
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 27 DE MARÇ DE 2018.

 

SRA. ALCALDESSA 

SRA. MAITE PÉREZ FURIÓ 

SRS. REGIDORS PRESENTS 
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart 
D. MIGUEL BONET SANCHO 
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 
Sra. PATRICIA ANTONI BENET 
D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL 
D. JUAN JOSE FONT PERALES 
 
SRS. REGIDORS ABSENTS 
D. EMILIO PASCUAL COTANDA 
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT 
 
SECRETÀRIA 
 

 Sra. AMPARO FERRANDIS PRATS

 

Sent les 20:05 h del dia de la data indicada, 

a l'ajuntament i prèvia comunicació, es 

reuneixen sota la presidència de la Sra. 

Alcaldessa set dels nou regidors que tant de 

fet com de dret integren la Corporació, a fi 

de celebrar sessió ordinària i pública. 

 Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta la 

sessió, passant a tractar els assumptes que 

configuren l'ordre del dia tal i com es 

relacionen a continuació.

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DELS ESBORRANYS DE 
L'ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 25 
DE GENER I 6 DE MARÇ DE 2018. 

Vistes pel ple els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 
25 de gener i 6 de març, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre 
d'actes. 

SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE RECTIFICACIÓ DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ DEL PLE CELEBRAT EL DIA 30 DE MARÇ DE 2017. 

Per la secretària s'informa al ple del següent: 

 "Amparo Ferrandis Prats secretària-interventora de l'Ajuntament de albalat dels 
Tarongers, per la present, informe que, amb motiu de la revisió del llibre d'actes de 
l'ejerccio 2017 observo que hi ha un error d'omissió en l'acta corresponent a la sessió 
celebrada pel ple de l'ajuntament el dia 30 de març de 2017 a partir del punt desè, fulles 
del llibre d'actes de la 173-176 amb les següents referències OM8788998, OM8788999, 
OM8789000, OM8789001, en el següent sentit, redaccion actual de l'esmentada acta en 
els punts que s'assenyalen  



DESÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE FACULTAR LA SR. ALCALDESSA 
PER SUBSCRIURE EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ DEL PLA DE 
COMPETITIVITAT TURÍSTICA DE L'Camp de Morvedre. 

S'informa al ple que en el DOGV núm 8008 de 27 de març de 2017 s'ha s'ha publicat, 
Resolucion de 21 de febrer de 2017 del Secretari Autonomico de l'Agència Valenciana 
del Turisme, per la qual cosa s'aprova el pla estrategico de subvencions 2017-2019 de 
l'Agència Valenciana del Turisme i que figura com a annex adjunt. 

El pla té quatre grans objectius estratègics. 

1) Millorar el posicionament de la Comunitat Valenciana en el mercat Turistico. 
2) Incrementar la competitivitat de l'oferta turística Valenciana. 
3) Desestacionalitzar, diversificar o fidelitzar la demanda turística. 
4) Fomentar la investigació, innovació i coneixement aplicat al turisme. 

A l'annex s'estableixen les línies d'incentius per 2017 i per al l'objectiu 2) incrementar 
la competitivitat de l'oferta turística Valenciana, es contempla en sub. apartat 2.2 
Línies nominatives, al 2.2 15 Colaboracion amb l'Ajuntament de Sagunt: 

Objecte. Colaboracion entre l'Agència Valenciana del Turisme, Diputacio de 
Valencia i Ajuntament de Sagunt per un període de tres anys, per la innovació, 
modernització, foment i consideració de projectes turístics del terme minicipal de 
Sagunt i de la comarca del Camp de Morvedre, des de la pespectiva de l'oferta atenent 
fonamentalment criteris de millora de la competitivitat, sostenibilitat i reequilibri 
socioterritorial amb la resta del territori de la Comunitat Valenciana. 

I dins d'aquest marc normatiu per la Secretària Autonòmica de l'Agència Valenciana de 
Turisme s'ha elaborat una proposta de "Protocol general de Colaboracion entre l'Agència 
Valenciana de Turisme, el Patronat Provincial del Turisme de València, l'Ajuntament de 
Sagunt i els municipis de Camp de Morvedre ", per al desenvolupament i ejecucion del Pla 
de Competitivitat Turistica del Camp de Morvedre. 

Informar del contingut del Protocol, s'acorda per unanimitat. 

