ACTA DE LA SESIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15
DE GENER DE 2020 PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD
A Torrent, a les 19:10 hores, del dia 15 d’octubre de 2020, es reuneix, en sessió
extraordinària i en primera convocatòria, a la seua seu, el Ple de la Mancomunitat
Intermunicipal de l'Horta Sud.
Presideix la sessió la presidenta Eva Ángela Sanz Portero, assistida de la
secretària-interventora M. Amparo Gimeno Pons, assisteixen les persones que, a
continuació, es relacionen:
GRUP
POLÍTIC

MUNICIPI

PSOE
PSOE

Ajuntament d'Alaquàs
Antonio Saura MartÍn Campos (alcalde)
Francisco Javier Evangelista Giménez (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament d'Albal
Ramón Mari Vila (alcalde)
M. Dolores Martínez Sanchis (2a vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament d'Alcàsser
Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa)
Francisca Abella Rebull (2a vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament d'Aldaia
Guillermo Luján Valero (alcalde)
Empar Folgado Ros (2a vocal)

PP
PP

PSOE
PSOE

Ajuntament d'Alfafar
Juan Ramón Adsuara Monlleó (alcalde)
Josefa Carreño Rodríguez (2a vocal)
Ajuntament de Benetússer
Eva Sanz Portero (alcaldessa)
Ana Mª Martín Valero (2a vocal)

Ajuntament de Beniparrell
COMPROMIS Salvador Masaroca Delhom (alcalde)
PP
Vicente J. Hernandis Costa (2ª vocal)
Ajuntament de Catarroja
COMPROMIS Jesús Monzó Cubillos (alcalde)
PSOE
Lorena Silvent Ruiz (2a vocal)

PP
PP

Ajuntament de Lloc Nou de la Corona
Francisca Llopis Canovas (alcaldessa)
Rubén Molina Fernández (2n vocal)

Ajuntament de Manises
COMPROMIS Jesús María Borrás Sanchis (alcalde)
PODEM
Rafael Mercader Martínez (2n vocal)
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PP
PP

PSOE
PSOE

Ajuntament de Massanassa
Francisco Comes Monmeneu (alcalde)
Israel Alfonso Sargues (2n vocal)
Ajuntament de Mislata
Carlos Fernández Bielsa (alcalde)
Mª Luisa Martínez Mora (2n vocal)

Ajuntament de Paiporta
COMPROMIS Isabel Martín Gómez (alcaldessa)
PSOE
Maria Isabel Albalat Asensi (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Picanya
Josep Almenar Navarro (alcalde)
José Alberto Sanchis i Cuesta (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Picassent
Conxa García Ferrer (alcaldessa)
Innocència Albert Garcia (2a vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Quart de Poblet
Carmen Martínez Ramírez (alcaldessa)
Bartolomé Nofuentes López (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Sedaví
José Francisco Cabanes Alonso (alcalde)
Santiago Sánchez Lorente (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Silla
Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)
José Iván Cuenca Navarro (2n vocal)

Ajuntament de Torrent
PSOE
Jesús Ros Piles (alcalde)
COMPROMIS Pau Alabajos Ferrer (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Xirivella
Michel Montaner Berbel ((alcalde)
Vicent Sandoval Núñez (2n vocal)

Una vegada comprovada l'existència del quòrum necessari per a la celebració de la
sessió, previ recompte de vots, queda constituïda la sessió amb el quòrum de vots de
40.
Tot seguit compareix el vocal (alcalde) representant de l'Ajuntament d'Alfafar (Juan
Ramón Adsuara Monlleó), pendent de presa de possessió i que presta jurament
d'acatament de la Constitució i compliment de les obligacions del càrrec de vocal de la
Mancomunitat Intermunicipal de l´Horta Sud, i pren possessió del seu càrrec.
Oberta la sessió per la presidenta, a continuació es passa a examinar els assumptes
inclosos en l'orde del dia.
ORDE DEL DIA
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (15-10-2019).
2. Aprovació del pressupost i plantilla de personal per a l'any 2020.
3. Substitució de representants en el Ple del Consell del consorci Museu Comarcal de
l'Horta Sud.
4. Dació de comptes dels acords de la Junta de Govern Local.
5. Coneixement de Resolucions de Presidència nº 376/2019 fins la data de la
convocatòria.
6. Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sotmès a votació l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 15 d'octubre de 2019,
s’aprova per UNANIMITAT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL PER A
l'ANY 2020
Format el Pressupost General d'aquesta Mancomunitat corresponent a l'exercici
Econòmic 2020, així com, les seues Bases d'Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la interventora, de data 26 de desembre de
2019, relatius al projecte de pressupost, l'economicofinancer del mateix, així com el
d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda,
Promoció Econòmica, Règim Intern i Assumptes Plenaris, en sessió de data 8 de gener
de 2020.
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de la Mancomunitat Intermunicipal
de l'Horta Sud, per a l'exercici econòmic 2020, juntament amb les seues Bases
d'Execució, i el resum de la qual per capítols és el següent:
•

