AJUNTAMENT DE GAVARDA (PROVÍNCIA DE VALÈNCIA) ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (MINUTA 3/2019).
DATA: 28 de març de 2019
HORA: 20.00 h

ASSISTENTS:
-

Alcalde-President: Vicente J. Mompó
Aledo.

-

Regidors:


José Salvador Aparicio Roig (PP).



Encarnación Paniagua Alfonso
(PP).



Dª Mª Carmen González Estarlich
(PP).



Jacinto Aranda Pascual (PP).



Joan Lluis Vañó Carañana
(COMPROMÍS).



D. Antonio Escribà Pérez (PSOE).

EXCUSA ASSISTÈNCIA:


Dª Lorena Martínez Mollá (PP)



Adelino Pastrana Pavia
(COMPROMÍS).

SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Escamilla Faus.

Maria

En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyales i baix la Presidència de Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial els Regidors dalt anomenats, degudament convocats i notificats dels assumptes a
tractar.
Dóna fe de l'acte Maria Escamilla Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Gavarda.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (MINUTA 8/2018,
MINUTA 1/2019 I MINUTA 2/2019).
Entregada en esborrany l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 27 de
desembre de 2018 (Minuta 8/2018) s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
Entregada en esborrany l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 22 de
gener de 2019 (Minuta 1/2019) s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
Entregada en esborrany l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 11 de
març de 2019 (Minuta 2/2019) s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
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2. DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 4T 2018.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe d’execució Trimestral
corresponent al Quart Trimestre del 2018.
La Corporació es dóna per assabentada.
3. DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 4T 2018.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte del Període Mitjà de Pagament
(PMP) corresponent al Quart Trimestre de l’exercici 2018 que és de 0,07 dies.
La Corporació es dóna per assabentada.
4. DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DE MOROSITAT 2018.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe de Morositat
corresponent a l’exercici 2018.
La Corporació es dóna per assabentada.
5. DACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA (Decrets 443/2018-461/2018 i 1/201985/2019).
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer alguna pregunta sobre els Decrets d’alcaldia
següents:

DATA

443

20/12/2018

444
445
446
447

20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
21/12/2018

448

27/12/2018

449
450
451

27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018

452

28/12/2018

453
454

28/12/2018
28/12/2018

455

28/12/2018

456

28/12/2018

457
458
459
460
461

28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

DESCRIPCIÓ
Solꞏlicitud de neveres i altres recursos de l'ajuntament, per a
realitzar una festa la nit del 24 de desembre. Associació "Sol i
Lluna”
Ajuda d’emergència social
Ajuda d’emergència social
Convocatòria Ple Ordinari 27-12-2018
Concessió subvencions nominatives 2018
Trasllat informe desfavorable de la solꞏlicitud de llicència menor
per tal de cercar la parcelꞏla 340 del polígon 8.
Concessió subvencions nominatives 2018
Solꞏlicitud de llicència municipal d'inhumació
MC 16/2018 generació de crèdit per ingressos
Indemnització assistències Ple de l'ajuntament (minutes 6, 7 i
8/2018)
Pagaments periòdics mes de desembre de 2018
Concessió de subvencions nominatives 2018
Solꞏlicitud del local multiusos i el projector per a una reunió el dia
28 de desembre.
Constitució Definitiva Borsa de treball per a mestre/a infantil en
l'escoleta municipal "LA MILOTXA"
Concessió subvencions nominatives 2018.
Aprovació certif obra IFS AA
Solꞏlicitud IFS 2018 instalꞏlacions esportives
Solꞏlicitud de dietes i quilometratge alcaldia 2018
ADO i pagament factures 2ª quinzena desembre 2018
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DECRET

