ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL
DIA 2 DE SETEMBRE DE 2019.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 2 de setembre de 2019 a les 18,45
h., Sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la
junta de govern local, Sra. M.ª Dolors Lafont Avinent, Sra. Carmen Bastant Luján i Sra.
Núria Zarco Arador, assistits de la secretària-interventora de l'ajuntament, Amparo
Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació:
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 22 DE JULIOL
DE 2019.
Informada la Junta de l'contingut de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 22 de
juliol de 2019, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.
SEGON. APROVACIÓ DE PAGAMENTS I ALTRES RELACIONADES AMB LA GESTIÓ
ECONÒMICA.
Seguidament s'informa de el contingut de la relació automàtica de pagaments n.º 24,
composta per catorze factures la quantia ascendeix a la xifrada quantitat de VINT MIL
CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (23.199,64 €); s'acorda
la seva aprovació i tal com s'indica a continuació:

TERCER. LLICÈNCIES.

•

S'informa de l'expedient de llicència d'obres núm 17/19 i de la proposta
formulada per la secretària-interventora en data 27 d'agost que diu així:
INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient de sol·licitud de llicència d'obra amb referència 17/19, que es
tramita, per actuacions consistents en reforma de paleta a la piscina existent, en polígon
11 parcel·la 480, amb referència cadastral 5924506YJ2962S a instància de D. PERE JORDI
PERIS ORERO amb DNI 19884247B; d'acord amb els arts. 172 i 175 de l'Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'emet el següent INFORME, en el qual es fa
constar els següents:
FETS
PRIMER. - El 25 de març de 2019, n.º d' entrada 612 per D. PERE JORDI PERIS ORERO se
sol·licita llicència d'obres per a la reforma de paleta de la piscina existent i documentació.
SEGON. - En data 10 de setembre de 2019 li requereix perquè aporti fotografia de l'estat
de la piscina.
TERCER. - El 23 de setembre amb n.º d'entrada 1626 s'aporta fotografia de la piscina.
QUART. -En data 27 d'agost s'emet informe per l'arquitecta contractada per aquest
ajuntament que diu així:

LLICÈNCIA D'OBRA
Victòria C. Díez Orts, arquitecta treballadora de l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers,
amb relació amb la sol·licitud de Llicència d'Obra presentada per:

Sol·licitant:

PERE JORDI PERIS ORERO

DNI:

19884247-B

Domicili:

Residencial Sol, 32. Meliana, 46133.

En representació de:

-

obra:

Obres de paleta a la piscina existent.

Emplaçament:

PARTIDA DEL CAVALL, 40, 1a.

REF CADASTRAL:

5924506YJ2962S

EXP:

17/2019. Registre d'entrada 612.

Emet el següent:

INFORMI
PRIMER: documentació presentada
−
−
−
−

Sol·licitud de llicència d'obres.
Pressupost Aportat paper promotor.
DNI de l'professional Encarregat dels Treballs
Model 037, d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors.

SEGON: documentació que deu aportar el promotor amb anterioritat a l'atorgament de la
Llicència d'Obres
• Fitxa cadastral de la parcel·la.
• Fotografies de l'Estat actual de les zones on és pretèn actuar.
TERCER: normativa Vigent.
El Planejament urbanístic d 'Albalat de la Tarongers, en vigor, són: Normes Subsidiàriesdiaries
(27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiaries (16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiaries nº 2 (05/03/1998. CTU). és SOL·LICITA Llicència d'Obres a:
1. Classificació de l'Sòl: Sòl no urbanitzable comú.
Els usos Admesos en aquesttipo de sol són com a Principals l'agrícola, el ramader i el forestal;
com a permesos estan a els extractius, la caça, pesca, l'esportiu i recreatiu a Numérica, aixi com
Indústries directament vinculades a l'activitat dels usos principals.
segons Allòestablert a la Llei d'Ordenació de l'territori, urbanisme i paisatge de la
Comunitat Valenciana, de l'25 de juliol, i la Seua modificació Llei 1/2019, en aquest tipo de sol
és podran dur a Terme els Següents Actuacions: edificacions que guardin relació qualit amb el
Terreny i destí de la finca, Vivendes familiars aïllades, Explotació de canteres, generació
d'energies renovables, activitats industrials i productives d'implantació necessària a el medi
rural, i Certes activitats terciàries o de serveis. Estes edificacions quedaran subjectes a les
condiciones especificades a les Normes Subsidiaries de l'municipi.
Llevat dels usos i actuacions esmentades, els úniques admeses seran els de Manteniment i
conservació de les edificacions existents.
CONCLUSIONS:
S'observa que els Actuacions descrites a el Pressupost entregat consisteixen en obres de
Manteniment i conservació de la piscina existent.
Per tot l'anteriorment exposat, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les Mesures
que puguen acordar-se per l'REGISTRO competeixnt, procedisc a emetre 1 INFORME
FAVORABLE per a atorgar la Llicència sol·licitada.
A la vista de l'informe s'emet el següent