1) Aprovar la Proposta de Protocol General. 
2) Facultar la Sª alcaldessa per subscriure el Protocol i quants convenis fossin 

necessaris per a la seva gestió i eficàcies. 
3) Traslladar el present acte a l'Agència Valenciana de Turisme, Patronat Provincial 

de Turisme i Ajuntament de Sagunt. 

UNDECIMO. RATIFICACIÓ DECRET ALCALDESSA Nº 49/17 SOBRE PLA 
PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2018-2020. 

S'informa al ple del contingut del Decret núm 49/17, que diu així: 

En compliment del que disposa l'Ordre HAP / 2015/2012 de 1 d'Octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i 
d'acord amb el que disposa l'article 6 de l'esmentada Ordre que fa referència a l'obligació 
de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits en l'article 
29 de la Llei Orgànica 2/2012, en els quals s'emmarca la elaboració dels pressupostos 



amb els EELL ia través dels quals es garantís una programació pressupostària coherent 
amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la 
regla de la despesa. 
Per la present i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,  
  

RESOLC: 
 

1) Aprovar el Pla Pressupostari a mitjà termini 2018-2020, el resum s'acompanya. 
2) Traslladar el present acte al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, així 

com al Ple de l'Ajuntament, als efectes oportuns. 
 
Informar el ple del contingut del resum del Pla pressupostari a mitjà termini 2018/2020, 
s'acorda per unanimitat: 
 

1) Ratificar el decret de l'alcaldia núm 49/17, en tots els extrems plantejats. 
2) Si és el cas, donar trasllat del present acord al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, als efectes oportuns. 
 

DUODECIMO. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I 
CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 10 I 23 DE GENER I 7 I 21 DE FEBRER. 
 
Vistes pel ple els continguts dels decrets del 14 al 54 de 2017 i de les actes corresponents 
a les sessions celebrades per la junta de govern local els dies 10 i 23 de gener i 7 i 21 de 
febrer de 2017, es donen per assabentats . 
 
TRETZÈ. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN. 
 
No hi ha preguntes. 
 

• Tot seguit per la Sª Alcaldessa se sotmet a la consideració del ple acord adoptat 
en la Comissió d'Hisenda, sobre modificació de la retribució de la dedicació de 
l'Alcaldessa, informant al ple del contingut d'assumpte s'acorda per unanimitat la 
urgència i inclusió del següent punt , en l'ordre del dia. 

 
 
CATORZÈ. ACORD, SI PROCEDEIX SOBRE MODIFICACIÓ DE LA 
RETRIBUCIÓ L'ALCALDESSA. 
 
Es procedeix a informar del contingut de l'acord que diu així: 
 
S'informa a la Comissió d'Hisenda de l'escrit remès per la gestoria d'Elena Bernabeu 
Martinez, que s'encarrega de les assegurances socials i nòmines d'aquest Ajuntament; 
manifesta en el seu escrit que la base mínima de cotització del Grup 1 per a l'exercici 
2017 és de 837 mensuals (jornada 75%) el que suposa un salari de 714,85 € al mes i 14 
pagues any. L'alcaldessa actualment té un salari de 679,45 € al mes i 14 pagues a l'any. 
Està per sota del mínim legal per la qual cosa s'aconsella pujar el salari. 
 
Atès que, en ser la base de cotització més elevada, el líquid a percebre es redueix, cotitzant 
més del que al salari aprovat li correspon. 



Pel que, després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, sotmetre a la 
consideració del ple, la revisió de la dedicació aprovada en els següents termes: 
 
Modificar l'acordat pel ple en la sessió celebrada en data 24 de setembre de 2015, en el 
següent sentit: 
 

1) RETRIBUCIÓ PER LA DEDICACIÓ A CÀRREC DE ALCALDESSA, per la 
dedicació parcial al 75% en horari flexible de matins i tardes, retribuyéndole amb 
una quantia mensual bruta de 720 € i 14 pagues anuals, amb caràcter retroactiu 
des del mes de gener 2017. 

 
2) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Vista la proposta i després deliberació assumpte s'acorda per unanimitat, aprovar la 
proposta en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment. 