01
02
03

2019
02/01/2019
03/01/2019
04/01/2019

04

04/01/2019

05
06
07

07/01/2019
07/01/2019
08/01/2019

08

08/01/2019

09

08/01/2019

10

08/01/2019

11

09/01/2019

12

09/01/2019

13

10/01/2019

14

11/01/2019

15

11/01/2019

16

11/01/2019

17

16/01/2019

18

17/01/2019

19
20

17/01/2019
18/01/2019

21

18/01/2019

22

18/01/2019

23

18/01/2019

24

24/01/2019

25

24/01/2019

26

24/01/2019

27
28

24/01/2019
24/01/2019

29

29/01/2019

30
31

29/01/2019
29/01/2019

32

30/01/2019

33
34
35
36

31/01/2019
31/01/2019
06/02/2019
08/02/2019

Nomenament Auxiliar administratiu amb caràcter interí
Prorroga pressupost de 2018 per a 2019
Solꞏlicitud de llicència municipal d'inhumació.
Solꞏlicitud de llicència d'exhumació de les restes dels familiars
del difunt
Solꞏlicitud d'un gual permanent per a l'entrada de vehicles
Solꞏlicitud d'un gual permanent per a l'entrada de vehicles
Constitució definitiva Borsa Tècnic Superiors Educació Infantil
Aprovació del padró fiscal de la taxa de recollida de fem 2º
semestre de 2018
Aprovació del padró fiscal de la taxa d'entrada de vehicles i
guals exercici 2019
Solꞏlicitud d’alta al padró municipal d’habitants de Gavarda
Solꞏlicitud del saló multiusos i del saló de plenaris el per a la
celebració d'actes del “Ix circuit Caixa Popular Ribera del
Xúquer”
Aprovació projecte PCV 2018-19
Solꞏlicitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la
vivenda
Solꞏlicitud de llicència municipal d'inhumació de la difunta
Resolució de Negociació Projecte Reparcelꞏlació Forçosa Nucli
Antic.
Resolució de Negociació redacció Pla Especial del Nucli Antic
Solꞏlicitud d'autorització per a muntar la foguera de sant Antoni
al nucli antic de Gavarda.
Solꞏlicitud de canvi de domicili al padró municipal d'habitants de
Gavarda
Convocatòria ple extraordinari 22 gener 2019 .
Solꞏlicitud devolució aval contracte R.S.U. TETMA
Solꞏlicitud devolució de garantia contracte IFS/2016/345 “Millores
telecomunicacions”
Solꞏlicitud d'alta al padró municipal d'habitants de Gavarda
Aprovació liquidació i ordenar el pagament del model 111 4ºT
2018
Solꞏlicitud de vacances els dies 28,29 i 30 de gener de 2019.
Resolució de classificació de Contractació redacció pla especial
nucli antic Gavarda
Resolució de classificació de Contractació redacció projecte de
reparcelꞏlació forçosa nucli antic.
MC 1/2019 incorporació de romanents
MC 02/2019 incorporació de romanents de crèdits_RTGG
Solꞏlicitud del saló multiusos i del projector per a realitzar una
reunió el dia 1 de febrer de 2019.
Ajuda d’emergència social
Cessió titularitat tram carretera de la CV-557
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures desembre
2018 i gener 2019
Aprovació inversió instalꞏlacions esportives tipo B
Pagaments periòdics mes de gener de 2019
Solꞏlicitud subvenció instal esportives tipo A
Resolució d’adjudicació de Contractació redacció pla especial
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37

