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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a tres d’abril de 2018, essent  les vint hores, a la Sala 
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni  Alberola Verdú, assistits 
pel secretari general de l'Ajuntament  Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera 
convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per 
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 27 de març de 2018,  per a celebrar 
sessió ordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 
 



ORDRE  DEL  DIA 
 
 
 
 1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE 06  DE FEBRER DE 2018: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 06 de febrer de 
2018, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 

2) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS A 01-01-2018: 
 

Atés l'article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals; així com les 
instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística dictades conjuntament amb la Direcció 
General per a l'Administració Local segons Resolució de 17 de novembre de 2005, sobre 
revisió del Padró d'Habitants a 01 de gener de cada any.  

 
Atés la revisió del Padró d'Habitants de Benifairó de la Valldigna amb referència a 

01-01-2018, el resum numèric de la mateixa  sobre la gestió continuada del mateix,  recull 
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2017  fins l'1 de gener de 2018, 
elaborada pels serveis municipals. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
a) Aprovar provisionalment la gestió del padró municipal d'habitants, i el resum 

numèric del mateix  a l'1 de gener de 2018, amb el següent resultat: 
 

    Població de dret a  01-01-2017 .................... 1.604  hab. 
             Població de dret a  01-01-2018  ...................  1.591  hab. 
 
dels  quals 792 són homes i 799 són dones.  
       
 b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport 
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de 
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos. 
 

 



3) RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 
RELACIONADA AMB PROCEDIMENT JUDICIAL SEGUIT DAVANT EL 
JUTJAT SOCIAL NÚM. 4 DE VALÈNCIA CONTRA L’AJUNTAMENT, EN 
RELACIÓ ALS CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSESSORS 
TÈCNICS: 
 
 Es ret compte a la Corporació Municipal de l’escrit del Jutjat Social núm. 4 de 
València,  de data 12 d’abril de 2017, relatiu a Procediment d’Ofici Expedient núm. 
00370/2017, relacionat amb demanada de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
contra l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna de data 04 d’abril de 2017, per la qual 
interpreta que els contractes administratius de prestació de serveis que te l’Ajuntament amb 
Tècnics Assessors (Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic Industrial i Enginyer 
Tècnic Agrícola) han de ser o són contractes laborals, i amb aquesta interpretació formula 
liquidació de quotes socials d’empresa a la seguretat social corresponent al període 
comprés entre l’01 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2015. Liquidació que va ser 
recorreguda  en temps i forma, amb l’assistència jurídica de la Diputació de València, que 
és l’entitat que en virtut de Convenis de Col·laboració amb els Col·legis Oficials dels 
Tècnics esmentats, facilitava als Ajuntaments  la disposició de Tècnics d’assessorament  
i/o assistència tècnica, així poder resoldre diferents assumptes de competència municipal. 
 
 En concret, el que comunica l’escrit del Jutjat Social núm. 4 de València,  de data 
12 d’abril de 2017, és Cèdula de Citació l’Ajuntament pel dia 31 de maig de 2018, data en 
que esta previst la celebració del Juí corresponent al Procediment d’Ofici esmentat; a 
l’efecte, per l’Alcaldia s’ha dictat Resolució de data 22 de març de 2018, a efectes de 
representació i defensa de l’Ajuntament en el Juí del Procediment d’Ofici Expedient núm. 
00370/2017, la qual literalment diu: 
 
“DESIGNACIÓ DE LLETRATS PER A PROCEDIMENT JUDICIAL 
 

Atés la Cèdula de Citació del Jutjat Social número 4 de València, per la qual se cita 
al representant de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna pel dia 31 de maig de 2018, a 
les 10:20 hores, en qualitat de demandat per la Tresoreria General de la Seguretat Social, a 
efectes d’assistir a la celebració del JUÍ, en el Procediment d’Ofici Expedient núm. 
000370/2017, relacionat amb la consideració de relació laboral de la relació contractual 
administrativa de prestació de serveis de professionals liberals: Arquitecte, Arquitecte 
Tècnic o Aparellador, Enginyer Tècnic Industrial i  Enginyer Tècnic Agrícola. 
 
