
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 16 DE MAIG DE 2017. 

Sent les 18: 30h del dia 16 de maig de 2017, es reuneixen sota la Presidència de la Sra 
Alcaldessa, Maite Pérez Furio, els membres de la junta de govern, Sra. Mª Dolores Lafont 
Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, assistits de la secretària- interventora de l'Ajuntament, 
Amparo Ferrandis Prats, que dóna fe de l'acte. 

•  Seguidament es procedeix a aixecar la 2a ACTA DE BAREMACIO PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSEGURANCES DE 
L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS, PER PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. 

S'informa per la Secretària-interventora que d'acord amb l'acordat en la sessió del 2 
de maig de 2017, s'ha mantingut una reunió amb el responsable de la mercantil 
MAFRE ESPANYA, per aclarir diverses qüestions que no teníem clares; arran 
d'aquesta reunió i vist el contingut de les pòlisses presentades, s'ha hagut d'introduir 
una sèrie de modificacions en els esborranys de les pòlisses, en el següent sentit: 

A la pòlissa de responsabilitat civil, en el plec de condicions tècniques no havíem 
indicat que la quantia del capital mínim que havia de preveure la pòlissa 
d'assegurança per cobrir els riscos derivats de l'explotació, en consideració a 
l'aforament màxim autoritzat a l'auditori de més de 200 persones, era de 600.000 
€; i havent-se pressupostat per un capital de 300.000 €, s'ha hagut de rectificar per 
la qual cosa el pressupost de responsabilitat civil passa d'una prima de 1.390 € a 
2.210,02 €. 
 

- També s'ha hagut de rectificar el pressupost per als vehicles, perquè s'han inclòs 
més prestacions, passant d'una pòlissa bàsica a la nova pòlissa 10, que inclou 
moltes més cobertures i prestacions; i la prima de vehicles passa de 704,98 € a 
907,09 €. 
 

- L'assegurança multirisc queda igual. 
 

Pel que fa a la vista de la documentació definitiva presentada i segons el previst en el 
"Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que serveixen de base per al 
contracte privat d'assegurances de l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat", base cinquena, apartat a) criteris avaluables de 
forma automàtica; s'acorda que, com només hi ha una proposta, no té sentit aplicar els 
criteris comparatius estipulats. 

I pel que fa als criteris d'adjudicació dependents d'un judici de valor, no s'ha ofert cap. 

 

 



 

 

Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1)  Tenint en compte que la proposta presentada s'ajusta als termes plantejats en la 
negociació i necessitats reals de cobertures, declarar valida la licitació i realitzar 
proposta d'adjudicació a favor de MAFRE ESPANYA COMPANYIA 
D'ASSEGURANCES I REASEGUROS, SA, amb CIF: A 28141935 i amb 
domicili social a Majadahonda (Madrid) Carretera Pozuelo, 50 i en la seva 
representació a la Sra Mª Llum Jiménez de la Penya Pérez, amb DNI: 24.33.627-
M i amb domicili a efectes de notificacions al passeig Albereda, 35 València, de 
les pòlisses d'assegurances d'aquest ajuntament d'Albalat dels Tarongers, segons 
es detalla a continuació: 

- Responsabilitat Civil: Prima Total: 2.210,02 €. 
- Vehicles: Prima Total: 907,09 €. 
- Multirisc: Prima Total: 3.057,89 €. 

Total anual 6.175 €; tenint en compte que el primer any es prorratejara la part 
corresponent (clàusula sisena). 

I d'acord amb la clàusula setena la durada inicial del contracte s'estendrà fins a 31 
de maig de 2020, sempre que no hi hagi denúncia per alguna de les parts, amb 
antelació mínima de 2 mesos al termini del seu venciment. 

2) Requerir a la mercantil MAFRE ESPANYA, CIA D'ASSEGURANCES I 
REASEGUROS, SA, amb CIF A28141935 que ha presentat l'única oferta, perquè, 
en el termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent a la present notificació, 
aporti a l'oficina municipal la següent documentació: 
 

- Certificació de la direcció general d'Assegurances acreditativa de l'autorització 
per operar en els rams a què pertanyen les cobertures a contractar. 

- Fotocòpia de l'alta en l'IAE en l'epígraf corresponent o Declaració responsable 
indicant la causa d'exempció. 

- Certificat positiu de trobar-se al corrent en la seva obligació tributària. 
- Certificat positiu de trobar-se al corrent amb la tresoreria de la S. Social. 
- Constitució d'una garantia definitiva per import de 926,25 €, en qualsevol de les 

formes vàlides en dret, d'acord amb el TRLCSP 3/2011 de contracte del sector 
públic. 

