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VICESECRETARI
EN FUNCIONS DE SECRETARI
Sr. EDUARDO BALAGUER PALLÁS

A la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia vint-i-huit de desembre
de dos mil set, es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència del Sr. alcalde-president, el Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors
indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria la sessió extraordinària
prèviament convocada.

La corporació està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com a federatari.

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

L’alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa segons el següent ORDRE
DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 19, DEL 7 DE
DESEMBRE DE 2007

De conformitat amb allò que preceptua l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor alcalde-president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  sobre l'acta de la sessió anterior,
que s’ha distribuït junt amb la convocatòria que ara es realitza.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal Bloc manifesta que al  punt
de l'acta referida a Precs i Preguntes, concretament la interpel·lació que va
formular a l’alcalde sobre les despeses que va ocasionar la realització del míting,
l'estiu passat, del partit popular en la Plaça de Bous, no va utilitzar la paraula
“estipendi”, tal com es reflecteix a l'esborrany, i, a més, afegeix que l’alcalde va
manifestar expressament que el PP ho havia pagat tot.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, manifesta a la secretària
que sols ha rebut els fulls parells de l'acta i no els imparells.

Com que no s’han formulat més objeccions, per dotze vots a favor (el vot de
l’alcalde-president i els vots dels onze regidors del grup municipal popular)  dos
vots en contra (els vots de les dos regidors del grup municipal bloc) i set
abstencions (les set abstencions dels regidors del grup municipal socialista)
s'aprova l'acta de referència, que correspon a la sessió ordinària que es va
realitzar el dia 7 de desembre de 2007.
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2n. EXP. NÚM. 720/2007, APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008 DE
L'AJUNTAMENT, DE L'ORGANISME AUTÒNOM DEL CONSELL ESPORTIU I
DE LA SOCIETAT ECONÒMICA MUNICIPAL PROEXA, SA

El  vicesecretari, en funcions de secretari general, dóna compte de
l'expedient instruït per a l'aprovació del Pressupost d'aquest Ajuntament per a
l'exercici 2008, el de l'Organisme Autònom Consell Esportiu i el de la Societat
Econòmica de propietat Municipal PROEXA SA, de conformitat amb allò que
preceptuen els articles 162 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes,
amb data 20 de desembre de 2007, del Pressupost General, integrat pel de la
pròpia entitat, el de l'Organisme Autònom Consell Esportiu i el de l'empresa
municipal PROEXA SA, per un import anivellat de 41.930.874,42 € en l'estat de
despeses i ingressos.