 Atés la possibilitat de designar a un lletrat o una lletrada per a que en representació 
de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna comparega davant del Jutjat mencionat per a 
assistir a la celebració del mencionat Juí. 

 



Atés que aquest Ajuntament te contractat amb el despatx professional “Marqués i 
Soler S.L.P”, amb C.I.F. B98209224, i amb domicili a 46004 València, carrer Colon, 82-
5é-5a, la prestació del servei d' assistència jurídica a l’Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna, per a informe i assessorament en matèria de dret administratiu local, tant de 
caràcter general com sectorial, quedant  inclosa en aquest contracte, la direcció lletrada en 
els procediments judicials derivats de les matèries anteriorment esmentades. 

Atés que la Sra. CLARA ESPINÓS i MARQUÉS, advocada col·legiada de l’ICAV 
núm. 11.276 i, que el Sr. PEDRO MANN BENITO, advocat col·legiat de l’ICAV núm. 
113.518, són lletrats de la societat professional “MARQUES i SOLER, S.L.P.”. 

 
Atés que, correspon als Ajuntaments la defensa dels seus bens i drets, i que en 

aplicació de l'article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, s’atribueix la 
representació i defensa de les Corporacions Locals als seus propis lletrats, o als advocats 
que, a l'efecte, es designen. 

 
Atés que es competència d'aquesta Alcaldia, conforme allò disposat en l'article 21 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, exercir accions judicials i 
administratives, RESOLC. 
 

PRIMER.- Amb la finalitat de personar-se, comparèixer  a la celebració del JUÍ i 
representar  l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el Procediment d’Ofici 
Expedient núm. 000370/2017, per assumpte relacionat amb la consideració de relació 
laboral de la relació contractual administrativa de prestació de serveis de professionals 
liberals: Arquitecte, Arquitecte Tècnic o Aparellador, Enginyer Tècnic Industrial i  
Enginyer Tècnic Agrícola, seguit en el Jutjat Social número 4 de València, designar a la 
Lletrada en exercici, Sra. Clara Espinós Marqués, col·legiada de l’ICAV núm. 11.276, i al 
Lletrat Sr. Pedro Mann Benito, col·legiat de l’ICAV núm. 113.518, per que compareguen 
indistintament davant el Jutjat Social esmentat, assumint la representació i defensa 
d’aquest Ajuntament. 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret a l'Ajuntament en Ple en la pròxima 
sessió que  cèlebre. Trametre còpia del mateix al Jutjat Social número 4 de València  i al 
Lletrats designats.” 
 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 

 Quedar assabentada de la Resolució de l’Alcaldia de data 22 de març de 2018, per 
la qual designa Lletrats per que compareguen indistintament davant el Jutjat Social núm. 4 
de València, assumint la representació i defensa d’aquest Ajuntament, en la celebració del 
Juí del Procediment d’Ofici, Expedient núm. 000370/2017. 

 



 
4) SOL·LICITUD D'AJUDA A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, 

MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, PER A 
REALITZAR OBRES DE CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS:  
 

Atés  la Resolució de 7 de març de 2018 de la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen ajudes per a 
realitzar obres de condicionament de camins rurals, exercici de 2018, les quals estan 
regulades per l'Ordre  de 17 de novembre de  2008  de  la  Conselleria d'Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 
 

Atés la  memòria valorada de l'obra “Condicionament dels Camins Rurals: de Melo 
i Vell del Moli”, amb un pressupost de licitació  de 59.774,42 euros, lliurada pel tècnic 
assessor de l’Ajuntament, Sr. Juan Brins Solanes. 

