Oro Azorín Canet ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 11/06/2018
HASH: 68d077ad674c67d1ffd0e0d0c64729af

Alcalde-President:
Regidors/es:

Secretària Interventora

Ordinària
Primera
Assistents
Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)
Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
María José Malonda Pérez (COMPRIMÍS)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana (PP)
Juan Bautista Serra Galan (PP)
Trinidad Sala Almiñana (PP)
Salvador Cebolla Pelegri (PP)
Lourdes Navarro Collado

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reuneixen
els regidors i les regidores indicats, tots ells integrants del plenari de
l'Ajuntament.
Per l'Alcaldia es disculpa la no assistència de la regidora Maria
Isabel Morató amb motiu del lliurament de premis d'excel·lència del
Col.legi Felix Olmos i a continuació es declara oberta la sessió i es
procedeix a conèixer dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia i que
són els següents:

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 29

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

Sessió
Convocatòria

26 de març de 2018
19:00 hores
Casa Consistorial de Favara
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Dia :
Hora
Lloc

ACTA DEL PLE

Lourdes Navarro Collado ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 11/06/2018
HASH: 0556423e2282a704e0ac5029d01392d7

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE FAVARA PLE
DE DATA 26 DE MARÇ DE DOS MIL DIVUIT

DE GENER I 5 DE FEBRER DE 2018.
SEGON. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.
TERCER. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

SISÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ORDENANÇA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
SETÉ. DONAR COMPTE
PRESSUPOSTARI 2017.

DE

LA

LIQUIDACIÓ

DE

L’EXERCICI

VUITÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA DECLARACIÓ DE NO
DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DE DESPESES DEL PRESSUPOST 2018.

ACTA DEL PLE

CINQUÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE DE
L’AJUNTAMENT DE FAVARA.

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

QUART. DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS RELACIONADES AMB
L’ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT E IMPULSAR ELS TRÀMITS
ADMINISTRATIUS.

DESÉ ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL
ROF.
ONZÉ. PRECS I PREGUNTES.
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NOVÉ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

PRIMER PUNT. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 29
DE GENER I 5 DE FEBRER DE 2018.

A petició d’alcaldia se sotmet a la consideració del Ple les actes
sessions de data 29 de gener i 5 de febrer 2018

de les

Es sotmès a votació l’acta de la sessió plenària i es aprovada per
unanimitat dels regidors presents.

No havent cap resolució a ratificar es dona pas al següent punt de l’ordre del
dia.
QUART. DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS RELACIONADES AMB
L’ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT E IMPULSAR ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS.

Per Alcaldia s’explica que el punt es va quedar damunt de la taula a l'anterior
sessió plenària donat que estava pendent la seua aprovació i ratificació pel
Consell Escolar i dona la paraula a la regidora Isabel Borràs.
La regidora Isabel Borràs comenta en la convocatòria de l’últim consell escolar
es va incloure el seu recolzament del consell al programa i actuació del Pla
Edificant, i una vegada ja esta aprovat pel consell la corporació s’adherirà al
Pla descrit.

La sessió plenària es dona per assabentada de la dació de compte.

CINQUÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE DE
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TERCER PUNT. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

ACTA DEL PLE

Per Alcaldia es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular perquè
manifeste alguna observació o petició d’informació al respecte de les
resolucions i sense cap observació es dona pas al següent punt de l’ordre del
dia.

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

SEGON PUNT. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

L’AJUNTAMENT DE FAVARA.

L’Alcaldessa dona la paraula a la regidora que ha portart els tràmits
relacionats amb l’elaboració al portaveu del grup municipal ...

L’alcaldessa comenta que el objectiu es intentar concienciar donant exemple
des de dintre de l’ajuntament i fer-ho complir.

Sotmès a votació la precedent proposta d’alcaldia, est és aprovat
per unanimitat dels regidors presents.
SI

S’ESCAU

DE

L’ORDENANÇA

DE

PARTICIPACIÓ

L’Alcaldessa comenta que es va traslladar al grup municipal popular la
proposta d’aprovació de l’ordenança de participació ciutadana
El portaveu del grup municipal popular, Pedro Juan Victoria comenta se li ha
donat trasllat amb poc temps per estudiar-ho i proposa que es quede damunt
de la taula perquè al pròxim plenari s’estudie en calma per part de totes les
associacions, ja que ells l’han rebut el dia 23 de març a les huit de la
vesprada, i per això es impossible que puga fer cap aportació.
El regidor Rafael Gisbert trasllada que també li pareix be que es deixe damunt
de la taula, donat que en la seua associació també es va rebre amb poc temps
per fer aportacions.
Sotmés a votació la proposta d’alcaldia s’acord deixar-la damunt de
taula per ser tractada al pròxim plenari.
SETÉ. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI
2017.
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SISÉ. APROVACIÓ,
CIUTADANA.

