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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i cinc minuts del dia set de desembre de dos
mil sis, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
Presidència de l’alcalde-president, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida pel Sr. Eduardo Balaguer Pallás, vicesecretari de
l'Ajuntament de Xàtiva, que actua a més com a fedetari.

Falta a la sessió el Sr. Josep Martínez Alventosa, regidor del grup municipal
Esquerra Unida: l'Entesa i el Sr. Tomás Fuster Bellido, regidor del grup municipal
Socialista, als qui l’alcalde considera excusats.

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

Tot seguit l’alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al
següent ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  NÚMERO 13, DE 9 DE
NOVEMBRE DE 2006

De conformitat amb allò que s'ha 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 corporació ha
de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda
junt amb la convocatòria de la present sessió.

Pren la paraula el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista.
Manifesta que el punt número 7, relatiu a la modificació de les ordenances fiscals
per a l'exercici 2007, no recull la petició del senyor Martínez Alventosa, del grup
municipal Esquerra Unida: l'Entesa, en el sentit que la votació fóra nominal ni la
negativa del senyor alcalde.

El secretari explica que la votació està recollida nominalment.

Sol·licita el Sr. Suárez que conste en acta la referida negativa de l’alcalde, tal com
es va produir.

I no havent-hi més objeccions, per onze vots a favor (el del senyor alcalde més el
deu vots dels regidors presents del grup municipal popular) un vot en contra (el vot
de la regidora integrant del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià) i sis
abstencions (les sis abstencions dels regidors presents del grup municipal socialista)
s'aprova l'acta corresponent a la sessió del dia 9 de novembre de 2006.

2n. SOBRE APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL I L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA PER A
LA COL·LABORACIÓ EN EL MANTENIMENT DEL CENTRE RESIDENCIAL PER
A PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA "RESIDÈNCIA CAIXA
ONTINYENT" DE XÀTIVA, PER A L'ANY 2007
Vist l'esborrany de Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i
l'Ajuntament de Xàtiva, per al finançament del  manteniment durant l'any 2007
(B.25/(10/2006) de la Residència de Discapacitats Psíquics “Caixa Ontinyent”,
situada al C/ Forn de Vidre, s/n, per a garantir el seu funcionament.
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Vist el dictamen favorable de  la Comissió Informativa de Benestar Social, Educació,
Cultura i Oci, de data 23 de novembre de 2006.

Oberta la deliberació la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc
Nacionalista Valencià, manifesta que s'abstindrà.

Tot seguit el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista, anuncia que
votarà a favor, encara que destaca el canvi experimentat en el Conveni des del mes
d'agost de 2003 ja que existia una vocació comarcal del servei que, actualment,
s'amplia a tota la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament en Ple per dèsset vots a favor (el de l’alcalde més els onze vots dels
regidors presents del grup municipal Popular, més els sis vots dels regidors presents
del grup municipal Socialista), cap vot en contra  i una abstenció (l'abstenció de la
regidora integrant del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià) ACORDA:

Primer: Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social
i l'Ajuntament de Xàtiva, per al finançament de la Residència de Discapacitats
Psíquics “Caixa Ontinyent”, situada al C/ Forn de Vidre, s/n, per a garantir el seu
funcionament durant  l'exercici 2007,  la part dispositiva del mateix del qual recull les
clàusules, del següent tenor literal:

“PRIMERA. Objecte
L'objecte del present conveni és regular el sistema de col·laboració entre la
Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Xàtiva per a finançar el manteniment durant
l'any 2007de la Residència de Discapacitats Psíquics “Caixa Ontinyent”, situada al
C/ Forn de Vidre, s/n, per considerar-la recurs adequat per a aquest col·lectiu, a fi de
garantir el seu funcionament. Es regulen els aspectes relatius tant al finançament
com a les prestacions a què ambdues parts es comprometen.