08/02/2019

38
39
40

11/02/2019
13/02/2019
13/02/2019

41

13/02/2019

42

14/02/2019

43

14/02/2019

44

14/02/2019

45

18/02/2019

46

18/02/2019

47

18/02/2019

48

18/02/2019

49
50

18/02/2019
19/02/2019

51

19/02/2019

52

21/02/2019

53

22/02/2019

54

25/02/2019

55

26/02/2019

56
57
58
59
60

27/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

61

28/02/2019

62

05/03/2019

63

05/03/2019

64
65

05/03/2019
06/03/2019

66

06/03/2019

67

06/03/2019

68

07/03/2019

69

07/03/2019

nucli antic GAVARDA
Resolució d’adjudicació de Contractació redacció projecte de
reparcelꞏlació forçosa nucli antic
Declaració responsable: segona ocupació de vivenda
Solꞏlicitud d'alta al padró municipal d'habitants de Gavarda
Solꞏlicitud de dia d'assumptes propis: 13/02/2019.
Solꞏlicitud per a fer la cercavila de carnestoltes C.R.A escoles
del Xúquer
Solꞏlicitud del saló de plenaris per a realitzar una reunió el dia 18
de febrer de 2019.
Solꞏlicitud d'un certificat de deute de rebuts
Contracte menor redacció projecte i EBSS ampliació enllumenat
zones verdes i vials
Solꞏlicitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la
vivenda
Contracte menor d’obres ampliació enllumenat zones verdes i
vials
Contracte menor d'obres ampliació enllumenat zones verdes i
vials
Solꞏlicitud de recursos de l'ajuntament per a la celebració de la
festa de carnestoltes dies 22,23 i 24 de febrer. Associació sol i
lluna.
Adhesió Projecte Europeu Teeschools Consorci de la Ribera
Solꞏlicitud de llicència municipal d'inhumació
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 1ª
quinzena febrer 2019
Solꞏlicitud d'ampliació de l'horari de tancament dels bars en les
festes de carnestoltes,22 i 23 de febrer.
Solꞏlicitud d'ampliació de l'horari de tancament dels bars els dies
22 i 23 de febrer.
Solꞏlicitud del saló multiusos i el saló de plenaris per al pròxim
dimecres 27 de febrer de 2019 per a realitzar una reunió.
Solꞏlicitud del saló multiusos els dies 14 i 15 de març amb motiu
de la celebració del sopar de la fam.
Solꞏlicitud IFS 2018 immobles música
Solꞏlicitud d'alta en el padró municipal d'habitants
Pagaments periòdics mes de febrer de 2019
Arrendament magatzem nucli antic
Liquidació exercici 2018
Subv. IFS immobles destinats a bandes de música i agrupacions
musicals
Solꞏlicitud d'alta en el padró municipal d'habitants de Gavarda.
Solꞏlicitud d'alta en el padró municipal d'habitants de Gavarda.
Solꞏlicitud del saló multiusos per al dia 9 de març de 2019.
Solꞏlicitud de dies d'assumptes propis l’11 i 12 de març de 2019.
Solꞏlicitud de canvi de domicili al padró municipal d'habitants de
Gavarda.
Convocatòria ple extraordinari 11 març 2019.
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 2a
quinzena de febrer de 2019.
Decret d'aprovació del pla de seguretat i salut, obra enllumenat
zones verdes.

Cód. Validación: GZ939RK2JZCJK2477QQAWWTPE | Verificación: http://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 8

Ajuntament de Gavarda

Ajuntament de Gavarda
70

07/03/2019

71

08/03/2019

72

08/03/2019

73

08/03/2019

74

12/03/2019

75

12/03/2019

76

14/03/2019

77
78

15/03/2019
20/03/2019

79

20/03/2019

80

21/03/2019

81

21/03/2019

82

21/03/2019

83

21/03/2019

84
85

21/03/2019
22/03/2019

Pla pressupostari 2020-2022.
Solꞏlicitud de pròrroga d’execució obra del Pla de Serveis i
Obres Municipals “SOM”.
Solꞏlicitud de pròrroga d'execució de l'obra del Pla de Camins i
Viaris “PCV”.
Solꞏlicitud del saló de plenaris i del projector per a realitzar una
activitat el dia 25 de març de 2019.
Solꞏlicitud d'alta al padró municipal d'habitants de Gavarda.
Solꞏlicitud de canvi de domicili al padró municipal d'habitants de
Gavarda.
Solꞏlicitud d'obra major: Rehabilitació Església de Sant Joan
Bautista i San Antoni Abad
Aprovació certif obra 1 i única condicionament ajuntament
Solꞏlicitud de llicència municipal d'inhumació.
Solꞏlicitud de cadires i taules per a la celebració d'un
esdeveniment.
Servei d’Ajuda a domicili
Solꞏlicitud de llicència d'habitabilitat de 2ª ocupació de la vivenda
en C/ 5, núm. 4.
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 1ª
quinzena març 2019
Solꞏlicitud de llicència d'habitabilitat de 2ª ocupació de la vivenda
en C/ 13,núm. 4
Solꞏlicitud del saló multiusos per al divendres 22 març de 2019.
Solꞏlicitud de permuta policia local.