ACTA DEL PLE

L’alcaldessa dona la paraula al portaveu del Grup popular, Pedro Juan Victoria i
comenta que li haguera agradat tindre-ho en més temps però comenta que
s’ha d'estudiar i portar-ho a cab i complir-ho.

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

La regidora Maria Jose Malonda comenta qu el Pla D’Igualtat s'ha redactat per
tres agents d’Igualtat de la mancomunitat de la Ribera Baixa, pel programa
Empuju, amb cost cero per l’ajuntament i amb una durada de quatre anys i
amb els objectius de aconseguir una igualtat efectiva entre homes i dones
dintre de l’ajuntament, la sensibilització entre la plantilla i el forment de la
igualtat entre la plantilla; a més s’ha creat una comissió d’igualtat per
comprovar si es porten a efecte les mesures contemplades al Pla i fer un
seguiment.

L’Alcaldessa dona la paraula a la Secretaria Interventora perquè procedisca a
donar compte de la liquidació de l’exercici pressupostari 2017, i a continuació
procedeix a donar lectura del contingut de la resolució d’alcaldia aprovatòria
de la liquidació, i que literalment diu:

<< RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Aprobación liquidación presupuesto 2017
Visto que con fecha 14 de febrero de 2018 se incoó procedimiento para aprobar la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017.

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio
2017, según informe de la Secretaria Intervención y cuyo resumen es el siguiente:
Resultado presupuestario:
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

CONCEPTOS

a) Operaciones corrientes (1 a 5)
b) Otras operaciones no financieras (6 y 7)
1. Total operaciones no financieras
(a+b)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

2.015.610,29

1.445.792,75

140.051,55

332.696,07

2.155.661,84

1.778.488,82

2. Activos financieros (8)
3. Pasivos financieros (9)

40.385,22

SUMAN

2.155.661,84

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1.818.874,04
336.787,80

AJUSTES.4.(+) Créditos gastados financiados con
remanente de tesorería para gastos
generales.
5.(+)
Desviaciones
de
negativas del ejercicio.

financiación

6.(-)
Desviaciones
de
positivas del ejercicio

financiación

20.184,84
136.626,03
198.876,65
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De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con
el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

ACTA DEL PLE

Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

Visto que se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria en sentido favorable y se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento de la Regla de Gasto en sentido de incumplimiento de la Regla de gasto
durante el ejercicio 2017.

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

294.722,02

1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

1.115.076,40

2.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE
EJERCICIO

1.604.502,31

De presupuesto de ingresos (presupuesto corriente)

+

587.258,43

De presupuesto de ingresos (presupuestos cerrados)

+

1.002.924,96

De otras operaciones no presupuestarias

+

14.318,92

3.- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE
EJERCICIO
De presupuesto de gastos (presupuesto corriente)

+

227.288,59

De presupuesto de gastos (presupuestos cerrados)

+

40.758,57

De otras operaciones no presupuestarias

+

458.7 31,58

4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

-6.681,08

(-) cobros realizados pendientes de aplicación

+

6.681,08

(+) pagos realizados pendientes de aplicación

+

0,00

I.- REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

ACTA DEL PLE

726.778,74

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

Remanente de tesorería:

1.986.118,89
707.762,21

III.- EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

207.399,82

IV.- REMANENTE DE TESORERÍA G.GENERALES

1.070.956,86

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.
CUARTO. Dado que el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la regla de gasto determina que no se
cumple con la regla de gasto en el ejercicio liquidado proceder a aprobar en el plazo
legal de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de
créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.
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II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO

QUINTO. Considerando que la liquidación presupuestaria se encuentra en superávit,
de conformidad con el artículo 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se inicien los trámites para destinar
dicho dicho superávit a reducir el endeudamiento neto.
Lo manda y firma Alcaldesa, Oro Azorín Canet, en Favara, a la fecha del margen; de lo
que, como Secretaria - Interventora, doy fe. >>

El regidors assistents a la sessió es donen per assabentats de la

a donar lectura literal de la proposta d'alcaldia.
<< PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Visto que en el informe emitido en fecha 27 del pasado mes de febrero por la
Intervención municipal en el que se pone de manifiesto el incumplimiento de la
regla de gasto en el ejercicio 2017 al exceder el gasto no financiero
computable del ejercicio (1.315.688,91 euros) el límite de la regla de gasto
(1.227.298,36 euros).
Teniendo en cuenta como antecedente, que esta Entidad incumplió la regla de
gasto en el ejercicio 2016, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en su redacción dada por
la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, y el artículo 19 del Reglamento,
elaboró un plan económico-financiero que se aprobó por el Pleno de la
Corporación el 8 de mayo de 2017.
Considerando que el artículo 25 LOEPSF establece:
“1. En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento
del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, la Administración Pública
responsable deberá:
a) Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la
no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.”
Visto que, en el citado informe de la Intervención municipal, se cuantifica en
225.917,74 euros la necesidad de declaración de no disponibilidad de créditos de
gastos en el ejercicio 2018.
Considerando que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
establece:
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ACTA DEL PLE

L’Alcaldessa li dona la paraula a la Secretaria Interventora per que procedisca
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VUITÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE
CRÈDITS DE DESPESES DEL PRESSUPOST 2018.

