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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 15
Data: 8 de juliol 2016
Horari: de 9.30 a 9.45h
Caràcter: extraordinari
Lloc: despatx de l'Alcaldia

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular) 
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)

No assisteix:
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)

Secretari: Marc Palomero Llopis

Ordre del dia:

1. Part resolutòria:

1.1. Proposta relativa a la concessió de beques de formació per a persones amb discapacitat
2016.

1.2.  Proposta relativa a l'execució de sentència de Belcaire Sud. Sol·licitud de suspensió de
termini (PO 549/05).

2. Control dels òrgans de govern.

2.1. Precs i preguntes.

1.1. Proposta relativa a la concessió de beques de formació per a persones amb
discapacitat 2016.
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El regidor de Personal i Interior, José María Andrés Alós, d'acord amb la delegació efectuada
mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 229/2016 de 10 de febrer, proposa a la Junta de Govern
l'adopció de l'acord següent:

En virtut de Resolució d'Alcaldia núm. 795/2016, de data 27 d'abril es van aprovar les bases i la
convocatòria per a la concessió de dos beques de formació en pràctiques a favor de persones
amb discapacitat, publicades en el BOP número 51, de 28 d'abril  de 2016, cofinançades en
principi  per  la  Diputació  Provincial  d'acord amb l'anunci  publicat  en el  Butlletí  Oficial  de la
Província de Castelló núm. 33, de data 17 de març de 2016, de l'Excel·lentíssima Diputació
Provincial de Castelló per a la concessió de subvencions a ajuntaments per a les beques de
formació en pràctiques a favor de persones amb discapacitat.

Les  bases  municipals  per  a  la  concessió  de  dos  beques  de  formació  cofinançades  per  la
Diputació Provincial de Castelló van ser publicades en el BOP de Castelló núm. 46, de 16 d'abril
de  2016,  al  Tauler  d'edictes  i  pàgina web,  entre  altres  mitjans  existents.  Aquestes  beques
comprendran dos mesos.

Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació Provincial, en sessió del dia 17 de
maig de 2016, per mitjà del qual desestimen la sol·licitud formulada per aquest Ajuntament, per
haver obtingut, en aplicació del contingut de la base setena de la convocatòria, una valoració
inferior  a  l'assignada  a  favor  dels  quaranta  ajuntaments  adjudicataris  de  les  subvencions
econòmiques atorgades.

Vist que, no obstant la resolució de la Diputació de Castelló, l'Ajuntament té intenció d'atorgar
igualment les beques per torn de discapacitat, i assumir íntegrament el seu cost, es va sol·licitar
a Intervenció que informara sobre la possibilitat de finançar-les íntegrament per l'Ajuntament.

Atenent a l'ofici d'Intervenció de 23 de juny en què s'assenyala: “Vist que existeix en l'expedient
retenció  de  crèdit  (RC)  per  import  de  2.000  €  amb  número  d'assentament  comptable
2016/7257.

Vist tot això, per mitjà del present ofici es posa en coneixement del Departament de Personal
l'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar íntegrament les beques formatives per a
persones amb discapacitat”.

Atenent a la proposta de resolució definitiva formulada per la Comissió Avaluadora el 13 de maig
de 2016 que a continuació es transcriu:

“A Moncofa, a les 11 hores del dia 13 de maig de 2016, es reuneixen en la casa consistorial la
Comissió avaluadora per a la concessió de dos beques de formació en pràctiques a favor de
persones amb discapacitat, per una duració de dos mesos, en les dependències de l'Ajuntament
de Moncofa, en la categoria professional de subaltern, per persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, convocades mitjançant la Resolució d'Alcaldia núm. 795/2016, de data 27
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d'abril i les bases de la qual han sigut publicades en el BOP número 51, de 28 d'abril de 2016,
cofinançades per la Diputació Provincial d'acord amb l'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló núm. 33, de data 17 de març de 2016, de l'Excel·lentíssima Diputació
Provincial de Castelló per a la concessió de subvencions a ajuntaments per a les beques de
formació en pràctiques a favor de persones amb discapacitat.

