
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Minuta 6/2018

SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 

Celebrada el dia 2 de juliol de 2018

En Benirredrà, província de València, i en el saló d’actes de l’Ajuntament, el dia 2 de 
juliol de dos mil divuit, a les vint hores i trenta minuts es reuneixen a fi de celebrar, 
en primera  convocatòria,  la  sessió  ordinària  del  Ple  d’aquest  dia,  per  a  la  que 
prèviament havien sigut convocats:

Sra. Alcaldessa-Presidenta
Dª Maria Dolores Cardona Llopis

Srs./es Regidors/es
D. Emilio Falquet Sesmero

Dª Elena Blanco Dols 
D. Marcos Gassó Matoses 
D. Silvia Climent Mascarell 

Dª Ruth Orengo Puig
Dª Luisa Julio Serisola 

D. José Ignacio Saldaña Moratal
D. Miquel Alèixit Romero

Srs./es Regidors/es ausents

-

Sra. Secretaria-Interventora
Dª Anna Moragues Sanfélix

Comprovat  que  existeix  quòrum  suficient  es  declara  oberta  la  sessió  amb  el 
següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1er.   Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Acta sessió extraordinaria 
plenari 18.04.2018; Acta sessió extraordinaria plenari 23.05.2018. 
2on. Aprovació d’un pla econòmic financer com a consequència de l’incompliment 
de la regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2017.
3er. Aprovació  de  l'Inventari  valorat  dels  béns  i  drets  que  constitueixen  el 
patrimoni de l’Ajuntament.

4rt. Aprovació de la modificació en la denominació de diversos carrers.
5è. Aprovació dels dies festius per a l’any 2019.
6è. Aprovació del conveni marc de col·laboració institucional entre l’Ajuntament 
de Benirredrá i el col·legi territorial d’arquitectes de valència.
7è. Donar  compte  de  la  remissió  d’informació  al  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions Públiques: execució trimestral i període mitjà de pagament.
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8è. Moció per al rebuig de la creació d’un producte panaeuropeu de pensions 
individuals (PEPP).
9è Despatx extraordinari
10è Control i fiscalització Òrgans de Govern.  

10.1.- Coneixement Resolucions Alcaldia.
10.2.- Correspondència i publicacions legals
10.3.- Precs i Preguntes.

1er.      Aprovació  de  les  actes  de  les  sessions  anteriors:     Acta  sessió 
extraordinaria  plenari  18.04.2018  ;    Acta  sessió  extraordinaria  plenari 
23.05.2018  . 

Llegits  els  esborranys  de  les  actes  anteriors  de  data  18.04.2018  i  23.05.2018; 
segons estableix l’article 36 del Reglament d’organització, Funcionament i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, i per la Presidència es pregunta si algun membre de la 
Corporació desitja formular observacions al respecte.

No produint-se cap observació,  l’Ajuntament  en Ple  per  unanimitat,  procedeix a 
l’aprovació de l’acta ressenyada, autoritzant-se la seua transcripció al llibre d’actes i 
remissió a la Delegació de Govern i Generalitat Valenciana.

2on.     A  provació  d’un  pla  econòmic  financer  com  a  consequència  de 
l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2017.

Vist  que  el  30  d'abril  de  l'any  en  curs,  va  ser  aprovada  mitjançant  Resolució 
d'aquest Ajuntament la liquidació pressupostària de l'exercici 2017, obtenint-se els 
següents resultats pel que fa a estabilitat pressupostària i regla despesa:

-  Compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària,  amb  una  capacitat  de 
finançament de 153.300,47 euros.
-  Incompliment  de  l'objectiu  de  la  regla  de  despesa,  en superar  la  despesa  no 
financera computable de l'exercici (759.991,20 euros) el límit de la regla de despesa 
(722.586,88 euros).

Atès que l'article 21 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), estableix:
 
1. En cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de 
deute públic o de la regla de despesa, l'Administració incomplidora de formular un 
pla econòmic-financer que permeta a l'any en curs i el següent el compliment dels 
objectius o de la regla de despesa, amb el contingut i  abast que preveu aquest 
article.

2. El pla econòmic-financer contindrà com a mínim la següent informació:

a) Les causes de l'incompliment de l'objectiu establert o, si escau, de l'incompliment 
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de la regla de despesa.

b)  Les  previsions  tendencials  d'ingressos  i  despeses,  sota  el  supòsit  que  no  es 
produeixen canvis en les polítiques fiscals i de despeses.

c) La descripció, quantificació i el calendari d'aplicació de les mesures incloses en el 
pla, assenyalant les partides pressupostàries o registres extra pressupostaris en què 
es comptabilitzaran.

d)  Les  previsions  de  les  variables  econòmiques  i  pressupostàries  de  les  quals 
parteix el pla, així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsions.
 
e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar el Pla econòmic financer que obra en l'expedient, elaborat d'acord 
amb les  exigències  de  l'article  21  de  la  Llei  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat 
pressupostària i  sostenibilitat financera, amb inclusió de variables econòmiques i 
pressupostàries  per  als  exercicis  2018  i  2019  en  matèria  d'estabilitat 
pressupostària, regla de despesa i deute.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

Primer.- Aprovar el Pla econòmic financer que obra en l'expedient, elaborat d'acord 
amb les  exigències  de  l'article  21  de  la  Llei  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat 
pressupostària i  sostenibilitat financera, amb inclusió de variables econòmiques i 
pressupostàries  per  als  exercicis  2018  i  2019  en  matèria  d'estabilitat 
pressupostària, regla de despesa i deute.

3er.    Aprovació de   l'Inventari valorat dels béns i drets que constitueixen el 
patrimoni de l’Ajuntament.