El Sr. Escribá pregunta per una sèrie de Decrets de 2019 ( 15, 16 17..) que fan referència al
Casc antic, i pregunta si fan referència al mateix.
L’alcalde explica que es tracta d’expedients diferents. El decret 15/2019 es referix al
Projecte Reparcelꞏlació Forçosa i el 16/2019 fa referència al Pla Especial. Es tracta de
documents diferents que formen part pot ser del mateix expedient.

El Sr. Escribà diu que com no ho ha portat al ple... L’alcalde li torna a explicar que l’òrgan
de contractació no es pot elegir, depén de la quantia i/o de la matèria objecte del contracte. En
este cas es tracta d’un assumpte de competència d’alcaldia, no obstant això, en va comentar al
Ple i en qualsevol cas pot anar a consultar l’expedient quant vulga.
El Sr. Escribà contesta que s’està fent una despesa enorme al casc antic. I pregunta quina
és la idea que porta en fer la reparcelꞏlació, si el que vol és fer un altre poble baix.
L’alcalde respon que si s’haguera fet en el seu moment no haguera costat tant com el que
està costant ara posar ordre al caos existent. Respecte a la reparcelꞏlació, explica que en
primer lloc el que s’està fent és regularitzar les propietats, és a dir, com saben, les parcelꞏles
que es van expropiar fan més de vint anys seguien sense estar inscrites a nom de l’ajuntament,
sinó que seguien a nom dels anteriors titulars i en alguns casos està resultant molt difícil
solucionar-ho. A la pregunta de si vol fer un altre poble baix, la resposta és que no. El que vol
fer és intentar que les persones que viuen baix, que també són veïns de Gavarda, tinguen les
millors condicions possibles dins de les possibilitats urbanístiques, de manera que es vol
canviar la qualificació i una zona que actualment és d’especial protecció agrícola i forestal
passarà a règim comú (que es puga arreglar una paret si es cau).
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El Sr. Escribà pregunta si ja estan adjudicats. L’alcalde contesta que si, que es va tramitar
el corresponent procediment de contractació.

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde està d’acord que va ser un error històric, però la realitat és la que és i hem
d’abordar-la i dóna’l solucions.
El Sr. Vañó, en relació al Decret 33/2019, relatiu a la inversió d’instalꞏlacions esportives
“tipus B”, pregunta si es referix a la inversió anterior o si es tracta d’una nova inversió.
L’alcalde contesta que el que s’ha fet és solꞏlicitar una nova subvenció, “IFS Instalꞏlacions
esportives”. Es vol fer una inversió en lluminàries, per tal d’acabar d’instalꞏlar tecnologia led,
que com saben s’ha anat substituint en la mesura dels recursos que tenim i les subvencions
que ens ha anat donant.
El Sr. Vañó, en relació al Decret 35/2019, Solꞏlicitud subvenció Instalꞏlacions esportives
“tipo A”, comenta que suposa que serà el mateix. L’alcalde contesta que sí, que en eixe cas
s’actuarà en la piscina.
Sobre el Decret 47/2019, Contracte menor d'obres ampliació enllumenat zones verdes i
vials, el Sr. Vañó pregunta per l’objecte de l’obra.
L’alcalde contesta que es tracta d’acabar de completar els “punts obscurs” que van
detectar-se després de fer la inversió de renovació de les lluminàries i que va explicar en un
plenari, s’havien detectat i els veïns també havien solꞏlicitat reforçar certes zones. En esta
actuació es reforcen les zones verdes i vials.
El Sr. Vañó comenta que el Decret 85/2019 fa referència a la solꞏlicitud de permuta del
policia local. Vol dir, tindrem un nou policia?