La Comissió de Valoració està integrada pels membres següents:

- Presidenta: Mercedes Monforte Fernández.

- Secretària: Penélope Martínez Martínez.

 Vocal 1: Marina Isach Martí 

 Vocal 2: Nuria Martínez Martínez.

 Vocal 3: Dolors Albero Peris.  

De conformitat amb el que disposa l’�article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, s'emet l'informe proposta següent:

Es  procedeix  a  l'avaluació  de  les  sol·licituds  de  beques  de  formació.  S’han  presentat  les
sol·licituds següents:

- Sol·licitud número de r/e 2016-E-RC-3162, de data 4 de maig, a nom de Manuel Amores
Morcillo.
- Sol·licitud número de r/e 2016-E-RC-3163, de data 4 de maig, a nom de José Navalón
Valls.
- Sol·licitud número de r/e 2016-E-RC-3178, de data 4 de maig, a nom de Roberto Martí
Recatalá.
- Sol·licitud número de r/e 2016-E-RC-3219, de data 5 de maig, a nom de Raúl Pulido
Carreguí.

D'acord amb la base quarta de la convocatòria, la documentació a presentar és la següent per a
totes les beques:

 Sol·licitud  de  participació  en  el  procés  de  selecció  per  mitjà d'instància  oficial
incorporada com a annex I a què es presenta.

 Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent.
 Certificat d'empadronament, històric, acreditatiu de la residència en el municipi.
 Certificat acreditatiu del grau de discapacitat.
 Justificant de trobar-se en l'actualitat desempleat.
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Quant a la documentació aportada, totes les sol·licituds presenten la documentació exigida en
les bases.

La Comissió procedeix a la valoració de les sol·licituds, d'acord amb els criteris establits en la
base sisena de les bases reguladores, criteris que són els següents:

“1. Haver participat en programes formatius específicament dirigits a persones amb discapacitat:
0.2 punts per programa o curs realitzat, fins a un màxim de 8 punts.

Documentació per a acreditar aquest mèrit: Còpia compulsada dels documents que acrediten la
participació en programes formatius específicament dirigits a persones amb discapacitat.

2. Coneixement de valencià: fins a 2 punts.

Superior 2 punts

Mig 1,50 punts

Elemental 1 punt

Oral  0,50 punts 

Documentació per a acreditar aquest mèrit: Còpia compulsada de la certificació expedida per la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent.

Als aspirants amb major puntuació se'ls adjudicarà les beques en funció del nombre de beques
concedides, com a màxim dos.

En cas d'empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que més s'ajuste al criteri següent: La
major puntuació en el mèrit de programes formatius. Si persisteix l'empat, aquest es resoldrà
per sorteig.”

VALORACIÓ DE MÈRITS:

1. Sol·licitud número de r/e 2016-E-RC-3162, de data 4 de maig, a nom de Manuel Amores
Morcillo.

Participació en programes de formació persones amb discapacitat:  0 punts. Els cursos aportats
no  fan  referència  a  cap  programa  formatiu  específicament  dirigit  a  persones  amb
discapacitat.

Discapacitat: acreditada per mitjà de certificat.
Coneixements de valencià:  0 punts.

2. Sol·licitud número de r/e 2016-E-RC-3163, de data 4 de maig, a nom de José Navalón Valls.
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Participació en programes de formació persones amb discapacitat: 0 punts. Els cursos aportats
no  fan  referència  a  cap  programa  formatiu  específicament  dirigit  a  persones  amb
discapacitat.

Discapacitat: acreditada per mitjà de certificat.
Coneixements de valencià: 0,50 punts.

3.  Sol·licitud número de r/e 2016-E-RC-3178,  de data 4 de maig,  a nom de Roberto Martí
Recatalá.

Participació en programes de formació persones amb discapacitat: 0 punts. Els cursos aportats
no  fan  referència  a  cap  programa  formatiu  específicament  dirigit  a  persones  amb
discapacitat.

