida 442.22714 del Pressupost Municipal del
present exercici (“Medi ambient; neteja d'edificis municipals”), hi ha consignació per
un import de 650.000,00€

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 22 de desembre de 2005,
proposant al Ple l'aprovació dels indicats Plecs.

La Sra. Cristina Mª Suñer Tormo del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià  i el Sr. Josep Martinez Alventosa del grup municipal Esquerra Unida.
L'entesa manifesten la seua intenció d'abstenir-se.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, aplaudeix les bondats del plec de condicions
i considera que els seus plantejaments econòmics són raonables. Afegeix que
coneix l'existència d'un compromís per mantenir el personal contractat de
l'Ajuntament i que, salvant alguna xicoteta qüestió i reiterant que és un plec molt
objectiu, manifesta el seu vot favorable.

L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular i els set vots dels regidors integrants
del Grup Municipal Socialista) i dues abstencions (el vot de la regidora integrant del
Grup Bloc Nacionalista Valencià i el vot del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida- l'Entesa) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar l'expedient instruït per a la contractació, mitjançant concurs
amb procediment obert, de la prestació del servei de "Neteja d'Edificis i Instal·lacions
municipals de la ciutat de Xàtiva".

Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per les quals
ha de regir-se la preparació, adjudicació, i desenvolupament del contracte així com
el Plec de condicions Tècniques i l'annex de les Fitxes descriptives  de les
instal·lacions, que estipula un termini de durada de dos anys, a comptar des de la
formalització del contracte,  sent susceptible de pròrroga fins a un màxim de quatre
anys.

Tercer.- Procedir a l'exposició pública del plec de clàusules administratives
particulars i tècniques, i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació. El termini
per a la presentació de proposicions serà de cinquanta dos dies naturals a partir de
la remissió del preceptiu anunci a l'Oficina de Publicacions Oficials de  les
comunitats Europees. En l'anunci de licitació que es publique en el Butlletí Oficial de
la Província de València, es farà exprés esment al dia en què finalitza el termini per
a la presentació de proposicions.

4t - RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.

Davant la situació general de la plantilla de personal de l'Ajuntament i, en
particular, del personal auxiliar adscrit la secretària general (gaudi de llicència per
assumptes particulars), no resulta possible posar de manifest i donar compte al ple
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de les Resolucions de l'Alcaldia des de l'última sessió ordinària (1 de desembre de
2005) fins a la pròxima convocada (5 de gener de 2006), per la qual cosa aquest
compliment, junt amb les que “ex Novo” es generen, es farà efectiu en la següent
sessió prevista, de conformitat amb el calendari de sessions per al dia 2 de febrer de
2006.

5è - DESPATX EXTRAORDINARI

Assistint a la sessió número suficient per a adoptar la urgència i tractar
assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia, segons el que preveu l'art. 91.4 del vigent
Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, el Sr.  president va sotmetre a la consideració dels membres
assistents, declarar la urgència i passar a tractar el següent assumpte no inclosos
en l'Ordre del Dia de la present sessió:

5è.1 - MOCIÓ “IN VOCE” QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, SOBRE LA UBICACIÓ DE LA RESIDÈNCIA
DE LA 3a EDAT.

El Sr. Vicente Parra Sisternes, portaveu del grup municipal del Partit Popular,
motiva la urgència de la moció presentada “In Voce” i explica la conveniència de  la
seua aprovació en relació amb la necessitat de facultar la Junta de Govern Local
per a canviar la ubicació  de la Residència de la 3a edat, del sector Mesquita als
terrenys dotacionals d'ús assistencial existents davant del pavelló de volei.

I l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular), cap en contra i nou abstencions (els
vots dels set regidors integrants del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor
integrant del Grup Esquerra Unitat- l'Entesa i el  vot de la regidor integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià) acorden conferir la urgència a la moció de referència.

Obert el debat sobre el fons de l'assumpte pren la paraula la Sra. Cristina Mª
Suñer Tormo, manifesta la seua intenció de votar en contra.

