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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ I ELECCIÓ DE
L’ALCALDE CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNY DE 2007.
=================================================================

Assisteixen:
Regidors
En Joaquim Puig Ferrer
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
En Francisco Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
.

En la ciutat de Morella sent les dinou
hores, del dia setze de juny de dos mil set,
es van reunir les persones que se
relacionen al marge, prèvia convocatòria a
l’efecte

Reunits en el Saló de Sessions de l’Ajuntament de la ciutat de Morella, els Regidors
electes en les passades eleccions locals, convocades per Reial Decret 444/2007 de 2
d’abril (BOE de 3 d’abril de 2007), tots els quals s’expressen, als efectes de procedir a
la constitució de l’Ajuntament i elecció de Alcalde, conforme estableixen els articles
195 y 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i
l’article 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
I. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’ETAT
Per part de la Sr. Secretària es fa constar que es va ha procedir a constituir la
Corporació de l’Ajuntament de Morella com a conseqüència de les Eleccions
celebrades el passat dia 27 de maig.
Hi ha que destacar que els Ajuntaments son, de totes les administracions, les més
antigues i a lo llarg de la història han variat en la forma de configurar el seu govern i
administració, els ajuntaments tal i com els coneixem avui en dia venen definits en
l’article 140 de la nostra constitució que diu: “La constitución garantiza la autonomía
de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y
administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los
Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del
municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma
establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los
vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo
abierto.”
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La secretaria certifica que tots els elegits han formulat les declaracions de béns
patrimonials i sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionen o
puguen proporcionar ingressos econòmics i per lo tant poden tomar possessió del seu
càrrec.
Procedim ara a la constitució d’aquest ajuntament d’acord amb lo establert en La Llei
orgànica del Règim Electoral General i en el seu article 195 que diu: “1.- Las
Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior
a la celebración de las elecciones........./...... 2.- A tal fin, se constituye una mesa de
edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto,
actuando como secretario el que lo sea de la corporación....../....”
En aquest cas, i consultats els documents existents en esta secretaria, la elegida de
major edat es Na Milagros Vallivana Ripollés Segura que presidirà la taula i l’elegit de
menor edat es En Rhamses Ripollés Puig.
Per lo que es procedeix a la presa de possessió del càrrec mitjançant el jurament o
promesa previst en l’article 108.8 de la referida Llei Electoral.
Por lo tant, queda constituïda la Mesa de Edat amb aquestos dos Regidors electes
presents, actuant de Secretària la que subscriu.
II.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Per La Mesa es declara oberta la sessió, havent assistit onze regidors electes que
representen la totalitat dels membres que de dret li corresponen a aquest municipi.
Es procedeix a fer crida nominal prèvia promesa o jurament d’acatament a la
Constitució, conforme preceptua l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, “Jure/Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor/a, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la
constitució com norma fonamental de l’estat i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana” als assistents que procedeixen a prendre possessió dels seus càrrecs en
el següent ordre:
En Joaquim Puig Ferrer
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na Maria Luz Blasco Querol
En Rafael Pallarés Traver
En Francisco Antonio Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
Seguidament i havent complit en lo establert en la Llei Orgànica del Règim Electoral
General es declara constituïda la Corporació.
A continuació pren la paraula la presidenta de la Taula Na Milagros Vallivana Ripollés
Segura qui manifesta lo següent:
“Bona tarda a tots, gràcies per acompanyar-nos en aquest acte.
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Com a persona de major edat tinc l’honor de formar part d’aquesta Taula, constituïda
per l’acte d’investidura del senyor Alcalde i de la nova Corporació Municipal.
Després de quatre anys com a regidora en l’Ajuntament de Morella, estic ací
impulsada per la meva vocació de servei i per que crec que es l’oposició un lloc
necessari per al bon exercici democràtic en la política municipal.