Discapacitat: acreditada per mitjà de certificat.
Coneixements de valencià: 0 punts.

4. Sol·licitud número de r/e 2016-E-RC-3219, de data 5 de maig, a nom de Raúl Pulido Carreguí.

Participació en programes de formació persones amb discapacitat:  0,2 punts. 
Discapacitat: acreditada per mitjà de certificat.
Coneixements de valencià: 0 punts.

Vistes les puntuacions obtingudes, es procedix a resoldre l'empat entre Roberto Martí Recatalá i
Manuel Amores Morcillo, per la qual cosa de conformitat amb la base VI: “En cas d'empat de
puntuacions es preferirà la sol·licitud que més s'ajuste al criteri següent: La major puntuació en
el mèrit de programes formatius. Si persisteix l'empat aquest es resoldrà per sorteig.” No hi ha
puntuació en els programes formatius, i es dilucida l'empat per sorteig, que es resol a favor de
Roberto Martí Recatalá. 

No obstant això, tal com s'establix en les bases reguladores del procés:

 Base I Objecte. “El nombre de beques que correspon a l'ajuntament segons el BOP núm. 33
de 17 de març de 2016, són de dos mesos de duració cada una. En el cas que finalment el
nombre  de  beques  concedida  siga  una,  es  concedirà  a  l'aspirant  que  major  puntuació
obtinga.

 Si la Diputació no concedira cap beca, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de deixar sense
efecte aquesta convocatòria.”

D’acord amb el que s'ha exposat, la Comissió de Valoració formula la següent proposta d'acord
que eleva a l'òrgan competent per a la seua resolució:

Primer. Declarar admesos en el procediment de concurrència competitiva als següents aspirants:

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/


         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

 Manuel Amores Morcillo
 José Navalón Valls
 Roberto Martí Recatalá
 Raúl Pulido Carreguí

Segon. Proposar la concessió de les beques formatives, segons les puntuacions obtingudes, als
següents aspirants:

 José Navalón Valls
 Raúl Pulido Carreguí

Tercer. Es formula la següent llista de reserva per si algun dels aspirants adjudicataris de les
beques hi renunciara:

 Roberto Martí Recatalá
 Manuel Amores Morcillo

Quart. Donar trasllat a l'òrgan competent per a resoldre, a l’efecte que formule la resolució de
concessió, la qual haurà de notificar-se als interessats, publicar-se en el tauler d'anuncis i en la
pàgina web”.

Existeix certificat d'existència de crèdit per a l'atenció de la despesa derivada de la concessió de
les dites subvencions, de data 23 de juny de 2016.

De conformitat amb el que estableix l'article 23 i sg. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

I vistos els informes favorables emesos per l'oficial major, informe núm. 77/2016 de 5 de juliol i
l'informe d'Intervenció núm. 281/2016, de 6 de juliol.

Que atenent a tot el que antecedeix, eleve a la Junta de Govern Local, l'adopció  de l'ACORD
següent:

Primer. Declarar  admesos  en  el  procediment  de  concurrència  competitiva  els  següents
aspirants:
 Manuel Amores Morcillo
 José Navalón Valls
 Roberto Martí Recatalá
 Raúl Pulido Carreguí

Segon. Proposar la concessió de les beques formatives, segons les puntuacions obtingudes, als
següents aspirants:
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 José Navalón Valls
 Raúl Pulido Carreguí

Tercer. Formular la següent llista de reserva per si algun dels aspirants adjudicataris de les
beques hi renunciara:
 Roberto Martí Recatalá
 Manuel Amores Morcillo

Quart. Donar trasllat a l'òrgan competent per a resoldre, a l’efecte que formule la resolució de
concessió, la qual haurà de notificar-se als interessats, publicar-se en el tauler d'anuncis i en la
pàgina web”.

La proposta s'aprova per unanimitat dels assistents.

