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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 15 D'OCTUBRE DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 15 d'octubre del 2013 en el saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Nuria Losada Nativitat, Fernando Bohigas
Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet Sota La Presidència del senyor alcalde Jaime García
García i amb assistència meua, Fco. Javier Pelluz Requeno, que actua en qualitat de secretari de
la corporació, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Orde del dia.
Excusa la seua assistència D. Miguel Saborit Arribas.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera i Rosa María Fuentes Ames membres dels
Servicis Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.

Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la
Sessió Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada per
unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

SEGON.- CORRESPONDÈNCIA
Es dóna lectura pel Senyor secretari de la Correspondència Oficial rebuda i despatxada, dels
assumptes de tràmit i la resta de disposicions legals d'interés, manifestant els senyors assistents
queden assabentats i conformes.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm. 581/2013 de data 7 d'octubre pel
qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
PARRÒQUIA SANT ANTONI ABAD per a la realització d'obres consistents a derrocar mur
de bloc, falcar porta i fer jardinera al voltant de tot el recinte del Calvari Parroquial
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JOSE MIGUEL LOPEZ ROGES per a la realització d'obres consistents en ampliació de cuina,
reforma de bany i fusteria, col·locació de fals sostre i fer dos armaris en la vivenda sítia en la c/
Trencat, 35-7
FRANCISCO CASTELLAR ESTEVE per a la realització d'obres consistents en la reparació de
la coberta de la vivenda sítia en la c/ Sant Vicent, 15.
POPOV ANTON per a la realització d'obres consistents en la reforma de la vivenda sítia en la
c/Castelló, 6-12
Es dóna compte de la sol·licitud formulada per D. Benjamín García Guillén, rector de la
parròquia de Sant Antoni Abad, en el que sol·licita l'exempció de la liquidació del I.C.I.O.
Corresponent a les obres de rehabilitació del Calvari parroquial de Rafelbunyol, concedida per
Decret de l'Alcaldia 581/2013, al·legant que l'exempció sol·licitada s'empara en l'ord5e del
Ministeri d'Hisenda de 5 de juny del 2001, amb relació a l'article IV.1.B de l'Acord sobre
Assumptes Econòmics subscrit per la Santa Seu i l'Estat Espanyol el 3 de gener de 1979.
Comprovada la legislació invocada, els membres de la Junta de Govern Local acorden
declarar l'exempció del pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
corresponents a l'expedient de llicència d'obres referenciat, que ascendix a 49.55 €, i en
conseqüència procedir a l'anul·lació de la dita liquidació, traslladant del contingut d'este acord
als servicis d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament.
Es dóna compte de l'informe emés per l'Enginyer Tècnic en relació amb l'escrit remés
per la Direcció del Departament d'Abocaments Industrials de l'entitat de Sanejament d'Aigües
(EPSAR) relatiu als controls analítics realitzats en data 28 de maig del 2013 a l'empresa
ANFERJO S.L., i en el que es conclou que els resultats no complixen amb els límits establits
per als paràmetres en concentració instantània màxima previstos en l'ordenança Municipal i en
el model guia de l'EPSAR.
A la vista d'això, i d'acord amb l'informe emés, els membres de la Junta de Govern
Local, acorden comunicar el contingut dels resultats analítics a l'empresa afectada a l'efecte de
que extremen les mesures correctores oportunes per a produir els seus abocaments dins dels
límits establits en l'Ordenança Municipal, advertint-los que en cas de reincidència es procedirà
a la incoació de l'oportú expedient sancionador per la comissió d'una presumpta infracció a
l'article 21.9 de l'ordenança d'Abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram.
Es dóna compte de l'informe emés per l'Enginyer Tècnic en relació amb l'escrit remés
per la Direcció del Departament d'Abocaments Industrials de l'entitat de Sanejament d'Aigües
(EPSAR) relatiu als controls analítics realitzats en data 7 de maig del 2013 a l'empresa
CANDEL I FILLS S.L., i en el que es conclou que els resultats no complixen amb els límits
establits per als paràmetres en concentració instantània màxima previstos en l'ordenança
Municipal i en el model guia de l'EPSAR.
A la vista d'això, i d'acord amb l'informe emés, els membres de la Junta de Govern
Local, acorden comunicar el contingut dels resultats analítics a l'empresa afectada a l'efecte de
que extremen les mesures correctores oportunes per a produir els seus abocaments dins dels
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límits establits en l'Ordenança Municipal, advertint-los que en cas de reincidència es procedirà
a la incoació de l'oportú expedient sancionador per la comissió d'una presumpta infracció a
l'article 21.9 de l'ordenança d'Abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram.