Vist que s’ha presentat davant la secretaria de la Corporació la relació de béns i 
drets inventariables, ressenyats per separat i segons la seua naturalesa, agrupats 
per categories,  i  indicant l'estat de conservació d'aquests,  la seua valoració i  la 
forma d'adquisició, preu i data; presentats els plànols de planta i alçat d'edificis i 
parcel·laris  que  determinen  la  situació,  fita  i  superfície  de  solars,  parcel·les  no 
edificades,  finques  rústiques;  presentats  documents  gràfics  dels  béns  històrics, 
artístics i de valor econòmic.

Realitzada la tramitació legalment establida i vist l'Informe de Secretaria de data 
27 de juny de 2018, s'eleva a al Plenari de la Corporació, la següent PROPOSTA 
D’ACORD :
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ACORD

PRIMER. Aprovar l'Inventari de béns i drets que corresponen a aquesta Entitat el 
resum del qual per epígrafs és el següent:

CATEGORIA EUROS
Immobles 7.315.099,58
Drets Reals 0,00
Mobles de caràcter  històric-artístic  o de 
considerable valor econòmic

0,00

Valores  mobiliaris,  crèdits  i  drets  de 
caràcter personal de la corporació

0,00

Vehicles 6.600,00
Semovientes 0,00
Mobles  no  compresos  en  els  anteriors 
enunciats

96.624,00

Patrimoni municipal del sol 0,00
TOTAL   7.418.323,58

SEGON. Remetre  còpia  íntegra  d'aquest  a  l'Administració  de  la  Comunitat 
Autònoma.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

PRIMER. Aprovar l'Inventari de béns i drets que corresponen a aquesta Entitat el 
resum del qual per epígrafs és el següent:

CATEGORIA EUROS
Immobles 7.315.099,58
Drets Reals 0,00
Mobles de caràcter  històric-artístic  o de 
considerable valor econòmic

0,00

Valores  mobiliaris,  crèdits  i  drets  de 
caràcter personal de la corporació

0,00

Vehicles 6.600,00
Semovientes 0,00
Mobles  no  compresos  en  els  anteriors 
enunciats

96.624,00

Patrimoni municipal del sol 0,00
TOTAL   7.418.323,58

SEGON. Remetre  còpia  íntegra  d'aquest  a  l'Administració  de  la  Comunitat 
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Autònoma.

4 rt.   Modificació en la   denominació   de diversos carrers.

Vista la proposta dels serveis tècnics municipals en relació amb la modificació en la 
numeració dels carrers del terme municipal de Benirredrà segons el següent detall:

NOMBRE CALLE Nº POLICIA 
ASIGNADO POR EL 

AYUNTAMIENTO

Nº QUE APARECE EN LA SEDE 
DEL CATASTRO

REFERENCIA CATASTRAL

C/GANDIA

7 1 c/PALMERAS2 pta 1 3465201YJ4136N0022XG

5 1 c/PALMERAS2 pta 2 3465201YJ4136N0023MH

3 1 c/PALMERAS2 pta 3 3465201YJ4136N0024QJ 

1 1 c/PALMERAS2 pta 4 3465201YJ4136N0025WK 

C/SENDA DE 
L’ALGAR 2A 1 c/LOS SAUCES pta 11 3365202YJ4136N0011IU

C/ELS SALZES 1 42 C/NOU EDIFICIO DE VIVIENDAS

PLAÇA DE 
L’OLIVERA 4 6

3366910YJ4136N0001PM

NOMBRE CALLE Nº POLICIA 
ASIGNADO POR EL 

AYUNTAMIENTO

Nº QUE APARECE EN LA SEDE 
DEL CATASTRO

REFERENCIA CATASTRAL

C/TRAMUNTANA

1 20
3165702YJ4136N0001FM 

3 10
3165702YJ4136N0002GQ 

5 8
3165904YJ4136N0001JM  

2 19
3164515YJ4136S0001XI 

4 17
3164508YJ4136S0001OI 

10 5
3265810YJ4136N0001OM

12 5
3265810YJ4136N0001OM

C/DE LA RONDA
31 4 EDIFICIO DE VIVIENDAS

16 16 C/DEL POU 3362401YJ4136S0001II 

C/LA FÀBRICA 18 4
3363202YJ4136S0001FI  

C/D’AUSIÀS 
MARCH

15 15 3362405YJ4136S0007RF

19 15 3362404YJ4136S0006JD

C/DEL POU
14 20

3362402YJ4136S0001JI 

16 8 RESIDENCIAL POLIESPORTIU
3362403YJ4136S0011PG 

C/LA SAFOR 2 4 3463525YJ4136S0001PI

C/QUINTER 3 3 C/LLARGUER
3165903YJ4136N0001IM 
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C/POADOR 12 12 RESIDENCIAL POLIESPORTIU 3362403YJ4136S0002RO