SEGON. Compromisos generals de les parts

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social, es
compromet al finançament, d'acord amb el que estableixen les clàusules següents,
de les despeses de funcionament de la Residència per a discapacitats psíquics
“Caixa Ontinyent”, de Xàtiva, la titularitat de la qual ostenta l'Ajuntament de Xàtiva, el
qual haurà de garantir les prestacions següents:

a) Atenció integral, continuada les 24 hores del dia i durant els 365 dies de l'any,
multidisciplinària i personalitzada en règim de centre residencial obert, per a
l'assistència i, si és el cas, protecció i tutela necessàries de les persones amb
discapacitat psíquica.

b) La Residència de Discapacitats prestarà els serveis de manutenció i
assistència integral, d'acord amb el que per a aquest tipus de centres
estableixen la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la
qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana, la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de
les Persones amb Discapacitat, i l'annex V de l'Ordre de 9 d'abril de 1990, de
la Conselleria de Treball i Seguretat Social, sobre registre, autorització i
acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, o normativa que
els substituïsca.
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c)  La plantilla de personal de la Residència de Discapacitats serà com a mínim
la següent:

  1 director/directora (Titulat superior)
  1 Fisioterapeuta
  1 ATS
  0,5 DU Treballador Social
  1 Tècnic acció sociocult. (TASOC)
21 Cuidadors/cuidadores
  0,5 Auxiliar administratiu
  0,5 Governant/governanta
  1 Cuiner/cuinera
  1,5 Ajudant de cuina
  5 Netejadors/netejadores

            El/la professional on apareix el concepte 0,5 ha d'entendre's com
contractació a mitja jornada.

d) Els serveis de menjar, neteja, vigilància i manteniment de la Residència poden
ser contractats, totalment o parcialment, així com, si és el cas, la gestió
integral de la Residència, havent d'ajustar-se a la normativa de contractació
administrativa del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per la qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

e) L'organització dels torns de personal es realitzarà, de tal manera, que en tot
moment s'assegure l'atenció dels usuaris i el funcionament correcte de la
Residència, amb cobertura de personal suficient en tots els torns, d'acord amb la
relació de personal que s'estableix més amunt.

f) Els usuaris hauran de col·laborar en el seu finançament, segons la seua
capacitat econòmica i nivell de renda.

g) S'haurà de deixar constància expressa en qualsevol publicitat exterior de la
condició de centre subvencionat per la Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat Valenciana.

TERCERA. Nombre màxim d'usuaris

El nombre màxim d'usuaris que hauran de ser atesos a la Residència el finançament
de la qual és objecte de present conveni serà el de 40 places.

QUARTA. Admissions i baixes d'usuaris

El procediment d'admissions i baixes d'usuaris a la Residència ve determinat en el
reglament de règim interior del centre, havent d'atendre les sol·licituds d'admissió
dels usuaris i la seua demanda de places en condicions d'igualtat, tenint preferència
per a l'ingrés les persones amb discapacitat psíquica que residisquen en l'àmbit
geogràfic de: 1r) Xàtiva, 2n) la comarca de la Costera, que ho requerisquen.

No obstant això, aquestes prioritats podran alterar-se en funció de la concurrència
de circumstàncies excepcionals davant sol·licituds d'usuaris amb circumstàncies
personals molt greus.



5

Quant a les estades, trasllats i baixes, es respectaran els drets fonamentals i
llibertats dels atesos, la normativa vigent en cada moment, així com les instruccions
que per al seu compliment es puguen dictar des de la Direcció General d'Integració
Social de Discapacitats i des de la Direcció Territorial de Benestar Social de
València.

CINQUENA. Finançament màxim per part de la Generalitat

1. L'aportació màxima de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de
Benestar Social, serà de VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS
DÍHUIT EUROS (844.318. € ) per a l'any 2007.

Aquesta aportació es realitzarà a càrrec de l'aplicació pressupostària
16.02.03.0000.313.40.460.01 i d'acord amb el codi comptable T6372 recollit en la
Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2007.

2. El preu màxim plaça/dia de la residència s'estableix en: 57,83 euros/dia per a les
places ocupades.

Les places no ocupades s'abonaran a un 80% del preu plaça/dia.

SISENA. Obligacions amb tercers

La Generalitat Valenciana no assumirà obligacions derivades de la relació laboral
del personal del Centre objecte del present conveni, sent l'Ajuntament de Xàtiva qui
respondrà amb caràcter exclusiu. No obstant això, la Direcció General d'Integració
Social de Discapacitats podrà exigir a l'Ajuntament de Xàtiva tots els documents que
precise per a verificar el compliment de les obligacions imposades per la legislació
laboral vigent.

SETENA. Règim de pagaments i justificació de la subvenció

1. El lliurament de l'aportació de la Generalitat Valenciana s'efectuarà , de
conformitat amb l'article 32.1.c), apartat 1r, de la Llei 15/2005, de 26 de desembre,
de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2006, de la manera següent:

− Un 60 % de l'import de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Benestar
Social), després de la signatura del present conveni.

