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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARÇ DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les deu hores del dia 28 de març del 2013 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Natividad, Fernando Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet Sota La Presidència del
senyor alcalde Jaime García García i amb assistència meua, Amparo Vicenta Bellver Morte,
que actua en qualitat de secretària accidental, a fi de celebrar la present sessió ordinària en
primera convocatòria per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del dia.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera membres dels Servicis Tècnics per a
informar dels assumptes de naturalesa tècnica.
La Sra. Losada abandona la sessió a l'inici del tercer punt de l'orde del dia.

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

ACUERDOS

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. 119/2013 de data 15 de març pel
qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
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RICARDO REQUENA MAÑES per a la realització d'obres consistents en reforma de local
existent per a la instal·lació d'activitat de venda d'alimentació i complements per a bestiar equí
en la nau sítia en la c/ La Pau, 12.
ROBERTO CERCOS GRAN per a la realització d'obres consistents en restauració de fatxada,
obertura de dos finestres en la part superior i canvi de finestra per porta de pas en la nau sítia en
la c/ Germanells, 25
JAVIER LLINARES CAMPOS per a la realització d'obres consistents a pintar la mitgera
esquerra de l'immoble siti en la c/ Mare de Déu del MIracle, 16.
JOSE MIGUEL TORMOS SANCHO per a la realització d'obres consistents a reparar l'escaló
de la porta de garatge de l'immoble siti en la c/ Mare de Déu del Miracle, 15.
ARTURO SARAGOSSA AGUILAR per a la realització d'obres consistents a canviar la porta
del garatge de la vivenda sítia en la c/ 9 d'octubre, 49.

Es dóna compte de la instància presentada per RICARDO SEGÒVIA ANDÚJAR, en nom i
representació de TERESA URBANA, 2000 SLU sol·licitant revisió de l'Impost, Taxa i fiança
corresponent a la llicència d'obres 4/2013, concedida en sessió de Junta de Govern Local de dia
14 de febrer del 2013, per a la construcció de línia subterrània de Baixa Tensió, trifàsica a
0,4/0,24 KV, des del CT ANEU “7 Sector IV” fins als entroncaments a realitzar amb una LSBT
existent pròxima al cantó entre el carrer 9 d'octubre, 25 fins a la CGP del núm. 5 del mateix
carrer, amb entrada i eixida a les CGPS dels edificis ubicats en el carrer 9 d'octubre núms. 1, 3
i 5 per a la seua cessió a Iberdrola Distribució Elèctrica SAU.
Vist l'informe emés pels servicis tècnics en què es comprova que es van a realitzar una
quantitat de metres lineals de rasa inferiors als definits en el projecte presentat, els membres de
la Junta de Govern Local acorden anul·lar l'impost, taxa i fiança aprovats en l'anterior sessió.
Així mateix s'acorda aprovar una fiança per import de dos mil huit-cents trenta euros
amb cinquanta-tres cèntims (2.830,53 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via
pública mantenint les condicions expressades en la llicència concedida en sessió de data 14 de
febrer del 2013 i aprovar les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de huitanta-quatre euros amb noranta-dos cèntims (84,92 €) quantitat que té el
caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres
realment realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: catorze euros amb quinze
cèntims (14,15 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NORANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS.
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Diversos
Pels Servicis Tècnics s'informa que en compliment d'allò que s'ha ordenat per la Junta de
Govern Local de Sessió de 28 de febrer de l'any en curs s'ha iniciat els corresponents
expedients per a requerir al titular de l'activitat o de la instal·lació la regularització de la seua
situació d'acord amb el procediment aplicable. Els membres de la Junta de govern Local es
donen per assabentats i indiquen que deu seguir-se el procediment de l'expedient obert fins a la
legalització de les empreses.

Per part dels Servicis Tècnics s'informa que s'ha presentat instància d'obres menors incoada per
MODESTO FENOLLOSA MUÑOZ per a entaulellar la paret del bany de la vivenda sítia en
carrer Mare de Déu del Miracle, 41. Indiquen els servicis tècnics que es tracta d'un edifici de
vivendes de què encara no s'ha presentat el final d'obres. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat en tant i en quant no s'han conclòs les obres del
dit edifici.