Morella , el meu poble, el poble pel que sento un gran carinyo i al que estic unida i
vinculada per arrels i sentiments, es el que m’ha mogut a adquirir aquest compromís.
Ara, amb més experiència i també amb força il·lusió de treballar per a tots.
L’única ambició que em mou es respondre a totes aquelles persones que posen la
seva confiança en nosaltres i a totes les necessitats i expectatives del nostre poble.
Desitjo una legislatura tranquil·la i pròspera i afirmo que la nostra voluntat política serà
sempre treballar i lluitar per aconseguir el millor per a Morella, per que crec que això
sempre ens fa ser més feliços.
Per concloure la meva intervenció m’agradaria felicitar al senyor Alcalde pel seu
nomenament i per que Morella li ha tornat a renovar la seva confiança: moltes
felicitats.
Res més. Moltes gràcies.”
III. ELECCIÓ DE ALCALDE
Seguidament per la Presidència de la Mesa s’anuncia que es va a procedir a l’elecció
de alcalde, informant la Sra. Secretaria del procediment establert en l’article 196 de la
Llei Orgànica del Règim Electoral General “En la misma sesión de constitución de la
corporación se procede a la elección del Alcalde, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a)Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes
listas.
b)Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es
proclamado electo.
c)Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que
encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en el
correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.”
Es procedeix a la votació, donant el següent resultat:
En JOAQUIM PUIG FERRER, que encapçala la llista presentada pel PARTIT
SOCIALISTA OBRER ESPANYOL, ha obtingut SET (7) vots
En FRANCISCO ANTONIO MEDINA CANDEL, que encapçala la llista
presentada pel PARTIT POPULAR, ha obtingut QUATRE (4) vots
En JOAQUIM PUIG FERRER ha obtingut SET vots, que representen la majoria
absoluta del número de membres que de dret integren la corporació, per lo que es
proclamat alcalde, procedint a acceptar la seva elecció i tomar possessió com alcalde.
Seguidament l’Alcalde assumeix la presidència de la Corporació.
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Concedeix la paraula a En Francisco Medina Candel portaveu del Grup Popular, que
manifesta el següent:
“ Bona vesprada a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos avui, en aquest primer

plenari de la nova legislatura, on els nous i noves representants municipal prenen
possessió del seu càrrec.
Com a portaveu del Partit Popular m’ha tocat dirigir-me a tots vostès en aquest acte
protocol·lari, en representació del meu grup.
Com tots vostès saben un portaveu és la persona que parla en nom d’altres, en
aquest moment parlo en nom del grup municipal del Partit Popular. El meu grup m’ha
demanat que aquesta intervenció servisca per deixar ben clara quina serà la nostra
actitud front a aquest quatre anys de legislatura que tenim per davant.
Els resultats electorals, en situen en l’oposició a l’Ajuntament de Morella, tasca
important en democràcia i que té una funció principal, el control del govern, en altres
paraules, dir-li al govern quan fa bé les coses o quan les fa malament, clar està,
sempre des de la nostra òptica. I és aquesta i no altra la responsabilitat que ens ha
tocat en el repartiment de funcions.
Nosaltres som l’oposició a Morella i assumirem, com he dit abans aquesta tasca i la
responsabilitat que comporta, però no acceptarem altra càrrega, i encara que el nostre
partit governe en la Generalitat Valenciana i en la Diputació Provincial, nosaltres no
som responsables de les decisions polítiques que allí es prendran, ja que aquestes
institucions comptem amb els seus representants tant en el govern com en l’oposició,
elegits, com a Morella, democràticament.
El nostre desig és fer una oposició constructiva i lleial als interessos de Morella, com
fins ara, però no deixarem que es confonga la lleialtat a Morella amb altres tipus de
coses, és a dir, com es fer el “rendevu” a equip de govern o estar sotmesos a les
seues decisions, ja que en democràcia cal debatre, i molt, com ens va recordar en
l’últim plenari el nostre alcalde, però sempre sent respectuosos amb les persones i les
idees dels altres.