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

liquidació de l’exercici pressupostari 2017.

“1. La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza
la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo
como no susceptible de utilización.
2. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero
con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de
gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del
ejercicio siguiente.
3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su
reposición a disponible, al Pleno de la Entidad.”
Por la presente se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del Siguiente

Declarar la no disponibilidad de los crédito de gastos que figuran en la
relación adjunta, por un importe total de 225.921,- euros.>>

El regidor Pedro Juan Victoria argumenta que el seu vot serà en contra perquè
ja el veien vindre, perquè el pressupost elaborat considera que no beneficiava
al veí de Favara sinó a les regidories i durant 2016 i 2017 s’han gastat més
diners del que podien i açò ens porta a immobilitzar 225.000 euros d’unes
partides. No estem d’acord que enguany no es puguen netejar contenidors,
perquè els veïns de Favara no tenen cap culpa; la borsa d’empleo es van a
llevar 12.000 euros, deixant-la en 28.000 euros i moltes partides necessàries i

ACTA DEL PLE

A continuació la Alcaldessa dona la paraula al portaveu del grup municipal popular.

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

ACUERDO:

precises que es decideix llevar-les. Altres partides serien prescindibles i no
afectarien als veïns de Favara com activitats de promoció turístiques, butlletí
immobilitzar partides pressupostaries però no està d’acord en quines s’han
immobilitzat.
L’alcaldessa dona la paraula a Rafael Gisbert i comenta que el servicis al veïns
no s’han mermat, i la borsa de treball es va augmentar al doble en import que
el que donava l’anterior equip de govern; el compliment del gasto no financer
es incompatible per l’ajuntament i per la Generalitat Valenciana. Els serveis
socials han tingut que fer un esforç fortíssim i inclús el Sr. Montoro diu que
incomplim la regla de gasto, tenint diners al banc no podem gasta. En cultura
no s’han mermat cap serveis i sobre la borsa d’empleo no em va parèixer
massa be que s’havia de reduir però s’ha reduït; i sobre les retribucions dels
càrrecs polítics
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de Favara, tríptics e inclús indemnitzacions d’òrgans polítics. Estem d’acord en

L’alcaldessa explica que el cost polític es d’assistència a juntes de govern és
de quatre-cents euros per regidors i no s’està fent cap il·legalitat, la resta de
regidors cobre 274 euros. Si ací tots estan treballant i es pot estalviar
seguretat social a l’ajuntament es pretén estalviar dintre de la legalitat.
El regidor Pedro Juan Victoria comenta que li pareix injust cobrar 25 euros per
assistència a un plenari i 200 euros per assistència a juntes de govern local.
El regidor Juan Serra comenta que l’equip de govern assegura que no van a
baixar els servicis, però per la neteja de barrancs

i séquies i camins, han

llevat de l’aplicació pressupostària, han llevat de manteniment de espais

L’alcaldessa corregeix que no s’ha gastat més del que es pot però açò no és
que tingues diners i els ingressos augmenten al banc no pots gastar, perquè el
mateix Montoro ha incomplert la regla de gasto a nivell estatal. Si tenien
quatre hem gastat tres, però segons Montoro a soles podien gastar dos, per
dir-li a Europa que no s’ha superar el gasto públic. El serveis públics estan per
a donar-se i no pot ser que una llei de Montoro, ofegue a un poble con Favara.
Pedro Juan Victoria comenta ell pot estar en contra d’una llei però es té que

ACTA DEL PLE

veritat, la llei de Montoro i la ideologia del Partit Popular implica que encara

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

esportius i açò implica menys serveis i treballs.

complir la llei i nosatros ja governàvem en la llei de Montoro. Com pots dir que
la neteja dels contenidors es va a fer quant l’aplicació pressupostària s’ha
tresoreria.
L’Alcaldessa comenta que a data de hui Favara te un deute aproximat de
200.000 euros que ara es aquest ajust quedarà pagada i detalla el deute des
del 2007 que manté l’ajuntament segons els pressupostos municipals i
comenta que al 2018 l’ajuntament ja no tindrà deutes.
Pedro Juan Victoria comenta que a la seua entrada al govern varen refinançar
tots els préstecs i pregunta de què quanties parla alcaldia, si al tancament de
2017 tenim d’acreedors pendents de pago a fi d’exercici un import aproximant
de 700.000 euros, fent medalla d’or. En tres anys acreedors pendents de
pagament a fi d’exercici en torn a 500.000 euros.
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deixat a zero i pregunta si hem de confiar que la fareu del romanent de

