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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

Reunits telemàticament a través de la plataforma ZOOM els següents membres de 
l'Assemblea General de la Federació de Beisbol, Softbol i Futbol Americà de la Comunitat 
Valenciana, 

 
ASSISTENTS: 

 

PRESIDENTA: 
 Francisca Martínez Cuenca. 

VICEPRESIDENT: 
 Francisco Javier Muñoz 

ESTAMENT D'ENTITATS:  
- Club de Beisbol i Softbol Antorcha: Sr. Luis Ramos Solorzano. 
- Club de Beisbol i Softbol Criollos de Castelló:  Sr. Carlos Paredes González 
- Club de Beisbol i Softbol Genuinos: Sr. Domingo Valerio Morales. 
- Club de Softbol Fènix València: Sr. Jaime Luis Busquets Mataix. 
- Club de Beisbol Astros: Francisca Collado López 
- Club Futbol Americà València Giants: Alejandro Silvestre. 

 
 

ESTAMENT D'ESPORTISTES:  
- D. Eloy Espill López 
- Sr. Javier Sánchez Martínez 
- Sra. M.ª Isabel Llorens 
- Dª Mª Carmen Briz 
- Sra. Amparo García Bort 
- Sr. Pedro Aineto García 
- Sra. Zenaida Padró Prato 
- Sr. Francisco Javier Acevedo 
- D. Yoel Laurerio 

 
ESTAMENT DE TÈCNICS: 

- Sr. Jorge Félix 
- Sr. Raúl Rosell 
- Sra. Elisa Aguilar Plá 
- D. Máximo Padró 

 
ESTAMENT DE JUTGES: 

- Sra. Itziar Galarraga 
 

i sent les 17.30 hores del dia 29 de Juliol  de 2021  es van tractar els punts de l'ordre del dia i 
es van prendre els següents acords: 

 

Primer que res i abans de començar amb l'ordre del dia, es felicita en nom de la junta directiva i 
de tots els afiliats a aquesta Federació al Club de Beisbol Astros, pel títol aconseguit en la Copa 
de Sa Majestat El Rei. 
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ORDRE DEL DIA 
 

1r Aprovació, si escau, de l'Acta de la reunió anterior.  

2n Informació de la Presidenta. 

3r Aprovació, si escau, de la Liquidació del Pressupost Exercici 2020, Balanç i  Compte de 
resultats. 

 
4t Aprovació, si escau, Memòria Esportiva  

5é Altres informes 

6é Precs i Preguntes. 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 

1. Aprovació de l'Acta Anterior: 
 

Abans de la votació demana la paraula Jaime Busquets i fa esment que l'acta no reflexa 
correctament la seua intervención, en la qual reclamava que no s'haguera modificat l'acta enviada 
el 24 de gener del 2021 i advertint per escrit 3 dies després l'omissió de la seua intervención, i 
considera que és suficient termini perquè l'omissió siga esmenada en l'acta que correspon. 

 
D'altra banda comenta sobre omissió també de la intervenció del Sr. Rosell i advertia amb igual 

antelació. Per a Haima Busquets, el que no se li haja fet esment en l'acta de la reunió que va ser 
interposada només pot interpretar-se com un menyspreu a la seua intervenció ja que és relegada i 
descontextualitzada a un annex d'una acta, d'una sessió posterior. Indica que per tal motiu vota en 
contra i sol·licita formalment la llista a quin estament i en quines dates ha sigut enviada l'acta de 
l'assemblea del 24 de juliol del 2020 aprovada per eixa assemblea amb 8 vots en contra el 19 de 
febrer.  

 

Es procedeix a la Votació: 

Assistents: 20 
Vots a favor: 14 
Vots en Contra: 5 
Abstencions: 1 
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2. Informació de la Presidenta. 
 

La Presidenta fa un balanç de la situació viscuda en aquest any 2020 i agraeix i posa en valor 
l'esforç de tots, clubs, jugadors, àrbitres, anotadors, etc. davant un any tan difícil. 

Molts projectes s'han quedat pel camí, però anima a continuar treballant. 