PRESSUPOST D'INGRESSOS
I NG RESSOS

Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIONS D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Summa ..........
ACTIUS FINANCERS

2020
PRESSUPOST
0,00 €
0,00 €
712.006,00 €
1.837.586,90 €
0,00 €
0,00 €
1,00 €
2.549.593,90 €
0,00 €

2019
PRESSUPOST
0,00 €
0,00 €
764.359,58 €
1.677.521,95 €
0,00 €
0,00 €
184.092,56 €
2.625.974,09 €
0,00 €

Diferències
0,00 €
0,00 €
-52.353,58 €
160.064,95 €
0,00 €
0,00 €
-184.091,56 €
-76.380,19 €
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PASSIUS FINANCERS
Summa ..........
TOTAL .........................................

•

0,00 €
0,00 €
2.549.593,90 €

0,00 €
0,00 €
2.625.974,09 €

0,00 €
-76.380,19 €

PRESSUPOST DE DESPESES
GASTOS

Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2020
2019
PRESSUPOST
PRESSUPOST
Descripció
DESPESES DE PERSONAL
613.498,02 €
495.993,94 €
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
1.093.415,05 €
1.104.869,44 €
DESPESES FINANCERES
8.000,00 €
7.200,00 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
831.894,76 €
832.326,15 €
0,00
FONS DE CONTINGÈNCIES
1.983,07 €
INVERSIONS REALS
803,00 €
185.584,56 €
TRANSFERÈNCIES DE CL
0,00 €
0,00 €
Summa .......... 2.549.593,90 € 2.625.974,09 €
ACTIUS FINANCERS
0,00 €
0,00 €
PASSIUS FINANCERS
0,00 €
0,00 €
Summa ..........
0,00 €
0,00 €
TOTAL ......................................... 2.549.593,90 € 2.625.974,09 €

Diferències
117.504,08 €
-11.454,39 €
800,00 €
-431,39 €
1.983,07 €
-184.781,56 €
0,00 €
-76.380,19 €

0,00 €
-76.380,19 €

SEGON. Aprovar inicialment la Plantilla de Personal, Relació de Llocs de treball (RPT)
i les Bases d'Execució de l'expressat Pressupost per a l'exercici de referència 2020.
TERCER. Tramitar l'expedient de conformitat amb el preceptuat en la normativa vigent
continguda en l'article 169 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en conseqüència,
exposar-ho al públic pel termini dels quinze dies següents al de la publicació de l'anunci
de la seua aprovació inicial en el Butlletí Oficial d'aquesta Província durant els quals, els
interessats podran examinar-lo i presentar, si escau, les reclamacions que estimen
pertinents davant el Ple de la Mancomunitat.
En el cas que es formulen reclamacions, el Ple disposarà del termini d'un mes per a
resoldre-les. No obstant açò, si en l'expressat termini no s'haguera formulat cap
reclamació, el Pressupost General es considerarà definitivament aprovat i serà inserit,
resumit per capítols, en el B.O.P. entrant en vigor en la data en què es produïsca l'última
publicació esmentada.
QUART. Una vegada aprovat el Pressupost General de la Mancomunitat, es remetrà
còpia del mateix als òrgans competents de l'Administració de l'Estat i de la Comunitat
Autònoma Valenciana.».