Obert el torn d'intervencions Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal
bloc manifesta que el govern hauria d'haver explicat el seu pressupost més
explícitament i amb suficient temps de preparació, ja que es tracta d'un instrument
polític. A més, considera que el fet que s'aprove el Pressupost el dia dels
innocents és prou eloqüent del sentit que dóna el Govern al aquest projecte, ja que
no facilita la participació de l'oposició i demostra la forma de fer política el Partit
Popular. Per això, avança que votarà en contra; tractant a fons el projecte
considera que hi ha tal desfasament que impedeix realitzar inversions a càrrec de
fons propis, s'abusa de la despesa corrent que titla d'exagerada. L'increment en
personal és excessiu i no per un increment de les retribucions sinó per una mala
gestió del personal, una mala plantilla i la realització de les hores extres
sistemàticament i sense control. Pel que fa al capítol d'inversions  diu que són
ridícules en relació amb els recursos propis, que tot es finança a partir de préstecs,
que l'estructura de l'estat de despeses constitueix un exemple de balafiament per
motius electorals. S’incompleix una altra vegada el principi d'estabilitat
pressupostària com a conseqüència de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia sobre el Patrimoni Municipal del Sòl. A partir de 2008 quan la Conselleria
comence a incomplir els seus convenis la situació s'agreujarà; es postula en contra
de que continue la venda de Patrimoni Municipal del Sòl per a finançar inversions,
el que considera una maniobra pseudolegal. Reconeix que a càrrec del PMS es
finança algun projecte ajustat a dret però la majoria de les directrius són merament
electoralistes. Manifesta estar en contra de la plantilla de personal perquè no
respon a necessitats dels serveis i, a més, permet contractacions laborals il·legals i
digitals, és una plantilla fictícia. Està d'acord en què el Gabinet Psicopedagògic
passe a formar part de la plantilla i deixe d'estar en una situació il·legal. Lamenta
algunes disminucions com per exemple en la promoció lingüística, en el
manteniment i ampliació de zones infantils i d'aparcament. Acaba la seua
intervenció, vaticina que no es compliran les previsions i reitera que el pressupost
sols respon al balafiament i no a necessitats.
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Intervé Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, i manifesta el seu
desig de realitzar dues puntualitzacions: en primer lloc, opina que el Ple del
pressupost no  hauria de realitzar-se enmig de les festes nadalenques i a les 12
hores del matí perquè no afavoreix la participació ciutadana i això demostra que la
transparència no és una prioritat de l'equip de govern; en segon lloc, que no s'ha
tingut en compte cap aportació de l'oposició ni de les associacions, que l'equip de
govern ignora els pressupostos participatius i per tant els ciutadans. El pressupost
és continuista, manté línia anterior no hi ha cap innovació ni soluciona els
problemes; es dispara la despesa corrent, incrementa l'endeutament, redueix les
inversions i ven patrimoni; incrementa personal i el capítol II i interessos; a penes
incrementa el capítol IV i disminueix el capítol VI; s'ha creat una dinàmica de
despeses perillosa, sense mirament. No es  gestiona adequadament l'increment
dels ingressos de l'Impost de Béns Immobles i d'urbanisme; remarca el futur
perillós degut a les males gestions. Diu que sols es pensa en el dia a dia; en
personal no es preveu disminució d'hores extres i tampoc es preveuen bidells en
els col·legis; en el capítol II s'han pressupostat 165.500 euros per a Presidència,
que no són solament capricis d'Alcaldia. Benestar Social, Educació, Joventut,
Comerç i Promoció Humana, disminueixen les seues previsions. Per contra, Fira i
Festes, Parcs i Jardins i Plaça de Bous augmenten. Són un exemple clar de la
política de l'alcalde: en inversions es ven patrimoni i s'endeuta. Si no fóra per les
transferències externes no hi hauria inversió. S'oblida d'inversions fonamentals
com guarderies, centres de salut, la compra del convent de Santa Clara, el
comerç, etc. Acaba la seua intervenció manifestant que el pressupost no respon a
les necessitats la ciutat.

Pren la paraula l’alcalde-president qui manifesta el seu desig de no
intervindre i, en conseqüència, que es passe a la votació.

I l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i
els onze vots dels regidors del grup municipal popular) nou vots en contra (els set
vots dels regidors del grup municipal socialista i els dos vots de les regidores del
grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació per a
l'exercici econòmic de 2008, i la plantilla de personal amb el següent resum
d'ingressos i de despeses:

PRESSUPOST  CONSOLIDAT  2008

DESPESES
Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell
Esportiu PROEXA

Pressupost
General

Deducció
Transferèn

cies
internes

Pressupost
Consolidat

C-I PERSONAL 8.688.297,61 106.242,00 8.794.539,61 8.794.539,61
C-II COMPRA DE BÉNS CORRENTS 11.878.248,00 601.400,00 15.100,00 12.494.748,00 12.494.748,00
C-III INTERESOS 583.693,04 20.000,00 603.693,04 603.693,04
C-IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.247.080,00 230.000,00 1.477.080,00 746.000,00 731.080,00
C-VI INVERSIONS 16.096.777,66 1.796.820,00 17.893.597,66 17.893.597,66
C-IX AMORTITZACIONS PRÈSTECS 667.216,11 667.216,11 667.216,11

TOTAL DESPESES 39.161.312,42 831.400,00 1.938.162,00 41.930.874,42 746.000,00 41.184.874,42
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INGRESOS
Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell
Esportiu PROEXA

Pressupost
General

Deducció
Transferèn

cies
internes

Pressupost
Consolidat

C-I IMPOSTOS DIRECTES 8.692.073,87 8.692.073,87 8.692.073,87
C-II IMPOSTOS INDIRECTES 1.789.000,00 1.789.000,00 1.789.000,00
C-III TAXES I ALTRES INGRESOS 11.491.245,33 65.900,00 11.557.145,33 11.557.145,33
C-IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 7.246.198,00 765.500,00 8.011.698,00 746.000,00 7.265.698,00
C-V INGRESOS PATRIMONIALS 430.700,00 1.938.162,00 2.368.862,00 2.368.862,00
C-VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.959.380,15 6.959.380,15 6.959.380,15
C-IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 2.552.715,07 2.552.715,07 2.552.715,07