Però des del grup popular considerem, clar està és el nostre punt de vista, que no
sempre ha estat així, que en alguns moments s’han perdut amb nosaltres les formes
als plenaris, la qual cosa nosaltres no hem fet mai. I com aquest és el primer plenari
de la nova legislatura creiem que és el moment de fixar les bases dels propers quatre
anys de convivència a l’Ajuntament. Considerem que és molt important separar el que
és la tasca política i les declaracions a mitjans de comunicació, del que és l’acció de
govern, la cortesia i el respecte en els plenaris i actes institucionals. Perquè, com es
diu en castellà, “lo cortés no quita lo valiente”
Sols em queda per finalitzar, donar les gracies a tots els morellans i morellanes que
ens han donat la seua confiança amb el seu vot. Ens tenen al meu grup i a mi a le
seua disposició.
Felicitar, com no, al Sr. Alcalde pel seu nomenament, transmetre en nom del meu
grup els millors desitjos perquè aquesta legislatura siga molt fructífera per a Morella i
els morellans, que s’assolisquen tots els objectius previstos i que regne, malgrat les
diferències d’idees i opinions, el respecte i l’harmonia.
Bona vesprada, i moltes gràcies de nou. “
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A continuació cedeix la paraula al Regidor En Ernesto Blanch Marín portaveu del Grup
Socialista que manifesta el següent:
“ Senyor alcalde de Morella, companys i companyes de Corporació, senyor jutge de

pau, senyora Secretària de l’ajuntament, Caps de la Policia Local i de la Guàrdia Civil,
senador Cardona, ciutadanes i ciutadans de Morella que heu volgut acompanyar-nos
en esta especial jornada de democràcia municipal, molt bona vesprada a totes i a tots:
Em correspon com a portaveu del Grup Municipal Socialista agraïr en primer lloc a
tota la gent de Morella el suport i la confiança que el dia 27 de maig va dipositar en la
candidatura del PSPV-PSOE. Els 7 regidors que configura avui el grup i els 20 punts
de diferència que mantenim respecte de l’altra candidatura ens col·loca en una posició
de gran responsabilitat que no pensem defraudar estos pròxims 4 anys. El poble torna
a demanar al nostre partit que governe, i que continue l’etapa de progrés encetada en
l’any 91 per Javier Fabregat i tants i tants companys i companyes regidors
progressistes.
Els membres del Grup Municipal Socialista aprofitem per a donar la nostra més
calurosa i amistosa enhorabona al nostre novament alcalde Ximo Puig, persona
emprenedora i amb idees clares per a desenvolupar els nostres objectius, amb
capacitat per a unir i amb la virtut de saber treballar en equip. L’ètica demostrada al
llarg dels anys, l’exercici del càrrec amb tolerància, amb clara referència a la justícia i
l’esforç demostrat per arribar als objectius marcats han segut constants del seu quefer
i el poble així li ho reconegut una vegada més.
A València també ho saben, i per això, en aquesta legislatura Ximo ocuparà dins el
grup socialista de les Corts Valencianes un dels càrrecs de portaveu, convertint-se
altra vegada en una de les veus de referència del progrés al nostre país.
Avui tornem a estar ací, orgullosos d’acompanyar al polític morellà més important de
l’etapa democràtica, de la qual complim estos dies 30 anys de recuperada llibertat, i
així ho volem manifestar.
Es dia de donar benvingudes i felicitacions, de mirar avant, de congratular-nos perquè
apart de qui els parla hi ha 5 regidors que tornen a repetir en el seu càrrec i volem
pensar que això es signe de consolidació democràtica i de continuïtat del treball fet.