Fa referència al major problema que implica el Beisbol i Sófbol valencià i és el fet de tindre un 
únic camp per a realitzar totes les activitats, competicions i entrenaments alhora, per la qual 
cosa es fa complicat tant per als gestors com per a la pròpia federació, que ha de programar i 
per als clubs que no poden organitzar les seues pròpies activitats extraordinàries com tornejos o 
partits amistosos. Sent conscient de tot això vol agrair a tots l'esforç que fan per a traure l'esport 
endavant, que la veritat que és molt difícil. 

També va comentar que s'està treballant a Alacant per a aconseguir més instal·lacions 
juntament amb Yoel Laurerio, Jorge Félix i Pastor Gato, que han assistit a moltes reunions i 
visites amb les institucions alacantines. Es continuarà informant sobre aquest tema que segur 
que serà llarg i costós. 

D'altra banda, comenta la Presidenta que va rebre un correu al principi de la vesprada, abans 
de la reunió de l'assemblea, per part del Vicepresident de la Federació Francisco Javier Muñoz, 
i per tema laboral s'excusa al no estar en la reunió però li sol·licita que llija el correu per deixar-
ne constància en acta: “Estimada presidenta, lamente no estar aquesta vesprada en 
l'Assemblea que s'ha convocat, però compromisos laborals ineludibles m'ho impedeix. Vull 
donar l'enhorabona a tu i a tots els membres del beisbol i et pregue que lliges una qüestió a 
l'assemblea: Donada la situació del Futbol Americà i la nulꞏla comunicació o informació que em 
traslladen els membres de la Comissió, i especialment el seu president, el qual entén la meua 
figura com no representativa, i si has pogut recaptar informació de la  Conselleria tal com et vaig 
demanar sobre l'etern caminar de la segregació i si la mateixa es durà a terme o de quina 
manera ens pot ajudar perquè els equips de Futbol Americà, ja que és endèmic el problema 
que es troba, puguen justificar subvencions donada la situació anòmala i irregular en la relació 
amb la Federació. Pregue que això es faça constar en acta i agraïsc la teua atenció.“ 

La presidenta comenta que s'ha parlat amb la Conselleria sobre el tema de la segregació i li 
han confirmat que el tema està parat, perquè li han demanat una sèrie de documentació a la 
Comissió que fins hui no s'ha presentat. El Director General de l'Esport, Josep Miquel Moya, ha 
pres cartes en l'assumpte, i es van reunir la setmana passada amb ells, i mentre no es 
produïsca la segregació segons correu de la pròpia Conselleria, ens diuen “Que en la pròxima 
temporada 2021/2022 el Futbol Americà haurà d'incorporar-se de ple a la Federació”. La 
presidenta expressa que aquesta situació no es pot mantindre així més, per tant realitzaran 
reunions pertinents juntament amb el Vicepresident Francisco Javier Muñoz, els representants 
de la Comissió del Futbol Americà i Clubs, i li farà arribar puntual la informació. 

La presidenta li pregunta al representant Club Futbol Americà València Giants, Alejandro 
Silvestre, i ens comenta que el sorprén la situació de la segregació, perquè el mes de febrer el 
representant de la Comissió va comentar en el grup de WhatsApp (perquè ells no fan reunió) 
que en un parell de mesos, potser per a març, es produïa la segregació i serien independents; 
que s'estava treballant en les noves eleccions, que s'anava a fer amb la Federació del Futbol 
Americà quan foren independents. Açò porta al fet que s'inscrigueren els clubs al setembre com 
es va parlar en la reunió de l'any passat, i hi haja hagut problemes a l'hora de justificar els 
comptes, els pagaments, les subvencions i les dades econòmiques que s'estan manejant per a 
la justificació de les ajudes que tots els clubs reben, i pel que entén es trobaran enguany amb el 
mateix problema que es va tindre l'any passat. 
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El que no sap és si la inscripció dels clubs al setembre, no de ple dret,  sinó en funcionament en 
la Federació de Beisbol, Softbol i Futbol Americà es portarà  a un curt termini, mitjà termini i si hi 
ha alguna informació de la Federació perquè es porta així molt anys, i no veu factible que 
s'inscriguen al setembre per a anar-se al març. Pregunta a la presidenta si té informació de la 
Generalitat, si existeixen uns terminis, a la qual cosa respon la presidenta que termini no hi ha 
cap, que pot ser 1 mes, 2 mesos o fins a 4 anys, que si la documentació haguera estat abans de 
les eleccions 2022 per a, en el seu cas, haver pogut conformar la Federació de Futbol Americà i 
participar en les eleccions com en la resta de les federacions, que les tindran en el 2022. Com 
no ha pogut ser, el Director General de l'Esport ha pres cartes en l'assumpte i conjuntament s'ha 
reunit amb José Miguel Alonso, President de la Comissió de Futbol Americà, li va explicar que 
per a tindre la segregació ha de tindre tot llest i ells no ho tenen. 