 
QUINZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha preguntes. " 
 

• S'observa que en l'acta transcrita amb anteriridad s'ha omès el punt desè, sent el literal de 
l'acord reflectit a l'acta el que correspon al punt onzè de l'ordre del dia, de manera que a 
partir d'aquest punt tots els acords no es corresponen amb els punts de l'ordre del dia, 
debat i acords adoptats i és necessari el seu subsanacion; pel que en base al que disposa 
l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre Del Procediment administratiu Comú de 
les Administracions Publiques, que diu així "Les administracions publiques podran així 
mateix, rectificar en qualsevol moment d'ofici o instància dels interessats, els errors 
materials de fet o aritmètics existents en els seus actes "; per la qual cosa és necessari el 
seu rectificacion amb el tenor literal: 

DESÈ. ACORD, SI PRODECE, SOBRE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 DE MARÇ DE 2017, SOBRE 
INFORME FAVORABLE PER MODIFICACIÓ DE TARIFES D'AIGUA 
POTABLE 2017. 

S'informa al ple de l'acord adoptat per la junta de govern local en data 21 de març de 
2017, que diu així: 

• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per EGEVASA en data de 2017.03.15 
nº d'entrada 406, al que s'acompanya estudi econòmic de noves tarifes per a l'any 
2017, sol·licitant informe favorable. 

 
Segons es manifesta en el propi estudi econòmic, aquest té com a finalitat determinar la 
tarifa de l'aigua potable a la població. Per això una vegada tancat l'exercici 2016 es 
preveurà els costos per a l'any 2017. En l'exercici 2017 els costos previstos es calculen a 
partir de l'exercici 2016 incrementats en un 0%, a excepció del cost de la compra de l'aigua 
del metre cúbic; calculada d'acord amb les quantitats reclamades a aquest ajuntament per 
Aigües de Sagunt en l'exercici 2016, amb el següent detall per a l'any 2017: 
 
EPSAN ................................................. ......... 6.080, 99 



ACUAMED FIX ........................................ 11.537,17 
ACUAMED VARIABLE ................................... 0 
COMPLEMENT DEL CABAL .............. 3.618,45 
UTILITZACIÓ CANAL XÚQUER-TÚRIA ... 2.822,66 
Regularitz. ALARCON-TOUS ................... 213,33 
USUARIS CANAL ........................................ 205,26 
 
 TOTA 24.0477, 86 
 
I de la proposta de tarifes per a l'any 2017 inclòs el cost de l'aigua del metre cúbic presenta 
el següent detall: 
 

AIGUA POTABLE 
  
Quota de servei Euros / mes  
  
  15 mm    6,085 
  20 mm    12,186 
  25 mm    21,298 
  30 mm    32,443 
  40 mm    60,849 
  50 mm    91,272 
  65 mm   182,545 
  80 mm   273,817 
  100 mm   273,817 
  125 mm   273,817 
 Boca d'incendi    12,414 
 
quota consum  Euros / m3 
 
 
bloc I  fins a 8   0,482 
Bloc II entre i 15   0,842 
bloc III  més 15   1,450 
 
 
 
conservació Contador   Euros / mes 
 

15 mm    1,480 
  20 mm    1,985 
  25 mm    3,237 
  30 mm    4,507 
  40 mm    15,619 
  50 mm    15,619 
  65 mm    15,619 
  80 mm    15,619 
  100 mm   15,619 
  125 mm    15,619 
 



CLAVEGUERAM 
 
quota consum  Euros / m3 
 
domèstics      0,217 
Especial     0,233 
 
 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, elevar al ple de la corporació 
la següent proposta: 
 
1.- D'acord amb el que disposa l'CAPÍTOL III del Decret 68/2013, de 7 de juny, del 
Consell, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i els procediments per 
a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i 
comunicació, article 8, informar favorablement les tarifes proposades per l'any 2017, ja 
que la revisió és per a la inclusió de les despeses que es generin al Consorci d'Aigües del 
Camp de Morvedre en l'any 2017 i en anys successius ; pel que l'obligat al pagament al 
Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre de les despeses derivades per aquest concepte 
serà la concessionària, en aquesta anualitat EGEVASA. 
 
2.- Traslladar el present acte a l'empresa EGEVASA i Òrgan autonòmic competent, i 
Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre als efectes oportuns. 
 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat la seva aprovació en tots els 
extrems plantats i transcrits anteriorment. 
 
UNDECIMO. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE FACULTAR LA SR. 
ALCALDESSA PER SUBSCRIURE EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ 
DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA DE L'Camp de Morvedre. 

S'informa al ple que en el DOGV núm 8008 de 27 de març de 2017 s'ha s'ha publicat, 
Resolucion de 21 de febrer de 2017 del Secretari Autonomico de l'Agència Valenciana 
del Turisme, per la qual cosa s'aprova el pla estrategico de subvencions 2017-2019 de 
l'Agència Valenciana del Turisme i que figura com a annex adjunt. 