Es evident que servirem amb la nostra experiència per a guia i recolzament dels que
avui estrenen el seu càrrecs. A vosaltres, Sandra, Palmira, Rhamsés, Rafael, i com
no, Isabel, us volem acollir obertament en el grup de privilegiats que representem a la
societat morellana en el seu conjunt, i davant d’ells vull recordar-vos que ens
correspon una gran feina en la que el companyerisme, el diàleg i les ganes de
treballar per Morella tenen que ser la nostra guia i la nostra constant.
Estem segurs que el consistori que comença avui a caminar té molt clara la
experiència viscuda en temps anteriors i que vol treballar amb il·lusió per a aconseguir
allò que la població demanda: que es treballe, sempre i sense cap tipus de dubte en
favor dels interessos dels morellans.
I en eixe camí es trobarà sempre al Grup Municipal Socialista.
Al nostre Grup li correspondrà en aquesta legislatura fer-se càrrec de les funcions
titulars del govern, però no vol caminar sol. No ho ha volgut mai. Per a que el sistema
democràtic funcione, del qual som deutors per tot el que ens ha aportat per a la
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existència d’una societat civil forta en aquestos darrers 30 anys, correspon que
funcionen totes les institucions del mateix, això es, el govern, per un costat, i
l’oposició, per l’altre. Junts, però no revolts. Al costat, per els morellans, i amb noblesa
amb les discrepàncies. Treballant pel futur, des de totes les possibles perspectives.
Volem enriquir-nos de totes les aportacions que es puguen fer, i avui no pot deixar de
ser un dia més per a buscar elements de concòrdia. Els progressistes agafem sense
complexes el testimoni davant el manifestat ara mateix pel portaveu popular i la
regidora que ha exercit de presidenta, Mila Ripollés.
I ací, en aquesta Casa Consistorial, que es la casa de tots els morellans i morellanes,
volem recordar que es te que trobar l’epicentre del debat polític a Morella. L’edifici on
ens veiem tots els que representem a la ciutat. El lloc on mirant-nos tranquil·lament la
cara els uns i als altres plantegem els nostres projectes i les nostres alternatives. Les
nostres concordances i les nostres divergències. La nostra solidaritat i la sana
diferència ideològica.
Estem a favor de la societat de la informació, de la llibertat d’expressió. Perteneixem a
un partit que durant molts anys va ser obligat a tenir la seua boca tancada en favor de
un sistema autoritari i dictatorial, i en detriment de una societat sotmesa i represaliada.
Ens agrada la llibertat.
Condemnem la manipulació informativa. Defensem el dret a una informació verídica.
Per això volem que les discrepàncies i diferències es puguen debatre sota el
paraigües institucional que ens atorga la Corporació Municipal. Anar als mitjans per a
fer critica del govern municipal? Per supost. Però com a conseqüència de
l’esgotament de la vía institucional i democràtica per poder aconseguir el propòsits
marcats.
Que no hi hage cap tema que sigue objecte de critica i que no hage segut debatut
pels nostres edils. En Plens i Comissions, amb la total transparència i llibertat que
atorga el dret a la replica i al debat municipal, el qual consolida les nostres institucions
i permet que es cree el clima de lleialtat i constructivitat que necessita el treball dels
partits en la democràcia i que ens demana a crits el poble cada vegada que acudeix a
les urnes a escollir als seus representants.
Sempre hem dit que som nosaltres els que tenim que marcar i decidir el nostre futur,
sense imposicions per part de ningú que vingue de fora, i que volem ser responsables
inclús dels nostres propis errors, obrint canals de participació per a tot aquell que vol
fer alguna cosa per la nostra terra.
Nosaltres confiem plenament en aquest camí, i les nostres primeres mesures al
capdavant d’aquest govern municipal seran per a augmentar les possibilitats de crear
un ambient de debat i constructivitat amb la oposició que permeta fer desaparèixer el
clima de crispació que, de quatre en quatre anys, alguns s’obstinen en abocar a la
societat morellana.
Ho vam dir a la nostra campanya i ho mantenim. La porta del diàleg i del consens està
totalment oberta i serem obstinats i persistents per a que sigue un dels elements pels
que es recorde la legislatura que avui comença.