− El 40 % restant s'alliberarà, després de l'aportació i comprovació de la
documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de, almenys, el 75
% de l'import inicialment anticipat.

2. La justificació de la despesa corresponent consistirà en la presentació, davant la
Direcció Territorial de Benestar Social de València, de les nòmines mensuals
d'atesos corresponents, en les quals hauran de detallar-se les places no ocupades,
junt amb una certificació de les obligacions emesa per l'interventor de fons de
l'Ajuntament de Xàtiva.

Així mateix, l'Ajuntament de Xàtiva estarà obligat a comunicar el cobrament dels
imports abonats per la Conselleria de Benestar i per l'aportació mensual dels
usuaris. Aquesta comunicació consistirà en una certificació expedida, amb caràcter
trimestral, pel tresorer i intervinguda per l'interventor de fons, acreditativa de l'ingrés
a les arques de l'entitat, en la qual es farà expressió de la data, quantia i concepte.
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3. El termini màxim per a la justificació serà fins al 15 de gener de l'any 2008.

HUITENA. Comissió Mixta

Es crearà una Comissió Mixta per al seguiment del present conveni, formada per
dos representants de la Conselleria de Benestar Social i dos representants de
l'Ajuntament de Xàtiva, a la qual es podran adherir dos representants de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad d'Ontinyent, per a vetlar per la qualitat del servei prestat
i les estipulacions que afecten l'immoble, d'acord amb el que preveu el Conveni de
Col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social, l'Ajuntament de Xàtiva i la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad d'Ontinyent, per a la creació i funcionament
d'una Residència per a persones discapacitades psíquiques a Xàtiva, signat el 19 de
juny de 2002.

Aquesta Comissió es reunirà una vegada a l'any com a mínim, així com en totes
aquelles circumstàncies que així ho aconsellen.

Són funcions d’aquesta Comissió les següents:

a) Vetlar pel compliment d'allò que s'ha estipulat en el conveni.
b) Realitzar les valoracions pertinents sobre el nivell de compliment del

mateix i sobre el nivell de qualitat del servei prestat pels centres objecte del
present conveni.

Les recomanacions de la Comissió hauran de ser tingudes en compte a l'efecte de
la modificació o renovació del present Conveni.

NOVENA. Seguiment del conveni

Sense perjudici d'allò que s'ha estipulat en la clàusula anterior, la Conselleria de
Benestar Social, a través de la Direcció General d'Integració Social de Discapacitats,
podrà exercir un seguiment periòdic de l'execució del conveni mitjançant el contacte
directe amb la direcció del centre i els seus residents per a verificar el compliment
de les normes relatives a l'autorització dels centres i serveis, altes i baixes d'usuaris.
El funcionament intern de la Residència depèn de la direcció i l'Ajuntament de
Xàtiva.

DESENA. Vigència

La durada del present Conveni serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de
2007.

ONZENA. Modificacions i renovacions

El present conveni podrà renovar-se en anualitats successives amb anterioritat a
l'expiració del corresponent període de vigència, amb les adaptacions que
procedisquen, mitjançant la subscripció de la corresponent Addenda, l'eficàcia de la
qual quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'anualitat
de què es tracte.

DOTZENA. Resolució
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Constituirà causa de resolució del present conveni l'incompliment dels compromisos
adquirits en el mateix, així com els previstos, amb caràcter general, en la legislació
vigent. La Conselleria de Benestar Social podrà procedir a la resolució del present
conveni per incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en el mateix.

Així mateix podrà dictar una resolució de desistiment sense efectes o de minoració i,
en tot cas, de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència
dels interessos de demora des del moment del pagament en els supòsits que
estableix l'article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, com a causes de reintegrament.

Les quantitats que calga reintegrar tindran la consideració d'ingrés de dret públic als
efectes del procediment aplicable al cobrament.

També es considerarà motiu de resolució el mutu acord de les parts.

TRETZENA. Normativa aplicable

En tot allò no previst en aquest Conveni seran aplicables els preceptes declarats
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les normes
contingudes en el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública
de la Generalitat Valenciana, sempre que el precepte no haja estat desplaçat pels
de caràcter bàsic continguts en la Llei General de Subvencions,  i la resta de normes
de Dret Administratiu que, en desplegament de les esmentades lleis, regulen les
transferències corrents i ajudes econòmiques o subvencions.