Alejandro Silvestre comenta que estan en el mateix i no hi haurà gestió, subvencions, ajuda, i 
tot el que es refereix al creixement de l'esport  i realment no veu avanç. 

La presidenta li comenta que davant aquesta situació si al setembre no hi ha canvis, a l'inici de 
la pròxima temporada el Futbol Americà haurà d'integrar-se de ple en la Federació i que tractarà 
de sol·licitar alguna reunió a l'agost amb la comissió perquè els clubs estiguen informats, 
assumpte que ho agraeix Alejandro perquè comenta que és molt poca la informació que li arriba 
als clubs. 

 
 

3. Aprovació, si escau, de la Liquidació del Pressupost Exercici 2020, Balanç i 
Comptes de Resultats.  

La presidenta presenta a Macarena Martínez com la responsable de la comptabilitat de la 
federació des d'aquesta temporada i participarà d'aquesta reunió degut que ASTROS ens va fer 
arribar un correu que tenia unes preguntes. 

Demana la paraula Alejandro Silvestre per a notificar que es retira de la reunió, i la presidenta 
recorda que la participació és voluntària i el fet que es retire, no hi ha problema, està en el seu 
ple dret. 

Se li cedeix la paraula a Macarena per a respondre les preguntes que va enviar Astros al 
correu de la Federació. Sobre el balanç de comptes del 2020, s'ha fet una revisió exhaustiva 
amb la gestoria i responent a la primera pregunta, en la pàgina 3.7 on posa altres despeses 
d'explotació, el punt A1 es refereix a serveis professionals independents que són tots els 
recursos humans que exerceix un treballador per a la federació, és a dir, els entrenadors dels 
diferents programes impartits, els arbitratges, anotacions així com rebuts, assessorament 
jurídic, despeses de gestoria. En resum, totes les despeses professionals que s'han facturat. 
 
En resposta del punt A2 d'eix mateix apartat que posa “resta, una altra quantitat”, es refereix a 
altres serveis amb despeses de subministraments serveis, subministraments operatius com el 
machready i el seu manteniment, tot allò que és una despesa per a la federació sobre la base 
del seu funcionament. També pregunten que si es pot fer un desglossament d'aquestes 
despeses per a dir les persones a la qual van dirigides o als càrrecs que tenen cadascun, i s'ha 
estat consultant amb els advocats i la Conselleria i ens comenten que no es pot dir, ni 
desglossar, ni dir molt més, cap dades personals sobre ells perquè no tenim autorització 
expressa d'ells per a poder fer-la pública en cap sistema, per conseqüència no es pot donar ni 
nom ni cognoms, ni cap dada més. 
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Pren la paraula la presidenta per a explicar que s'ha fet la consulta a l’empresa amb la qual  hem 
fet el contracte sobre la Llei de Protecció de Dades, i el seu departament jurídic on ens van 
informar sobre quines  coses podem donar informació i quines coses no. També es va consultar 
en Conselleria i el departament jurídic ens corroborà la mateixa informació de l'empresa 
assessora i és que sempre que hi haja una autorització per part del personal que no li importe 
que les seues dades es puguen donar, llavors no hi haurà cap problema. La federació, per falta 
de temps, no ha demanat l'autorització a tot el personal perquè puguem donar la informació i si 
tenen algun inconvenient en què les seues dades o la seua facturació siga pública per a les 
persones de l’Assemblea. 

Macarena Martínez respon una altra pregunta de la pàgina 8, punt 4.1, que ha de veure sobre 
els actius i el valor que té i per què hi ha immobilitzats en la federació que antigament en el 
2018 eren majors, i ara han disminuït. La resposta és que el resultat del pressupost que s'ha  
introduït en la comptabilitat com a actius és un pressupost per a sol·licitar subvencions i 
després aquestes s'aproven o no en la Generalitat; però a vegades, s'aproven per la mateixa 
quantitat o per menys, i quan no s’aprova eixe pressupost o eixes quantitats en alguns d'eixos 
anys anteriors 2018/2016 no s'han fet efectius o reals, el que implica que es fa la comptabilitat 
del pressupost mateix però no s'ha fet el desemborsament per a aconseguir  eixe material. 