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta. 

3) Traslladar el present acte a la mercantil MAFRE ESPANYA, CIA 
D'ASSEGURANCES I REASEGUROS, SA 

 

• Seguidament s'informa del contingut de l'Acta de la junta de govern local en sessió 
ordinària celebrada el dia 4 d'abril de 2017, vista per la junta de govern local, 
s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 
 

• Seguidament s'informa per la Sra alcaldessa del trencament del cobriment del pou 
situat en la parcel·la 27 del polígon 3, de propietat municipal, i de l'informe emès 
per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en data 11 de maig de 
2017 que diu així: 
 

 



 

 

AJUNTAMENT D'ALBALAT DELS TARONGERS 

ASSUMPTE:  PERILL PER TRENCAMENT DE COBRIMENT DE POU.  
  POLÍGON 3. PARCEL·LA 27 
  REF CADASTRAL: 46010A003000270000ER 
 
SOL·LICITA: ALCALDIA 
 

José María Pérez Adelantado, arquitecte, col·legiat nº 10.554 del Col·legi Oficial 
d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, com a tècnic municipal de l'Ajuntament 
d'Albalat dels Tarongers, en relació assumpte que figuren a la capçalera. 

 INFORMA 

Després d'una visita al lloc, s'observa que el cobriment del pou s'ha ensorrat. 

 fotografia del lloc. data 2017.04.22 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment la zona es troba tancada i el buit s'ha encegat amb dues planxes de ferro de 2 
cm de gruix aproximadament. Aquesta solució s'ha d'entendre com a provisional. 

 

Fotografia actual 

Per evitar possibles riscos a persones que poden discórrer per la zona, es considera 
URGENT i CAL procedir a encegar el buit de manera definitiva.  

Es proposa el farciment complet del buit amb terres de préstec i materials inerts o procedir 
a executar una solera de formigó armat, que cobreixi la totalitat del buit. 

 

 

 



 

 

S'estima un cost aproximat de les obres de 900 € més 189 € corresponents a l'IVA vigent, 
i s'han escometre els següents treballs: 

- Excavació al voltant del buit fins a enrasar amb el terreny natural. 

- Encofrat perdut per base de solera de formigó. 

- 12,25 m² de solera de formigó armat de 20 cm de gruix, realitzada amb formigó 
HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central o pastat manual, estesa i vibrat manual, i 
doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T. 

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
1) Que es tracta d'una obra urgent que cal emprendre amb la màxima celeritat, 

pel perill que suposa per als que transiten el lloc; encarregar la realització dels 
treballs, segons proposta del Sr Arquitecte transcrita anteriorment, a l'empresa 
JYJ ALBALAT CO-PROMAB, SL amb CIF: B 96307897. 

2) Traslladar el present acte a la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, SL, 
als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 
5/2017, incoat a instància d'ANA ISABEL Juesas FONTY i del contingut de 
l'informe emès per la tècnic agrícola en data 4 de maig de 2017 que diu així: 

 Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament. 

 INFORMA: Que vist l'escrit presentat per SRA. ANA ISABEL Juesas FONT de data 22 
de febrer de 2017, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la amb 
referència cadastral 002001200YJ29H001FZ i 46010A007003270000EU, s'observa que 
la construcció està situada entre dues parcel·les amb diferent referència cadastral. 

 

 

 



"Sòl no urbanitzable COMÚ " 

 

La parcel·la 327 del Polígon 7 bonica per la seva banda Sud amb la "Vereda de la 
Muntanyeta" amb un Ample de 6 m. 

 

.- Que la parcel·la No té caràcter demanial. 

.- La parcel·la limita pel seu costat Sud amb la "Vereda de la Muntanyeta" amb un Ample 
de 6 m., La sendera no està delimitada ni mojonada per tant desconec si afecta aquesta 
servitud a la parcel·la. 

 

 

 

 

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 



1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 4 de maig de 2017, transcrit 
anteriorment. 

2) Manifestar que d'acord amb les NNSS de planejament local aprovades al 
desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, no es recullen els immobles fora 
d'ordenació. Pel que no hi ha normativa urbanística local respecte dels mateixos. 
Pel que, pel que fa a la construcció, està fora d'ordenació perquè incompleix la 
normativa urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de 
construccions. 

3) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 

 

• Seguidament s'informa d'estat de l'expedient de llicència d'obra nº 12/2017 
promogut per Ángel Antoni de Haro Hernández i del contingut de l'informe emès 
per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament a data 4 de maig de 2017, 
que diu així: 

LLICÈNCIA D'OBRA  
 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per: 
 
 sol·licitant:  ANGEL ANTONIO DE HARO HERNANDEZ 
 DNI:   19083003-H 
 domicili:  Parcel·la 54, Polígon 5 

Albalat dels Tarongers. 
 En representació de:  
 obra:   Reparar esquerdes de tanca i lluir paret. 

emplaçament: PARCEL·LA 54. POLÍGON 5 
REF CADASTRAL: 46010A005000540000ES 

Albalat dels Tarongers 
 EXP:   12/2017 
  
Emet el següent: 
 

INFORME  
 
PRIMER: Documentació presentada: 
 
• Sol·licitud de llicència d'obres. 
• Fitxa cadastral. 
 

Documentació presentada el 4 de maig de 2017: 
 
• Pressupost de l'obra. 
• Fotografies de l'estat actual de l'immoble i de l'àmbit on es pretén actuar. 
 
SEGON: Documentació que consta a l'expedient: 
 
 
TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres:  
 

 
 
 
 

QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. 



CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998 . CTU). Se sol·licita 
Llicència d'Obres en: 
 
1. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú. 

 
Únicament es podran escometre obres de manteniment necessàries per no pertorbar 
la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn. 
 
CONCLUSIÓ: 
 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència 
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que 
les obres s'ajustin al que sol·licita i pressupostat. 
 

Perquè consti i tingui els efectes oportuns on hi hagi lloc, signo el present informe a 
Albalat dels Tarongers a 4 de maig de 2017. 
 

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Concedir llicència a D. Àngel Antoni de Haro Hernández per reparar esquerdes 
de tanca i lluir paret en l'immoble situat en parcel·la 54 polígon 5, referència 
cadastral: 46010A005000540000ES; d'acord amb la sol·licitud; tenint en compte 
que es tracta d'obres de manteniment necessàries per no pertorbar la seguretat, 
salubritat ornament i paisatge de l'entorn i no podran afectar l'estructura ni volum 
de l'immoble. 

Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren 
a les normes urbanístiques de planejament local i el previ pagament de l'impost i 
taxa corresponent. Tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de l'expedient incoat davant la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província nº 92 de 2017.05.16 de " Anunci de la Diputació de 
València sobre extracte de la convocatòria de concessió de subvencions 
destinades a entitats locals per a la realització de pràctiques formatives a 
estudiants en ajuntaments en el marc del programa la Dipu et Beca ", aprovada 
per la junta de govern en reunió de data 2017.04.18. 

Vist el que antecedeix en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

1) Adherir-se al programa LA DIPU ET BECA 2017. 
2) Aprovar les Bases per a la concessió de 4 beques de formació de pràctiques 

formatives en el marc del programa LA DIPU ET BECA 2017, adreçada a joves 
estudiants, la còpia degudament diligenciada obra en l'expedient. 
La distribució de les beques serà: 

- 3 beques dirigides a la formació de joves en pràctica a l'escoleta d'estiu. 
- 1 beca dirigida a la formació genèrica de joves a l'ajuntament. 

 

 

 
3) Fer pública la convocatòria i establir el termini de presentació de sol·licituds del 

29 de maig al 9 de juny de 2017, d'acord amb el que preveuen les bases. 
 



• Seguidament s'informa de la contestació rebuda a l'escrit remès per la Diputació 
de València en el qual se sol·licitava per aquest ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers, ajuda per a l'elaboració del Pla general d'Ordenació municipal 
d'Albalat dels Tarongers. 
Ens indiquen que per prosseguir l'expedient de contractació per a la redacció del 
Pla General d'Albalat dels Tarongers, són necessaris els següents documents: 
 

- Acceptació del pagament del preu públic per assistència tècnica, que serà de 51% 
del cost del contracte, que es licités per una quantia de 130.000,00 € més IVA. 

- Informe d'estabilitat pressupostària en la qual s'indiqui la capacitat del municipi, 
de fer front al pagament de la part corresponent del cost de la redacció del Pla 
general. 
La forma de pagament tal com indica la normativa vigent de les assistències 
tècniques és el 10% a la signatura del contracte i el 90% a la finalització del 
mateix. 

- Certificat de secretària que no hi vigor cap contracte per a la redacció del Pla 
General Municipal. 