TOTAL INGRESOS 39.161.312,42 831.400,00 1.938.162,00 41.930.874,42 746.000,00 41.184.874,42

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació Grup Nivell    Llocs
1- HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari A1 30 1
Interventor A1 30 1
Tresorer DISPENSAT
Vicesecretari A1 30          1

2. ADMINISTRACIÓ GENERAL
A) TÈCNICA
Tècnic A1 29 3
B) DE GESTIÓ
Tècnic de gestió A2 24 2
Tècnic de gestió A2 22 1
C) ADMINISTRATIVA
Administratiu C1 21 8
D) AUXILIAR
Auxiliar C2 18 22
E) SUBALTERNA
Cap d'ordenances AP 14 1
Ordenança AP 12 9
Bidell AP 12 6
Escorxador a extingir C2 13 1

3. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A) TÈCNICA
Arqueòleg A1 26 1
Biòleg A1 26 1
Enginyer A1 25 1
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Arxiver A1 25 1
Director de museu A1 25 1
Arquitecte A1 29 1
Psicòleg A1 25 2
Bibliotecari A1 25 1
Economista A1 29 1
Economista A1 28 1
Cap de Protocol A2 22 1
Arquitecte tècnic A2 24 3
Enginyer tècnic A2 24 2
Topògraf A2 24 1
Tècnic de Biblioteca A2 22 1
Tècnic jardiner C1 21 1
Assistent social A2 22 2
Educador Social C1 19 1
Operador analista C1 22 1
Delineant C1 19 1
Auxiliar informàtica C2 18 4

B) SERVEIS ESPECIALS
a) Policia local i els seus auxiliars
Intendent principal A1 27 1
Intendent A2 24 1
Inspector A2 24 2
Oficial C1 21 5
Agent C1 21 48
Auxiliar policia C1 18 1
Guarda rural AP 12 1
b) Places de comeses especials
Tècnic auxiliar de turisme C2 18 3
Gestor turístic castell C2 18 1
Encarregat d'instal·lacions i activitats culturals C2 18 1
Encarregat d'instal·lacions i activitats esportives C2 18 1
Coordinador esportiu C2 18 1
Coordinador joventut oci C2 18 1
c) Personal d'oficis
Inspector d'obres i activitats C1 21 1
Inspector d'activitats C1 19 1
Mestre d'obres C2 18 1
Jardiner major C1 18 1
Oficial aigües potables C2 18 2
Oficial llanterner C2 18 2
Oficial fuster C2 18 1
Oficial pintor C2 18 1
Oficial C2 18 4
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Oficial manteniment C2 18 2
Peó de medi ambient AP 12 2
Conductor de vehicles AP 12 3
Lector de comptadors (escorxador a extingir) C2 18 1
Peó AP 12 31
Netejadora AP 10 6

PERSONAL LABORAL FIX
DenominacióGrup Nivell Llocs
Professor C. Luis Milán A1 22 18

PERSONAL EVENTUAL
Denominació        Llocs
Responsable de Gabinet d'Alcaldia 1
Responsable de Protocol i Comunicació 1
Coordinador d'actes i esdeveniments, Gran Teatre i Joventut. 1

Segon. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost, les quals tenen la
mateixa vigència que el Pressupost i la seua pròrroga legal, si escau.

Tercer. Continuar l'expedient pels tràmits administratius assenyalats als
articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per
aprovar definitivament el Pressupost, mitjançant la seua exposició al públic al
Butlletí Oficial de la Província, durant quinze dies, per tal que els interessats
puguen examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es
considera definitivament aprovat si no es presenten reclamacions; en cas contrari,
el Ple disposa d'un mes per a resoldre-les.

3r. EXP. NÚM.  899/2007 PER A CONSTITUIR UN AVAL DAVANT
L'AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME PER UN IMPORT 149.555 EUROS

Atès els antecedents de l'expedient, en què consta l’informe del Tresorer
municipal amb data 12 de desembre, favorable a la proposta de constituir aval
davant l'Agència Valenciana de Turisme per un import 149.555 euros.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim
Interior del 20 de desembre de 2007.