Finalment el Sr. Vañó comenta el Decret 60/2019, Decret de liquidació de l’exercici 2018 i
pregunta si el Romanent de l’Ajuntament és el que ací es reflexa, 478.110,92€.
L’alcalde contesta que sí, que eixe és l’import del Romanent de Tresoreria per a despeses
Generals.
6. PRECS I PREGUNTES.
A pesar de tractar-se d’un Ple Extraordinari, com sempre l’alcalde obri un torn per a precs i
preguntes.
El Sr. Escribà diu que no té cap pregunta.
El Sr. Vañó pregunta en primer lloc pel Pla d’Emergències, pregunta com es troba, si s’han
fet les modificacions pendents.
L’alcalde contesta que està igual que estava. És una de les matèries que li hem encarregat
a Ángela, la nova enginyera industrial. Esta setmana ha vingut per segona vegada.
Ja saben quina és la situació dels tècnics que prestaven servicis als ajuntaments a través
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L’alcalde contesta que efectivament, Jose Mª, l’agent de policia que està en Gavarda en
plantilla, ens ha manifestat moltes vegades que ell volia anar-se’n a un ajuntament més gran i
com sabeu, porta molt de temps demanant comissions de servicis, ha estat en Vilamarxant, en
Mislata, en Algemesí, i actualment està en Turis. Ens va cridar per a comentar-nos esta
possibilitat de fer una permuta, ja que està figura permet que ell s’integre en la plantilla de
Mislata, deixant lliure la de Gavarda i l’agent de Mislata s’integraria en la plantilla de Gavarda.
S’ha estat tramitant la permuta conjuntament amb l’Ajuntament de Mislata i es farà efectiva des
del dia 1 d’abril de 2019.

Ajuntament de Gavarda
dels Convenis amb Diputació, i donat que no es pot seguir mantenint eixe conveni, hem
d’acudir a la mancomunitat que va crear una borsa de funcionaris interins. L’arquitecte ja estava
prestant servicis a través de la Mancomunitat, si bé, fins que no estiguera constituïda la borsa
d’enginyers, no hem pogut acudir a la Mancomunitat. Això va ocórrer ja al mes de gener, vam
fer l’escrit de solꞏlicitud si bé no ha sigut fins al mes de març que ens han designat a la nova
enginyera. El passat dimarts va estar Juanjo explicant-li tot el que ell portava, entre estos
assumptes està també el Pla d’Emergències.
El Sr. Vañó pregunta per l’Ordenança dels Camps, diu que en el Consell Agrari es va
proposar aprovar esta Ordenança.
L’alcalde contesta que hi ha tres ordenances que anava ha portat al present Plenari, una
d’elles és la d’Usos i costums rurals, les altres són la de regulació de tinença d’animals
perillosos i una altra reguladora i la corresponent fiscal d’ús d’espais i edificis públics. Estan ja
preparades si bé, finalment ha pensat que era millor esperar que s’obrirà la nova legislatura,
per tal que siga el nou govern que isca elegit el que decidisca com regular estos aspectes.
El Sr. Vañó pregunta pel ban, pregunta si ja funciona.
L’alcalde contesta que li han dit que sí que va, en principi l’empresa ha solucionat els
problemes que van anar sorgint per l’obsolescència de les infraestructures amb les quals
contàvem. Si bé, també comenta que cada vegada els veïns demanen més bans per
Whatssap, és cert que pot ser que la gent major preferix el ban i s’està mantenint com han
pogut comprovar.
El Sr. Vañó pregunta per la Fibra òptica.
L’alcalde contesta que segueixen amb el problema, no hi ha cap empresa que s’atrevisca a
fer-se càrrec del manteniment de l’antena municipal. Si no és possible mantindre-la a través
d’un tercer, haurem de fer la inversió amb càrrec a romanent.