--------------------------INTERVENCIONS
(…/...)
PP
El portaveu del grup Popular intervé exposant el que es va avançar en la Comissió Informativa
al respecte de l'increment de 2 a 4 euros per la gestió dels expedients de multes i que crea un
problema per als ajuntaments que ja tenen els pressupostos aprovats, i en els quals no es preveu
aquest increment, atés que no es coneixia. S'ha formulat una proposta a la Presidència de la
Comissió de l'àrea econòmica i a la Presidència de la Mancomunitat, de fer la pujada gradual
d'aquestos 2 euros en 2 anys. D'altra banda, destaca la pujada de la taxa que afecta sobretot als
municipis grans com Torrent, per al qual suposa un 17%.
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Quant a la modificació de plantilla (RPT), que es va començar a elaborar la legislatura passada,
hauria de donar-s’hi celeritat, atès que l'existent és de 2008-2009 i es troba desfasada per a
determinats llocs en els complements específics i de destinació.
Quant a les places de lliure designació, hauria de dotar-se de contingut als llocs de cap de
Gabinet i Prefectura de Comunicació, abans de parlar de salari. El lloc de comunicació hauria
d'estar a l'abast dels pobles i poder fer ús d'aquestos professionals. S'entén que la provisió de
les places és per a persones de confiança, però ha de cercar-se transparència i professionalitat
en l'elecció.
Quant als informes tècnics de la secretària-interventora sobre Acypsa, es porta fent malament
durant determinats anys, i hauria de cercar-se solució igual que per al Centre de la Unió, per al
Consorci i municipis afectats.
El portaveu del grup Popular expressa la voluntat de col·laborar amb la Presidència i com ja es
va avançar en la Comissió Informativa el vot serà favorable, “condicionat” per la solució als temes
de multes i assessors-es.
COMPROMÍS
El portaveu del grup Compromís intervé i considera que per al lloc de periodista és excessiva la
jornada completa, proposa una dedicació parcial del 75% de la jornada. Per a l'elecció del
Gabinet de Presidència hauria d'haver-hi un consens entre els grups ja que entén que el personal
eventual no és només de Presidència sinó de tota la Mancomunitat i hauria de ser una persona
professional.
Incideix també en la qüestió de les multes, i en el problema dels ajuntaments amb el pressupost
ja aprovat. Apunta la possibilitat que ho assumisca la Mancomunitat o fer una pujada progressiva
en els anys.
El vot serà favorable.
PODEM
El portaveu del grup Podem, aclareix que l'abstenció en la Comissió d'Hisenda va ser perquè no
van tindre la documentació a temps, però que ara serà favorable. Opina que els pressupostos de
la Mancomunitat haurien d'estar abans que els dels municipis, pels problemes hi que genera.
La qüestió de la pujada de la taxa de Multes, crea un problema ja que duplica el cost anterior. En
la reunió de portaveus s'ha parlat que el personal de confiança ha de ser una persona amb
experiència, formada per al lloc .
Agraeix a la Presidència la seua actitud dialogant i confirma el vot favorable.
PSOE
Per la seua banda, el portaveu del grup Socialista, agraeix a tots els grups el suport que han
tingut en els pressupostos i també a la presidenta com ha portat la negociació d'aquests
pressupostos.
PRESIDENTA
La presidenta agraeix als portaveus les seues paraules i la confiança pel seu vot afirmatiu i parla
de l'estructurat del pressupost en despeses fixes i determinats com poden ser Personal, Museu,
Bicicletes, Recollida d'animals, etc., i la part menor que queda per a altres despeses, entre uns
altres s'ha destinat 10.000 euros a la Comissió Europea.
Manifesta el compromís d'escometre el canvi en els Estatuts per a adaptar-los a la nova Llei de
Mancomunitats i poder convertir la Mancomunitat en Mancomunitat Comarcal, aconseguir més
recursos i poder entrar en àrees socials i d'educació tan importants per als nostres municipis.
Se seguirà treballant amb el tema del Consorci de Serveis Socials i també amb el centre
d'educació especial La Unió abans que finalitze el contracte que s'acaba de prorrogar.
Es donarà la màxima transparència en la contractació del personal eventual.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS EN EL PLE DEL CONSELL DEL
CONSORCI MUSEU COMARCAL DE L'HORTA SUD
Vist el que es disposa en l'article 38.c) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, relatiu al nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats, que siguen competència del Ple.
Resultant que el Ple de la Mancomunitat, en sessió de 15-10-2019, va nomenar els
representants d'aquesta entitat en el Pel del Consell del Consorci del Museu Comarcal
de l'Horta Sud “Josep Ferris March”.
Vista la petició realitzada per Antonio Saura Martín, proposant la seua substitució com
a vocal titular del Consell Ple del Museu Comarcal per Francisco Javier Evangelista
Giménez.
El Ple, per UNANIMITAT de totes les persones assistents a aquesta sessió, ACORDA:
ÚNIC. Nomenar a Francisco Javier Evangelista Giménez, com a vocal titular del Consell
Ple del Consorci del Museu Comarcal de l'Horta Sud “Josep Ferris March”, en substitució
de l'anteriorment nomenat.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, es dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local, en les diferents sessions celebres i que són els següents:
Sessió de data 22-10-2019
• DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
Sessió de data 4-12-2019
• APROVACIÓ DEL CONVENI PER A l'ENCOMANA DE FUNCIONS, EN MATÈRIA
INFORMÀTICA, ENTRE L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ I LA MANCOMUNITAT.
Sessió de data 8-1-2020
• PROPOSTA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE “GESTIÓ INTEGRAL
DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL LA UNIÓ DE TORRENT”.