1.2.  Proposta  relativa  a  l'execució  de  sentència  de  Belcaire  Sud.  Sol·licitud  de
suspensió de termini (PO 549/05)

Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, en virtut de les facultats
que li confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la
resta de normativa d'aplicació, DISPOSA: 

Que vista per mitjà de Providència d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2016, en virtut de la qual es
va disposar el següent:

“Que vist l'escrit amb número de registre d'entrada 4619, de data 15 de juny de 2016, presentat
per  Sr.  Pablo Delgado Gil,  en representació de la  mercantil  Promociones Manceñido, SL,  se
sol·licita a través del present que s'evacue informe amb proposta de resolució sobre la suspensió
del  procediment  sol·licitada (al  Dep.  d'Urbanisme),  així  com s'evacua informe pels  diferents
departaments  en  què  es  troba  la  documentació  sol·licitada  sobre  la  legalitat  de  la  còpia
d’aquesta.

El que es trasllada al Departament d'Urbanisme, Intervenció i Secretaria”.

Que respecte d'això s'ha evacuat informe per part dels serveis municipals d'Urbanisme amb
proposta de resolució sobre la suspensió del procediment:

Antecedents

Que mitjançant un acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 24 de maig de
2016,  es  va  acordar,  entre  altres,  efectuar  a  la  mercantil  Promociones  Manceñido  SA,  la
comunicació a què fa referència el fonament jurídic quart de la Sentència núm. 1027/12 de data
27 de setembre, en execució i en compliment d’aquesta.
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Que per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 4619, de data 15 de juny de 2016,
Sr. Pablo Delgado Gil, manifestant actuar en nom i representació de la mercantil Promociones
Manceñido, SA, sol·licita tant la remissió de determinada informació i documentació en relació a
l'execució del programa d'actuació integrada Belcaire Sud, com la suspensió expressa del termini
atorgat  per  a  l'adopció  de  la  decisió  de  pagament  dels  costos  d'urbanització  en  sòl  o  en
metàl·lic.

Que en virtut  de providència  d'Alcaldia  se  sol·licita  que s'evacue  informe amb proposta  de
resolució al Departament d'Urbanisme sobre la suspensió del termini sol·licitat, així com que
s'evacue  informe  per  part  dels  diferents  departaments  en  què  es  troba  la
informació/documentació sol·licitada, i es trasllada l'escrit de sol·licitud tant a la Secretaria com
a la Intervenció municipal.

Fonaments jurídics

1) En relació amb l'acord de Ple de data 27 de novembre de 2014.

Que l'acord plenari  de data 27 de novembre de 2014 va establir,  entre altres, i  en la part
resolutiva tercera el següent:

“Tercer. Declarar resolt el contracte subscrit amb la mercantil PISCIVALL SL com a adjudicatària
del desplegament i execució del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució  “Sector
Belcaire Sud” i la seua condició d'agent urbanitzador en aquest per trobar-se la mercantil en
fase de liquidació dins del concurs de creditors.”

No obstant  això  i  a  més de l'anterior,  el  mateix  Ple  municipal,  en el  punt  sisé  de la  part
resolutiva va procedir a assumir la gestió directa de l'actuació:

“Sisé. Assumir la gestió directa del programa d'actuació integrada del  Sector Belcaire Sud i
destinar els béns i recursos resultants de la liquidació del contracte a la finalització de les obres
d'urbanització”.

Açò  és,  el  Ple  municipal,  a  més  de  declarar  resolt  el  contracte  subscrit  amb la  mercantil
PISCIVALL,  SL  com  a  adjudicatària  del  desplegament  i  execució  del  programa  d'actuació
integrada de la unitat d'execució del sector Belcaire Sud i la condició d'agent urbanitzador, va
vindre a assumir la gestió directa de l'actuació.

