ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2016
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Borja García Peinado
Amparo Torner Durán
Grup PP
Mª Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
quaranta-cinc minuts (20.45 h) del dia vint-iset de setembre de dos mil setze, es
reuneixen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, les
senyores i els senyors regidors anotats al
marge, assistits pel Sr. Secretari i amb la
presència del Sr. Interventor, per tal de
celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.
A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessión i tot seguit es tracten els
assumptes següents:

Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinos Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón

1. ACTES ANTERIORS.
S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors del Ple de
l’Ajuntament dels dies vint-i-vuit de juny, vint de juliol i trenta d’agost de 2016, i
s’acorda que es transcriguen al Llibre Oficial d’Actes.

2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l’Alcaldia
incloses entre els núm. 2.323, de data 23/08/16, al núm. 2.495/2016, de data
22/09/2016, de l’exercici de 2016, dictades des de l’última sessió ordinària, i
que han estat a llur disposició.
3. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE QUART DE
POBLET.
S’hi exposa el contingut del decret que va dictar l’Alcaldia el dia 5 de juliol de
2016, relatiu a l’inici del procediment de modificació puntual del Pla General de
Ordenació Urbana de Quart de Poblet, que és del tenor següent:
«DECRET NÚM. 2007/2016
Vista la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
València, en la qual s’acorda sotmetre a consideració de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la
procedència de declarar la il·legalitat dels articles 4.76.3 i 6.33.1.d)
de
les
Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi, i
emés informe pels serveis jurídics municipals,

VIST que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de València conegué del
Procediment Abreujat 293/2014, derivat del Recurs Contenciós Administratiu
interposat per Vodafone Espanya, SAU, contra la desestimació presumpta del
recurs de reposició interposat per Vodafone Espanya, SAU, contra el Decret
núm. 3033/2013, emés el 2 de desembre de 2013 per l'Ajuntament de Quart de
Poblet, denegatori de la llicència d'obres per a la instal·lació d'Estació Base de
telefonia al carrer de l’Artesania 26 de Quart de Poblet (València).
En virtut del que estableix l'article 26 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el referit recurs es
van impugnar indirectament els articles següents de les Normes Urbanístiques
del PGOU de Quart de Poblet:
L'article 4.76.3, en virtut del qual es prohibeix expressament la instal·lació
d'antenes de telefonia mòbil a menys de 300 metres de les zones residencials;
i l'article 6.33.1.d, en virtut del qual en el sòl industrial A es prohibeix la
instal·lació d'estacions de telefonia mòbil (antenes i repetidors) a menys de
100 metres del sòl residencial.
La Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de València,
en el referit procediment 293/2014, va declarar la il·legalitat d'ambdós articles
del PGOU de Quart de Poblet (la sentència referida s’adjunta al present
informe com a DOCUMENT núm.1).

VIST que el Jutjat va acordar mitjançant Interlocutòria de data 29 de gener de
2016 elevar la qüestió d'il·legalitat a la Sala Contenciosa Administrativa del
TSJ de la Comunitat Valenciana.
La qüestió esmentada de legalitat pren fonament en els postulats de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de València, la
nul·litat de ple dret dels articles 4.76.3 i 6.33.1.d) de les Normes Urbanístiques
del PGOU del municipi de Quart de Poblet.
Aquests preceptes estableixen el següent:
– article 4.76.3:
«article 4.76. Emissió de radioactivitat i pertorbacions elèctriques.
3. Es prohibeix expressament la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil a
menys de 300 m de les zones residencials».
– article 6.33.1.d):
Article 6.33. Usos prohibits.
1. En general. En el sòl industrial A es prohibeixen els usos següents:
[…] d) La instal·lació d'antenes de telefonia mòbil (antenes i repetidores) a
menys de cent (100) metres del sòl residencial».
La sentència que declara la il·legalitat dels referits preceptes posa de manifest
que la finalitat última que ha motivat l'Ajuntament de Quart de Poblet a
l'establiment de distàncies de seguretat entre les infraestructures de
telecomunicacions i els nuclis residencials de població no respon a
motivacions urbanístiques, mediambientals o d'estètica en relació al menor
impacte visual de les avantdites instal·lacions, sinó a raons sanitàries i no; de
la qual cosa es desprén que l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb aquestes
limitacions, actua en la prevenció de la salubritat, cosa que suposa, segons
l'esmentada sentència, una extralimitació competencial per part de
l'Ajuntament de Quart de Poblet.
I això perquè les competències urbanístiques, de planejament i medi ambient
de què gaudeixen els ajuntaments no abasta a qüestions sobre ubicació
disseny o nivell d'emissions dels equips de telecomunicacions, atés que la
fixació de potències d'emissió i distàncies de seguretat es regula en el RD
1066/2001, de 28 de setembre, norma de caràcter estatal.
Al·lega que els esmentats articles no sols imposen exigències no previstes en
el RD 1066/2001 sinó que estableixen prohibicions absolutes respecte a la
ubicació d'instal·lacions de telefonia mòbil que incideixen directament en
l'àmbit de les telecomunicacions, produint-se un excés competencial en incidir
en matèria sanitària i de telecomunicacions, ambdós estatals, sense que
l'Ajuntament puga modificar les mesures de protecció que estableix la
normativa estatal.
Apel·la el jutjat a la doctrina establida pel Ple de la Sala Tercera del Tribunal
Suprem en la sentència invocada d'11 de febrer de 2013, recurs 4490/2.007 i
relativa a supòsit anàleg de preceptes d'una Ordenança municipal que