El pla té quatre grans objectius estratègics. 

5) Millorar el posicionament de la Comunitat Valenciana en el mercat Turistico. 
6) Incrementar la competitivitat de l'oferta turística Valenciana. 
7) Desestacionalitzar, diversificar o fidelitzar la demanda turística. 
8) Fomentar la investigació, innovació i coneixement aplicat al turisme. 

A l'annex s'estableixen les línies d'incentius per 2017 i per al l'objectiu 2) incrementar 
la competitivitat de l'oferta turística Valenciana, es contempla en sub. apartat 2.2 
Línies nominatives, al 2.2 15 Colaboracion amb l'Ajuntament de Sagunt: 

Objecte. Colaboracion entre l'Agència Valenciana del Turisme, Diputacio de 
Valencia i Ajuntament de Sagunt per un període de tres anys, per la innovació, 
modernització, foment i consideració de projectes turístics del terme minicipal de 
Sagunt i de la comarca del Camp de Morvedre, des de la pespectiva de l'oferta atenent 



fonamentalment criteris de millora de la competitivitat, sostenibilitat i reequilibri 
socioterritorial amb la resta del territori de la Comunitat Valenciana. 

I dins d'aquest marc normatiu per la Secretària Autonòmica de l'Agència Valenciana de 
Turisme s'ha elaborat una proposta de "Protocol general de Colaboracion entre l'Agència 
Valenciana de Turisme, el Patronat Provincial del Turisme de València, l'Ajuntament de 
Sagunt i els municipis de Camp de Morvedre ", per al desenvolupament i ejecucion del Pla 
de Competitivitat Turistica del Camp de Morvedre. 

Informar del contingut del Protocol, s'acorda per unanimitat. 

4) Aprovar la Proposta de Protocol General. 
5) Facultar la Sª alcaldessa per subscriure el Protocol i quants convenis fossin 

necessaris per a la seva gestió i eficàcies. 
6) Traslladar el present acte a l'Agència Valenciana de Turisme, Patronat Provincial 

de Turisme i Ajuntament de Sagunt. 

DUODECIMO. RATIFICACIÓ DECRET ALCALDESSA Nº 49/17 SOBRE PLA 
PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2018-2020. 

S'informa al ple del contingut del Decret núm 49/17, que diu així: 

En compliment del que disposa l'Ordre HAP / 2015/2012 de 1 d'Octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i 
d'acord amb el que disposa l'article 6 de l'esmentada Ordre que fa referència a l'obligació 
de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits en l'article 
29 de la Llei Orgànica 2/2012, en els quals s'emmarca la elaboració dels pressupostos 
amb els EELL ia través dels quals es garantís una programació pressupostària coherent 
amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la 
regla de la despesa. 
Per la present i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,  
  

RESOLC: 
 

3) Aprovar el Pla Pressupostari a mitjà termini 2018-2020, el resum s'acompanya. 
4) Traslladar el present acte al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, així 

com al Ple de l'Ajuntament, als efectes oportuns. 
 
Informar el ple del contingut del resum del Pla pressupostari a mitjà termini 2018/2020, 
s'acorda per unanimitat: 
 

3) Ratificar el decret de l'alcaldia núm 49/17, en tots els extrems plantejats. 
4) Si és el cas, donar trasllat del present acord al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, als efectes oportuns. 
 

TRETZÈ. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I 
CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 10 I 23 DE GENER I 7 I 21 DE FEBRER. 
 



Vistes pel ple els continguts dels decrets del 14 al 54 de 2017 i de les actes corresponents 
a les sessions celebrades per la junta de govern local els dies 10 i 23 de gener i 7 i 21 de 
febrer de 2017, es donen per assabentats . 
 
CATORZÈ. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN. 
 
No hi ha preguntes. 
 

• Tot seguit per la Sª Alcaldessa se sotmet a la consideració del ple acord adoptat 
en la Comissió d'Hisenda, sobre modificació de la retribució de la dedicació de 
l'Alcaldessa, informant al ple del contingut d'assumpte s'acorda per unanimitat la 
urgència i inclusió del següent punt , en l'ordre del dia. 

 
 
QUINZÈ. ACORD, SI PROCEDEIX SOBRE MODIFICACIÓ DE LA 
RETRIBUCIÓ L'ALCALDESSA. 
 