Morella ha triat. Davant del catastrofisme, el cinisme i la desqualificació permanent,
d’uns poquets, els morellans opten de nou per un projecte obert, solidari i amb tres
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eixos que anirem desenvolupant a mesura que la legislatura vaja avant: les persones,
el treball i el creixement de la ciutat.
Una morella més lliure, més igualitària, més justa, més gran, més integradora i donant
oportunitats a totes i tots els que vivim ací, es la Morella que comença i continua avui.
La que mira avant, la que té confiança en el seu futur.
Moltísimes gràcies Morella, i molt bona vesprada.”
Finalment pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu:
“ Regidores i regidors de la corporació municipal, Secretària, Jutge de Pau, membres

dels cossos de seguretat, consells municipals, senador.
Amigues i amics, en primer lloc, moltes gràcies a cada un i a cada una de vosaltres
per estar esta tarda ací.
Morellanes i morellans:
La promesa que he fet davant vostre fa uns moments, em compromet més que mai.
Entenc la renovació de la vostra confiança des de la màxima expressió de la
responsabilitat, des de la il·lusió per poder servir al meu poble i des de la emoció
personal d’intentar representar dignament Morella.
Estimo a Morella perquè estimo els morellans i les morellanes d’avui i perquè enalteix
tots aquells morellans que aconseguiren, generació rere generació, al llarg de la
història, fer tan gran esta xicoteta ciutat.
Estimo esta terra perquè és la meua, és la nostra, la dels que hem nascut ací i la
d’aquells que per voluntat pròpia la fan seua.
Estimo la grandiositat dels monuments, com aquest que ens acull, el castell,
l’església, l’aqüeducte, el valor immens del patrimoni natural, boscos de Vallivana,
Pereroles, la diversitat esforçada del nostre terme, de totes les Denes però sobre tot,
comparteix la vida amb la gent que mou esta Morella viva.
Crec en Morella, en eixe sentiment de poble que mos fa tindre opinió per exercir la
llibertat de dir el que pensem, tindre caràcter per defensar la exigència d’igualtat i no
de discriminació i tindre coratge per avançar superant les dificultats.
Fa uns anys hi havia molta gent que donave per segura la agonia inevitable enmig
d’una inèrcia que ha despoblat una gran part del nostre territori a l’interior. Els
morellans hem cregut en el nostre poble. Sabem que ací hi ha futur, posem la
voluntat per viure i treballar ací, per aturar la sangria de la desertificació humana, i en
qualsevol cas, estiguem on estiguem, mantenim la consciència de no perdre la
identitat, de no ser res si no s’és poble.
En este principi del nou segle les coses han canviat. No vol dir que el renaixement
estigue garantit ni que la recuperació estigue assegurada ni que la consolidació siga
cosa de ja, però és indubtable la constel·lació de senyals –no caigudes del cel sinó
nascudes de l’esforç dels morellans- que anuncien un nou temps d’avanç i prosperitat.
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El desbloqueig de la carretera, el nou poliesportiu, el centre de dia, el parador nacional
de turisme, el matadero, el parc solar, el segon polígon industrial i tants altres
projectes donen compte de la vitalitat, del dinamisme, de la força de Morella.
Este mandat que naix avui ha d’abordar qüestions bàsiques com el creixement de la
ciutat o el desenvolupament econòmic però el centre, la primera mirada serà l’atenció
a les persones, la cohesió entre els morellans.
I això des d’un esperit de diàleg front el veneno de la crispació, de l’acord front la
confrontació i sempre des del respecte que ens mereixen les idees siguen les que
siguen i sobretot totes les persones. Cada ú té dret a elegir el seu projecte de vida, la
ideologia, el dret a la seua intimitat i esta ciutat açò ho fa possible.