És  més,  aquest  acord  va  ser  objecte  de  recurs  de  reposició  per  part  de  la  mercantil
Promociones Manceñido, SA a través d'escrit amb número de registre d'entrada 269, de data 14
de gener de 2015, en el qual aquesta mercantil assumia en la part expositiva que l'acord plenari
de data 27/11/14 suposava entre altres, l'assumpció directa del PAI; recurs que cal ressenyar,
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en l'únic motiu d'impugnació al·ludit, no efectuava cap retret a l'assumpció directa de la gestió
de l'actuació per part del consistori. 

El dit recurs de reposició va ser objecte de resolució per part del Ple de la corporació en data 16
de juliol de 2015, sense que es tinga constància que aquest haja sigut objecte d'impugnació en
seu contenciosa administrativa.

En conseqüència, i atenent a quant antecedeix, cal traslladar la mercantil sol·licitant que no cal
negar l'existència de l'acord de l'Ajuntament de Moncofa a través del qual s'assumeix la gestió
directa del programa d'actuació integrada del sector Belcaire Sud, el qual a més, és ferm en via
administrativa.

2) En relació amb el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat
Valenciana.

Manifesta  el  sol·licitant  novament  que  els  terrenys  del  sector  Belcaire  Sud  no  es  troben
programats, i que per tant li és d'aplicació la part resolutiva tercera de la Resolució d'11 de
novembre de 2015, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per
la qual s'inicia el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat
Valenciana.

Que la pretensió del sol·licitant se sustenta en un fet incert, com és la falta de programació dels
terrenys, qüestió que ens obliga a remetre'ns a l'apartat sisé de l'acord plenari de data 27 de
novembre de 2014 a què s'ha fet referència en l'apartat anterior i que, per expressa remissió,
calga reproduir. 

En  suma,  cal  traslladar  al  sol·licitant  que  l'esmentada  Resolució  autonòmica  no  resulta
d'aplicació en els termes manifestats per dos motius, a saber:

 De caràcter material: els terrenys objecte del sector es troben programats,
tant  abans  com després  de  l'assumpció  directa  de  la  seua  gestió  per  l'Ajuntament.
Coneix el sol·licitant que amb caràcter previ a l'acord de resolució i assumpció directa de
l'actuació per part de l'Ajuntament, l'agent urbanitzador era la mercantil Piscivall, SL; i és
des  de  l'acord  ferm  de  data  27  de  novembre  de  2014  abans  mencionat,  l'agent
urbanitzador la pròpia administració municipal. 

Per  l'anterior,  no  concorre  el  pressupost  establit  en  la  Resolució  de  la  Conselleria
esmentada, que recordem, suposa la suspensió de l'aprovació de nous programes, que
no dels existents. 
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Dit  d'una  altra  manera,  l'aplicació  de  la  suspensió  únicament  comprén  terrenys  no
programats i l'aprovació de nous programes. De contrari, no pot suspendre's l'aprovació
ex novo d'un programa que ja es troba aprovat.

No obstant  això,  ha de resultar  pacífic  que ni  el  Programa d'Actuació  Integrada del
Sector Belcaire Sud resulta nou, ni es pot negar la fermesa de l'acord en virtut del qual
l'Ajuntament assumeix la gestió directa de la seua programació, sent que anteriorment al
dit acord, el dit sòl es trobava sotmés a gestió indirecta. 

 De caràcter temporal:  la Resolució de la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori és de data 11 de novembre de 2015 (DOCV 7658, de
data 16 de novembre de 2015); mentres que els terrenys del sector Belcaire Sud es
trobaven programats tant  per  mitjà del  sistema de gestió  indirecta com directa amb
anterioritat a la publicació de l'esmentada Resolució autonòmica.

3)  En  relació  amb  la  suspensió  expressa  del  procediment  sol·licitada  per  la  mercantil
Promociones Manceñido, SA.

Que així mateix, la mercantil sol·licita d'un costat determinada informació sobre l'expedient, i
d'un altre, que l'Ajuntament suspenga expressament el procediment fins que la dita mercantil
obtinga la informació requerida.