El Sr. Alcalde contesta que eixe és el “tema estrella”, perquè estaven molt contents pel fet
que Gavarda estiguera inclosa, junt amb altres dos pobles, en els Pressuposts de la Conselleria
per a finançar la Depuradora. Això va ser en 2015 o 2016, però la realitat és que el dia de hui,
no han fet res.
Des de l’Ajuntament s’ha fet ja tota la feina que havíem de fer, ja que es va signar un
precontracte amb els propietaris dels terrenys d’una compravenda d’estos, si bé condicionada a
què Conselleria adjudicara a l’empresa corresponent la construcció de la Depuradora de
Gavarda.
El Sr. Escribà considera que al poble vell podia posar-se foses sèptiques i seria suficient
perquè no creu que conselleria acceptara fer dos depuradores, ja que no té diners, després
d’haver de fer front a tants deutes de governs anteriors.
El Sr. Alcalde contesta que sí, que al projecte estaven previstes dos depuradores. Li
comenta també que bé sap ell el que és fer-se càrrec de deutes de governs anteriors, que no
cal que li hi explique.
El Sr. Vañó comenta que, donat que les eleccions generals i autonòmiques del 28 d’abril
coincideixen amb les festes locals, si s’ha pensat suspendre algun acte i deixar-lo per a un altre
dia com han fet alguns altres pobles.
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El Sr. Vañó pregunta pel Projecte de la Depuradora.

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde contesta que li consta que pobles com Agullent si ho ha fet, i ho han estat pensant
però al final han decidit no canviar cap cosa, ja que als veïns de Gavarda pràcticament no els
afecta, els únics que es veuran més afectat son als polítics, apoderats, interventors, etc. Que sí
que han d’estar tot el diumenge a la taula, però no hi ha altra.
No hi ha més preguntes, de manera que abans de tancar la sessió, l’alcalde vol fer un
comentari al Plenari, ja que des de la seua opinió és on s’han de comentar i tractar tots els
assumptes que afecten Gavarda. Per això vol comentar un comunicat que Compromís per
Gavarda ha penjat al seu Facebook referent a la venda del magatzem del Casc Antic.
En primer lloc, vol deixar clar que entén que òbviament Compromís i qualsevol pot
expressar la seua opinió sobre un assumpte, com no pot ser d’altra manera. No obstant això, al
final del comunicat fan una pregunta que a l’alcalde li agradaria contestar per aclarir-la. Diuen
que és l’únic cas de la legislatura on els grups de l’oposició no estaran representats a la Mesa
de Contractació. Per què serà?
La resposta és que com a conseqüència de l’aprovació de la Nova llei de contractes del
Sector Públic, només es permet la presència de membres electes a l’administració Local i al
nostre cas només pot haver-hi un, i com comprendran el més normal és designar a l’alcalde.
Cabria la possibilitat legal que no hi haguera cap, que és el que m’haguera agradat, que la
Mesa estiguera formada només per funcionaris. No obstant això, la Mesa ha de tindre un mínim
de tres persones i només hi ha dos funcionaris per tant cal posar a un polític.
El Sr. Vañó contesta que ells desconeixien eixe canvi de criteri. L’alcalde diu que no és un
canvi de criteri és un canvi de la Llei de Contractes.
El Sr. Vañó contesta que de tota manera la finalitat del comunicat és manifestar la seua
oposició a la pèrdua de patrimoni per part de l’ajuntament.

A més i en relació a la pèrdua de patrimoni, l’alcalde comenta que, com va explicar al
plenari on es va tractar l’expedient de la subhasta, donat que Gavarda té tres nuclis de població
la gestió resulta molt costosa, especialment al casc antic on les poques construccions
municipals que queden estan en un estat de conservació lamentable i el seu manteniment és
especialment costós, inclús per les hores que els operaris de l’Ajuntament han de destinar per a
mantindre-les.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va alçar la sessió d’ordre de la Presidència del
que jo com a Secretària done fe, sent les vint hores i quaranta minuts.

Vist i plau,
L’Alcalde,
Vicente J. Mompó Aledo

La secretària-Interventora,
Maria Escamilla Faus

(Document signat electrònicament)
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L’alcalde comenta que això és totalment respectable, si bé, la pregunta que fan al final té
una resposta molt clara i per això volia contestar-la al plenari.