C/SANT LLORENÇ 12 10A
3464602YJ4136S0003YP

C/MITJA GALTA

3 7 C/LA CREU 3464811YJ4136S0001BI

7A 3 C/DEL FORN 3464816YJ4136S0001LI

13 11A 3464805YJ4136S0001HI 

15 13 3464804YJ4136S0001UI

15A 15 3464803YJ4136S0001ZI

NOMBRE CALLE Nº POLICIA 
ASIGNADO POR EL 

AYUNTAMIENTO

Nº QUE APARECE EN LA SEDE 
DEL CATASTRO

REFERENCIA CATASTRAL

C/BRAÇAL DE LA 
MUNTANYA

1 14I C/TRAMUNTANA 3265819YJ4136N0001ZM 

C/VAQUERIA

1
1 c/3PALMERAS PTA 23 3465201YJ4136N0020BD

3
1 c/3PALMERAS PTA 22 3465201YJ4136N0019XG

5
1 c/3PALMERAS PTA 21 3465201YJ4136N0018ZF

7
1 c/3PALMERAS PTA 20 3465201YJ4136N0017BD  

C/VILA 
D’ONTINYENT

1 1 C/ACEQUIA EDIFICIO DE VIVIENDAS

5 5 PLAÇA OLIVERA 3366909YJ4136N0001TM 

4 3 c/PALMERAS1 pta 24 3465201YJ4136N0021ZF

6 2 c/PALMERAS2 pta 14 3465201YJ4136N0010DY

8 2 c/PALMERAS2 pta 15 3465201YJ4136N0011FU

10 2 c/PALMERAS2 pta 16 3465201YJ4136N0012GI

12 2 c/PALMERAS2 pta 17 3465201YJ4136N0013HO

14 2 c/PALMERAS2 pta 17 B 3465201YJ4136N0016LS   

16 2 c/PALMERAS2 pta 18 3465201YJ4136N0014JP

18 2 c/PALMERAS2 pta 19 3465201YJ4136N0015KA

20 2 c/PALMERAS2 pta 13 3465201YJ4136N0009GI  

22 2 c/PALMERAS2 pta 12 3465201YJ4136N0008FU

24 2 c/PALMERAS2 pta 11 3465201YJ4136N0007DY 

26 2 c/PALMERAS2 pta 10 3465201YJ4136N0006ST

28 2 c/PALMERAS2 pta 9 3465201YJ4136N0005AR

30 2 c/PALMERAS2 pta 8 3465201YJ4136N0004PE  

32 2 c/PALMERAS2 pta 7 3465201YJ4136N0003OW

34
2 c/PALMERAS2 pta 6 3465201YJ4136N0002IQ

36
2 c/PALMERAS2 pta 5 3465201YJ4136N0001UM
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Realitzada  la  tramitació  legalment  establerta  i  vist  l'Informe de Secretaria, i de 
conformitat  amb el  que  es  disposa  en  l'article  75  del  Reglament  de  Població  i 
Demarcació Territorial  de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1690/1986, 
d'11 de juliol s'eleva al Ple de la Corporació, la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. Aprovar la modificació en la numeració de la llista de carrers municipals, 
d’acord amb la part expositiva d’aquest acord.

SEGON. Aprovar el plànol complet de carrers del municipi, amb les denominacions i 
numeracions definitives, d’acord amb el document annex i l’informe de la tècnic 
municipal. 

TERCER. Sotmetre  la  modificació  a  informació  pública  per  termini  de  vint  dies 
mitjançant  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i  en  la  seu  electrònica 
d'aquest Ajuntament a fi que els veïns puguen examinar l'expedient i formular les 

al·legacions que estimen convenients.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

PRIMER. Aprovar la modificació en la numeració de la llista de carrers municipals, 
d’acord amb la part expositiva d’aquest acord.

SEGON. Aprovar el plànol complet de carrers del municipi, amb les denominacions i 
numeracions definitives, d’acord amb el document annex i l’informe de la tècnic 
municipal. 

TERCER. Sotmetre  la  modificació  a  informació  pública  per  termini  de  vint  dies 
mitjançant  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i  en  la  seu  electrònica 
d'aquest Ajuntament a fi que els veïns puguen examinar l'expedient i formular les 

al·legacions que estimen convenients.

5è  .    Aprovació dels dies festius per a l’any 2019.

A fi d’elaborar el calendari laboral per l’any pròxim i pel que fa a les  festes 
laborals de caràcter local, de conformitat amb el que estableix l'article 37.2 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Tex Refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb l’article 46 del Reial Decret 
2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la Jornada de Treball, Jornades 
Especials i Descans i donat que es confereix a les Corporacions Locals respecte 
de  la  possibilitat  d'establir  dos  festes  locals  amb  caràcter  retribuït  i  no 
recuperable.

Vist quant antecedeix i de conformitat amb el que estableix  l’article 175 del 
Reial  Decret 2568/1986,  de 28 de novembre, pel  que s’aprova el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals,  s'eleva al 
Plenari de la Corporació,  la següent PROPOSTA D’ACORD :
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Primer.- Fixar com a festes locals en el municipi de Benirredrà per l’any 2019 
els dies 29 d’abril festivitat de Sant Vicent Ferrer i 4 d’octubre festivitat de Sant 
Francesc de Borja.

Segon.- Comunicar el present acord al Servei Territorial de Treball i Economia Social 
i emprenedoria de Valencia.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

Primer.- Fixar com a festes locals en el municipi de Benirredrà per l’any 2019 
els dies 29 d’abril festivitat de Sant Vicent Ferrer i 4 d’octubre festivitat de Sant 
Francesc de Borja.

Segon.- Comunicar el present acord al Servei Territorial de Treball i Economia Social 
i emprenedoria de Valencia.

6è.         Aprovació  del    conveni  marc  de  col·laboració  institucional  entre 
l’Ajuntament  de  Benirredrá  i  el  col·legi  territorial  d’arquitectes  de 
valència.

Vist el Conveni Marc de col·laboració institucional entre l’Ajuntament de Benirredrá i 
el col·legi territorial d’arquitectes de valència. 

Vist que d’aquest conveni no es deriva cap contraprestació econòmica,  s'eleva al 
Ple de la Corporació, la següent PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar  el  text  del  Conveni  Marc  de  col·laboració  institucional  entre 
l’Ajuntament de Benirredrà i el col·legi territorial d’arquitectes de valència, el text 
complet del qual s’insereix a continuació, i autoritzar a l’Alcaldessa tan àmpliament 
com en dret siga necessari per a la signatura dels documents que permeten dur a 
terme aquest acord.

“REUNITS

D’una part, Maria Dolores Cardona Llopis , Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de 
Benirredrá.

I, d’una altra, D. Mariano Bolant Serra, President del Col·legi Territorial d’Arquitectes 
de València. Intervé en nom i representació d’aquest, en exercici de les atribucions 
que li confereixen els Reglaments pels quals es regeix la referida entitat.