Es dóna compte de l'informe emés per l'Enginyer Tècnic en relació amb l'escrit remés
per la Direcció del Departament d'Abocaments Industrials de l'entitat de Sanejament d'Aigües
(EPSAR) relatiu als controls analítics realitzats en data 28 de maig del 2013 a l'empresa JESUS
GOMEZ S.L., i en el que es conclou que els resultats no complixen amb els límits establits per
als paràmetres en concentració instantània màxima previstos en l'ordenança Municipal i en el
model guia de l'EPSAR.
A la vista d'això, i d'acord amb l'informe emés, els membres de la Junta de Govern
Local, acorden comunicar el contingut dels resultats analítics a l'empresa afectada a l'efecte de
que extremen les mesures correctores oportunes per a produir els seus abocaments dins dels
límits establits en l'Ordenança Municipal, advertint-los que en cas de reincidència es procedirà
a la incoació de l'oportú expedient sancionador per la comissió d'una presumpta infracció a
l'article 21.9 de l'ordenança d'Abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per FRANCISCO FONTELLES APARISI
de baixa de la llicència de reserva d'aparcament la titularitat de la qual corresponia a JOSE
APARISI SANCHIS, a causa de la defunció del mateix.
Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, donant
compte als servicis encarregats del manteniment del padró tributari a l'efecte de que donen de
baixa el rebut per a posteriors exercicis.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació via pública
Es dóna compte de la instància presentada per Susana Sorreto Fernández, en nom i
representació d'IGNACIO DAVID IZQUIERDO sol·licitant per als mesos octubre, novembre i
desembre l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat,
siti en carrer Mare de Déu del Miracle núm.4. Els membres de la Junta de Govern Local
accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 6 m2 en el domicili siti en
carrer Mare de Déu del Miracle núm. 4, 32 amb la finalitat d'instal·lar taules i
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cadires per al servici del bar, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de
vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la
taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos d'octubre, novembre i desembre del 2013. La possibilitat de
pròrroga està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació
que no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des
del sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels
vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o
bandes roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà
a les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la
retirada total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a
evitar sorolls per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o
pròxims no es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la
legislació vigent en matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com
ara equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips
informàtics, karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar
equips d'estes característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a
la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol
moment per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten
incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat,
produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la seua utilització per a
activitats de major interés públic o menys caben l'ús general. La concessió de
l'autorització comporta l'acceptació de la revocació unilateral en estos supòsits.
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La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i
manteniment, impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el
bé segons la seua naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de
quantes llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el
mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de
l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de
pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Ajornament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per MIGUEL ANGEL MERINO RAMOS
sol·licitant fraccionament del pagament del deute global que té acumulada amb l'Ajuntament
que ascendix a un total d'1.000,62 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir
a allò que s'ha sol·licitat, per mitjà de fraccionament en tres mensualitats, a abonar durant els
mesos d'octubre, novembre i desembre, a raó de 300,54 € cada fraccionament, devent haver
saldat el total del deute abans del 31 de desembre del 2013. Per a fer efectiva la forma de
pagament haurà de personar-se en el Servici de Recaptació Municipal (horari d'atenció al
públic: dimarts de 9:00 a 13:30 hores). Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al
Servici de Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTA CASTELLAR PALAU
sol·licitant fraccionament en dos terminis de 1.266,90 dels imports de les liquidacions dels
expedients núm.215 i 216 d'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, pagant el
primer termini el dia 5 de novembre de 2.013 i el segon el 5 de desembre de 2013. Els
membres de la Junta de Govern Local accedixen al que sol·licita. Els ingressos deuran
efectuar-se en Banc València- La Caixa en el número de compte 2100 7419 17 2200034030.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció i Tresoreria de
l'Ajuntament.
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ IBORRA SERRANO sol·licitant
fraccionament en dos terminis 406.34 € cada un d'ells de la notificació de liquidació d'altes
d'urbanes corresponents als anys 2009, 2010, 2011 i 2012 per import total de 527,31 € i 285,37
€, dels immobles sitis en carrer Major, 8-1-2 i 8-B-1 referències cadastrals
9156104YJ2895N0002AL I 9156104YJ2895N0001PK respectivament. S'observa per part dels
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membres de la Junta, que una sol·licitud semblant va ser ja resolta en la sessió celebrada el dia
30 de maig de 2013.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del deute en
dos terminis, el primer d'ells al rebut de la notificació del present acord, i el segon d'ells abans
de la finalització de l'any 2.013. Per a fer efectiva la forma de pagament haurà de personar-se
en el Servici de Recaptació Municipal (horari d'atenció al públic: dimarts de 9:00 a 13:30
hores). Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal
perquè en prengueu coneixement.