 
Atés que aquesta obra esta contemplada entre les que poden ser subvencionables, 

segons l'apartat segon de les Bases aprovades per l'Ordre esmentada. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a)  Acceptar la memòria valorada de l'obra l'obra “Condicionament dels Camins 
Rurals: de Melo i Vell del Moli”, tal i com esta redactada, en totes les seues parts. 
 

b)  Sol·licitar de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, ajuda econòmica tan ampla com siga possible, per poder executar 
l'obra descrita en la memòria valorada de l'obra “Condicionament dels Camins Rurals: de 
Melo i Vell del Moli”  a Benifairó de la Valldigna. 

 
c)  Comprometre's a executar les obres abans de l'anualitat que corresponga segons 

determine la Conselleria cas d’atorgar l’ajuda, i  executar-les  pel  sistema  de contractació 
administrativa. 
 

d)  Comunicar aquest acord  a la Conselleria  d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural, amb tota la resta de documents que s'han d'adjuntar a la 
sol·licitud. 
  
 e) Que per l'Alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud, i 
per al cobrament, el seu dia, de les quantitats corresponents a l'ajuda. 
 
 
 



5) SOL·LICITUD D'AJUDA A L’AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I 
GARANTIA AGRÀRIA, PER A LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS:  
 

Atés  la Resolució de 14 de febrer de 2018 del Director de l’Agència Valenciana de 
Foment i Garantia Agrícola, per la qual es convoquen ajudes per a realitzar la redacció de 
nous  plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF), exercici de 2018, les bases 
dels quals estan regulades per l'Ordre  26/2017, de 21 de setembre de  2017, Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 
 
 Atés que Benifairó de la Valldigna no compta amb la vigència de cap Pla Local de 
Prevenció d’Incendis Forestals, essent un Municipi que de conformitat amb la normativa 
que regula aquests plans, esta obligat per la superfície forestal amb la que compta el seu 
Terme Municipal. 
 
 Atés que l’Ajuntament no compta amb recursos humans capacitats per poder dur a 
terme la redacció del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals, tenint en compte que 
s’ha de redactar  seguit les normes tècniques aprovades per la Consellera d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, segons l’Ordre 30/2017, de 20 
de novembre. 
 

Atés la  memòria justificativa per a la redacció del Pla Local de Prevenció 
d’Incendis Forestals, la qual recull un pressupost estimat  de despesa de 7.865,00 euros. 

 
Atés que aquest Ajuntament no compta amb recursos ordinaris suficients per poder 

realitzar l’actuació mencionada en el paràgraf anterior. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a)  Acceptar la memòria justificativa per a la redacció del Pla Local de Prevenció 
d’Incendis Forestals de Benifairó de la Valldigna, la qual recull un pressupost estimat  de 
despesa de 7.865,00 euros. 

 
b)  Sol·licitar de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, a través de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrícola, 
ajuda econòmica tan ampla com siga possible, en aquest cas, per la quantitat de 6.290,00 
euros, per poder dur a terme la redacció del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de 
Benifairó de la Valldigna. 

 



c)  Comunicar aquest acord  a la Conselleria  d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural, amb tota la resta de documents que s'han d'adjuntar a la 
sol·licitud. 
  
 d) Que per l'Alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud, i 
per al cobrament, el seu dia, de les quantitats corresponents a l'ajuda. 
 
 

ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 
 

A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,  
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde s’informa la Corporació Municipal que s’ha formalitzat 
sol·licitud d’ajuda econòmica a l’Institut Valencia de Competitivitat Empresarial per a la 
renovació de l’enllumenat públic, amb la finalitat d’executar mesures d’estalvi i eficiència 
energètica,  i entre la documentació que ha de constar en aquest expedient és l’acord de 
sol·licitud per part de l’Ajuntament, per tant demana la Corporació Municipal adopte 
resolució pertinent en aquesta mateixa sessió. 
 
 En conseqüència, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,  
l’assumpte “Sol·licitud d’ajuda  a l’Institut Valencia de Competitivitat Empresarial per a la 
renovació de l’enllumenat públic”, i així que la Corporació Municipal adopte resolució al 
respecte i prenga els acords oportuns. 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 
legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia l’assumpte esmentat, passant tot seguit 
a debatre'l. 
 