Ambdues  parts,  segons  intervenen  i  en  la  representació  que,  respectivament 
posseeixen, es reconeixen plena capacitat per a la formalització del present conveni 
i, a aquest efecte
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EXPOSEN

I. De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, l’Ajuntament de Benirredrá és una administració 
pública de caràcter territorial, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i 
plena capacitat per al compliment dels seus fins. Per a la gestió dels seus 
interessos i  en l’àmbit  de les seues competències,  pot  promoure  tot  tipus 
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribuïsquen a satisfer les 
necessitats i aspiracions e la comunitat veïnal.

II. Al  seu torn,  el  Col·legi  Territorial  d’Arquitectes de València,  d’ara endavant 
CTAV, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat per al compliment de les seues finalitats, tal com estrableixen els 
seus Estatuts reguladors y Reglaments (publicats en el DOV núm. 3888, de 
data 29/11/2000).

III. En el marc normatiu esmentat, Ajuntament i Col·legi Territorial d’Arquitectes 
estan  legítimament  interessats  en  la  millora  de  la  ciutat  de  Benirredrá, 
l’entorn urbà i la potenciació d’una arquitectura i planejament presidits per la 
qualitat i la sostenibilitat, elements determinants de la subscripció d’aquest 
conveni marc; a aquest efecte, ambdues parts escometran, de comú acord, 
accions que redunden en l’interés dels ciutadans del municipi.

Sobre la base de tot açò anterior i als efectes expressats, ambdues part formalitzen 
el present document, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Aquest conveni té caràter d’Acord Marc de col·laboració institucional, en 
matèria d’Urbanisme i Arquitectura, entre l’Ajuntament de Benirredrá i el Col·legi 
Territorial  d’Arquitectes  de València,  a  l’empara  del  que  preveu  l’article  47  i 
següents de la Llei 39/2015 de d´1 d´cotubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SEGONA.  Com a conseqüència  d’aquest  conveni  marc,  ambdues institucions es 
comprometen a una recíproca col·laboració en tots els objetius que siguen d’interès 
comú,  així  com  a  la  comunicació  de  les  informacions  conduents  a  la  seua 
consecució.

TERCERA. Dins de l’esperit d’aquest conveni marc s’instrumentaran els convenis 
sectorials que siguen pertinents, com annexes, en els quals es determinarà el grau 
de participació necessària en atenció a les circumstàncies que aconsellen la seua 
subscripció.

QUARTA.  El  Col·legi  Territorial  d’Arquitectes  de  València  podrá  facilitar  a 
l’Ajuntament de Benirredrá tot el que necessite per als convenis pertinents, i en 
aquest  sentit  podrà  realizar  les  tasques  d´assesorament  tècnic  en  matèria  de 
regeneració urbana i  rehabilitació edificatòria així com aportar suggeriments en 
matèria d’ estratègies de rehabilitació urbana, accesibilitat i eficiència energética 
que estiguen portant-se a cap per l´Ajuntament.
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En concret es podrá signar el corresponent Acord de Col.laboració que permeta la 
implantació del Informe d´Avaluació dels edificis previst a l´article 180 LOTUP en 
aquells  edificis  destinats  a  habitatge  residencial  col.lectiu  amb  una  antigüitat 
superior als cinquanta anys.

Així mateix i en els suposits que es demanem per l´Ajuntament es podrá sol.licitar l
´assistència  corresponent  en  l´elaboració  de  plecs  de  prescripcions  tècniqes 
corresponents  a  l´elaboració  de  Concursos,  Avantsprojectes,  Plans  directors,  i 
Instruments de Planejament urbanístic i gestió que puguen desenvoluparse en la 
ciutat.

Finalment i en el marc dels concursos de projectes previstos en la Llei 9/2017 per la  
que s´aprova la Llei de Contractes del Sector Públic  l´Ajuntament de Benirredrá 
podrá sol.licitar, de conformitat amb l´art. 187 la participació d´un membre de l
´esmentat Col.lege com a membre dels corresponents Jurats de selecció així com la 
col-laboració en la redacció  de plecs de concursos.

CINQUENA. El present Conveni de col·laboració tindrà una duració inicial d’un (1) 
any i entrarà en vigor en la data en què es signe. No obstant això, es considerarà 
prorrogat tàcitament de forma anual,  si  cap de les parts ho denuncia,  amb una 
antelació mínima de tres mesos al venciment del termini inicial o de qualsevol de 
les  seues  pròrrogues;  s’haurà  de  comunicar  aquesta  circumstància  per  escrit, 
mitjançant carta certificada i amb justificant de recepció.
El termini  màxim de vigència del Conveni,  incloses les possibles pròrrogues que 
puguem acordar-se, no podrà excedir els quatre (4) anys.

SISENA.  L’Ajuntament  de  Benirredrá  i  el  Col·legi  Territorial  d’Arquitectes  de 
València  acorden  la  creació  d’una  Comissió  Mixta  de  Seguiment  del  Conveni, 
integrada  por  dos  (2)  representants  de  cada  una  de  les  parts,  els  quals  seran 
designats pels òrgans competents respectius.
L’objectiu de la Comissió serà coordinar i  realitzar el seguiment de les activitats 
exercides en l’àmbit del present Conveni, així com canalitzar propostes d’actuació 
que puguen redundar en benefici d’ambdues parts.
La dita Comissió es reunirà periòdicament en la forma i el temps que s’establisca 
per ambdues parts i a les seues sessions podran assistir altres persones y/o entitats 
que, per la seua naturalesa i vinculació amb l’objecte del Convenio, es considere 
convenient.
Ambdues parts  reconeixen a aquesta  Comissió  com a  vàlida  per  a  realitzar  les 
funcions  de  seguiment,  coordinació  i  control,  així  com per  a  resoldre  qualsevol 
controvèrsia que puga sorgir, tant en la interpretació com en l’aplicació del present 
Conveni.

