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ACTA NÚM. 7 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-DÓS DE JUNY DE DOS MIL QUINZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle-president 
Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 2na. tinenta de batle 
Juan Escalas Noceras,  3r. tinent de batle  
Antoni Serra Sastre, 4t. tinent de batle 
Damiana Ramis Ramis, regidora. 
José Juan Aguiló Ramis, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Martí Siquier Sastre, regidor 
Jaume Payeras Serra, regidor 
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 22 de juny de 2015, es 
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 
celebrar sessió extraordinària. 
 
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent les 8’03 
hores,  i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE  I DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
Es dóna compte de la proposta de batlia que literalment diu: 
 
<<Es  proposa que el Ple celebri sessió ordinària amb una periodicitat bimestral, els 
mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre, el darrer dijous de cada mes a les 
21’00 hores. Els mesos de juny i agost l’hora de celebració serà les 20’00 h.  
 
Així mateix, es proposa que la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària amb una 
periodicitat setmanal.>> 
 
El Sr. Rafel Gelabert, regidor de la llista de UIM, diu que els plenaris es podrien fer 
mensualment. Estan contents que es tornin a posar el vespre, és més probable que 
vengui gent a veure’ls. 
 
La Sra. Margalida Portells, regidora de la llista de PSIB-PSOE,  diu que pensa el mateix 
que el Sr. Rafel Gelabert. 
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El Sr. Jaume Payeras, regidor de la llista de MÉS-APIB, creu que s’haurien de fer cada 
mes. 
 
El Sr. batle diu que és suficient amb una periodicitat de dos mesos. En cas de necessitat 
es poden fer extraordinaris. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que per la mateixa regla de tres les juntes de govern es podrien 
fer cada quinze dies. Si es fessin cada mes es tocarien més els temes d’actualitat. Diu 
que els agradaria veure el pacte que s’ha signat entre els tres partits, 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana que els plens s’enregistrin i es posin a internet. Diu 
que ells mateixos s’encarregarien de fer-ho. 
 
 
Vista la proposta de la Batlia, el Ple de l’ajuntament, amb set vots a favor dels regidors 
de les llistes de CDM, PP i EL PI; i sis vots en contra dels regidors de les llistes de 
UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, acorda: 
 
Primer. Aprovar la periodicitat bimestral de les sessions ordinàries del Ple, els mesos de 
febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre, les quals tendran lloc el darrer dijous de 
cada mes a les 21’00 hores. Els mesos de juny i agost l’hora de celebració serà les 20’00 
h. 

 
Segon. Aprovar la periodicitat setmanal de les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern. 
 
2n.- CREACIÓ, COMPOSICIÓ I PERIODICITAT DE LES SESS IONS 
ORDINÀRIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.  
 
El Sr. batle presenta la següent proposta: 
 

- Crear les següents comissions informatives: 
 

Comissió Informativa de Comptes i Hisenda (Comissió Especial de Comptes). 
Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres. 
Comissió Informativa de Turisme i Zona Costanera.  
Comissió Informativa Cultura, Comerç i Participació Ciutadana. 
Comissió Informativa de Fires i Festes. 
Comissió Informativa d’Administració i Personal. 
Comissió Informativa de Sanitat i Serveis Socials. 
Comissió Informativa d’Esports. 
Comissió Informativa d’Educació i Joventut. 
Comissió Informativa de Medi Ambient i Agricultura. 
Comissió Informativa de Casetes des Capellans. 
Comissió Informativa de Transports. 
 

- Que cada comissió informativa estigui composta per 2 regidors del grup 
municipal CDM, 1 regidor del grup municipal PP, 1 regidor del grup municipal 
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EL PI, 1 regidor del grup municipal UIM, 1 regidor del grup municipal PSIB-
PSOE, i 1  regidor del grup municipal MÉS-APIB. 

 
- Que, sense perjudici dels membres de cada comissió informativa que ha de 

designar cada grup polític municipal, qualsevol regidor d’un grup polític podrà 
substituir a qualsevol dels membres del seu grup davant l’absència d’aquests a 
una sessió de qualsevol comissió informativa. 

 
- Que les comissions informatives celebrin sessió ordinària quan pertoqui tractar-

hi un tema que hagi de ser votat posteriorment en el Ple. 
 
Vista la proposta de la Batlia, el Ple de l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels 
regidors de les llistes de CDM, PP, EL PI i UIM; i quatre abstencions dels regidors de 
les llistes de PSIB-PSOE i MÉS-APIB; acorda el següent: 
 
Primer. Aprovar la creació de les següents comissions informatives: 

 
Comissió Informativa de Comptes i Hisenda (Comissió Especial de Comptes). 
Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres. 
Comissió Informativa de Turisme i Zona Costanera.  
Comissió Informativa Cultura, Comerç i Participació Ciutadana. 
Comissió Informativa de Fires i Festes. 
Comissió Informativa d’Administració i Personal. 
Comissió Informativa de Sanitat i Serveis Socials. 
Comissió Informativa d’Esports. 
Comissió Informativa d’Educació i Joventut. 
Comissió Informativa de Medi Ambient i Agricultura. 
Comissió Informativa de Casetes des Capellans. 
Comissió Informativa de Transports. 
 