Tot seguit el regidor Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal
Esquerra Unida-l'Entesa, anuncia que s'abstindrà.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, portaveu del grup municipal socialista,
manifesta que en precedents anteriors no s'ha aprovat la urgència adduint que es
dictamine prèviament per comissió informativa. Considera que no s'hauria de decidir
res  sense els previs informes tècnics. Entén que la construcció de la residència s'ha
retardat molt i que bé podria esperar un poc més que es dispose de totes les dades.
Aclareix que no està en contra de la moció sinó de la pressa amb què es presenta.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular), un vot en contra (el de la regidora
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià) i huit abstencions (els vots dels set
regidors integrants del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor integrant del
Grup Esquerra Unida- l'Entesa) ACORDA EL SEGÜENT:

Únic.- Aprovar i fer pròpia la moció “In Voce” presentada pel Sr. Vicente
Parra Sisternes, regidor del Grup Municipal del Partit Popular i, en conseqüència,
ordenar al departament de Gestió Patrimonial que inicie els tràmits precisos per a
resoldre, prèvia emissió dels informes oportuns, la procedència de la permuta dels
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terrenys objecte de concessió administrativa per a la construcció d'una residència de
la tercera edat, dels originaris situats en sòl dotacional en el sector Mesquita, pels
proposats pel concessionari, situats en sòl dotacional d'ús assistencial entre la
carretera Xàtiva-Manuel, el ferrocarril Xàtiva-Alcoi i la prolongació d'Av. la Ribera,
facultant àmpliament la Junta de Govern Local per a l'adopció dels acord que en dret
siguen procedents.

En tot cas, de l'adopció d’aquests acords haurà de donar-se compte al Ple en
la primera sessió que celebre.

6è - PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

La Sra. Cristina Mª Suñer Tormo,

a)  Pregunta a la Sra. Rosa Mª Esteban Miedes, regidora delegada de Fira i
Festes sobre el motiu pel qual la publicitat sobre les activitats de Nadal no
s'havia fet en valencià.
La Sra. Rosa Mª Esteban Miedes, li manifesta la seua intenció de
contestar en la pròxima comissió, encara que apunta que la majoria de la
publicitat s'ha fet en valencià.

b) Pregunta al Sr. Vicente Parra Sistenes, regidor delegat d'Obres i
Urbanisme sobre si hi ha denúncia presentada a l'Ajuntament per
abocaments il·legals, aigües residuals.
El Sr. Vicente Parra li contesta que potser hi haja alguna cosa però que
ho desconeix.

c)  Pregunta novament al Sr. Vicente Parra Sisternes, sobre el   motiu pel
qual el Consorci per a la gestió de residus de l'Àrea 2 no es constitueix i
està  bloquejat.

  El Sr. Vicente Parra Sistenes, li manifesta que contestarà en la pròxima
sessió.

d) Pregunta al Sr. alcalde  si considera compatible la Ciutat Soci Sanitària
amb les instal·lacions d'oci adjacents.
El Sr. alcalde li diu que contestarà en el pròxim Ple.

El Sr. Josep Martínez Alventosa

Pregunta al Sr. alcalde sobre l'estat de les gestions amb el Ministeri de
Foment, en relació amb l'1% de les obres de l'AVE.
El Sr. alcalde diu que ja contestarà.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido

a) Pel que fa a la pregunta anterior formulada al Sr. Juan Carlos Crespo
Badía,  sobre la mercantil IMPURSA, aquest respon:
− Que al novembre de 1998 es va adjudicar el contracte
− Queden 3 anys  de vigència.
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− Que el contracte cobreix tota la publicitat i senyalització en terreny
públic.

− Que en terreny privat regeix el PGOU i les condicions pactades entre
particulars.

b) Prega que es regulen les condicions de publicitat des del punt de vista
urbanístic.

c) Prega se li facilite informació sobre l'ordenança que regula la instal·lació
de pals i la senyalització.

El Sr. Rafael Llorens Gozalbes

a) Es dirigeix a la Sra. Marian Soro Perona, sol·licitant-li que s'arregle el
rellotge de “Els quatre cantons”
La Sra. Marián Soro Perona explica que el rellotge no és de propietat
municipal.
El Sr. Rafael Llorens Gozalbes, replica a la regidora argumentant que sí
que és de propietat municipal i exhibeix un certificat d'acceptació plenària
de la cessió realitzada al seu dia.
Pren la paraula la regidora Sra. Elena Llopis Arnero. Aclareix que malgrat
que el rellotge no està inventariat com de propietat municipal s'estan fent
gestions per a arreglar-lo i incorporar-lo a aquest Inventari.

b) Es dirigeix al Sr. alcalde i prega que pel que fa a la Ciutat Soci-Sanitària
es replantege la ubicació idònia de la Discoteca Apache.
El Sr. alcalde contesta que quan l'Ajuntament dispose l'alienació dels
aparcaments del pàrquing volei i dels terrenys dotacionals als quals dóna
front l'activitat patirà de places d'aparcament d’aquelles que actualment
gaudeix veient-se abocada a replantejar la seua futura ubicació.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, ALÇANT-SE  LA SESSIÓ A LES
CATORZE HORES, DE TOT AIXÒ S'ESTÉN LA PRESENT ACTA, DE LA QUAL
JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,

      L'ALCALDE,                                                      EL SECRETARI EN FUNCIONS,
EL VICESECRETARI,