SETENA. Seran causes d’extinció del present Conveni les següents:
- Expiració del termini (inicial o de pròrroga) per al qual va ser subscrit.
- Mutu acord d’ambdues parts.

L’extinció d’aquest conveni haurà de concretar els efectes del convenis subscrits en 
desenvolupament d’aquest que estiguen vigents en aqueix moment.

HUITENA.  Ambdues  parts,  per  a  qüestió  derivada  de  la  interpretació  o  de 
l’incompliment del present conveni que no haja estat resolta en la Comissió Mixta 
de Seguiment, se sotmeten expressament als tribunals amb jurisdicció a Benirredrá, 
amb renúncia a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls.”
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Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

Primer.- Aprovar  el  text  del  Conveni  Marc  de  col·laboració  institucional  entre 
l’Ajuntament de Benirredrà i el col·legi territorial d’arquitectes de valència, el text 
complet del qual s’insereix a continuació, i autoritzar a l’Alcaldessa tan àmpliament 
com en dret siga necessari per a la signatura dels documents que permeten dur a 
terme aquest acord.

7è.         Donar compte de la remissió d’informació al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions  Públiques:  execució  trimestral  i  període  mitjà  de 
pagament.

Es dona compte al Plenari de la remissió al Ministeri d’hisenda i Administracions 
Públiques  per  mitjans  telemàtics  de  data  30  d’abril  de  2018  de  la  següent 
informació: 

* Període mig de pagament. 1er.trimestre de 2018. El qual es de -4,08 dies. 

8è.         Moció per al  rebuig de la  creació  d’un producte panaeuropeu de 
pensions individuals (PEPP).

La Sra. Alcaldessa explica la moció que s’incereix de forma literal a continuació:

“Moción del Ayuntamiento de Benirredrà para dirigirse al Gobierno Español y a los 
grupos  Parlamentarios  Europeos  en  la  Comisión  Europea  para  que  rechace  la 
creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) propuesta 
por la Comisión Europea.

Exposición de motivos:

En junio de 2017 la Comisión Europea (CE) remitió al Parlamento Europeo (PE) una 
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto 
paneuropeo de pensiones individuales (PEPP). De la propuesta se deduce que:

1- El PEPP tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales 
europeo dentro del "Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado 
de capitales de septiembre de 2015" La propuesta de la CE afirma que "Un mercado 
de pensiones europeo de 'tercer  pilar'  de  mayor  tamaño impulsaría  también el 
aporte de fondos de inversores institucionales".  El  PEPP no es,  por  lo tanto,  un 
instrumento de protección social, sino un mecanismo de acumulación de capitales.

2- La CE renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes, "el 
Informe sobre la adecuación de las pensiones de 2015 concluyó que el aumento de 
los  ahorros  adicionales  ...  destinados  a  la  jubilación  podría  ...  mitigar  las 
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repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos 
Estados miembros... las pensiones complementarias podría desempeñar un papel 
clave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones públicas 
puedan ser inadecuadas".

3- Para promover la suscripción del PEPP la CE exige que se establezcan en los 
Estados miembros desgravaciones fiscales, "A fin de animar a los Estados miembros 
a conceder una desgravación fiscal a los PEPP, la Comisión ha adoptado, junto con 
la  presente  propuesta,  una  Recomendación  sobre  el  tratamiento  fiscal  de  los 
productos de pensiones individuales, incluido el producto paneuropeo de pensiones 
individuales".  Las  desgravaciones  fiscales  por  las  aportaciones  a  los  planes  de 
pensiones  individuales  son  muy  regresivas.  Las  trabajadoras  y  trabajadores  de 
salarios bajos no pueden destinar ninguna cantidad a planes de pensiones y por lo 
tanto no desgravan. Son los perceptores de altos salarios y rentas del capital los 
que pueden realizar grandes aportaciones y desgravar.

4- El PEPP abre un enorme espacio para la valorización del capital financiero. El 
valor de mercado de las pensiones individuales es de 0,7 billones de euros. La CE 
calcula que, sin la introducción del PEPP, aumentará hasta l,4 billones en 2030 y, de 
introducirse el PEPP, hasta 2,1 billones. Su principal objectivo no es garantizar unas 
pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores en la edad de la jubilación, 
sino como la Propuesta repite una y otra vez, "Obtener más capital y canalizarlo 
hacia inversiones europeas a largo plazo en la economía real". Sin embargo, debería 
ser el  sector público,  a través de un presupuesto europeo mucho mayor que el 
actual,  el  responsable  de  decidir  y  ejecutar  las  inversiones  necesarias  para  la 
economía  y la  sociedad europeas,  por  ejemplo,  para la  transición a  un sistema 
energético descarbonizado.

5- La Comisión Europea (CE) enmarca el PEPP en la promoción de la innovación 
financiera,  "promover  un  entorno  que  estimule  la  innovación  en  el  sector  de 
productos  financieros  ...  lo  cual  puede  contribuir  a  su  vez  a  la  prestación  de 
pensiones adecuadas, seguras y sostenibles". Debemos recordar que la innovación 
financiera estuvo en el origen de la crisis financiera que explotó con violencia en 
2007 provocando en las economías de los países capitalistas desarrollados la mayor 
crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la innovación 
financiera no garantizará pensiones seguras, sino que contribuirá a la acumulación 
de  capitales  en  busca  de  valoración  y  a  la  inestabilidad  financiera  que  se 
desencadenó a partir  de los procesos de financiación de la economía capitalista 
mundial.  El  despropósito  y  la  irresponsabilidad  llega  al  máximo  cuando  la  CE 
sugiere  la  inversión  en  "instrumentos  derivados"  de  altísimo  riesgo  y  que 
contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de las 
crisis financieras.