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ IBORRA SERRANO, gerent de
SUBMINISTRAMENTS I SERVICIS BIB, SL sol·licitant fraccionament en dos terminis de
1.418,42 € cada un d'ells de la notificació de liquidació d'altes urbanes corresponents als anys
2009, 2010, 2011 i 2012 per import total de 2.836,84, de l'immoble siti en carrer Camí Ceba, 43
referència cadastral 9856403YJ2895N0001EK.. S'observa per part dels membres de la Junta,
que una sol·licitud semblant va ser ja resolta en la sessió celebrada el dia 30 de maig de 2.013.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del deute en
dos terminis, el primer d'ells al rebut de la notificació del present acord, i el segon d'ells abans
de la finalització de l'any 2.013. Per a fer efectiva la forma de pagament haurà de personar-se
en el Servici de Recaptació Municipal (horari d'atenció al públic: dimarts de 9:00 a 13:30
hores). Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal
perquè en prengueu coneixement.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per ANA LUCIA PEREZ PADILLA, sol·licitant que
se li done de baixa del rebut de la Taxa per arreplegada de fems de la vivenda sítia en la
C/Castelló núm.64-12, la qual ja no és de la seua propietat, per haver-la entregat com a dació
per paga de l'entitat bancària BANC CAM-SAU”. Comprovada la veracitat d'allò que s'ha
manifestat, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes al
Servici de Recaptació perquè s'anul·le el rebut de l'any 2013 i s'emeta altres nou a nom de
l'actual propietari. Igualment s'acorda traslladar del present acord als Servicis encarregats del
manteniment del padró tributari a l'efecte de realitzen les modificacions oportunes per a
posteriors exercicis.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Els servicis tècnics van informar de les següents llicències d'activitat que s'han obert en el
municipi:
CARGOFLET BLASANT, SL, cadena de cables en carrer Fernando Múgica, 19
6

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ADRIAN DÍAZ FELIP, taller faller en carrer Roll del Colomer, 11
SANTOS ROMERO ESCUDERO, matriceria d'injecció en carrer Germanells, 25

SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local s'han dictat per part de l'Alcaldia
els decrets següents:
Decret núm. 564/2013 de 30 de setembre acceptant al·legacions a sancions de trànsit
imposades per la policia local.
Decret núm. 565/2013 de 30 de setembre acordant la tramitació de baixa d'ofici dels
habitants relacionats a continuació per haver tingut coneixement que ja no residixen en
esta localitat
Decret núm. 566/2013 de 30 de setembre procedint a la contractació de diverses
persones per a impartir els diferents cursos de natació en la piscina coberta del
Poliesportiu Municipal Paco Camarasa en la temporada 2013/2014:
Decret núm. 567/2013 de 30 de setembre ordenant La incoació del corresponent
expedient sancionador contra Natalia Benito Zarzo per presumptes infraccions dels
articles 6.3 B) i ss. de l'Ordenança municipal reguladora de la Tinença d'Animals
Potencialment Perillosos
Decret núm.568/2013 de 30 de setembre reconeixent l'obligació i ordenar el pagament
de les nòmines dels treballadors.
Decret núm. 568/2013 d'1 d'octubre acordant contractar diverses persones per a impartir
les classes en el “Professor de Professor de Ciències Bàsica i Tècniques i monitor
d'Informàtica” durant el curs escolar 2013/2014 del programa Municipal d'Educació
Permanent d'Adults
Decret núm. 570/2013 de 2 d'octubre concedint llicència d'ocupació o primera
utilització un edifici destinat a un edifici de 15 vivendes ubicat en el carrer 9 d' octubre,
5.
Decret núm.571/2013 de 2 d'octubre incoant expedient de protecció de la legalitat
urbanística de restauració de l'orde jurídic infringit i de la realitat física alterada o
transformada com a conseqüència de l'actuació il·legal dels actes consistents en
execució de llosa d'escala, cassetó, traster i habilitació de vivenda en l'emplaçament c/
Vicent Soriano, 35
Decret núm. 572/2013 de 2 d'octubre reconeixent l'obligació i ordenar el pagament de
les assistències a sessions dels membres de la corporació relatives al tercer trimestre de
2013
Decret núm. 573/2013 de 2 d'octubre autoritzant l'adscripció de l'Agent del Cos de la
Policia Local de Rafelbunyol D. SANTIAGO SAEZ MES en règim de Comissió de
Servicis a l'Ajuntament de Puçol, en el lloc 6.12 de la plantilla del dit Ajuntament.
