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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a desset de juliol 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 ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 11 de juliol de 2018,  
per a celebrar sessió extraordinària 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 05  DE JUNY DE 2018: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 05 de juny de 
2018, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 

2) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2019: 
 

Es ret compte de l'escrit del Servei Territorial de Treball, Economia Social i 
Emprenedoria, relatiu a Ordenació del Calendari Laboral per a l'any 2019, el qual ve 
regulat a l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
 

Tot seguit l’Alcalde proposa la Corporació Municipal les dues festes locals amb 
caràcter de retribuïbles i  no recuperables a efectes laborals per a l'any 2019. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  

a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de retribuïbles i no 
recuperables per a l'any 2019, siguen les següents, 

 
- Dia 29 d’abril, festivitat de Sant Vicent. 

 - Dia 02 d'agost,  festivitat  de Verge dels Àngels.  
 

b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, als efectes previstos. 

 
  
 
 3) ADHESIÓ A LA CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I 
SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, A EFECTES DE 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
  



 Es ret compte del contingut del  model d’acord d’adhesió a la Central de Serveis 
Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València, que el va aprovar en la seua sessió 
plenària de 27 de febrer de 2018. Acord integrat per cinc apartats expositius i sis clàusules. 
 

Atés que l’objecte o  finalitat  de l’ACORD és l'adhesió al sistema d'adquisició 
centralitzada de la Diputació de València, podent, per tant, efectuar els subministraments 
de béns i la contractació de serveis a través de la Central de Serveis Innovadors i 
Sostenibles de la Diputació de València, en les condicions i als preus vigents en els 
contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicatàries en el moment de 
l'adquisició dels béns o de la contractació dels serveis. 
 

Atés que amb la mencionada Central es pretén aconseguir les condicions 
econòmiques més avantatjoses, amb la consegüent reducció del gasto públic dels ens 
adherits al sistema de contractació centralitzada que s'articula i, al mateix temps, 
simplificar la tramitació administrativa en l'adquisició de béns i serveis, potenciant la 
transparència i la seguretat en la contractació, garantit unes contractacions innovadores, 
sostenibles i responsables socialment i mediambientalment. 

 
Atés que entre altres beneficis d’aquest sistema d'adquisició centralitzada, és 

facilitar a les entitats locals de la província i els seus ens instrumentals l'adquisició de béns 
i la tramitació de la contractació dels serveis innovadors i sostenibles que siguen 
necessaris, articulant un sistema àgil que permeta la minoració de temps d'adquisició i 
simplificació en la seua tramitació, complint així l'obligació de col·laboració de la 
institució provincial amb els ens locals del seu territori. 
  

Davant d’aquesta ferramenta que ens proporciona la Diputació de València per tal 
d’aconseguir millores en determinades contractacions administratives, es menester 
manifestar l’interès en adherir-se al citat Acord d’Adhesió a la a la Central de Serveis 
Innovadors i Sostenibles, mitjançant la subscripció del corresponent conveni d’adhesió.  

 
De totes maneres cal indicar que l’adhesió a la Central de Serveis Innovadors i 

Sostenibles facilitada per la Diputació ha de ser amb les condicions que s’exposen en el 
text de l’Acord d’Adhesió, destacant  les següents obligacions que assumeix l’Ajuntament: 

 
1. Indicar els càrrecs que, en virtut de les seues competències en matèria de contractació i 
aprovació del gasto, puguen ser responsables de les ferramentes informàtiques que 
permeten gestionar i adjudicar els contractes de  subministraments o prestació de serveis.  
  



2. Formular, si és el cas,  les peticions de subministrament de béns o de prestació de  
serveis en el model que aprovarà per Resolució la Presidència de la Diputació Provincial. 
  
3. Informar a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, les demores en els terminis 
d'entrega, defectes en els béns subministrats o en la prestació de serveis, o qualsevol altre 
incompliment total o parcial relacionat amb ells, per a l'adopció de les mesures oportunes, 
incloses, si és necessari, l'aplicació de penalitats i l'exigència de responsabilitats previstes 
en la normativa vigent en matèria de  contractes del sector públic, Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
  
4. Efectuar la recepció dels béns subministrats i dels serveis prestats, els quals haurien de 
coincidir amb les característiques i preus amb què figuren en la petició corresponent, com 
també el deute del preu i de les possibles revisions, que es farà efectiu d'acord amb les 
previsions establides en l'article 198 de la referida Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 
Per la seua banda,  l'article 57 de la Llei de Base del Règim Local regula els convenis 

interadministratius disposant que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 
l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, 
sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant 
els consorcis o els convenis administratius que subscriguen. 

 
La subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de millorar l'eficiència de 

la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
A dia d'avui, la regulació general dels convenis s'estableix en l'article 47 de la Llei 

40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que disposa que són convenis els 
acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els organismes 
públics i entitats de dret públic vinculats o depenents o les Universitats públiques entre si o 
amb subjectes de dret privat per a un fi comú. 