estableix distàncies mínimes per a la ubicació d'antenes de telefonia mòbil. La
sentència esmentada afirma el següent:
“De l'evolució jurisprudencial que hem sintetitzat, corresponent a sentències
dictades per la Secció Quarta d'aquesta Sala, es pot concloure que, per raons
de salubritat pública, els ajuntaments estan autoritzats per a prohibir la
instal·lació d'estacions base de telefonia dins de determinades distàncies a
espais especialment sensibles sempre que això no supose per a l'empresa
prestadora del servei la impossibilitat de fer-ho de manera satisfactòria.
No obstant això la sentència de la Secció Cinquena d'aquesta mateixa Sala de
22 de març del 2011, enfrontada a una regulació que, entre altres
determinacions, prohibia la instal·lació d'antenes a les distàncies que el
reglament assenyalava, segons es tractara de zones d'ús continuat per a les
persones, espais oberts dels centres docents i establiments que acullen de
manera regular població en edat escolar, resol el recurs des d'una perspectiva
que no havia sigut considerada abans, la de si aqueixes prescripcions
suposaven una regulació de caràcter tècnic sobre la qual els ajuntaments no
podien actuar perquè es tracta d'una competència atribuïda amb caràcter
exclusiu a l'Estat en l'article 149.121a de la Constitució, exercitada, per la qual
cosa es refereix a la protecció de la salut per mitjà del Reial Decret 1066/2001.
Aquesta sentència arreplega la copiosa doctrina de la Sala que havia
considerat un límit infranquejable a l'exercici de les competències municipals la
regulació de qüestions tècniques relatives a l'ordenació de les comunicacions
per telefonia mòbil, però fins aquesta sentència en cap recurs de cassació
s'havia qüestionat alguna ordenança municipal que imposara prohibicions
d'instal·lació d'estacions radioelèctriques en les anomenades zones sensibles
per considerar que es tractava d'una regulació tècnica ja esgotada amb el
Reial Decret 1066/2001. L'esmentada sentència de 22 de març del 2011, en
una doctrina que es repeteix en les seues sentències de 12 d'abril , 14 de juliol
i 16 de novembre del mateix any, conclou que es tracta d'un aspecte purament
tècnic de l'ordenació de les telecomunicacions en què els ajuntaments no
poden invocar cap títol competencial, ni l'urbanístic ni el sanitari, perquè es
tracta d'una regulació que incideix directament en la configuració, disseny
tècnic i desplegament de les infraestructures que conformen la xarxa, i que
entren dins de l'àmbit de la competència exclusiva de l'Estat.
[…] L'exercici per l'Estat de les seues competències en relació amb l'adopció
de les pertinents mesures sanitàries enfront dels riscs derivats de l'exposició
de la població a emissions radioelèctriques representa per als ajuntaments un
límit a l'exercici de les que a ells, en aquest camp, podrien correspondre en
virtut del que disposen els articles 25.2 h i 28 LRBRL.
Ni el principi d'autonomia municipal que garanteix l'article 140 de la Constitució
ni el principi de subsidiarietat de l'acció dels ens locals que reconeix l'article 28
LRBRL entre altres camps en el de la sanitat, pot invocar-se quan l'Estat en
l'exercici de les seues competències i vetlant pels interessos generals que a ell
li corresponen, ha establit una regulació sobre la mateixa matèria a què sens
cap mena de dubte pot atribuir-se una vocació d'exclusivitat, com succeeix
amb el RD 1066/2001, de 28 de setembre, en què no sols s'estableixen més
límits d'exposició al públic en general als camps electromagnètics procedents
d'emissions radioelèctriques sinó que es contenen específiques previsions