CATORZENA. Jurisdicció competent

En cas de dubte o conflicte que puguen sorgir en la interpretació i aplicació d'aquest
Conveni, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per a resoldre
les qüestions litigioses que pogueren suscitar-se, donada la naturalesa
administrativa d'aquest.

I en prova de conformitat d'ambdues parts amb el contingut del present document, el
signen per quadruplicat i a un sol efecte, al lloc i data dalt indicats.”

Segon: Facultar l’alcalde-president de la corporació Sr. Alfonso Rus Terol, per a la
subscripció del present Conveni, i donar  compte de l'adopció del present acord  a la
regidora delegada de Benestar Social, a la Intervenció i Dipositaria de fons
municipal, així com  a l'equip social base.
Tercer: Donar compte del present acord a la Conselleria de Benestar Social,
Direcció General d'Integració Social de Discapacitats,  així com a a l'Intervenció i
Dipositaria de fons municipals i a l'empresa concesionària de la gestió de centre,
Gestiò Sociosanitària del Mediterrani SL (GESMED).

3r. RESOLUCIONS DE L'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, a l'efecte de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en la sessió plenària
de les següents Resolucions de l’alcalde president:
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Números 963 al 1081 (corresponent al mes de novembre de 2006).

De tot això, queda el Ple assabentat.

4t. DESPATX EXTRAORDINARI

A les 12 hores i vint minuts s'incorpora a la sessió la Sra. M. José Masip Sanchis.

Prèvia unànime declaració d'urgència, 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, es procedeix a tractar els següents assumptes no inclosos en
l'Ordre del Dia, la urgència dels quals el senyor alcalde motiva en el fet que la
pòlissa es troba vençuda i que precisa ser renovada.  que s'han alterat les seues
condicions inicials per a formalitzar-la a un termini de sis mesos a fi que es trobe
vençuda i liquidada abans del fi del mandat de la corporació.

4t. 1.EXP 449/1999 PER A CONTRACTAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA
PER UN IMPORT DE 90.000 EUROS

El secretari dóna lectura a la proposta de l'alcalde, perquè el Ple aprova la renovació
de l'operació de tresoreria que per un import de 90.000 € tenim concertada amb
l'entitat financera Banesto, que en la part expositiva és del tenor literal següent:
“El passat 14 de novembre de 2006, vencia la pòlissa de tresoreria que l'Ajuntament
té concertada amb Banesto, utilitzada inicialment pel Riu dels Sants per a la millora
de les instal·lacions de reg.
L'interventor informa que l'operació inicial era de 1999, i que durant tot aquest temps
no s'havia reduït el deute, que va decidir deixar l'assumpte de la renovació pendent i
ordenar al regidor d'Agricultura que iniciara converses amb els gestors de la
Comunitat perquè foren les sèquies, que formen la Comunitat del Riu dels Sants, qui
assumiren l'import de l'operació financera.
El Sr. Rafael Masip Sanchís i el Sr. Francisco Pallás Sanchís, secretari i president
efectiu de la comunitat de regants del Riu dels Sants, manifesten la impossibilitat
d'assumir la proposta municipal, ja que és materialment impossible que totes les
sèquies realitzen assemblees per a referendar l'acord.
No obstant això, han assumit el compromís que durant el mes de maig de l'any
2007, estaran en condicions d'alliberar l'Ajuntament d'aquesta càrrega financera.
Per tot l'anterior, propose a l'Ajuntament que aprove la nova operació financera”.
Vist l'informe favorable de l'interventor-acctal. de data 4 de desembre de 2006.

L’Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més onze dels
regidors del Grup Popular), set abstencions (les abstencions dels sis regidors
presents del Grup Municipal Socialista i l'abstenció de la regidora integrant del Bloc
Nacionalista Valencià) i cap vot en contra, ACORDA:
Primer: Aprovar la concertació d'una operació de tresoreria amb Banesto, amb les
característiques següents:

Finalitat: Renovació de l'operació de tresoreria actual.
Import: 90.000€
Termini: Venciment 29/05/2007
Tipus d'interès: des de la formalització fins al 28/02/2007 el 4,875%, des de
l’1/03/07 fins al 29/05/2007 l'euríbor a tres mesos + 1,25%.
Comissió per administració: 0,39€ per apunt.
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Segon: Facultar l’alcalde per a la signatura del document de formalització del
contracte i la resta d'actuacions que en Dret corresponguen i remetre la
documentació corresponent a Banesto als efectes oportuns”

5è. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

Sra. Cristina M. Suñer Tormo
1. Es dirigeix al el Sr. Vicente Parra Sisternes,  regidor delegat d'Obres i

Urbanisme i li pregunta si van paralitzar-se l'obra en el PAI del sector Mesquita ja
que no està aprovat el projecte d'urbanització del desviament de la sèquia mentre
que les seues obres estan executant-se.