 
Per tots el portaveus dels Grups Municipals presents, COMPROMÍS, PSOE, PP i 

EUPV, és manifesta la conformitat en adherir-se a l’Acord d’Adhesió mencionat. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 



PRIMER. Adherir-se a l’Acord d’adhesió a la Central de Serveis Innovadors i 
Sostenibles de la Diputació de València, que el va aprovar en la seua sessió plenària de 27 
de febrer de 2018. 

 
SEGON. Aprovar el text de l’Acord d’adhesió mencionat, segons text literal trames a 

este Ajuntament, i que serà rubricat per Secretaria com document aprovat per aquest Ple. 
 
TERCER. Autoritzar l'Alcalde-President de la Corporació Municipal, Sr. Josep 

Antoni Alberola Verdú,  per a firmar quants documents siguen necessaris en execució 
d’aquest acord, en particular la firma del respectiu conveni de l’Acord d’Adhesió Central 
de Serveis Innovadors i Sostenibles. 

 
QUART. Retre certificat del present acord a la Diputació de València, per al seu 

coneixement i efectes oportuns. 
 
 
 4) RECOLZAMENT A L’ACORD DE LA MANCOMUNITAT DE LA 
SAFOR PEL QUAL S’APROVA “MOCIÓ SOBRE LA PROBLEMÀTICA DEL 
PORC SENGLAR A LA SAFOR”: 
 

Es ret compte de l’acord adoptat pel Plenari de la Mancomunitat de la Safor en 
sessió de 19 de juny de 2018, relatiu a problemàtica del porc senglar a la Safor,  que 
literalment diu: 
 
““MOCIÓ SOBRE LA PROBLEMÁTICA 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). 
 
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 ter 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 son 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 tan, 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  
5ex/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 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." 
 
Per la qual cosa, 
 



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 con 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 agricultors. 
• 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 ¡ 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. 
 
SEGON. instar als ajuntaments mancomunats a donar suport a la primera proposta 
d'acord i posterior remissió de la mateixa a les administracions esmentades.” 
 

Tot seguit pel Sr. Alcalde s’informa la Corporació Municipal de la problemàtica 
que recull la moció aprovada per la Mancomunitat de la Safor, i demana que siga recolzada 
per unanimitat. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 



a) Recolzar  l’acord adoptat per la Mancomunitat de la Safor en sessió de 19 de 
juny de 2018, relatiu a problemàtica del porc senglar a la Safor, i acceptar la Moció que 
integra el mencionat acord, ací transcrit. 

 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Mancomunitat de la Safor, a la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i a la Delegació 
del Govern en la Comunitat Valenciana. 

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

LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS: 
 
 Primer que res, l’Alcalde informa la Corporació Municipal que en el títol d’este 
punt de l’Ordre de Dia s’ha patit una errada en posar “... també de l’estat d’execució del 
pressupost municipal de 2017”, la qual cosa no va a ocórrer en aquesta sessió. 
 
 A continuació, i 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 juny de 
2018  fins el dia 30 de juny de  2018, fent l'extracte següent, 

 
- PERSONAL,   
De 25-06-18, atorga comissió de serveis a l’agent de la policia local Sergi Mart 
Donet, per a treballar en l’Ajuntament de Gandia. 
De 26-06-18, inici borsa de treball temporal per a seleccionar dos operaris de 
serveis diversos municipals. 
De 27-06-18, prorroga el nomenament de funcionaris interins d’este Ajuntament, 
per a ocupar llocs d’agent de la policia local a Pau Badenes Mahiques i Carlos 
Tormos. 
 
- BENS,   
De 07-06-18, autoritza a SCVL Transportes Alfandech, ús del centre cultural, dia 
16 de juny de 2018, per a realitzar junta general. 
De 07-06-18, autoritza a Comunitat regant Pou Sant Vicent, ús del centre cultural, 
dia 06 de juliol de 2018, per a realitzar junta general. 
 
 



- CONTRACTACIÓ,   
De 12-06-18, contracta amb “Troyano Servicis Generals, S.L.” el servei de neteja 
d’edificis municipals per a un termini de quatre mesos i quinze dies, comptador des 
del dia 16 de juny de 2018, pel preu cert de 3.295,00 euros IVA no inclòs al mes. 
De 12-06-18, contracta servei de socorrisme i manteniment de la piscina municipal 
estiu 2018 amb “Hermini Pellicer Cors i Carles Benavent Cors” pel preu cert de 
14.793,40 euros IVA no inclòs . 
De 13-06-18, designa Responsable del contracte del servei de socorrisme i 
manteniment de la piscina municipal estiu 2018, al Regidor d’Esports Sr. Manel 
Gomez Ciscar. 
De 18-06-18, aprova expedient i convoca licitació del servei de gestió del bar de la 
Llar dels Jubilats. 
De 20-06-18, determina composició Mesa de Contractació a efectes de la licitació 
de les obres “Reurbanització de l’entorn de la Plaça del Pi”. 
De 25-06-18, contracta l’assistència tècnica per a ser responsable del contracte, dur 
la Direcció facultativa de les obres i la Coordinació de seguretat i salut en les obres 
a “Siete Arquitectura más Ingenieria, S.L.” pel preu cert de 3.168,97 IVA no inclòs, 
per a les obres “Reurbanització de l’entorn de la Plaça del Pi”. 
 