- Que cada comissió informativa estigui composta per 2 regidors del grup 
municipal CDM, 1 regidor del grup municipal PP, 1 regidor del grup municipal 
EL PI, 1 regidor del grup municipal UIM, 1 regidor del grup municipal PSIB-
PSOE, i 1  regidor del grup municipal MÉS-APIB. 

 
- Que, sense perjudici dels membres de cada comissió informativa que ha de 

designar cada grup polític municipal, qualsevol regidor d’un grup polític podrà 
substituir a qualsevol dels membres del seu grup davant l’absència d’aquests a 
una sessió de qualsevol comissió informativa. 

 
- Que les comissions informatives celebrin sessió ordinària quan pertoqui tractar-

hi un tema que hagi de ser votat posteriorment en el Ple. 
 
3R.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ E N ELS 
ÒRGANS COL·LEGIATS.  
 
A) Pel que fa a la composició del Consell d’Administració del Patronat de la 

Residència Reina Sofia, el Ple de l’Ajuntament,  amb set vots a favor dels regidors 
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de les llistes de CDM, PP i EL PI,  i sis abstencions dels regidors de les llistes de 
UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, acorda: 

 
1) Designar membres amb dret a vot del Consell d’Administració del Patronat 

de la Residència Reina Sofia les següents persones: Damiana Ramis, Miquel 
Porquer, Juan Escalas, Margalida M. Forteza. 

 
2) Designar membres sense dret a vot del Consell d’Administració del Patronat 

de la Residència Reina Sofia les següents persones: Margalida Triay, Jaume 
Ballester, Maria Perelló, Martí Siquier i Miquel Àngel Tortell. 

 
B) Quant a la composició del Patronat d’Esports, el Ple de l’Ajuntament, amb set vots a 

favor dels regidors de les llistes de CDM, PP i EL PI,  i sis abstencions dels regidors 
de les llistes de UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB,  acorda designar membres del 
Patronat d’Esports les següents persones: Antoni Serra, Miquel Porquer, Juan 
Escalas, Margalida M. Forteza, Maria Perelló, Margalida Portells, Jaume Payeras, 
Maria Antònia Seguí, Andreu Cantarellas, Juanjo Cladera, Bartomeu Riera, Martina 
Perelló i  Maria del Mar Riera. 

 
C) Com a representants de l’Ajuntament de Muro a la Mancomunitat del Nord, el Ple 

de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels regidors de les llistes de CDM, PP i EL 
PI,  i sis abstencions dels regidors de les llistes de UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, 
acorda designar el Sr. Martí Fornés, per la seva condició de batle president de la 
Corporació, i el Sr. Miquel Porquer. 

 
D) Com a representants de l’Ajuntament de Muro al Consorci de Promoció Turística 

Playa de Muro, el Ple de l’Ajuntament amb set vots a favor dels regidors de les 
llistes de CDM, PP i EL PI,  i sis abstencions dels regidors de les llistes de UIM, 
PSIB-PSOE i MÉS-APIB,  acorda designar el Sr. Miquel Porquer, el Sr. Juan 
Escalas, i el  Sr. Rafel Gelabert. 

 
E) Com a representant de l’Ajuntament de Muro al Consell Escolar de l’Institut 

d’Educació Secundària Albuhaira, el Ple de l’Ajuntament  amb set vots a favor dels 
regidors de les llistes de CDM, PP i EL PI,  i sis abstencions dels regidors de les 
llistes de UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, acorda designar la Sra. Margalida M. 
Forteza. 
 

F) Com a representant de l’Ajuntament de Muro al Consell Escolar del Col·legi Públic 
Guillem Ballester i Cerdó, el Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels regidors 
de les llistes de CDM, PP i EL PI,  i sis abstencions dels regidors de les llistes de 
UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, acorda designar la Sra. Margalida M. Forteza. 

 
G) Com a representant de l’Ajuntament de Muro al Consell Escolar del Col.legi Sant 

Francesc, el Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels regidors de les llistes de 
CDM, PP i EL PI,  i sis abstencions dels regidors de les llistes de UIM, PSIB-PSOE 
i MÉS-APIB, acorda designar la Sra. Margalida M. Forteza. 
 

H) Com a representant de l’Ajuntament de Muro a la Junta Rectora del Parc Natural de 
s’Albufera, el Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels regidors de les llistes 
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de CDM, PP i EL PI,  i sis abstencions dels regidors de les llistes de UIM, PSIB-
PSOE i MÉS-APIB, acorda designar el Sr. Antoni Serra. 
 