sobre l'afectació de la població en aqueixos espais qualificats com "sensibles",
que esgoten les mesures que en aquest camp puguen adoptar-se basades en
el principi de precaució i impedeixen qualsevol actuació municipal adoptada
sobre la base del mateix títol habilitant.
A la llum de la doctrina establida en la sentència transcrita, s'entén per la
Jutjadora que els articles 4.76.3 i 6.33.1.d) de les Normes Urbanístiques del
PGTOU 02 de Quart de Poblet són contraris a l'Ordenament Jurídic, cosa que
la porta a plantejar davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de la
Comunitat Valenciana la corresponent qüestió d'il·legalitat.

ATÉS que de conformitat amb l'article 27.1 de la LJCA «Quan un jutge o
Tribunal del Contenciós Administratiu haja dictat sentència ferma estimatòria
per considerar il·legal el contingut de la disposició general aplicada, ha de
plantejar la qüestió d'il·legalitat davant del Tribunal competent per a conéixer
del recurs directe contra la disposició, llevat el que disposen els dos apartats
següents.”
A la vista de les raons exposades en les referides resolucions jurisdiccionals i
considerant el contingut d’aquestes,
RESOLC
Primer. Iniciar el procediment de modificació puntual del Pla General per a
eliminar de les Normes Urbanístiques d’aquest els articles 4.76.3 i 6.33.1.d) en
mèrit i de conformitat amb les raons exposades en les resolucions
jurisdiccionals avantdites.
Segon. Encomanar als serveis tècnics municipals la redacció dels documents
oportuns per a portar a efecte la referida modificació puntual del Pla General.
Tercer. Donar compte de la present resolució al Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1a,
perquè en prenga coneixement, en el procediment que se segueix amb la
referència qüestió d'il·legalitat núm.: 1 /000065/2016- G, als efectes oportuns.»
Emés dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Urbanisme, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
U. Ratificar, en totes les parts, el Decret núm. 2.007/2016.
DOS. Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1a.

4. RATIFICACIÓ CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ AMB LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET PER
A L'ACTUACIÓ: ADQUISICIÓ DE MOBILIARI DE RESIDÈNCIA I MAJORS
AMB DISCAPACITAT.

Havent llegit el Decret núm. 2.411/2016, de data 13 de setembre de 2016, que
literalment transcrit diu així:
«DECRET núm. 2411/2016
Vist el Conveni Singular de Col·laboració que subscriu la Diputació Provincial
de València i l'Ajuntament de Quart de Poblet, per a l'actuació: adquisició de
mobiliari residència de majors i amb discapacitat, per un import de 140.000,00
euros, que s'abonaran a càrrec de l'aplicació pressupostària 201.94204.76200,
De conformitat amb l'art.21.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local,
RESOLC
U. Aprovar el Conveni Singular de Col·laboració entre la Diputació Provincial de
València i l'Ajuntament de Quart de Poblet, d’adquisició de mobiliari residència
de majors i amb discapacitat.
Dos. L'import del conveni és de 140.000,00 euros, que ha d’abonar la Diputació
de València a l'Ajuntament de Quart de Poblet.
Tres. L'Ajuntament de Quart de Poblet es compromet a:
– Redactar el projecte de l'actuació: adquisició de mobiliari residència de
majors i amb discapacitat; i contractar l'adquisició del subministrament de
conformitat amb el que estableix el RDL 3/2011, de 14 de novembre.
– Adjudicar el subministrament abans del 31 de desembre de 2016 i presentar
el quadre de resum d'adjudicació en la Diputació.
– Presentar les factures del subministrament, degudament signades i
aprovades, a fi de percebre’n l’import.
– Aportar un certificat del secretari que acredite que no s’han concedit altres
ajudes per a cofinançar la despesa que es deriva de l'execució de l'actuació.
Quatre. La vigència d’aquest conveni queda inclosa entre la data en què es
formalitze i el 31 de desembre de 2016.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda:
U. Ratificar, en totes les parts, el Decret núm. 2.411/2016.
DOS. Comunicar aquest acord a la Diputació Provincial de València.
DEBAT
Sra. Presidenta