6- La CE explica que el PEPP permitirá "garantizar que los consumidores sean 
plenamente conscientes de los elementos clave del producto". La rentabilidad, o la 
falta de rentabilidad, de los productos financieros es esencialmente incierta. Hace 
falta recordar que en el origen de la crisis de 2007 está la creación y venta de 
productos  financieros  complejos  construidos  sobre  hipotecas  subprime.  Las  tres 
grandes  agencias  de  calificación,  Standar&Poor's,  Moody's  y  Fitch,  les  habían 
adjudicado a esos productos la calificación de AAA,  máxima solvencia,  semanas 
antes de que su valor se redujese a O. Alan Greenspan, presidente entonces de la 
Reserva Federal y máximo gurú de las finanzas mundiales, reconoció "aunque era 
consciente de que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni 
idea de lo significativas que habían llegado a ser hasta demasiado tarde". Con estos 
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antecedentes  pretender  que  las  trabajadoras  y  trabajadores  "sean  plenamente 
conscientes de los elementos clave del producto" y de los riesgos que corren solo 
puede ser incompetencia o cinismo.

7- La CE enumera los promotores del PEPP, "bancos, compañías de seguros, 
gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión". De 
aprobarse  por  el  PE  el  PEPP,  se  producirá  un  desvío  de  posibles  cotizaciones 
sociales que podrían aumentar los ingresos de los sistemas públicos de pensiones a 
empresas privadas que obtendrán importantes beneficios.

Acuerdos

Por todo esto solicitamos a la Corporación Municipal de este Ayuntamiento a que:

Acuerde dirigirse a la Comisión Europea para que retiren la propuesta del PEPP.

Acuerde dirigirse al Gobierno Español para que proponga y apoye la retirada de esta 
propuesta en el Consejo Europeo.

Acuerde dirigirse a los Grupos Parlamentarios para que rechacen esta propuesta de 
reglamento cuando salga a debate.

Acuerde dirigirse al Gobierno Español y a los Grupos Parlamentarios de la Comisión 
Europea para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los sistemas 
públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes.

Acuerde dirigirse al Gobierno Español y a los Grupos Parlamentarios de la Comisión 
Europea para que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales de las 
aportaciones a los fondos de pensiones privados.

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès a votació el text de la moció  , el Ple de la 
Corporació  per unanimitat aprova la moció.

9è          Despatx extraordinari

9.1 Moció sobre la problemàtica del porc senglar a la Safor

L’alcaldessa sotmet a votació la inclusió de la Moció  com a punt extraordinari  , i el 
Ple de la Corporació  per unanimitat acorda la seua inclusió en l’ordre del dia :

“MOCIÓ SOBRE LA PROBLEMÀTICA DEL PORC SENGLAR A LA SAFOR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Presentem  aquesta  moció  perquè  tots  els  pobles  de  la  comarca  de  la  safor,  
representats en la Mancomunitat de la Safor, estudiem i participem a fi de trobar  
solució a aquest problema cinegètic dels porcs senglars (javalins).
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Després de nombroses queixes de llauradors, conductors i veïns en general afectats  
d'una o altra manera pels mals ocasionats per la plaga dels porcs senglars al llarg  
de  tota  la  comarca,  tant  en  les  poblacions  d'interior  com  en  les  de  la  costa,  
necessitem fer arribar a la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, així com a la  
Delegació del Govern d’Espanya, aquestes reivindicacions.

Aquests animals vivien al seu hàbitat natural que eren les nostres serres; després  
dels incendis, aquests animals van trobar en les parcel·les abandonades i llits de  
rius perduts, el seu lloc on viure sense depredadors i amb abundant menjar. Les  
seues cries no coneixen un altre hàbitat. 

CREIXEMENT EXPONENCIAL

Pel que fa a l'evolució d'espècies com el porc senglar, que junt amb el conill són de  
les més danyoses per al sector agrari,  l'augment de la seua població seria d'un  
112%.  En  una  sola  nit  són  capaços  d'arrasar  explotacions  senceres  de  cítrics,  
hortalisses  i  fruiters,  a  més  d'ocasionar  serioses  destrosses  en  la  fusta  de  
l'arbratge, en instal·lacions de reg gota a gota i en altres infraestructures.

DESCRIPCIÓ I BIOLOGIA: L'ESPÈCIE

El porc senglar habita en gran diversitat d'ecosistemes on trobe aigua, menjar i una  
vegetació prou elevada per poder alimentar-se.

Els porcs senglars de la Comunitat Valenciana són molt pareguts al porc ibèric, amb  
femelles  que  no  solen  superar  els  50  quilograms  i  mascles  que  ocasionalment  
superen els 100 quilograms.

De moviments nocturns, durant el dia reposen en els seus amagatalls. La maduresa  
sexual es produeix en ambdós sexes quan els  exemplars aconsegueixen els  40  
quilograms de pes (al voltant de l'any d'edat). Els naixements es produeixen entre  
els  mesos de desembre i  juny,  durant  la gestació  120 dies  (2-6 cries  per part,  
segons l'edat de la femella).

Les  ventrades  solen  ser  de  tres  o  quatre  cries,  encara  que  poden  ser  més  
nombroses. A més a més, cal considerar que les femelles poden ser fèrtils a partir  
de  l'any.  A  tot  açò cal  afegir  l'encreuament  amb el  porc  vietnamita,  “cerdolí  o  
jabamita”. Per tant, l’espècie de recent aparició en la nostra fauna que resulta de  
l'encreuament  del  porc  vietnamita amb el  porc  senglar,  ha adquirit  la  capacitat  
reproductiva dels porcs fins a 16 cries a l'any.

A la comarca de la Safor,  a partir d'enquestes,  les densitats mitjanes arriben al  
voltant de 5 ex/km2, amb màxims que superen els 20 ex/km2. Per tant, en aquests 
moments 2018, podríem estar en una densitat molt major.