I) Com a representant de l’Ajuntament de Muro al Fons Mallorquí de Sol·lidaritat, el 
Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels regidors de les llistes de CDM, PP i 
EL PI,  i sis abstencions dels regidors de les llistes de UIM, PSIB-PSOE i MÉS-
APIB, acorda designar la Sra. Damiana Ramis. 

 
J) Com a membre a designar pel Ple a la Comissió de Nucli Històric i Catàleg, d’acord 

amb la norma 6.6.07 del Pla General d’Ordenació Urbana de Muro, el Ple de 
l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels regidors de les llistes de CDM, PP, EL PI i 
MÉS-APIB; i quatre abstencions dels regidors de les llistes de UIM i PSIB-PSOE, 
acorda designar el Sr. Sebastià  Riutort Taberner. 

 
K) Pel que fa al nomenament de representants dintre de la Comissió paritària 

d’interpretació i vigilància del Conveni col·lectiu del personal laboral i del Pacte del 
personal funcionari, el Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels regidors de les 
llistes de CDM, PP i EL PI; i sis abstencions dels regidors de les llistes de UIM, 
PSIB-PSOE i MÉS-APIB, acorda designar el Sr. Martí Fornés, el Sr. Juan Escalas i 
el Sr. Rafel Gelabert. 

 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor de la llista de MÉS-APIB, diu que sembla estrany 
que es doni compte dels decrets de delegacions als regidors després, amb posterioritat 
als nomenaments de representants en òrgans col.legiats. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, regidor de la llista de UIM, demana que les comissions 
informatives es reuneixin de manera més sovint. 
 
4T. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DEL BATLE EN MAT ÈRIA DE  
NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN, NOMENA MENT 
DE TINENTS DE BATLE I DELEGACIONS DE BATLIA.  
 
A petició del Sr. batle, el secretari de la Corporació intervé fent lectura dels següents 
decrets de Batlia: 
                              

<<RESOLUCIÓ  DE LA BATLIA. 
 
ASSUMPTE: NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA  JUNTA DE G OVERN 
LOCAL 
 
Atesa l’elecció de nou batle de la Corporació Municipal en la sessió plenària 
constitutiva que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015. 
 
Ateses les competències atribuïdes a la Batlia per l’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 23 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l’article 112.3 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
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RESOLC 
 
Primer. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro, com a òrgan col·legiat de 
caràcter necessari, queda integrada pel batle de la Corporació, el qual en serà el 
president, i els següents regidors:  
 

Sr. Miquel Porquer Tugores. 
Sra. Margalida Maria Forteza Bennasar. 
Sr. Juan Escalas Noceras. 
Sr. Antoni Serra Sastre. 
 

Segon. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro celebrarà les seves sessions 
ordinàries amb la periodicitat que determini el Ple de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Notificar aquest decret als regidors afectats, el qual desplegarà efectes des del 
dia següent a la seva signatura, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i al Tauler d’Edictes de la Corporació. 
 
Quart. Donar compte del present decret al Ple de l’Ajuntament, en virtut del que disposa 
l’article 23 de la Llei 20/2006, i l’article 38 del Reial Decret 2568/1986. 
 
Muro, 15 de juny de 2015.>> 
 

<<RESOLUCIÓ  DE LA BATLIA. 
 
Assumpte: NOMENAMENT   DE TINENTS DE BATLE. 
 
En virtut de les competències atribuïdes a aquesta Batlia pels arts. 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, amb la modificació donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril; 
article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, així com els arts. 41.3, 46, 47 i 52 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre 
(ROF), per la present. 
 
Atès el Decret de Batlia de data 15 de juny de 2015 relatiu a nomenament de membres 
de la Junta de Govern Local. 
 
                                                               R E S O L C: 
 
Primer.- Nomenar els tinents de batle, establint el següent ordre de prelació per a la 
substitució de la batlia i per a la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, 
enfermetat, impediment o vacant: 
 

- 1r. Tinent-Batle:  Sr. Miquel Porquer Tugores. 
- 2n. Tinent-Batle:  Sra. Margalida Maria Forteza Bennasar  
- 3r. Tinent-Batle:  Sr. Juan Escalas Noceras. 
- 4t. Tinent-Batle:  Sr. Antoni Serra Sastre. 

 
Segon..- Publicar la present Resolució al BOIB i donar-ne compte al proper Ple, 
notificant personalment als designats, sense perjudici de la seva efectivitat a partir del 



 7 

dia següent al de l'adopció de la present resolució. 
 
Muro, 15 de juny de 2015.>> 
 

<<RESOLUCIÓ DE LA BATLIA. 
 
Assumpte: DELEGACIONS QUE LA BATLIA CONFEREIX. 
 