Sí … sí … se trata de terminar de amueblar, como uds saben la parte que
falta de la Residencia, que teníamos el compromiso de la Diputación qde que nos
iban a ayudar y que, si no estoy mal informada, ha pasado hoy también por la
Comisión de Gobierno … convenio directo con la Diputación de Valencia, ciento
cuarenta mil euros para acabar de amueblar la Residencia que, como además saben
uds, estamos ya estudiando los pliegos de condiciones para adjudicarla en el
mínimo tiempo posible.
Sra. Mora (P.P.)
Sí. Sólo
varias ocasiones
en un principio
algún problema y

una cuestión … imagino que este convenio será … porque
en
sí que hemos preguntado en la Comisión a la concejala Maite, y …
era una ayuda directa de Presidencia … que nos dijo que había
que ahora harían un convenio …

Sra. Presidenta.
No .. no … la ayuda siempre ha sido directa … porque era un convenio
singular , que es una ayuda directa que no entra en concurrencia competitiva … es
una ayuda directa a través de un convenio singular …
Sra. Mora.
Sí … sí … no … es que que como

sabía que había algún problema …

Sra. Presidenta.
No … no … problema … hubo uno … bueno no hubo un problema, la intención
siempre ha sido esta, lo que pasa es que cuando lo llevaron o intentaron … lo
había adjudicado a un partida de remanentes de Tesorería que no se podía imputar
el mobiliario … porque ya sabéis que en los planes de inversión de la Diputación,
como pasa en los Ayuntamientos, tienen que cumplir una serie de requisitos que
establece el gobierno central al que se pueden destinar los remanentes de
Tesorería, en aquel momento alguno no hizo el papel que tocab a y si dieron
cuenta de que el mobiliario no se podía poner en esa partida, y simplemente lo
que tuvimos que hacer es tirar hacia atrás pues ya estaba para ir al Pleno, y
pasarlo a otro capítulo … ese fue el problema …
Sra. Mora.
Que es el mismo convenio que …
Sra. Presidenta.
… que es el mismo convenio que estábamos esperando desde el mes de junio y pasó
esto y se tuvo que cambiar la partida presupuestaria y ya está.

5. RATIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT
PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUART DE
POBLET.
Havent llegit el Decret núm. 2.374/2016, de data 7 de setembre de 2016, que
literalment transcrit diu així:
«DECRET núm. 2.374/2016
Vist el conveni de col·laboració entre el Patronat Provincial de Turisme de
València i l'Ajuntament de Quart de Poblet, que té com a objecte la
col·laboració econòmica a fi de dur a terme l’eliminació de barrera
arquitectònica del camí de vianants i ciclista mitjançant rampa metàl·lica i la
divulgació i promoció, per l'Ajuntament de Quart de Poblet, de la marca turística
del patronat, “València Turisme”.
De conformitat amb l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de la Bases de
Règim Local,

RESOLC
U. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Patronat Provincial de Turisme
de València i l'Ajuntament de Quart de Poblet.
DOS. Acceptar la subvenció que el Patronat Provincial de Turisme de València
concedeix a l'empara del referit conveni.
TRES. Que la Sra. Alcaldessa, en nom i representació de l'Ajuntament,
subscriga el conveni. »
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda:
U. Ratificar, en totes les parts, el Decret núm. 2.374/2016.
DOS. Comunicar aquest acord al Patronat de Turisme de València.