Macarena explica que el que ha fet amb la gestoria és una revisió detallada de tot el que faltava 
per facturar, faltava per justificar, que estava comptabilitzat, i no tenia justificació i el que s'ha  
fet és revisar quins moviments s'havien efectuat, en eixe any o en eixe moment, i si faltava 
alguna s'ha sol·licitat per a poder esmenar l'error.  

Sobre la pregunta de la quantitat del 2018, i el desglossament que li ha enviat, la reducció ha 
sigut la baixa de 3 pressupostos que no s'han fet efectius, un del 2018, un altre del 2019 i un 
altre més del 2016, i com no s'ha rebut el material, s'ha anul·lat el compte. 

Referent al tema de l'immobilitzat, explica que és el mobiliari, instal·lacions i terreny, 
maquinàries, construccions, despeses amortitzables i qualsevol cosa o material que s'utilitze en 
la federació i pot ser que s'utilitze per diversos anys i tinga una despesa econòmica en un 
moment determinat i una amortització en els anys següents; eixa amortització va anar disminuint 
i en cas que calga comprar un altre equip, o mobiliari, llavors es fa la diferència d'eixe actiu. 

Una altra pregunta en referència a la pàgina 11, que té a veure amb la fiança amb el deute, i 
amb diferents creditors de la federació. En aquest cas, la fiança del deute, com tots ho saben, 
és la propietat privada o habitatge de la presidenta, això és l'aval.  

La següent pregunta que té a veure amb la quantitat de 1.521,20 € i eixe deute está a favor de 
la federació. Són moviments de l'any 2016 on s'ha fet ingressos i no s'ha fet un suport amb una 
factura, però no vol dir que siga un deute de la federació, en realitat està a favor de la federació. 

Sobre l'última pregunta de qui són els creditors, com no es pot dir nom i cognoms, però sí que 
es pot  dir que són diferents persones o professionals que han treballat, que han exercit algun 
treball en aquestes temporades arrere, i que no han rebut el salari, estan justificades perquè els 
treballs s'han fet efectius amb rebuts però no han cobrat encara eixos diners, com a nòmines, 
rebuts o com a factures i eixos moviments són d'anys anteriors que encara no s'han esmenat. 

Es pregunta si poden fer els llistats de proveïdors de despeses anuals i com se li ha dit, fins que 
no tinguem l'autorització de cadascun dels proveïdors i de cadascun del personal de recursos 
humans de la federació, no podrem fer eixe tràmit. 

Raúl Rosell demana que sí es pot desglossar les despeses, en quines i quantes persones, 
càrrecs i quins treballs s’han realitzat en el 2020 i això d'immobilitzat necessita saber què és. 
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Macarena diu que ho mirarà i li respondrà perquè no té eixa informació. 

Jaime Busquets diu que segons l'article 58 dels estatuts, s’indica el procediment de sol·licitar-lo 
i la presidència dona resposta en 10 dies, o bé justificant la negativa o donant-li la data i hora 
per a la visita i observar eixos papers. Però també vol comentar que segons l'article 52 del 
decret 18 pel que es regulen les activitats esportives, les assemblees generals hauran de 
convocar-se amb un mínim de 20 dies amb antelació i també diu que tota documentació que ha 
de ser sotmesa a l'aprovació en l'assemblea general ha de ser publica el mateix dia de la 
convocatòria i aquests comptes que corresponen al 2020 van ser enviats el 19 de juliol, amb 
més de 10 dies de retard de la convocatòria, per la qual cosa no es compleix  el que  mana el 
decret. La Presidenta li comenta que sí que es va enviar la documentació corresponent a 
l'Assemblea excepte la memòria esportiva, que va quedar pendent i es va enviar després. 

Jaime comenta que ho revisarà i si és així com diu la Presidenta, retirarà la seua intervenció. 