SITUACIÓ ACTUAL

Agricultors i caçadors atribueixen la sobrepoblació d'algunes espècies de fauna a  
l'abandó de les terres agrícoles, l'augment de la massa forestal, la disminució del  
nombre de caçadors «i amb les dures restriccions i limitacions que han d'afrontar a  
l'hora d'exercir la seua activitat, la incidència de la sequera i els incendis forestals  
que empobreix el seu hàbitat natural i obliga els animals a baixar a les zones de  
cultiu a la recerca d'aigua i menjar».

Els caçadors de la Comunitat Valenciana comencen a estar farts de trobar-se amb  
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aquesta nova espècie híbrida i també amb els porcs vietnamites, perquè «al ser  
races invasores, no es poden tocar», es queixa Raúl Esteban, de la Federació de  
Caça. Tan sols si es presenta una denúncia per danys i hi ha un informe previ de  
l'Agència  Mediambiental  de  la  Generalitat,  en  aquests  casos  s'autoritza  
excepcionalment a disparar-los.

Les  principals  organitzacions  agràries  valencianes  –AVA-ASAJA  i  la  Unió  de  
Llauradors–,  la  Federació  de  Cooperatives  Agroalimentàries  de  la  Comunitat  
Valenciana i  la Federació de Caça han denunciat  l'impacte de la fauna salvatge  
sobre la producció agrària,  que xifren en 26 milions d'euros,  i  han reclamat un  
major control de les espècies responsables d'aquests danys.

A Espanya es calcula que poden produir-se entorn d'uns 14.000 accidents de trànsit  
a l'any, al  seu torn el  50 % dels conductors va patir  una situació de risc en la  
conducció en relació a un animal en la via o una altra circumstància semblant, i el  
6% va estar implicat en algun tipus de sinistre de trànsit.

Quant a les espècies que provoquen més aquests tipus de sinistres i segons dades  
publicades en els últims anys per la DGT, el nombre més gran d'accidents de trànsit  
es produeixen per porcs senglars.”

El  Plenari  de  la  Mancomunitat  de  Municipis  de  la  Safor,  sense  debat  i  amb  
l’abstenció
del Sr. alcalde de l’ajuntament de Bellreguard, adopta el següent acord:

PRIMER.  Instar  a  la  Conselleria  d’Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i  
Desenvolupament  Rural,  així  com  a  la  Delegació  del  Govern  de  la  Comunitat  
Valenciana per a l’adopció de les següents mesures:
 

 Permetre canvis normatius que faciliten el control de les espècies invasores  
dels cultius, així com ajudes econòmiques tant per a instal•lar mecanismes  
de  control  com els  anomenats  pastors  elèctrics  –tanques  electrificades–,  
com per a compensar, tan sols en part, les creixents pèrdues que pateixen  
els agricultor.

 La creació d’un pla estratègic per poder detenir aquest problema, la creació
d’un fòrum, on totes les administracions implicades afronten i estudien com 
afrontar aquesta plaga.

 La Declaració de Zona d'Emergència Cinegètica, semblant a la plaga dels  
conills a la comarca de la Vall d'Albaida.

 La neteja de terrenys rústics abandonats, llits dels rius i barrancs.

 Senyalització  de  carreteres  comarcals  i  veïnals  indicant  el  pas  d'aquests  
animals.

 Esterilització de mascles per reduir les poblacions.

 Atorgament  d’ajudes  als  caçadors,  com  ara  l’ampliació  d’horaris  i  
temporades per a la seua caça, ajudes al pagament d’assegurances, donar  
solució  al problema de la gran quantitat de cossos morts d’aquests animals,  
pagament o subvenció de les analítiques, etc.

Aquest Pla Estratègic seria el primer pas per saber a cada administració com arriba  
en les seues competències i com cada una d'elles podria afrontar aquest problema  
que és de tots.
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SEGON. Instar als ajuntaments mancomunats a donar suport a la primera proposta  
d’acord i posterior remissió de la mateixa a les administracions esmentades.

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès a votació el text de la moció  , el Ple de la 
Corporació  per unanimitat aprova la moció.

9.2  Adhesió  a  la  declaració  d’oci  educatiu  “Ens  reunim amb uns 
altres valors”

L’alcaldessa sotmet a votació la inclusió de l’a  dhesió a la declaració d’oci educatiu 
“Ens  reunim  amb  uns  altres  valors”    com  a  punt  extraordinari  ,  i  el  Ple  de  la 
Corporació  per unanimitat acorda la seua inclusió en l’ordre del dia :

Vista la Resolució d’Alcaldia 2018/0281, que quedarà redactada tal qual s’insereix a 
continuació:

Vista la Resolució de 28 de maig de 2018, del director general de l’Institut Valencià 
de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les  ajudes a entitats locals per a 
desenvolupar programes de joventut durant l’any 2018,

En ús de les facultats que m'atribueix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i d’acord amb l’article 22 de la mateixa 
llei, per la present, VINC EN RESOLDRE:

PRIMER: Sol·licitar a l’Institut Valencià de la Joventut la realització del programa 
municipal de joventut CREAR JOVES BENIRREDRÀ per a l’any 2018, amb un 
pressupsot de 8.000,00 €.

SEGON: Que l’Ajuntament de  Benirredrà s’adherisca a la  Declaració d'Oci 
Educatiu: “Ens reunim amb uns altres valors”, per tal de fomentar que 
els espais municipals i les activitats adreçades a la infància, l’adolescència i la 
joventut que s’hi desenvolupen puguen garantir l’educació en valors.

TERCER: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima  sessió 
ordinària que es celebre.