Es preceptuen  especialment els articles 51 i 52 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, pel que fa a les operacions de crèdit i
tresoreria, en les que s'inclouen els avals.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal bloc es dirigeix a l’alcalde
per expressar-li que la seua actitud de  no contestar al pressupost es deu al fet
que totes les afirmacions responen a la veritat. Manifesta que en aquest punt
també votarà en contra perquè no  participa de la gestió econòmica i perquè al
Govern li vencen els terminis per mala gestió.
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Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, diu que l'Ajuntament
està endeutat fins a l'any 2019; li pareix malament que no vulga debatre  el
pressupost i els assumptes que vertaderament importen  a la ciutat.

L’alcalde crida a l'ordre i diu al Sr. Cerdá que es limite al punt que s'està
tractant.

Roger Cerdá manifesta que votarà a favor perquè entén que el conveni és
important, si bé no comprén com pot dilatar-se una gestió tan important en un any
en què se celebra la Llum dels Imatges.

L’alcalde-president acaba el torn d'intervencions manifestant que els que no
han assistit a la Comissió Informativa haurien d'assabentar-se del contingut de
l'aval abans d'intervindre.

L'Ajuntament en Ple, per dèneu vots a favor (el vot de l’alcalde-president i
els onze vots dels regidors del grup municipal popular i els set vots dels regidors
del grup municipal socialista), dos vots en contra (els dos vots de les regidores del
grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar la constitució d’un aval a favor de l'Agència Valenciana de
Turisme, amb les condicions següents:

IMPORT: 149.555 €
COMISSIÓ DE RISC: 0,15%
COMISSIÓ D'OBERTURA: 0,25%
REVISIÓ: Trimestral
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura del document de

formalització del contracte i la resta d'actuacions que per dret corresponen, i
remetre la documentació corresponent a la CAM als efectes oportuns.

4t. EXP. NÚM. 900/2007 PER A CONSTITUIR AVAL DAVANT DE
L'AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME PER UN IMPORT DE 50.445 EUROS

Atès els antecedents de l'expedient, en què consta l’informe del tresorer
municipal amb data 12 de desembre, favorable a la proposta de constituir un aval
davant de l'Agència Valenciana de Turisme per un import 50.445 euros.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim
Interior del 2 de desembre de 2007.

Considerant el que es preceptua especialment als articles 51 i 52 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel que fa a les operacions de
crèdit i tresoreria, en les que s'inclouen els avals.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que votarà
en contra pels mateixos motius que ha assenyalat en el punt anterior; considera
que la forma de gestionar de l'equip de govern perjudica la ciutadania.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista diu que votarà a favor
però vol recordar que l'any 2007 s'han deixat d'invertir 435.000 euros en turisme.

L'Ajuntament en Ple, per dèneu vots a favor (el vot de l’alcalde-president i
els onze vots dels regidors del grup municipal popular i els set vots dels regidors
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del grup municipal socialista), dos vots en contra (els dos vots de les regidors del
grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar la constitució d’un aval a favor de l'Agència Valenciana de
Turisme, amb les condicions següents:

IMPORT: 50.445 €
COMISSIÓ DE RISC: 0,15%
COMISSIÓ D'OBERTURA: 0,25%
REVISIÓ: Trimestral

Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura del document de
formalització del contracte i la resta d'actuacions que per dret corresponen, i
remetre la documentació corresponent a la CAM als efectes oportuns.

5é. EXP. NÚM. 453/2003 APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE ESPECÍFIC (CEEM) I UN CENTRE DE
REHABILITCIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS). DECLARACIÓ DE DESPESA
PLURIANUAL

Atès els antecedents de l'expedient, on consta escrit de la Generalitat
proposa una nova addenda al conveni de col·laboració per a la construcció del
CEEM i CRIS amb una proposta de finançament de la seua aportació, d'acord amb
les següents anualitats

2006 0,00
2007 100.738,40
2008 839.930,00
2009 984.146,59
2010 281.122,01
Atès que l'aportació de l'Ajuntament es finança amb recursos provinents del

patrimoni municipal del sòl, que en els pressupostos 2006 i 2007, es van realitzar
les operacions d'ingrés al pressupost d’1.187.813 €, corresponent a l'aportació
municipal.

Vist l'informe de fiscalització favorable de la interventora, amb data 4 de
desembre de 2007.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda, amb data 20 de
desembre de 2007.