També comenta Jaime que va ser convocada fora de termini, i entén que la situació és difícil 
per a tots, però considera raonable que en temps i formes la federació done els motius del 
retard i no un membre de l'assemblea que li recorda que falta el tràmit que s'està fent fora de 
termini i que havia de ser realitzat en temps. 

 
Demana la paraula Fanny Collado i fa referència a un comentari que va fer Macarena sobre 
l'habitatge de la presidenta com a aval del crèdit que té la federació, i demana que conste en 
acta la seua preocupació perquè s'està avalant en una entitat semi pública un habitatge en 
particular. Per la seua part, tramitarà la seua preocupació al club per a fer els esbrinaments 
oportuns de la conveniència que s’estiga funcionant així. 

 

Es procedeix a la Votació: 

Assistents: 19 
Vots a favor: 15 
Vots en Contra: 4 
Abstencions: 0 
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4.-Aprovació, si escau, de la memòria esportiva 

 
Se li dona la paraula a Jorge Franco, qui fa una valoració de la temporada anterior. Explica la 
documentació presentada a l’Assemblea. 

Jorge comenta que Raúl Rosell va fer unes certes observacions sobre l'informe i que ja es troba 
annexat: 

- La lliga de beisbol sub13 va començar amb 4 participants i va acabar amb 3 participants, igual 
que la lliga de beisbol sub11 que va començar amb 6 participants i finalitzà amb 4 participants. 

-La classificació de la Temporada 2019/2020 es presenta en l'annex. 

-Una comparativa de llicències entre la temporada 2019/2020 i cal esmentar que fins a la 
temporada 18/19 es portaven els registres manualment per mitjà d'Excel, i és a partir del 
2019/2020 que es va començar a treballar amb el sistema MachReady per a gestionar tot el 
tema de les llicències, i és el que es detalla en elpower entregat. 

-I l'última observació de Raúl Rosell preguntant si s’havien sol·licitats llicències no competitives, 
i es va confirmar que només va haver-hi 1 llicència no competitiva per a eixa temporada. 

Pren la paraula a Raúl Rosell, que comenta que dins de la memòria esportiva no es fa esment o 
referència a uns objectius del projecte esportiu que es va aprovar i al no fer-se referència, no 
s'analitza ni es valora, no es veu el marge de millora i considera que ha d'existir un punt de 
proposta de millora. I acaba dient que va haver-hi diversos tècnics que no li agrada la frase i cita: 
“hem de felicitar l'esforç”. Considera que en una Federació no s’ha felicitar l'esforç. Que ací el 
que fa falta són els resultats. I també comenta que pel que fa als programes Esport A L’Escola, 
faltava el tema dels tècnics implicats, si es pot fer una memòria més exhaustiva sobre aquest 
programa, quants d’aquests alumnes acaben en clubs, quants són derivats. També comenta 
sobre els plans d’especialització esportiva, quins són els resultats d'aquests jugadors, demana 
per favor analitzar i no només donar les dades. Jorge respon que s'encarregarà de fer una anàlisi 
més quantitativa, i qualitativa. 

Jorge Franco continua indicant que s'han sol·licitat més tryout de la Federació Espanyola, perquè 
es realitzen a València, i que vinguen a fer valoració als jugadors, no obstant això no s'ha rebut 
resposta, però s’ha de ser conscient que enguany ha sigut molt complicat pel tema del Covid. 

Raúl pregunta sobre el conveni que es té amb REGENBURG ACADEMY ALEMANYA, i pregunta 
quins criteris se segueixen, quins jugadors van. Li comenta Jorge que ells van vindre durant una 
setmana per a fer uns jocs amistosos amb la selecció valenciana sub23. I va dirigit als alumnes 
dels Plans d'Especialització Esportiva 

Raúl reprén la seua intervenció indicant que preocupa el tema dels àrbitres; comenta que es pot 
fer preparació amb els sub18 perquè vagen eixint més. 

Jorge respon que l'estament d'àrbitres i anotadors és preocupant perquè no hi ha suficients 
àrbitres i anotadors per a cobrir dues o tres categories al mateix temps, i pren nota de la seua 
sol·licitud. 
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Es procedeix a la Votació: 
 
Assistents: 19 Vots 
A favor: 15 Vots 
En contra: 0 
Abstencions: 4 

 
 

5.- Altres informes. 
 