QUART: Comunicar el present acord a l’Institut Valencià de la  Joventut (IVAJ) als 
efectes escaients.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

Primer.- Que l’Ajuntament de  Benirredrà s’adherisca a la  Declaració d'Oci 
Educatiu: “Ens reunim amb uns altres valors”, per tal de fomentar que 
els espais municipals i les activitats adreçades a la infància, l’adolescència i la 
joventut que s’hi desenvolupen puguen garantir l’educació en valors.
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9.3 Ratificació de la Resolució d’Alcaldia 2018/0251, per la qual s’aprova 
una subvenció a l’Associació Alma de acero.

L’alcaldessa sotmet a votació la inclusió de    Ratificació de la Resolució d’Alcaldia 
2018/0251, per la qual s’aprova una subvenció a l’Associació Alma de acero   com a 
punt extraordinari  , i el Ple de la Corporació  per unanimitat acorda la seua inclusió 
en l’ordre del dia :

RESOLUCION DE ALCALDÍA 

APROBANDO SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ALMA DE ACERO

Con el fin de colaborar en el funcionamiento y actividades de la Asociación Alma de 
Acero,  el  Ayuntamiento  de  Benirredrà  pretende  hacer  una  aportación  a  dicha 
entidad.

El régimen jurídico de las subvenciones de este Ayuntamiento está regulado en la 
ley 38/2003 General de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006.

Establece  el  artículo  22  de  la  Ley  General  que  excepcionalmente  se  pueden 
conceder de forma directa subvenciones en que se acreditan razones de interés 
público social, económico o humanitario. Igualmente el artículo 34 del texto legal 
señala que cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique podrán realizarse 
pagos a cuenta o anticipos.  La gestión y participación de las subvenciones está 
regulada en los artículos 29 a 33 de la Ley y 68 a 87 del Reglamento.

Por  todo  ello  esta  Alcaldía  en  ejercicio  de  sus  competencias  en  materia  de 
ordenación de pagos,

R E S U E L V E

PRIMERO.- Conceder y abonar a la Asociación Alma de Acero una subvención de 
50 euros para colaborar en los gastos del patrocinio de sus actividades, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 337/480 del Presupuesto 2018.

SEGUNDO.- Esta  subvención  está  sujeta  a  la  legislación  en  materia  de 
subvenciones, Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre (BOE del 
18) y Reglamento aprobado por RD 887/2006 de 21 de julio (BOE del 25), por lo que 
el  beneficiario  deberá justificar  los  gastos  realizados  con cargo a las  mismas y 
conservar las facturas y justificantes a disposición de la Intervención Municipal y del 
Tribunal de Cuentas.

TERCERO.-  Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma se 
puede interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Valencia 
en el plazo de dos meses a partir de su notificación. Potestativamente se puede 
interponer recurso administrativo ante la Alcaldía en el plazo de un mes también a 
partir de la notificación.
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CUARTO.- Dar cuenta a la Intervención y Tesorería municipales para que se haga el 
abono en la cuenta de la entidad beneficiaria. 

QUINTO.- Ratificar esta Resolución en la próxima sesión plenaria.

Finalitzat  el  torn  d’intervencions  i  sotmès  el  punt  a  votació,  el  Plenari  de  la 
Corporació per unanimitat dels membres assistents acorda:

Primer.-  Ratificació de la Resolució d’Alcaldia 2018/0251, per la qual s’aprova una 
subvenció a l’Associació Alma de acero.

10è        Control i fiscalització Òrgans de Govern.  

10.1.- Coneixement Resolucions Alcaldia.

Es dona compte de les Resolucions d’Alcaldia des del núm. 2018-120 al núm. 
2018-288.

Es  dona  compte  dels  Registres  d’entrada  des  del  núm.  2018/319  al  núm. 
2018-784.

10.2.- Correspondència i publicacions legals

10.3.- Precs i Preguntes.

El Sr. Miquel Aleixit pregunta pel tema de les Inversions Financerament Sostenibles, 
per si ja es te alguna idea de les obres a dur a terme, i per si poguera posar-se en 
funcionament un procés de pressupostos participatius. La Sra. Alcaldessa li respon 
que encara no es sap i que es un tema que han de comentar en els serveis tècnics 
per tal d’estudiar-ho, però que per les dates en les que ens trobem no serà possible 
fer els pressupostos participatius, si bé es convocarà el consell ciutadà per recollir 
les propostes que aquest vullga fer.

El  Sr.  Miquel  Aleixit  comenta  si  en  l’Ajuntament  també  s’està  tenint  tant  de 
problema amb la nova llei de contractes, sobre tot pel tema dels contractes menors, 
a lo que la Sra. Alcaldessa li respon que sí, i que en un Ajuntament menut amb tant 
poc personal aquestes obligacions es noten moltíssim.

La Sra. Luisa Juliol pregunta pel canvi de policia, i la Sra. Alcaldessa li respon que no 
s’havia comentat abans perquè ha estat una decisió voluntària del propi policia, al 
eixir un altra plaça en altres municipi que li interessava més pel tema horari i sou, el 
que ara  s’està  treballant  des  de  l’Ajuntament  es  cobrir  les  places el  més aviat 
possible.

La Sra. Alcaldessa pren la paraula per manifestar l’agraïment al Benirredrà CF per 
l’organització del torneig benèfic i per l’aportació de a l’associació Pequeño deseo, i 
a tots els membres de l’Associació esportiva pel treball que han fet per poder dur a 
terme aquest torneig un altre any.

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Per  últim,  la  Sra.  Alcaldessa,  en  el  seu  nom i  en  el  de  tota  la  Corporació  vol  
traslladar  l’agraïment  al  treballador  Miguel  Aleixit  Femenia  per  tots  els  anys de 
servei  i  per la seua disposició i  bon fer durant tot  aquest temps,  ja que durant 
aquest mes de juliol causarà baixa per jubilació.

I no havent més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa-Presidenta ordena alçar la 
sessió a les vint i una hores i quaranta minuts, del que com a Secretaria, done fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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