A les 12 hores i 30 minuts s'incorpora a la sessió el regidor Sr. Tomás Fuster
Bellido.

El Sr. Vicente Parra Sisternes, respon que ja va contestar, a aquest respecte,
en la comissió informativa i afegeix que ha ordenat els tècnics municipals que
inspeccionen les obres.

Sr. Rafael Llorens Gosálvez
1. Marca l’alcalde sobre la finalització de la Casa “El Cigroner”, sobre l'estat

en què es troben les negociacions amb la Generalitat Valenciana, i afegeix a la seua
pregunta que hi ha denúncies presentades pels veïns davant l'existència de
filtracions d'aigües.

L’alcalde contesta que tindrà en compte la situació a fi a evitar-la i que
incrementarà les seues gestions a fi que donen els fruits deguts.

A les 12 hores i 35 minuts abandona la sessió el regidor Sr. José Antonio Vidal
Piquer.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido
1. Reitera la seua petició d'informació de l'anterior sessió sobre el cost de la

carpa d'Urbanisme que es va instal·lar a la Fira.

           - L’alcalde respon que donarà les ordres pertinents perquè se li lliure.

2. Prega s'estudie la possibilitat d'implantar una  reserva d'aparcaments per a
minusvàlids a l'avinguda de Selgas, enfront del Teatre.

3. Prega s'implante major vigilància sobre la utilització de les reserves de
places de minusvàlids.

4. Pregunta al senyor alcalde sobre les circumstàncies que han envoltat la
 venda a un particular del convent de Santa Clara i per què no s'ha implicat la
Generalitat a fi d'aconseguir incorporar-la al patrimoni públic.

- L’alcalde diu que no coneix el preu final de la venda, afegeix que
l'Ajuntament va oferir 1'2 milions d'euros, que la Generalitat Valenciana ha
invertit molt a Xàtiva i entén que tampoc pot demanar-li implicació en una
transacció sobrevalorada. Considera que la inversió privada és molt positiva i
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que permetrà la utilització pública de l'edifici i la creació de llocs de treball.
Manifesta la seua alegria per la venda, en si mateixa, com pel destí que se li
ha de conferir i recorda que la rehabilitació de l'immoble així com el seu ús
final requerirà d'un Pla Especial l'aprovació definitiva d’aquesta intervenció es
trobarà sotmesa a la consideració i tutela de la Conselleria de Cultura.
- Replica el senyor Suárez Garrido sol·licitant l'informe tècnic al·ludit pel
senyor alcalde en què es taxa l'immoble al valor de 250 milions de pessetes.
Recorda que no podrà convertir-se en un Parador Nacional, tal com s'ha
anunciat, per raons òbvies. Insta que s'adopten mesures de vigilància
respecte del patrimoni moble del convent. Considera que es tracta d'una
pèrdua patrimonial de considerable volum per a la Ciutat i que no hi ha hagut
interès per adquirir-lo. Entén que haguera sigut una magnifica ocasió per a
invertir diners provinents del Patrimoni Municipal del Sòl.

5. El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, pregunta a l’alcalde per la situació de
l'autobús urbà.

L’alcalde contesta que va tenir un accident que s'està peritant el sinistre i que
caldrà comprar-ne un altre.

Sra. Mar  Vicent García
1. Prega a l’alcalde un esforç a la seua agenda que li permeta  acudir als

actes de reafirmació del moviment reivindicatiu de les dones que s'organitzen a
Xàtiva.

− L’alcalde respon que acudeix a tot el que pot, que la seua prioritat és el dia a
dia i que el seu despatx està obert  a tot el món.

La Presidència, a les  dotze hores i  cinquanta minuts alça la sessió.  D'això
s'estén la present acta que, amb el vistiplau de l’alcalde-president, autoritze
amb la meua signatura, com a vicesecretari que done fe.

            VIST I PLAU:
      L'ALCALDE,                                                           EL VICESECRETARI,