Per part dels Servicis Tècnics s'informa que al setembre del 2012 JOSÉ VICENTE GARCÍA
GIL va sol·licitar llicència d'obres per a muntar un una estructura que done ombra i evitar
goteres en el pis inferior en la terrassa de l'Av. Sant Pere, 4-4-14. Que per decret de l'alcaldia
núm. 399/2012 se va denegar la llicència basant-se en l'informe realitzat pels servicis tècnics
municipals de data 8 d'octubre del 2012.
Que s'ha observat des de l'exterior que s'ha executat la dita obra, per la qual cosa els membres
de la Junta de Govern Local acorden ordenar la incoació del corresponent expedient per a
restablir la legalitat urbanística.

Pels Servicis Tècnics s'informa de la petició d'informes de l'Ajuntament d'El Puig amb motiu de
la modificació puntual Pla General 02/12: C-17 Residencial ronda Nord (referència 631/2012) i
de l'aprovació de Pla Especial de Protecció del Reial monestir de Santa Maria del Puig i el seu
entorn (referència 1256/2011) indicant que al ser zones que no afronten amb el nostre terme, no
ens afecten. Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

Es dóna compte de l'escrit presentat per GABRIELA BLANCO CARRILLO indicant que és
propietària del local comercial siti en carrer Comunitat Valenciana núm. 10 que ha estat llogat
fins fa poc a Maria Isabel López Oller que exercia l'activitat de Bar. Que esta persona va
sol·licitar i va obtindre permís per a la instal·lació d'un tancament exterior enfront del bar,
manifestant que este tancament no tenen res a veure amb el local sent independent del mateix i
que qualsevol acció sobre el mateix ha de comunicar-se a la persona que va sol·licitar la seua
instal·lació. Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
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QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per MARIANA ERES ORÓN sol·licitant
fraccionament del primer termini de l'IBI d'urbana de 2013 dels immobles sitis en carrer Av.
Sant Pere, 17 i carrer del Mar, 29 en 2 pagaments. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, ja que per acord de ple en sessió celebrada el dos de
maig del 2012 es va acordar el fraccionament de l'IBI d'urbana en dos terminis del 50% cada u.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE IBORRA DOMENECH
sol·licitant fraccionament del primer termini de l'IBI d'urbana de 2013 dels immobles sitis en
carrer Trencat, 29 en 2 pagaments. Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar
allò que s'ha sol·licitat, ja que per acord de ple en sessió celebrada el dos de maig del 2012 es
va acordar el fraccionament de l'IBI d'urbana en dos terminis del 50% cada u.

Reclamació d'Impostos i Taxes
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE CHULVI LACRUZ indicant
que al setembre del 2009 va vendre la vivenda sítia en carrer Diputació Provincial núm. 21 pta.
18 a Federico Caselles Fernández, per la qual cosa el deute de fem d'eixe immoble corresponent
als exercicis 2010 i 2011 no es correspon, sol·licitant per tant que es reclame al propietari de
l'immoble en eixes dates. Comprovada la veracitat d'allò que s'ha sol·licitat, els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes al Servici de
Recaptació perquè anul·le els dits rebuts i emeta uns altres de nous a nom de Federico Caselles
Fernández.

Es dóna compte del recurs de reposició presentat per Federico Lizondo Sancho contra l'acord
adoptat per la Junta de Govern Local per la qual se li denegava la baixa de la taxa de fem
corresponent a l'exercici 2012 i següents. Els membres de la Junta de Govern Local es
ratifiquen en el seu anterior acord denegant allò que s'ha sol·licitat, ja que totes les vivendes,
locals i indústries estan obligades al pagament de la taxa d'arreplegada de fem estiguen
ocupades o no, o s'exercisca o no s'exercisca alguna activitat.
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Es dóna compte de l'informe emés pels Servicis Tècnics en relació a la inspecció girada als
locals sitis en carrer Mare de Déu del Miracle, 15 Baix a i 15 Baix B en relació a la sol·licitud
de baixa de fem presentat per Milagros Sancho Castellar i Vicenta Sancho Castellar. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, ja que totes les
vivendes, locals i indústries estan obligades al pagament de la taxa d'arreplegada de fem
estiguen ocupades o no, o s'exercisca o no s'exercisca alguna activitat.