 

Té la paraula la presidenta i comenta que la Federació vol elevar una felicitació (a pesar que a 
Raúl Rosell no li sembla bé felicitar per l’esforç), a nosaltres ens sembla que sí, que  és un gran 
esforç que estan fent tots els clubs i per això es fa extensiva la felicitació als àrbitres, anotadors 
perquè la situació no és gens fàcil, i considera que no està de més encoratjar a la gent. 

També felicitar el club La Isla per haver aconseguit quedar campió en la Fase de Classificació de 
la Lliga Nacional 1a Div. I poder optar així a la Fase Final. 

I acaba per felicitar el Club Torcha per haver aconseguit el Campionat en la Sèrie Nacional sub18, 
i encoratjar a tots els equips que participaran en totes les competicions des de setembre fins a 
novembre, desitjant molta sort i una excel·lent participació. 

Sobre el tema d'Alacant, comenta que cada dia està més difícil la seua situació per la falta d'una 
instal·lació adequada i que entén la desesperació per part de Jorge i de Yoel, però es 
continuaran fent tots els viatges necessaris fins que s'aconseguisca. Posa de manifest davant tots 
els assembleistes l'esforç que estan fent tots els clubs alacantins per a participar en les 
competicions no només en la primera divisió, sinó també en softbol masculí. Hi ha 6 nous equips 
de softbol quasi inscrits actualment i cal felicitar pel gran treball que està fent en softbol masculí. 

També comenta que des de la Federació s'intentarà planificar un curs d'anotació directament 
amb Itziar (per a quan ella puga) i de la mateixa manera un curs d'arbitratge, perquè tal com 
comenta Jorge es volen fer competicions però també es necessiten anotadors i àrbitres. 
Necessitem implicar pares i aficionats perquè si no, no cobrirem totes les competicions que 
tenim. 

Es comunica que per a les competicions menors es continuaran utilitzant les instal·lacions a 
Cheste. 

Respecte al camp de Gandia, es parlarà amb l'Ajuntament de Gandia i amb Vicente Sevila, 
President del Gandia Beisbol Club per a veure si podem disposar de les instal·lacions esportives i 
poder dur a terme totes les activitats. 



Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, amb el núm. 41, secció 2a 
Av. Malva‐rosa, 122 baix ‐ Tel. 96 372 65 00 ‐46011 VALÈNCIA – fbscvalenciana@gmail.com 

 

 

 
5. Precs i Presumptes. 

 
Jaime agraeix i felicita perquè la convocatòria es va fer tant en Valencià com en Castellà. 

Raúl pregunta que si es pot sol·licitar el camp de Rugbi per a entrenaments o partits i per a 
situacions puntuals. Per a partits solts sub13 i sub11. La presidenta li respon que farà lagestió però 
li consta que és complicat perquè ells estan igual de saturats.  

Itziar Galarraga li comenta a Raúl que el seu plantejament per a sol·licitar el camp de Rugbi serà 
una negativa, perquè tots els dies estan ocupats. 

Sol·licita que s'organitze alguna competició de softbol, ja que no s'ha realitzat cap en aquesta 
temporada. La Presidenta li comenta que és una prioritat i es té pensat començar per aquelles 
competicions en què no s'haja pogut fer anteriorment i també en aquelles competicions on els 
jugadors vagen a participar en els diferents campionat d'Espanya perquè estiguen preparats. 
També demana Itziar un poc de respecte per a tots els assistents i que els que no vulguen estar 
són molt lliures de no acudir. 

Demana la paraula Don Màxim Padró per a comentar que es retira de l'assemblea, i agraeix 
l'atenció de tots.  

Se li cedeix la paraula a Carlos Paredes, qui felicita a les dues jugadores tant de Torcha com de 
Fènix (Yulan Dénia i Paula Benito) per la seua participació en el campionat europeu de softbol, que 
van fer un excel·lent treball, i estén a tots dos clubs la felicitació. 

Finalment la Presidenta fa extensiva la felicitació a tots els esportistes que han participat en les 
competicions nacionals i internacionals i comenta també que Jorge està fent un bon treball donant-
li visibilitat en les xarxes socials, sobretot en Facebook, així que felicitats a tots. 

I no havent-hi més punts a tractar, s'alça la sessió que com a secretària en done fe  
 
 
 
 

 
La Secretària. 
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