El Ple queda assabentat dels acords hi adoptats.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Nº 376/2019 FINS
LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA.
Es dona compte del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de
la nº 376/2019 de data 10-6-2019 fins a la nº 897/2019 de data 27-12-2019 i des de la
nº 1/2020 de data 2-1-2020 fins a la nº 3/2020 de data 8-1-2020.
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Les persones presents en la sessió queden assabentades.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abans de tractar el punt 6 (Precs i preguntes), el grup municipal PP sol·licita la
incorporació per urgència de la moció como un nou punt de l'ordre del dia,
El portaveu del grup Sr. Rubén Molina llig el text íntegre de la moció.
Sotmesa a votació, la urgència de la moció, queda aprovada per unanimitat la seua
inclusió en l'ordre del dia.
La moció que se sotmet a la consideració del Ple i el tenor literal del qual és el següent:
MOCIÓ
Vicent Salvador Pastor Codoñer va nàixer en el si d'una família del municipi de Massanassa, sent
el menor de 3 germans. Va estudiar en el col·legi Escolapis on més tard va continuar amb els
seus estudis en la Universitat de València, on va cursar la carrera de Dret, desenvolupant
posteriorment la seua carrera professional com a empleat de banca.
Des de molt jove, va mostrar la seua implicació en diferents moviments associatius del municipi,
sent un dels fundadors de l'Orfeó de Massanassa, així com pertanyent a un grup local de teatre,
a causa de la seua gran afició per aquesta art escènica. Així mateix també ha sigut un gran
aficionat de l'esport, destacant en disciplines com l'atletisme i el bàsquet.
Finalment, ha sigut representant dels regants de la séquia de Favara en el Tribunal de les Aigües
durant anys.
La seua implicació en la vida política va començar l'any 1991 on va concórrer per primera vegada
en les llistes electorals del Partit Popular a Massanassa, amb motiu de les eleccions municipals,
on va obtenir per primera vegada l'acta de regidor, estant en l'oposició en aquesta primera
legislatura, i passà a formar part de l'equip de govern en la següent legislatura, quan el PP
aconsegueix l'Alcaldia l'any 1995.
L'any 2001 va accedir per primera vegada a l'Alcaldia de Massanassa, com a conseqüència de la
dimissió de l'alcalde en eixos moments, revalidant el càrrec d'alcalde de forma successiva i amb
un ampli suport popular, fins a l'any 2018, quan cessa en el càrrec d'alcalde, mantenint la seua
acta com a regidor, sent revalidada novament en les següents eleccions de maig de 2019.
Durant els seus més de 4 legislatures al capdavant de l'Ajuntament de Massanassa, la localitat
va experimentar una excel·lent transformació amb la urbanització del polígon industrial, la
urbanització de la zona del Divendres, que va generar nous habitatges per a la gent jove, la
recuperació de les Escoles Velles com a nou Ajuntament amb el seu pati com a plaça central del
poble, la construcció de l'institut i de l'Auditori o l'ampliació del Poliesportiu, entre uns altres,
amb l'aplicació d'una solvent política econòmica local, sent un dels primers pobles amb deute
zero des de feia ja dos mandats.
D'igual manera, va ser impulsor d'una política social activa amb la implantació d'ajudes
municipals, la creació de la borsa de treball social, l'impuls de diferents beques i prestacions
socials, així com la potenciació del comerç local i empresarial.
En matèria de patrimoni cultural, a més de les Escoles Velles, es va rehabilitar l'Alqueria de Soria
com a centre educatiu; la Casa dels Obrers com a arxiu municipal; o l'antic Ajuntament com a
Casa de la Joventut, entre moltes altres actuacions municipals.
Així mateix, Vicent Pastor ha pertangut durant tot aquest període a la Mancomunitat
Intermunicipal de l'Horta Sud en representació del seu Ajuntament, formant part de la Junta de
Govern de l'entitat comarcal durant la passada legislatura 2015 – 2019.
El passat 12 d'agost, Vicent Pastor va morir, sent una gran pèrdua per a la política local i
comarcal, ja que era un avantatjat polític, a més de ser un gran defensor del municipalisme i del
desenvolupament de les polítiques locals i comarcals.
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A través de la present moció, volem manifestar el reconeixement de la persona i de l'acció
política de Vicent Pastor, fent-li un reconeixement públic per la seua acció política i defensa del
municipalisme i de la política comarcal.
Polític de caràcter transversal, va mantindre una excel·lent relació amb els seus municipis veïns
amb la finalitat de promoure accions conjuntes sense importar el color polític de l'alcalde o
alcaldessa que exercira l'alcaldia en aqueixos moments, prioritzant sempre l'interés comú dels
municipis, que el de les sigles dels partits polítics que exerciren en aqueix moment l'Alcaldia..
En conseqüència, des del Grup Popular de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud,
considerem necessari promoure un reconeixement públic i institucional, mitjançant la creació
dels premis a les bones pràctiques municipals “Vicent Pastor”, amb l'objectiu de reconéixer els
projectes i les actuacions en matèria de gestió pública municipal.
Per tota aquesta sèrie de motius, el Grup Popular de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta
Sud proposa la següent:
PROPOSTA D'ACORDS
1. El Ple de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud acorda impulsar un reconeixement
públic a “Vicent Pastor”, amb l'objectiu de reconéixer els projectes i les actuacions en matèria
de gestió pública municipal.
2. Facultar la presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud a impulsar la creació
d'una comissió de treball, en un període no superior a 30 dies, en la qual estiguen representats
tots els grups polítics de la Mancomunitat, amb la finalitat d’elaborar unes bases dels premis a
les bones pràctiques municipals “Vicent Pastor”.
3. Donar trasllat dels treballs que realitze aquesta comissió davant la Comissió de Govern de la
Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.
4. Donar trasllat de la present moció als Ajuntaments integrants de la Mancomunitat
Intermunicipal de l'Horta Sud, així com al conjunt de la població de la comarca a través dels
mitjans de comunicació.
Finalitzat el debat i sotmesa l'aprovació de la moció a votació, el Ple, per MAJORIA, amb
l'ABSTENCIÓ (1 vot de l'Aj. de Picanya) i a favor (39 vots de la resta), ACORDA:
ÚNIC. Aprovar la moció presentada pel grup municipal P.P. transcrita anteriorment.