Que en relació amb la suspensió del procediment sol·licitada, cal informar que l'art. 42.5 de la
Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  de Règim Jurídic  de les  Administracions  Públiques i  del
Procediment  Administratiu  Comú estableix  expressament  els  supòsits  en què és  possible  la
suspensió del transcurs del termini màxim legal per a resoldre un procediment.

En concret aquest precepte, es refereix als supòsits següents:

“a) Quan haja de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències i
l'aportació de documents i altres elements de juí necessaris, pel temps que hi ha entre
la notificació del  requeriment  i  el  seu compliment efectiu pel  destinatari,  o,  a falta
d'això, el transcurs del termini concedit, tot això sense perjuí del que preveu l'article 71
de la present Llei.

b)  Quan  haja  d'obtindre's  un  pronunciament  previ  i  preceptiu  d'un  òrgan  de  les
comunitats europees, pel temps que hi haja entre la petició, que haurà de comunicar-se
als  interessats,  i  la  notificació  del  pronunciament  a  l'administració  instructora,  que
també haurà de ser-los comunicada.

c)  Quan  hagen  de  sol·licitar-se  informes  que  siguen  preceptius  i  determinants  del
contingut de la resolució a òrgan de la mateixa o distinta administració, pel temps que
hi haja entre la petició, que haurà de comunicar-se als interessats, i la recepció de
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l'informe,  que  igualment  haurà  de  ser  comunicada  als  aquests.  Aquest  termini  de
suspensió no podrà excedir en cap cas de tres mesos.

d) Quan hagen de realitzar-se proves tècniques o anàlisis contradictòries o diriments
proposats pels interessats, durant el temps necessari per a la incorporació dels resultats
a l'expedient.

e) Quan s'inicien negociacions amb vista a la conclusió d'un pacte o conveni en els
termes que preveu l’�article 88 d'esta Llei, des de la declaració formal respecte d'això i
fins a la  conclusió sense efecte,  si  és el  cas,  de les referides negociacions que es
constatarà per mitjà de declaració formulada per l'administració o els interessats”.

Això no obsta, que la mercantil sol·licitant efectue la sol·licitud d'informació que estime pertinent
(la qual ha sigut objecte d'informe favorable); no obstant això, això no pot suposar la suspensió
del còmput del termini, fins que no ve a concórrer cap de les causes taxades per la legislació
sobre procediment administratiu comú per a accedir a tal petició; sent que a més, la informació
–detallada detalladament en la dita comunicació- és la que la legislació urbanística requereix
expressament per a la presa de decisió sobre el pagament de les quotes d'urbanització.

En conseqüència, i en relació amb la present sol·licitud, no concorre cap dels pressupostos que
habilita la norma per a procedir a la suspensió del còmput del termini sol·licitat, per la qual cosa
aquella ha de ser objecte de desestimació.

Que  atenent  a  quant  antecedeix,  eleve  a  la  Junta  de  Govern  Local,  l'adopció  de  l'ACORD
següent:

Primer.  Desestimar  la  sol·licitud  de  suspensió  expressa  del  termini  atorgat  a  la  mercantil
Promociones Manceñido, SA en execució de sentència en els termes exposats en el present.

Segon. Notificar a la mercantil Promociones Manceñido, SA la present resolució, traslladar-li que
la present es dicta en interlocutòries d'execució de la Sentència objecte del procediment ordinari
núm. 549/05 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló, i  no cap cap recurs
administratiu,  tot  això  sense  perjuí  del  dret  que  assisteix  a  l'actor  de  dirigir-se  davant  de
l'esmentat òrgan jurisdiccional davant del que se substancia el present incident. 

Tercer. Donar compte al Ple en la pròxima sessió que se celebre.

La Junta de Govern Local l'aprova per unanimitat dels assistents.

2. Control dels òrgans de govern

2.1. Precs i preguntes
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En aquest punt no s'ha produït cap intervenció.

L'alcalde president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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