Des de la humilitat perquè este és un projecte col·lectiu, des de l’ambició perquè es
necessari millorar cada dia la ciutat sense mirar-se el melic de l’autocomplaença, i des
de la passió perquè el cor i la raó han d’anar de la mà, assumeixc l’Alcaldia de Morella
com el major honor que pot tindre un morellà en representar la ciutat i el sentir dels
morellans.
No puc sinó agrair a tots als que esteu ací i als que estan fora, als que ens han votat i
als que no ens han votat, la immensa confiança dipositada que engrandeix el meu
compromís personal i el del nou equip de govern. Tots, govern i posició hem promès
lleialtat per deure i vocació, i mos comprometem a treballar més i més per aconseguir
el rellançament del nostre poble en una fita de progrés i benestar on ningú mai es
quede al marge.
Tindre ben arrelats els peus en terra no vol dir defugir els somnis. Fa 44 anys Martín
Luther King va fer un discurs memorable sobre el somni d’un món on les races no
foren determinants en la vida de les persones. Moltes persones negres van pensar
que això era un somni, una utopia irrealitzable. A la fi, en gran part a aquella societat,
ja ha estat una realitat.
Ací com allí, mai no podem renunciar al somni d’una ciutat socialment avançada,
moderna, innovadora. Una ciutat que respecta les tradicions que aprèn del passat i vol
obrir noves fronteres. I tampoc al somni de la fraternitat i de l’enaltiment dels millors
valors de la persona.
Permitiu-me abans d’acabar reconèixer el treball desenvolupat pels regidors de la
corporació que ara acabe. De Diego Ibáñez, Cristóbal Milián i dels membres del
govern municipal Ramón Vives, Rebeca Pérez i Josep Bordàs als quals els agraïsc la
seva voluntat de col·laborar pel futur del nostre poble. La ciutat es construeix pedra a
pedra, a cop d’esforç i d’il·lusió i ells n’han posat molta.
El relleu l’agafe un grup de gent jove, compromesa, preparada, dinàmica que
assumeix des de l’optimisme una nova etapa. Una corporació paritària per primera
vegada en la història, on la dona comença a tenir el paper que mereix i que aportarà
eixa mirada necessària i incomprensiblement relegada en el passat.
Els millors temps estan per vindre i sempre trobarem la llum per superar les ombres.
Vos he dit a l’inici de les meues paraules que estimo Morella. I d’ahí naix el meu
compromís polític ara quan fa trenta anys de les primeres eleccions democràtiques. I
estimar com diu Maná es combatir. I jo sempre estaré en eixe combat, en el combat
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de l’estima a Morella, en el combat de l’estima a la seva gent als Morellans i
Morellanes, en el combat per Morella, pel dret de les Comarques de l’Interior, per la
llibertat de les persones, per la igualtat, pels valors que ens unixen i ens fan ser
essers humans.
Gràcies per la vostra complicitat, pel vostre afecte i des de la il·lusió renovada vos
convoco a eixa Morella que només entre tots podem fer. Treballadors, emprenedors,
ramaders, ciutadans de Xiva, d’Ortells, de la Pobleta, d’Herbesset…dels masos i del
poble, de l’Hostal Nou i de la Puritat, de tot arreu. Tots junts podem.
Este matí un amic, m’ha portat un poema d’una altre amic en el que vam viure el
temps de la transició –temps apassionants, temps d’amistat inoblidable-, Miguel
Gasulla, que va publicar un llibre que es titulave “Pero la vida sigue. Ponga punto y
seguido”. Bé, posem punt i seguit a una nova etapa de progrés..
Mai podré tornar tot allò que m’ha oferit Morella, però vos promet que demà com ahir,
com sempre, ho intentaré amb tota l’ànima.
Moltes gràcies.”
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les dinou hores i quaranta-cinc
minuts, de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.

La Secretària

Pilar García Cerdàn

Vist-i-plau
L’Alcalde

Joaquim Puig Ferrer
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