6) SOL·LICITUD D'AJUDA A L’INSTITUT VALENCIA DE 
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL PER A LA RENOVACIÓ DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC:  

 
Atés  la Resolució de 29 de gener de 2018 de l’Institut Valencia de Competitivitat 

Empresarial, per la qual es convoquen ajudes per a executar mesures d’estalvi i eficiència 
energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la 
Comunitat Valenciana, exercici de 2018. 
 

Atés la  memòria tècnica de l'obra “Substitució de llums per altres de menor 
potència i major eficàcia lumínica”, amb un pressupost de licitació  de 17.290,57 euros, 
lliurada pel tècnic assessor de l’ajuntament Sr. Jose Fco. Armengol Sala. 

 



Atés que aquesta obra esta contemplada entre les que poden ser subvencionables, 
segons l'article segon de la Resolució de convocatòria mencionada. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a)  Acceptar la memòria tècnica de l'obra “Substitució de llums per altres de menor 
potència i major eficàcia lumínica”, tal i com esta redactada, en totes les seues parts. 
 

b)  Participar en el programa mesures d’estalvi i eficiència energètica en els 
sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat 
Valenciana, exercici de 2018, acceptant les bases reguladores aprovades per Resolució de 
29 de gener de 2018, del President de l’Institut Valencia de Competitivitat Empresarial. 

 
c) Sol·licitar de l’Institut Valencia de Competitivitat Empresarial, ajuda econòmica 

tan ampla com siga possible, per poder executar l'obra descrita en la memòria tècnica de 
l'obra “Substitució de llums per altres de menor potència i major eficàcia lumínica” a 
Benifairó de la Valldigna. 

 
d)  Considerar l’IVACE com a creditor preferent, per raó d’aquesta operació de 

préstec, per la qual cosa els pagaments corresponents a l’amortització del principal 
d’aquest, interessos de demora, o eventuals penalitzacions gaudiran de lloc preferent en 
l’ordre de prelació de pagaments, després de les despeses de personal, en el pla de 
disposició de fons de tresoreria de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna durant el 
període de vigència del corresponent contracte de préstec. 
 

e)  Comunicar aquest acord  a l’Institut Valencia de Competitivitat Empresarial, 
amb tota la resta de documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud. 
  
 f) Que per l'Alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud, i 
per al cobrament, el seu dia, de les quantitats corresponents a l'ajuda. 

 
 
 
7) RETRE COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  DE L'ALCALDIA, I  DE 

LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS: 
 
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
  



 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de març de 
2018  fins el dia 31 de març de  2018, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I   FUNCIONAMENT, 
De 06-03-18, ajorna la celebració de la sessió ordinària pel dia 06 de març de 2018, 
fins el 13 de març de 2018. 
De 27-03-18, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 03  d’abril de 2018. 
 
- PERSONAL,   
De 12-03-18, reconeix el huitè trienni a l’empleada municipal, Maria Carmen 
Martínez Ferrando 
De 12-03-18, reconeix el cinquè trienni a l’empleada municipal, Ana Maria 
Moreno Alberola 
De 12-03-18, reconeix el cinquè trienni a l’empleada municipal, Elvira Alario 
Pelegri 
De 12-03-18, reconeix el sisè trienni a l’empleat municipal, Ernesto Garcia Navarro 
 