Es procedeix a informar del contingut de l'acord que diu així: 
 
S'informa a la Comissió d'Hisenda de l'escrit remès per la gestoria d'Elena Bernabéu 
Martínez, que s'encarrega de les assegurances socials i nòmines d'aquest Ajuntament; 
manifesta en el seu escrit que la base mínima de cotització del Grup 1 per a l'exercici 
2017 és de 837 mensuals (jornada 75%) el que suposa un salari de 714,85 € al mes i 14 
pagues any. L'alcaldessa actualment té un salari de 679,45 € al mes i 14 pagues a l'any. 
Està per sota del mínim legal per la qual cosa s'aconsella pujar el salari. 
 
Atès que, en ser la base de cotització més elevada, el líquid a percebre es redueix, cotitzant 
més del que al salari aprovat li correspon. 
Pel que, després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, sotmetre a la 
consideració del ple, la revisió de la dedicació aprovada en els següents termes: 
 
Modificar l'acordat pel ple en la sessió celebrada en data 24 de setembre de 2015, en el 
següent sentit: 
 

3) RETRIBUCIÓ PER LA DEDICACIÓ A CÀRREC DE ALCALDESSA, per la 
dedicació parcial al 75% en horari flexible de matins i tardes, retribuyéndole amb 
una quantia mensual bruta de 720 € i 14 pagues anuals, amb caràcter retroactiu 
des del mes de gener 2017. 

 
4) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Vista la proposta i després deliberació assumpte s'acorda per unanimitat, aprovar la 
proposta en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment. 

 
SETZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha preguntes. 
 

Pel que sol·licita del ple l'aprovació de la rectificació de l'acta en el sentit exposat. 



A la vista de l'informe emès per la secretària - interventora en data 20 de març del 2018, 
s'acorda per unanimitat: 

Aprovar la rectificació de l'acta del 30 de març de 2017 al sentit exposat i tenint en compte 
que aquesta transcrita en el llibre d'actes, en l'últim full de l'acta on figura el seu actual 
extensió s'ha de fer constar mitjançant diligència que s'ha modificat i es anotés el nombre 
i sèrie de les fulles on es transcrigui la present modificació. 

 

TERCER. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE ADHESIÓ A la CENTRAL DE 
SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES. 

Seguidament s'informa al ple que el conveni d'adhesió d'aquest ajuntament a la Central 
de Compres de la Diputació de València ja ha finalitzat i per poder accedir a realitzar 
compres centralitzades per la Diputació de València és necessari una nova adhesió al 
sistema d'adquisició centralitzat, per la qual cosa després de la deliberació de l'assumpte 
s'acorda per unanimitat: 

1) Manifestar la voluntat municipal d'adherir i sol·licitar l'adhesió al Sistema 
d'Adquisició Centralitzat de la Diputació Provincial de València, Central de 
Serveis Innovadors i Sostenibles. 

2) Aprovar el text normalitzat de l'acord d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzat 
de la Diputació Provincial de València, Central de Serveis Innovadors i 
Sostenibles, segons model degudament diligenciat que obra en l'expedient. 

3) Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris per 
gestionar i fer complir l'acord. 

4) Traslladar el present acte a la Diputació Provincial de València als efectes 
oportuns. 

QUART. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS D'ALCALDIA, 
INFORMAR DEL CONTINGUT DEL DECRET 50/18 I DE LES ACTES DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 9 I 23 
DE GENER; 6 I 19 DE FEBRER DE 2018. 

S'informa del contingut del Decret 50/18, pel qual s'aprova el Pla Pressupostari a mitjà 
termini de 2019-2021; el ple es dóna per assabentat i acorda per unanimitat la seva 
ratificació. 

Seguidament s'informa al ple del contingut de la relació de Decrets del 12 al 53 de 2018, 
el ple es dóna per assabentat. 

Seguidament s'informa del contingut dels acords de la junta de govern local en sessions 
celebrades els dies 9 i 23 de gener, 6 i 19 de febrer de 2018, el ple es dóna per assabentat. 

CINQUÈ. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN. 

No n'hi ha. 

SISÈ. PRECS I PREGUNTES. 

No n'hi ha. 



I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20: 15h, del dia de 
l'encapçalament de la qual jo com a secretària, done fe i per a constància del que s'ha 
actuat s'estén la present acta que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa . 

 

Vist i plau ALCALDESSA      SECRETÀRIA-
INTERVENTORA 

 

 

 

 Maite Pérez Furió       Amparo Ferrandis Prats 

 

 

 

 