Pel que informada la junta de govern de tot això, es procedeix a la deliberació de 
l'assumpte i s'acorda per unanimitat: 

1) Acceptació i compromís de pagament del preu públic per assistència tècnica; que 
per a aquest exercici 2017 ascendirà a la quantia màxima de 6.630 € més l'IVA 
corresponent. 
Acceptació i compromís de pagament del preu públic per assistència tècnica per 
a quan finalitzi la redacció i corresponent aprovació del mateix, per import de 
59.670 €, més l'IVA corresponent. 

2) Ordenar a la secretària - interventora elabori l'informe d'estabilitat pressupostària, 
en el qual s'indiqui la capacitat d'aquest ajuntament per fer front al pagament de 
la part corresponent del cost de la redacció del Pla General Municipal. 

3) Ordenar s'emeti certificat per la secretària - interventora que no hi ha en vigor cap 
contracte per a la redacció del Pla General Municipal. 

4) Traslladar el present acord juntament amb tota la documentació a la Diputació de 
València als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. Jesús Herranz Ponce en 
representació dels veïns de la Urbanització de Bella Vista, en contestació a la 
notificació de l'acord de la junta de govern de la sessió celebrada el 21 de febrer 
de 2017 núm de sortida 161 , el document s'aporta i del contingut del seu escrit 
presentat el 3 de maig de 2017 nº d'entrada 687, que diu així: 

Recurs de reposició potestatiu 

Dirigit a l'alcaldessa d'Albalat dels Tarongers, respecte a la notificació rebuda el 06 de 
març, amb registre de sortida 161, referent a les actes de salut pública de València 
responsabilitzant a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers que ha d'assegurar que l'aigua 
que es subministra a el seu àmbit territorial sigui apta per al consum, i adopti les  

 

 

 

 

mesures necessàries perquè l'aigua distribuïda a la urbanització Bella vista compleixi amb 
els criteris de qualitat establerts en les normatives en vigor RD 140/2003 i 58/2006. 

S'exposa: 



Que l'aigua que es distribueix a la urbanització Bellavista es distribueix exclusivament 
per a reg de les parcel·les. 

Posant com a exemple les mesures adoptades en el Balcó de la Penya situat a Gilet, en 
distribuir la mateixa aigua, ja que surt del mateix pou. 

Entenent que la seva notificació entra en contradicció atès que l'aigua que es subministra 
als habitatges les quals paguen l'impost de béns i immobles, el qual es comparteix entre 
els ajuntaments i l'Administració de l'Estat, i la gestió de cobrament recau en 
l'Ajuntament. 

Des de la junta directiva de la urbanització Bellavista volem posar totes les mesures que 
estiguin al nostre abast, com ja vam fer amb sanitat. Per tractar aquest problema 
sol·licitem una reunió parell aposar els mitjans i tractar la millor opció per a la solució a 
aquesta problemàtica. 

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, realitzar les següents 
manifestacions: 

- La urbanització Bellavista es troba enquadrada en sòl rústic i com a tal tributa dins 
de l'Impost de Béns Immobles. Aquesta catalogació implica una sèrie de 
característiques com són la de no tenir dret als serveis municipals, ja siguin 
d'aigua, enllumenat, clavegueram, ect; no obstant això, som coneixedors que hi 
ha una xarxa de distribució de la qual vostès són usuaris i responsables, però en 
cap cas aquesta xarxa està inclosa dins de la xarxa municipal d'aigua potable. 

Això implica que aquest ajuntament no és responsable de l'ús que d'aquesta xarxa 
de distribució es faci i no és obligació d'aquest ajuntament el seu manteniment i 
conservació. 

- Dit això, l'aigua que es distribueix per aquesta xarxa, al marge que sigui la mateixa 
que subministra a la Urbanització del Balcó de la Penya, de la qual es proveeixen, 
no és apta per al consum humà, i aquest Ajuntament ja s'ha referit a això en 
múltiples ocasions, amb el propòsit que el seu ús sigui únicament per a reg, ni tan 
sols per a l'ompliment de piscines, ni cap altre fi que no sigui el referit. 

 I per tractar l'assumpte se'ls convoqués a una reunió en temps i forma. 

 

• Seguidament s'informa que ha canviat del registre general de GINSA informàtica 
al registre de GESTIONA, amb la diligència de tancament i obertura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA DE TANCAMENT 

Per fer constar que, amb aquesta data, es procedeix al tancament del present Llibre 
Registre General d'Entrades i Sortides de documents d'aquest Ajuntament, que es 
realitzava a través de l'aplicació informàtica GINSA. L'últim registre realitzat correspon 
al nombre d'entrades 712 i de sortides 292. Certifico. 