- CONTRACTACIÓ,   
De 01-03-18, contracta amb “Alberola Verdú, S.L.” l’adquisició d’una carretilla 
elevadora usada, per a serveis municipals diversos, pel preu cert de 6.655,00 euros 
IVA inclòs. 
De 01-03-18, aprova les millores realitzades en carrer Colon, amb motiu del 
contracte de les obres “Rehabilitació de l’Envoltant de “Hospital Romero”. 
De 01-03-18, acorda devolució fiança definitiva per a obres “Reforma del Patí 
interior de les Escoles municipals” a Construccions i Reformes MOREMAVALL, 
C.B. 
De 01-03-18, acorda devolució fiança definitiva per a obres “Reforma 
instal·lacions i revestiments piscina municipal” a  Jose Emilio Climent Ibor. 
De 01-03-18, acorda devolució fiança definitiva per a obres “Adequació cementeri 
municipal: construcció de 56 nínxols i 28 columbaris” a Servicios y Obras 
CONIAL, S.L. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,   
De 02-03-18, autoritza reserva via pública en combinació al gual 193, en C/ La 
Pau, 3. 
De 22-03-18, designa lletrats per a defensa i representació de l’Ajuntament, en 
procediment judicial 00370/2017 davant el Jutjat Social número 4 de València. 
 
 
 



- URBANISME,   
De 12-03-18, determina que la construcció situada en la parcel·la 425 del polígon 
14 esta fora d’ordenació urbanística. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 02-03-18, a Pedro Jose Hernandez Chover,  reformes en C/ Ferran II, 23. 
De 08-03-18, a Ferran Cunyat Pellicer, tanca finca rústica, parcel·la 62 del polígon 
9 
De 21-03-18, a Mohamed Tadghi, reformes en local per a instal·lar activitat en C/ 
Sant Francesc, 3. 
De 29-03-18, a Diego Alberola Verdú, construcció de piscina en C/ La xara, 11 
 
- INTERVENCIÓ, 
De 02-03-18, aprova factura honoraris de l’arquitecte redactor del projecte de les 
obres “Reurbanització de l’entorn de la Plaça del Pi”, per import de 8.954,00 euros.  
De 08-03-16, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a tres 
reunions informatives 
De 12-03-18, eleva a definitiu l’acord municipal d’aprovació de la modificació de 
l’Ordenança Fiscal de la Taxa servei Cementeri Municipal. 
De 26-03-18, accepta l’ajuda concedida per Diputació de València del Pla Pluges 
2017 per la quantitat de 12.391,32 euros, destinada a pavimentació del Camí Racó 
Todo. 
De 27-03-18, aprova justificació de l’ajuda municipal concedida a Unió Esportiva 
Benifairó de la Valldigna, any 2017, per 7.000,00 euros. 
De 27-03-18, aprova justificació de l’ajuda municipal concedida a Societat Musical 
l’Entusiasta, any 2017, per 13.000,00 euros. 
 
- TRESORERIA, 
De 01-03-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle E5810BGV, de Finca la 
Rebolla, SA,  per disposar de cartilla agrícola. 
De 01-03-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle E1710BGS, de Frutas Tono, 
SL,  per disposar de cartilla agrícola. 
De 01-03-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle E3904BGS, de Frutas Tono, 
SL,  per disposar de cartilla agrícola. 
De 01-03-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle E3312BGW, de Rajami, SL,  
per disposar de cartilla agrícola. 
De 01-03-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle E7945BGV, de Rajami, SL,  
per disposar de cartilla agrícola. 
 
 



De 01-03-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle E3310BGW, de Citrover, 
SL,  per disposar de cartilla agrícola. 
De 12-03-18, aprova 29 liquidacions per l’impost sobre increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, corresponents a declaracions de l’any 2017. 
De 16-03-18, aprova 01 liquidacions per l’impost sobre increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, corresponents a declaracions de l’any 2017. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2018,  han tingut entrada 284 escrits,  i  eixida  287 escrits. 

 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 Quedar degudament assabentada  de tota la informació rebuda. 
 

 
8)  PRECS I PREGUNTES: 
 
Pels regidors i regidores, no es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 

Regidors amb delegació. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 20:20 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 08 de maig de 
2018.   I s'estén  en  ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números ......... 
a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l’article 110.3 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  per a la 
seua enquadernació. 
 

L'Alcalde,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
         Josep Antoni  Alberola Verdú                                          Salvador  Casanova Ferrer 
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