FONAMENTS DE DRET
De la inspecció realitzada i de l'anàlisi de les obres i usos previstos en la parcel·la 480 de
l' polígono11, en confrontació amb la normativa i planejament urbanístic aplicables, es desprèn
que aquestes obres són de manteniment i tenint en compte el que disposa:
Art 113, En el sòl no urbanitzable genèric o comú s'admeten els següents usos:
- principals: Agrícola, ramader i forestal.
- permesos: Extractius, caça, pesca, esports i esbarjo a la natura i indústries, directament
vinculades a les activitats dels usos principals
- prohibits: Urbans, industrials, abocadors i escombriaires no controlats"
Segons es desprèn de les fitxes cadastrals es tracta d'una construcció erigida l'any 1980, i no
consta amb posterioritat cap expedient per infracció urbanística, de manera que es tracta d'un
edifici sobre el qual no hi ha la possibilitat de dictar l'ordre de restauració de la legalitat
urbanística.
- Pel que l'immoble no disposa de llicència d'obres i es troba emplaçat en sòl no urbanitzable es
considera en situació anàloga a la de fora deordenació. Ara bé, a l'esmentat immoble no li resulta
d'aplicació el règim jurídic de les obres tolerades o permeses en els edificis en situació fora
d'ordenació, sinó el règim jurídic previst en l'art. 237 LOTUP que determina el següent:
"El mer transcurs de l'termini de quinze anys que es correspon amb el termini de prescripció de
la infracció no comportés la legalització de les obres i construccions executades sense complir
amb la legalitat urbanística i, en conseqüència, mentre persisteixi la vulneració de l'ordenació
urbanística, no podran dur-se a terme obres de reforma, ampliació o consolidació de
l'il·legalment construït.
Això, però, amb la finalitat de reduir l'impacte negatiu d'aquestes construccions i edificacions,
l'administració actuant podrà ordenar l'execució de les obres que resultin necessàries per no
pertorbar la seguretat, salubritat i l'ornament o paisatge de l'entorn ".
A la vista de tot això tenint en compte que segons es desprèn de l'informe tècnic, es tracta
d'obres de manteniment, que augmenta la seguretat de la piscina existent, encara que és
incompatible el seu ús residencial amb el autoritzable, no es pot restaurar la legalitat pel que es
proposa:
PRIMER. - Autoritzar la realización d'escala a l'interior de piscina, a l'efecte de reforçar la
seguretat de la construcció, tenint en compte que l'arquitecta en el seu informe les classifica
com a obres de manteniment i conservació.

SEGON. - Condicionar la llicència a l'cumplimient de les prescripcions generals que figuren a les
Normes Urbanístiques de planejament local i a el pagament de les següents quantitats:
Taxa 0,5% / 1625,0 € = 8,12 €

ICIO 3% / 1.625,0 € = 48,75 €
TOTAL: 56,87 €
TERCER. - La llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i llevat el dret de
propietat. Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb
indicació de el règim de recursos que legalment corresponguin.
Vista la proposta s'acorda per unanimitat:
PRIMER. - Autoritzar la realització d'escala a l'interior de piscina, a l'efecte de reforçar la
seguretat de la construcció, tenint en compte que l'arquitecta en el seu informe les classifica
com a obres di manteniment i conservació.

SEGON. - Condicionar la llicència a l'acompliment de les prescripcions generals que figuren a les
Normes Urbanístiques de planejament local i a el pagament de les següents quantitats:
Taxa 0,5% / 1625,0 € = 8,12 €
ICIO 3% / 1.625,0 € = 48,75 €
TOTAL: 56,87 €
TERCER. - La llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i llevat el dret de
propietat. Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb
indicació de el règim de recursos que legalment corresponguin.

•

S'informa de l'expedient de llicència d'obres núm 34/18 i de la proposta de la
secretària-interventora de data 21 d'agost de 2019, que diu així:
INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient que es tramita amb referència 34/2018, per a actuacions
consistents en renovació de bany i retirada de sòcol, a instància de D. ALBERTO DE HARO
HERVÁS amb DNI 45.799.506-C; d'acord amb els arts. 172 i 175 de l'Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, S'emet el següent INFORME, en el qual es fa
constar els següents:
FETS
PRIMER. - Mitjançant instància presentada amb data 7 de novembre del 2018, i amb
registre d'entrada núm 1982, es presenta davant aquest Ajuntament per D. ANTONI DE
HARO HERVÁS, en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a actuacions
consisteixentes en renovació de bany i retirada de sòcol, situades al c / Muntanya
Redona n.º 20, 1º- 3.