DILIGÈNCIA D'OBERTURA 

Per fer constar que, amb aquesta data, es procedeix a l'obertura del present Llibre Registre 
General d'Entrada i / o Sortida de documents d'aquest Ajuntament, que es realitzarà a 
través de l'aplicació informàtica esPublico Gestiona. El primer registre que es realitza 
correspon al d'entrades 713, i de sortides 293. Certifico. 

Vist per la junta es dóna per assabentada i es donarà trasllat al ple per al seu coneixement. 

• Seguidament s'informa de l'escrit remès per la DGT, en contestació a l'acord de 
ple remès, i en què acorda assumir la competència per sancionar les infraccions a 
normes de circulació comeses en el casc urbà d'Albalat dels Tarongers, amb 
caràcter indefinit mentre es mantinguin les actuals circumstàncies de manca de 
mitjans. 

• Seguidament s'informa de l'escrit remès per la Diputació de València en el qual 
es posa en coneixement d'aquesta Corporació municipal, que per a l'any 2017 li 
correspongui del fons de cooperació de la Generalitat i Diputació de València la 
quantitat total de 56.092,00 €, per la prestació dels serveis de la seva competència, 
condicionat a l'obligació de presentar en temps i forma el compte general de 2016. 

• S'informa de la publicació en el BOP nº 89 de 2017.05.11 de l'Anunci de la 
Diputació de València sobre la Convocatòria del Pla Provincial de Cooperacion 
d'Obres i Serveis Municipals (PPOS), per a l'exercici 2017. 

• Tot seguit per la regidora de festes, Mª Dolores Lafont, s'informa de les reunions 
mantingudes amb les empreses d'espectacles, i de la conveniència de subscriure 
contracte per a celebració d'actes musicals, de manera que a la vista del pressupost 
aportat i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:  

1) Realitzar contracte menor amb D. Vicente Javier Quiles Queralte amb DNI: 
4853554-X, per a celebració d'espectacles musicals consistent, en tres 
Discomòbils; per una quantia total que ascendeix a la xifrada quantitat de MIL 
EUROS (1.000,00 €) més l'IVA corresponent. 

2) Compromís d'aportació econòmica amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338 
22609 "festejos populars". Havent aportar a la notificació d'aquest acord i en 
tot cas, abans d'emetre la factura certificat positiu d'hisenda i seguretat social. 

3) Traslladar el present acte al Sr. Vicente Javier Quiles Queralte als efectes 
oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de la relació de factures nº 10 composta per 37 factures 
que ascendeixen a l'import total de CATORZE MIL CINC-CENTS SETANTA-
SENT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (14.577,20 €), s'aprova el pagament que 
s'indica a continuació: 



 

 

• Seguidament s'informa de les assistències dels regidors als plens celebrats durant 
el període de 2016 d'octubre a desembre i de gener a març de 2017; s'acorda per 
unanimitat l'abonament de les assistències a ple, segons s'indica a continuació: 

 ANY 2016  

PLENS 27-oct 29-des        TOTAL 

FILIBERTO M. PRATS ASENSI X X        2 

EMILIO PASCUAL COTANDA X X        2 

JOSE I. PEREZ GIL X X        2 

PATRICIA ANTONI BENET  X        1 

           
 

 

 

 

             



 

 

 
I sense més assumptes que tractar per la presidenta es tanca la sessió a les 19,50 h, i per 
a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a secretària, done 
fe. 
 
Vist i plau PRESIDENTA SECRETÀRIA - INTERVENTORA 
 

 

 

Maite Perez Furio.     Amparo Ferrandis Prats. 

 

 

 

 

 

 

 ANY 2017  

PLENS 12-gen 26-gen 30-mar       TOTAL  

FILIBERTO M. PRATS ASENSI X X X       3  

EMILIO PASCUAL COTANDA X X X       3  

JOSE I. PEREZ GIL  X X       2  

PATRICIA ANTONI BENET X X X       3  
            

Assistència a 2017.03.30 Plens TOTAL  Retenc. 2% LIQUID 

FILIBERTO M. PRATS ASENSI 5 20 100,00 2 98 

EMILIO PASCUAL COTANDA 5 20 100,00 2  98  

JOSE I. PEREZ GIL 4 20 80,00  1,60 78,40 

PATRICIA ANTONI BENET 4 20 80,00 1,60  78,40  

TOTAL ............... ..     7,20 281,88 