--------------------------INTERVENCIONS
(…/...)
Comença la portaveu del grup Compromís, que manifesta que en la Junta de Portaveus s'ha
estat d'acord en la visió de la figura de Vicent Pastor com a persona treballadora pel seu poble,
col·laborant en tot, deixant a banda el partidisme. Fa constar a títol personal, el seu suport a ferli un reconeixement i a estudiar quin tipus d'acte és l'apropiat. Trasllada les condolences als
familiars i felicita el partit Popular per la proposta.
El portaveu del grup de Podem, destaca l'actitud dialogant de Vicent Pastor, creu que és un
homenatge reconegut com a bon regidor, alcalde i bona persona. Opina que donar-li el seu nom
a un premi no seria convenient perquè crea un precedent, però sí fer-li un homenatge.
Per part del grup Socialista, el seu portaveu comença donant el condol a amics i familiars; fa
esment a la seua actitud lliurada com a polític, alcalde i com a persona. Està d'acord a col·laborar
en un merescut homenatge.
Francisco Comes, alcalde de Massanassa, agraeix a tots els grups les seues paraules i la seua
disposició a fer-li un homenatge. Fa un reconeixement a Vicent Pastor, com a persona, com a
polític dialogant i estimat pels seus veïns i veïnes.
La presidenta està d'acord a estudiar la proposta de l'acte a realitzar.
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7. PRECS I PREGUNTES.
Ni se’n produeixen ni se’n formulen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sense més assumptes a tractar, a les 19:55 hores, la presidenta alça la sessió, de la
qual com a secretària estenc la present acta.
Vistiplau
La presidenta

La secretària-interventora
M. Amparo Gimeno Pons

Eva Ángela Sanz Porter
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