Vist que els compromisos de despesa de caràcter plurianual es regulen als
articles 174 de la TRLRHL i 79 a 88 del RD 500/90.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que el
CEEM i el CRIS ja s’ha reconfigurat sis o set vegades des de l'any 2004 fins ara, la
qual cosa li pareix poc seriosa; diu que s'abstindrà perquè no confia en el resultat
final i prega que aquesta siga l'última modificació i que la Conselleria no
reconfigure més les seues aportacions.
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Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista manifesta que votarà a
favor perquè comparteix el projecte del CEEM i CRIS encara que les dilacions són
contínues.

L'Ajuntament en Ple, per dèneu vots a favor (el vot de l’alcalde-president i
els onze vots dels regidors del grup municipal popular i els set vots dels regidors
del grup municipal socialista), dues abstencions (les dues abstencions de les
regidores del grup municipal bloc) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Aprovar la despesa de caràcter plurianual corresponent al Projecte
de construcció del CEEM i CRIS amb el finançament, les anualitats i percentatges
que s'indiquen:

Anualitat Import
Aportació

Generalitat
Aportació

Ajuntament
Percentatge

Finançament
2006 723.311,08 0,00 723.311,08 100,00%
2007 565.240,32 100.738,40 464.501,92 78,15%
2008 839.930,00 839.930,00 116,12%
2009 984.146,59 984.146,59 136,06%
2010 281.122,01 281.122,01 38,87%
Total 3.393.750,00 2.205.937,00 1.187.813,00

Segon. Notificar el aquest acord al director de l'Àrea de Foment, per a què
s’incorpore al contracte d'adjudicació de les obres, i a l'Oficina Pressupostària als
efectes oportuns.

6é. EXP. NÚM.  609/2007 PER A L'APROVACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2008. RECTIFICACIÓ D'ERRORS

Atès els antecedents de l'expedient on consta acord del Ple de la
corporació, amb data 5 de novembre de 2008, aprova la modificació d'ordenances
per a l'exercici 2008.

Atès que s'ha observat l’error en la proposta d'acord formulada pel
departament d'origen, en el sentit que, segons determina la proposta del cap de la
Policia Local, per a la retirada de vehicles de la via pública es recomana un
increment de 67,50 € a 70 €, en el tram de vehicles fins a 5.000 Kg, proposta que
recull l'acord plenari transcrit a l'acta, com tampoc consta correctament l'increment,
per a les immobilitzacions no consumades, de 34,50 € a 36 €.

Atès que des de la Direcció de l'Àrea d'Economia i Hisenda es proposa una
rectificació de l'acord plenari, ja que en la part expositiva consta que la recollida de
vehicles s'incrementa en un 3,5%, però en la part dispositiva de l'acord, on es
transcriu l'articulat, no es reflexa l'increment proposat.

Vist que la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, va tindre
coneixement de la proposta per a modificar l'acord plenari de 5 de novembre de
2007, en la reunió amb data 20 de desembre de 2007.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que  no pot
votar a favor perquè no va estar a favor de les Ordenances Fiscals. La ciutat ha de
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saber que amb les noves Ordenances Fiscals i amb el Pressupost es podrà
utilitzar gratuïtament la Plaça de Bous com va fer el Partit Popular, solament amb
netejar-la.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista diu que a pesar d'estar
en contra de les Ordenances Fiscals, votarà a favor perquè es tracta d'un error en
la transcripció.

L'Ajuntament en Ple, per dèneu vots a favor (el vot del l’alcalde-president i
els onze vots dels regidors del grup municipal popular i els set vots dels regidors
del grup municipal socialista), dos vots en contra (els dos vots de les regidores del
grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Modificar l'acord del Ple de la corporació amb data 5 de novembre
de 2007, i establir, als apartats b) i d) de l'Ordenança d’arreplegada de vehicles en
la via pública, els preus que es consignen a continuació:
b) La recollida d'automòbils, turismes, camionetes, furgonetes, tractors i
altres vehicles semblants, amb un pes de fins a 5.000 kg 70,00 €
d) Quan s'acudisca a realitzar el servei i una vegada s’han iniciat els
treballs necessaris per al trasllat del vehicle al dipòsit municipal. Si no  es
pot realitzar aquest servei per la presència del propietari, s’ha de meritar 36,00 €

Segon. Notificar el aquest acord a l'Oficina Pressupostària i a la Direcció de
Policia Local perquè en prenguen coneixement i efectes.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze  hores i deu
minuts alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del
Sr. Alcalde-President, autoritze amb la meua signatura, com a secretari que
done fe.

            VIST I PLAU EL VICESECRETARI
      L'ALCALDE EN FUNCIONS DE SECRETARI