En virtut de les competències atribuïdes a aquesta Batlia pels arts. 21.3 i 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, en  relació  als arts. 43, 44, 120 i 121 del R.D. 2568/1986 (ROF),  
per la present 
 
                                                                    R E S O L C: 
 
Primer.- Delegar en els Tinents de Batle i Regidors/es que es relacionen, l'exercici de 
les funcions pròpies de la competència d'aquesta Batlia, en els termes de l'art. 43 del 
R.D. 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), es a dir, són delegacions genèriques que 
suposen la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents, però sense incloure la 
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers:  
 
- Al 1r. Tinent de Batle, Sr. Miquel Porquer Tugores, les següents àrees: Cultura, 
Participació Ciutadana, Comerç i Mercats, Banda i Agrupacions Musicals, Relacions 
amb l’Església i altres Confessions Religioses, i Turisme i Zona Costanera. 
 
- A la 2na. Tinenta de Batle, Sra. Margalida Maria Forteza Bennasar, les següents àrees: 
Educació i Joventut, Aula d’Adults . 
 
- Al 3r. Tinent de Batle, Sr. Juan Escalas Noceras, les següents àrees: Urbanisme i 
Obres, Brigada d’Obres, Cementeri i Transports. 
 
- Al 4rt. Tinent de Batle, Sr. Antoni Serra Sastre, les següents àrees: Esports, Caseta de 
Capellans i Medi Ambient.  
 
- A la Regidora, Sra. Damiana Ramis Ramis, les següents àrees: Sanitat, Serveis 
Socials, Residència i Tercera Edat. 
 
- Al Regidor, Sr. José Juan Aguiló Ramis, les següents àrees: Festes i Policia Local. 
 
Segon.- Publicar la present Resolució al BOIB i donar-ne compte al proper Ple,  
notificant personalment als interessats, sense perjudici de la seva efectivitat a partir del 
dia següent al de l'adopció de la present resolució. 
 
                                            Muro, 15 de juny de 2015.>> 
 

<<RESOLUCIÓ DE LA BATLIA. 
 
Assumpte: DELEGACIONS QUE LA BATLIA CONFEREIX. 
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En virtut de les competències atribuïdes a aquesta Batlia pels arts. 21.3 i 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, en  relació  als arts. 43, 44, 120 i 121 del R.D. 2568/1986 (ROF),   
 
Una vegada delegades en el regidor Sr. José Juan Aguiló Ramis les àrees de Festes i 
Policia Local, mitjançant Resolució de data 15 de juny de 2015, per la present 
 
                                                                    R E S O L C: 
 
Primer.- Delegar en el Regidor que es relaciona, l'exercici de les funcions pròpies de la 
competència d'aquesta Batlia, en els termes de l'art. 43 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre (ROF), es a dir, són delegacions genèriques que suposen la direcció interna i 
la gestió dels serveis corresponents, però sense incloure la facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin a tercers:  
 
-   Regidor, Sr. José Juan Aguiló Ramis, la següent àrea: Protecció Civil. 
 
Segon.- Publicar la present Resolució al BOIB i donar-ne compte al proper Ple,  
notificant personalment als interessats, sense perjudici de la seva efectivitat a partir del 
dia següent al de l'adopció de la present resolució. 
 
                                            Muro, 17 de juny de 2015.>> 
 

<<DECRET DE BATLIA 
 
En virtut de les atribucions que per Llei em són conferides, especialment les 
assenyalades a l'article 23 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril i 52 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales RD 2568/86. 
 
Atès l’establert a l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
Atès l’establert a l’article 112 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales RD 2568/86 
 
DECRET 
 
 Primer. La Junta de Govern Local tendrà les següents atribucions:  
 
a) La assistència al Batle en l’exercici de les seves atribucions.  
b) Les atribucions, que aquesta Batlia de forma expressa delega i que a continuació, 

s’expressen:  
 
1). El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer 
gastos dentro de los límites de su competencia, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
2). Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y 
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para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas. 
 
3). Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización. 
 
4). Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas 
municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 
 
5). El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente 
al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 

6). Contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior 
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el 
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni 
la cuantía señalada.  

Asimismo la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de 
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, 
así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía 
indicados.  

c) Les atribucions que li atribueixin les Lleis. 
 
Segon. La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el proper dia 22 de juny 
de 2015, a les 8:30 hores, de conformitat amb el disposat a l’article 112-1 del ROFRJEL 
2568/86 de 28 de novembre.  
 
Tercer. De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que 
es celebri, i es publicarà al BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat del dia següent al 
de la present RESOLUCIO, d’acord amb l’article 23.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril i 52.4 
del ROFRJEL 2568/86 de 28 de novembre.  
                                             
Muro, 16 de juny de 2015.>> 
               
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
20’30 hores del dia 22 de juny de 2015, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