6. RATIFICACIÓ ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ OBRA PPOS 2016.
Havent llegit el Decret núm. 2.459/2016, de data 20 de setembre de 2016, que
literalment transcrit diu així:
«DECRET núm. 2.459/2016
Ateses les noves directrius per a gestionar els Plans Provincials d’Obres i
Serveis que el Ple de la Diputació Provincial aprovà en la sessió de 19 de
desembre de 1991, modificades per acord de 24 de novembre de 1993, i que
s'apliquen en la gestió del PPOS de 2016 i, concretament, en la Directriu II.3
(pàgina 8) que conté LA DELEGACIÓ en els municipis de la província de la
contractació de les obres, amb l'obligació que els ajuntaments facen constar
expressament l'acceptació d'aquesta delegació per acord plenari municipal.
Havent estudiat les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra “Canvi de
jocs infantils al parc de Sant Onofre i condicionament de zona verda al carrer
de l’Ermita de Sant Onofre i de la plaça de Sant Rafael per a instal·lar dues
pistes esportives al municipi de Quart de Poblet”.
RESOLC
U. Acceptar la delegació, en aquest Ajuntament de Quart de Poblet, per a
contractar l'obra abans esmentada, que s’inclou en la Directriu II.3 de les que el
Ple de la corporació provincial aprovà en data 24 de novembre de 1993.
Dos. Comprometre's a complir exactament les directrius que s’esmenten en el
procés d'execució de les obres.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda:

U. Ratificar, en totes les parts, el Decret núm. 2.459/2016.
DOS. Comunicar aquest acord a la Diputació Provincial de València.
7. RATIFICACIÓ ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ OBRA PLA DE CAMINS I
VIALS, 2016/2017.
Després de llegir el Decret núm. 2.390/2016, de data 8 de setembre de 2016,
que literalment transcrit diu així:
«DECRET
Ateses les noves directrius per a gestionar els Plans Provincials d’Obres i
Serveis que el Ple de la Diputació Provincial aprovà en la sessió de 19 de
desembre de 1991, modificades per acord de 24 de novembre de 1993, i que
s'apliquen en la gestió del PPOS de 2016 i, concretament, en la Directriu II.3
(pàgina 8) que conté LA DELEGACIÓ en els municipis de la província de la
contractació de les obres, amb l'obligació que els ajuntaments facen constar
expressament l'acceptació d'aquesta delegació per acord plenari municipal.

Havent estudiat les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra “Pla de
Camins i Vials (PCV) per al bienni 2016-2017”.
RESOLC
U. Acceptar la delegació, en aquest municipi, per a contractar l'obra abans
esmentada, que s’inclou en la Directriu II.3 de les que el Ple de la corporació
Provincial aprovà en data 24 de novembre de 1993.
Dos. Comprometre's a complir exactament les directrius que s’esmenten en el
procés d'execució de les obres.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda:
U. Ratificar, en totes les parts, el Decret núm. 2.390/2016.
DOS. Comunicar aquest acord a la Diputació Provincial de València.
8. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2.368/2016, SOBRE APROVACIÓ DE
LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2017.
S’informa al Ple del Decret núm. 2.368/2016, sobre l’aprovació de les línies
fonamentals del Pressupost General de l'entitat de l'exercici de 2017.
9.
PROPOSTA
GRUP
MUNICIPAL
CIUTADANS
SOBRE
LA
REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
La proposta que presenta el Grup Municipal Ciutadans es retira per tal
d’elaborar una moció conjunta.

10. PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha.
11. COMUNICACIONS.
El Ple queda assabentat de la comunicació del Ple de l’Ajuntament de Paterna
que declara la caducitat de la concessió de la parcel·la de 1.902 m2, inscrita en
el Registre de la Propietat amb el núm. 15889, atorgada al Patronat
Intermunicipal Francisco Esteve; i que autoritza la cessió en precari i inicia un
nou expedient administratiu per a concedir, per adjudicació directa, al Patronat
Intermunicipal Francisco Esteve, la parcel·la abans esmentada i les
instal·lacions construïdes sobre aquesta.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-una hores i cinc minuts
del dia vint-i-set de setembre de dos mil setze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió
i dels acords adoptats s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