Juan Serra comenta que l’equip de govern actual no va permetre que el partit
popular pagara el deute pendent abans de deixar el govern, que quant l’actual
equipo de govern va agarrar l’ajuntament la situació estava subsanada i
comenta que quant va acabar el informe del tribunal de comptes per
impossibilitat de disposar de documentació comptable varen tindre que ficar
en ordre l’ajuntament. No s’ha d’agarrar parcel·les si no la firma de la
secretària a l’informe de liquidació del pressupost i s’ha de complir la llei. Els
préstecs venien de darrere i no eren del partit popular, el primer préstec es va
fer per pagar al personal de l’ajuntament al mes de nadal.
Pedro Juan Victoria declara que si estiguera governant el partit popular ara no

L’Alcaldessa comenta que tots els tributs del poble han de revertir al poble. En
el deute i per tant no tindre deute i es farà a càrrec del romanent totes les
actuacions i serveis públics per al poble, donat pas a la votació.
Sotmés a votació la proposta d’alcaldia es aprovada per majoria
absoluta dels regidors presents, amb quatre vots a favor dels
regidors del grup municipal Compromís, tres vots a favor dels
regidors del grup municipal socialista i el vot en contra de quatre

ACTA DEL PLE

el 2015, 2016 i 2017 tenim un superàvit els últims anys governats i ha baixat

Número : 2018-0003 Data : 11/06/2018

tindríem deute. I espenyar-se i fer un préstec no està mal per fer coses.

regidores del grup municipal popular.

L’Alcaldessa informa al assistents de la invitació que es va cursar a la
Confraria i de l’arribada del vehicle que serà destinat als serveis de policia
local.

DESÉ ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.

No havent cap assumpte d’urgència es dona pas al següent punt de l’odre del
dia.

ONZÉ. PRECS I PREGUNTES.
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NOVÉ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.



El regidor Pedro Juan Victoria comenta la polèmica que va ocórrer l’any
passat sobre el saluda del senyor retor i pregunta el criteri a seguir per
aquest any, ja que en el 2014 no va eixir el retor al llibret. El regidor
Jose Vicedo confirma que aquest any es continuarà en el mateix criteri.
L’Alcaldessa comenta que el llibre de festes va eixir totes
les
associacions que dinamitzen el poble i sense ànim de lucre i l'església
no es una associació sense anim de lucre, en cara que el retor es una
pesa clau i s’ha de respectar.



El regidor Pedro Juan Victoria comenta que el partit popular va
mantindre reunions en l'Associació de la pilota es va comentar la
necessitat de condicionar el piso del trinquet i la il·luminació i per açò
ara es proposa a l’equip de govern considerar la renovació del piso. La
regidora Isabel Borràs informa que s’ha enviat un document a gener de
2018 demanant una subvenció que contemplara les actuacions del
paviment, la il·luminació i el cobriment de la instal·lació del trinquet,
encara que una de les actuacions previstes a càrrec del romanent era
aquesta en el cas de que no es concedisca la subvenció detallada. El
paviment especial en alguns trinquets és mol mes caro i és el que
valorava el tècnic municipal i que suposaria de 25.000 a 30.000 euros.
En funció de l’atorgament de subvenció es farà a càrrec de la
subvenció o en fons propis a càrrec del romanent.



El regidor Pedro Juan Victoria demana termini de previsió de l’apertura
del gimnàs. El regidor Jose Vicedo comenta que demà es mantindrà
reunió en el responsable i empresa adjudicatària per concretar data
d’apertura prèvia jornada de portes obertes.



El regidor Pedro Juan Victoria, pregunta qual serà l’ús que es donarà a
la Casa de la Cultura una vegada estiga reformada i proposa que al
pavelló no es facen berbenes. La Alcaldessa confirma que la seua
destinació es per actes culturals i actes pacífics per tal d’evitar el seu
deterioro.

I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 20:10 hores del dia 26 de
març de 2018, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària
estenc esta acta.

Vist i plau
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El regidor Pedro Juan Victoria si hi ha taxa que regule el serve de grua
una vegada va ser aprovada l’ordenança de Circulació pel nucli urbà.
Alcaldia contesta que el veï de Favara no haurà de pagar pel servei de
grua encara que si que ha de pagar la pertinent sanció segons la
infracció comesa, i que el vehicle que siga retirat serà depositat a la
zona que s’habilite al respecte, com per exemple la zona Pombo. El
regidor demana que es interessant informar al veí d’aquesta
informació.
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ACTA DEL PLE

L’Alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:
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ACTA DEL PLE

L'Alcaldessa
La Secretària