Decret núm. 574/2013 de 2 d'octubre autoritzant la flexibilitat horària de Vicente
Barrachina Sauri durant el curs escolar 2013/2014 i els tres primers mesos del curs
2014/ 2015 per raó de realització d'estudis de cicle superior
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Decret núm. 575/2013 de 3 d'octubre incoant expedient de protecció de la legalitat
urbanística de restauració de l'orde jurídic infringit i de la realitat física alterada o
transformada com a conseqüència de l'actuació il·legal consistent en la demolició de
part de la vivenda i alçament d'estructura per a reposar-la en l'emplaçament c/ Sant
Vicent, 7
Decret núm. 576/2013 de 3 d'octubre reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de
diverses factures.
Decret núm. 577/2013 de 4 d'octubre reconeixent l'obligació i ordenant el pagament
d'una nomina no inclosa en la relació de setembre.
Decret núm. 578/2013 de 4 d'octubre anul·lant l'expedient d'activitat núm. 002/2011
instat per Ignacio Ruiz Tamarit en representació de Parabótica SL, en el carrer
Alguixós, 27.
Decret núm. 579/2013 de 3 d'octubre autoritzant disparar focs artificials en la via
publica
Decret núm. 580/2013 de 3 d'octubre reconeixent l'obligació i ordenant el pagament a
cada un dels policies comissionats que va realitzar funcions de reforç la passada Festa
de Disfresses de Rafelbunyol.
Decret núm. 581/2013 de 7 d'octubre acordant la concessió de llicència de diverses
obres en el municipi.
Decret núm. 582/2013 de 7 d'octubre dictant orde d'execució per a esmenar les
deficiències observades en l'immoble siti en carrer Sant Francés, 35.
Decret núm. 583/2013 de 7 d'octubre aprovant la llista de beneficiaris per a participar
en el Programa Provincial per l'Ocupació Hotelera i el Turisme Social per al 2013.
Decret núm. 584/2013 de 7 d'octubre nomenant com funcionari interí a D. JORGE
ALFONSO COXIAS, com a Policia local per a substituir a D. Santiago Sáez Mas
durant el temps que romanga en comissió de servicis en l'Ajuntament de Puçol.
Decret núm. 585/2013 de 7 d'octubre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 586/2013 de 10 d'octubre autoritzant Roberto Cercos Grande l'inici de
l'activitat consistent en ampliació de llicència per a magatzem privat de materials de
construcció, oficines i entresolat, amb emplaçament en el carrer Germanells, 25.
Decret núm. 587/2013 de 10 d'octubre reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de
diverses factures.
Decret núm. 588/2013 de 10 d'octubre acordant deixar sense efecte les valoracions del
segon exercici, basant-se en l'acta de valoració de data 4 d'octubre de dos mil tretze per
la que es resolen les reclamacions presentades al segon exercici per a la provisió d'una
plaça de conserge pel procediment de concurs-oposició i convocar novament la
realització del segon exercici per al dia 25 d'octubre de dos mil tretze a les 9'30 hores en
l'aula multiusos de l'Escola d'Adults.
Decret núm. 589/2013 d'11 d'octubre anul·lant l'expedient d'activitat núm. 019/2003
sítia en el carrer Camí Ceba, 17 i el núm. 002/2008 sítia en el carrer Camí Ceba, 34 i
002/2008 instat per Pernils Carretero SLU, en el carrer Alguixós, 27.
Decret núm. 590/2013 de 14 d'octubre ordenant el pagament de bestretes de nomines.
Decret núm. 591/2013 de 14 d'octubre dictant orde d'execució per a esmenar les
deficiències observades en l'immoble siti en carrer del Puig, 19.
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Decret núm. 592/2013 de 14 d'octubre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 593/2013 de 14 d'octubre anul·lant diverses factures del registre per no
tractar-se de factures pendents d'atendre per este Ajuntament, al comprovar que es
tracta de factures ja pagades o de les que s'ha duplicat el registre
Decret núm. 594/2013 de 15 d'octubre incoant expedient d'extinció de la llicència núm.
006/2012 a nom de Jomarca Manufacturing SL, destinat a acoblament de maquinària
robotitzada en el carrer Miguel Ángel Blanco, 28, per no aportar la documentació
requerida.
Decret núm. 595/2013 de 15 d'octubre acordant personar-se en els expedient
núm.000846/2013 que se seguix en el Jutjat del Social núm.15 de València, i en
l'expedient núm.001105/2013 que se seguix en el Jutjat del Social núm. 12 de València,
en virtut de sengles demandes presentada per Carmen Pérez Mesas contra Activitats
municipals Rafelbunyol S.A. (ACMURSA) i Ajuntament de Rafelbunyol sobre
reclamació de quantitat.
Decret núm. 596/2013 de 15 d'octubre anul·lant l'expedient d'activitat núm. 041/2012
instat per Quattre Internet SL en el carrer Alguixos, 5.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la sessió a les
tretze hores i quinze minuts, de tot això com a secretari certifique.
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