Es dóna compte de la instància presentada per MARCOS VIVO MATEU sol·licitant la
devolució dels rebuts de fem de l'immoble siti en carrer ReI a Jaume, 12- 3 corresponent als
exercicis del 2011 i 2012 ja que s'han abonat per error, perquè la Junta de Govern de sessió 19
de desembre del 2012 va acordar que es procedira a anul·lar els rebuts i reclamar-los al
propietari de la vivenda. Els membres de la Junta de Govern Local es ratifiquen en el seu
anterior acord, ordenant la devolució dels dits rebuts i requerir al Servici de Recaptació perquè
emeta uns altres de nous a nom del propietari de l'immoble.

Ocupació de la via pública
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN ANTONIO ROSSA
RODRIGUEZ sol·licitant instal·lar una terrassa coberta amb una instal·lació desmuntable de 6
metres per 2 metres per a cobrir l'ocupació de la via pública amb taules i cadires en el carrer
Calvari, 64 baix enfront de l'establiment que regenta. Vist l'informe de la policia local en què
s'indica que la fatxada del local és de 4,5 m'i que al tractar-se d'una via de doble sentit de
circulació, la terrassa no ha d'excedir l'estacionament. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir a la dita instal·lació, però amb les dimensions indicades per la policia, és a dir,
4,5 m. x 2 m., previ el pagament corresponent de les següents liquidacions, d'acord amb el
detall següent:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres:= 2.133 € x 3% = 63,99 €, quantitat
que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les
obres realment realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: 2.133 x5% € = 10,66 €
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS (74,65 €).
Així mateix se li comunica que:
L'autorització atorgada podrà quedar suspesa temporalment en el supòsit
d'execució d'obres o celebració d'activitats festives, culturals o d'una altra
índole, que siguen d'interés preferent, quan les mateixes estiguen organitzades,
promogudes o autoritzades per l'Ajuntament, en el cas que les dites activitats
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coincidisquen amb l'emplaçament autoritzat, devent retirar la instal·lació durant
el període que se li indique.
En article 92.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, establix que “Les autoritzacions podran ser
revocades unilateralment per l'Administració concedent 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 menyscaben l'ús general.” La concessió de
l'autorització comporta l'acceptació de la revocació unilateral en estos supòsits
Els membres de la Junta de Govern Local també acorden l'atorgament de la llicència d'ocupació
de via pública amb caràcter anual per a l'exercici 2013 amb el pagament previ de la taxa
corresponent i amb les condicions següent:
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 9 m2 en el domicili siti en
carrer Calvari, 64 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar
Guardaulla, 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: Exercici 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:
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta, 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.
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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.
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 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.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per RAMONA PÉREZ BARRACHINA
sol·licitant devolució de la factura per import de 637,20 € per mesurament acústic en la seua
vivenda realitzada al Gener del 2011 per l'empresa Horaing, SA, davant de les molèsties per
sorolls en la seua vivenda.
Vist l'expedient que es va instruir a petició de la interessada per les contínues molèsties
que tenia en la seua vivenda.
Que amb data 17 de febrer del 2010 es va realitzar mesurament del nivell sonor de la
vivenda per part de la policia local. Que no se li ha demanat a la interessada que aporte un
mesurament acústic d'una empresa externa, per la qual cosa els membres de la Junta de Govern
Local acorden denegar el que sol·licita.
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SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de BULLIDOR DE MARISC
BONAMAR, SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “COMERÇ AL
DETALL DE PRODUCTES CONGELATS I FRESCOS DE MARISCOS I PEIXOS” en el
carrer Alguixós, 40.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics
competents, apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus
que la caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons
el parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de
la Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de ROVIMA HOSTALERS, SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “RESTAURANT” en el carrer ReI
a Jaume, 18 Baix.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics
competents, apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus
que la caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons
el parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de
la Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'última sessió
de la Junta de Govern Local:
Decret núm. 106 d'11 de març desestimant les al·legacions a les sancions trànsits
imposades per la Policia Local.
Decret núm. 107 d'11 de març estimant les al·legacions a les sancions trànsits
imposades per la Policia Local.
Decret núm. 108 de 12 de març aprovant la liquidació de l'Impost sobre construccions i
taxa urbanístiques per l'habilitació de nau sítia en carrer del Mar, 9.
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Decret núm. 109 i 110 de 12 de març autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 111 de 12 de març aprovant liquidacions en concepte d'IBI urbana
corresponent al 2013.
Decret núm. 112 de 12 de març concedint a Susana Forte Aleixandre llicència
d'obertura de l'activitat de cafeteria-pastisseria en carrer Reina Sofía, 16 baix.
Decret núm. 113 de 12 de març concedint a Víctor Pérez Benlloch llicència d'obertura
de l'activitat de magatzem d'articles de llanterneria i venda al detall en carrer Camí
Fons, 5C
Decret núm. 114 de 13 de març concedint a Alumini Injectat València SL llicència
d'obertura de l'activitat d'ampliació taller d'injecció d'alumini en carrer Senda dels deu,
3.
Decret núm. 115 de 13 de març iniciant expedient de reclamació patrimonial formulada
per María Isabel Rodríguez González.
Decret núm. 116 de 14 de març concedint llicència de primera ocupació de la vivenda
sítia en carrer Antonio Roig Civera, 14
Decret núm. 117 de 14 de març iniciant expedient de reclamació patrimonial formulada
per María Carmen Sant Germà Pont.
Decret núm. 118 de 14 de març aprovant les bestretes mensuals de diversos
treballadors.
Decret núm. 119 de 15 de març concedint diverses llicències d'obres.
Decret núm. 120 de 15 de març aprovant la Modificació de crèdits 2/2013.
Decret núm. 121 de 22 de març reconeixent les obligacions i ordenar el pagament de
diverses factures.
Decret núm. 122 de 22 de març convocant sessió ordinària del ple de l'ajuntament per al
dia 26 de març a les 18:30 hores.
Decret núm. 123 de 22 de març ordenant el pagament de bestretes
Decret núm. 124 de 25 de març aprovar liquidacions d'obres d'excés realitzades en la
vivenda sítia en carrer La Font, 15.
Decret núm. 125 de 25 de març iniciant expedient d'orde d'execució per a realització
d'obres de conservació de la cornisa de l'immoble siti en carrer Vallant, 28
Decret núm. 126 i 127 de 25 de març autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 128 de 26 de març ordenant la inscripció en el Registre Municipal de
Parelles de Fet de Manuel Moriñigo i Lilia Shvets.
Decret núm. 129 de 26 de març reconeixent el percep d'una quantitat en concepte de
productivitat per la substitució del secretari durant la baixa laboral d'este.
Decret núm. 130 de 26 de març adjudicant provisionalment la contractació de les obres
d'adequació de la piscina descoberta d'adults de Rafelbunyol a Eugenio març
Quintanilla.
Decret núm. 131 de 26 de març ordenant el pagament de la indemnització per
l'adquisició de terrenys residència.
9

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

Decret núm. 132 de 27 de març concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer Sant Vicent, 56
Decret núm. 133 de 27 de març reconeixent l'antiguitat dels servicis previs a la Sra.
Interventora.
Decret núm. 134 de 28 de març autoritzant l'inici de l'activitat de consulta de psicòloga
en carrer Mare de Déu del Miracle, 2-2-2 a nom d'Olímpia Rocher García.
Decret núm. 135 de 28 de març autoritzant l'inici de l'activitat d'instal·lació solar
fotovoltaica de 2,5 KW sobre coberta en carrer infanta Cristina, 8 a nom de María
Isabel Campos Domínguez.
Decret núm. 136 de 28 de farigola de Menorca reconeixent l'obligació i l'orde de
pagament de les nòmines del mes de març.
Decret núm. 137 de 28 de març reconeixent l'obligació i l'orde de pagament de les
assistències a sessions dels membres de la corporació relatives al primer trimestre de
2013.
Decret núm. 138 de 28 de març reconeixent l'obligació i l'orde de pagament de les
ajudes informades favorablement pels Servicis Socials.

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