- LLICÈNCIES  AMBIENTALS, 
De 13-06-18, Autoritza la reobertura piscina municipal per a l’estiu 2018. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 14-06-18, a Oleh Lukyanchuk, d’ocupació de vivenda en C/ Ricardo Romero, 
34-3r-6a. 
De 15-06-18, a Antonio Bernat Mores, reformes en Plaça Major, 8 
De 15-06-18, a Jose Vte. Cors Alberola, reformes en Pl. País Valencià, 2. 
 
- URBANISME,   
De 01-06-18, dona per restaurada la  legalitat urbanística de les obres fetes en 
parcel·la 75 del polígon 9. 
De 01-06-18, dona per restaurada la  legalitat urbanística de les obres fetes en C/ 
Colon, 5. 
De 01-06-18, dona per restaurada la  legalitat urbanística de les obres fetes en 
parcel·la 139 del polígon 11. 
De 01-06-18, dona per restaurada la  legalitat urbanística de les obres fetes en C/ 
Alfandech, 5. 
De 01-06-18, dona per restaurada la  legalitat urbanística de les obres fetes en C/ 
Teodoro Lorente, 17. 



De 11-06-18, inici restauració de la legalitat urbanística de les obres realitzades en 
parcel·la 105 del polígon 8. 
De 11-06-18, per motius de ruïna s’ordena l’execució d’obres al titular de la 
construcció situada en parcel·la 633 del polígon 8 i parcel·la 600 del polígon 9. 
De 13-06-18, inici restauració de la legalitat urbanística de les obres realitzades en 
parcel·la 432 del polígon 14. 
De 13-06-18, inici restauració de la legalitat urbanística de les obres realitzades en 
parcel·la 102 del polígon 138. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 01-06-18, atorga gual 195 en carrer Redessan, s/n (a) per a Simat Agricola, SL. 
De 01-06-18, atorga gual 196 en carrer Redessan, s/n (b)  per a Simat Agricola, SL. 
De 01-06-18, atorga reserva vial per a carrega i descarrega en carrer Redessan, s/n 
per a Simat Agricola, SL. 
De 04-06-18, atorga llicència tinença gos perillós a Jose Vercher Basset. 
De 04-06-18, atorga llicència tinença gos perillós a Oscar Llacer Caravaca. 
De 04-06-18, inici Pla de Desplegament “Xarxa de telecomunicacions de fibra 
òptica” presentat per Internet Infraestructuras, S.L. 
De 05-06-18, Determina composició Comissió Baremació i data valoració mèrits a 
efectes concurs de mèrits selecció beneficiaris programa la Dipu te Beca 2018 de la 
Diputació de València. 
De 07-06-18, inici responsabilitat patrimonial sol·licitada pel Sr. Juan Mogort 
Ferrando. 
De 12-06-18, Determina composició Comissió Baremació i data valoració mèrits a 
efectes del Pla d’Ocupació 2018 de la Diputació de València. 
De 15-06-18, Determina composició Comissió Baremació i data valoració mèrits a 
efectes del Pla del SEPE per a pal·liar l’atur agrícola 2018. 
De 21-06-18, adjudica les dos beques del programa la Dipu te Beca 2018 de la 
Diputació de València. 
 
- INTERVENCIÓ, 
De 04-06-18, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a tres 
reunions informatives 
De 20-06-18, convoca la Comissió Especial de Comptes per a examinar el compte 
general del pressupost de 2017. 
De 26-06-18, posa a informació pública el compte general del pressupost de 2017. 
 
 



 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2018,  han tingut entrada 615 escrits,  i  eixida 751 escrits. 

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

6)  PRECS I PREGUNTES: 
 
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 

Regidors amb delegació. 
 

El Sr. Francesc Bataller Fons, regidor del grup municipal EUPV, formula els 
següents precs o preguntes: 

- Prega que l’empresa contractada per a prestar el servei de neteja d’edificis 
municipals, contracte a persones de Benifairó de la Valldigna en la mesura del que siga 
possible. 

L’Alcalde manifesta, que de moment esta empresa esta contractada podríem dir 
temporalment, fins que es tramite la corresponent licitació pública de la prestació del 
mencionat servei, en aquest procediment ja es tindrà en compte en el Plec de Clàusules 
particulars aquesta qüestió. 
 
 
 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 04 de 
setembre  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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