SEGON. -Amb data 28 de desembre de 2018, s'emet informe desfavorable a la concessió
de la llicència d'obra menor per part de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament per
falta de documentació.
TERCER. - En data 4 de febrer de 2019 li requereix la documentació assenyalada en
l'informe tècnic.
QUART. - En data 19 de febrer de 2019, s'aporta la documentació requerida.
CINQUÈ. -en data 21 d'agost de 2019 s'emet informe per l'empleada arquitecta d'aquest
ajuntament, Victòria C. Deu Orts, que diu així:

LLICÈNCIA D'OBRA
Victòria C. Díez Orts, arquitecta treballadora de l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers,
amb relació amb la sol·licitud de Llicència d'Obra presentada per:

Sol·licitant:

ALBERTO D'HARO HERVÁS

DNI:

45799506-C

Domicili:

C / Palància, nº 44, 4t, 11. 46520 Sagunt.

En representació de:

-

obra:

Renovació de sala d'bany i retirada de entornpeu.

Emplaçament:

C / MUNTANYA RODONA, Nº 20, 1º, 3-1

REF SUBVENCIONAR: Albalat dels Tarongers
EXP:

34/2018

Emet el següent:
INFORMI

PRIMER: Seguiment de l'expedient

A dia 7 de novembre de 2018, Albert de Haro Hervás presenta una sol·licitud per a Llicència
d'obris.
A dia 28 de desembre de 2018, José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels
Tarongers, emet informe desfavorable a Dita sol·licitud per manca de documentació.

A dia 4 de febrer de 2019, Amparo Ferrandis Prats, secretària de l'ajuntament d'Albalat dels
Tarongers, emet 01:00 requeriment de documentació.
A dia 19 de febrer de 2019, Albert de Haro Hervás, presenta per registre d'entrada una instància
amb la documentació requerida.
SEGON: documentació presentada
−
−
−
−

Sol·licitud de llicència d'obres.
Pressupost Aportat paper promotor.
Fotografies de l'Estat actual de la zona on és pretèn actuar.
Instància amb documentació requerida.

TERCER: documentació que deu aportar el promotor amb anterioritat a l'atorgament de la
Llicència d'Obres
• Pressupost complet de l'obra. El primer Pressupost Presentat paper promotor va ser
desestimat per ser vague en el su contingut i no estar desglossat amb IVA. El Pressupost ara
Presentat ha Reparat estiguis deficiencies, Tot i no comptar amb una partida que és contemplin
Els treballs per la retirada de l'entornpeu.
• Fitxa cadastral de l 'immoble. No va ser aportada a la primera sol·licitud i tampoc s'a Aportat
en aquesta Malgrat ser un dels requirements de manca de documentació.
QUART: normativa Vigent
el Planejament urbanístic d'Albalat de la Tarongers, en vigor, són: Normes Subsidiaries
(27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiaries (16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiaries nº 2 (05/03 / 1998. CTU). és SOL·LICITA Llicència d'Obres a:
1. Classificació de l'Sòl: Sòl Urbà.
CONCLUSIONS:
Malgrat el requeriment de documentació, el Pressupost no està complet i la fitxa cadastral no
s'a Presentat.
Tanmateix, la retirada de l'entornpeu no va ser Objecte dereclam a la primera Llicència i Atesa
la demora en l'Resposta per part de l'administració il 'escassa entitat dels Treballs no és
considerarà Objecte d'1 nou requeriment. Pel que Memoria a la fitxa cadastral, i de manera
excepcional, serà incorporada a l'expedient per part de l'Ajuntament a fi de no perllongar més
el Procés.

Per tot l'anteriorment exposat, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les Mesures
que puguen acordar-se adoptar per l'REGISTRO, procedisc a emetre 1 INFORME FAVORABLE
per a atorgar la Llicència sol·licitada.
CONSIDERACIONS LEGALS
PRIMERA. - La legislació aplicable és la següent:
A) Legislació estatal:

- Arts. 8 i 9 de Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Sòl.
- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
- Arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, De Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment administratiu comú.

B) Legislació autonòmica:
Articles 213, 214 i 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació
de l'Territori, Urbanisme i Paisatge.
SEGONA. - De conformitat amb l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 di juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació de l'Territori, Urbanisme i Paisatge, estan subjectes a
declaració responsable, en els termes de l'article 222 d'aquesta Llei:
b) Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura o a l'aspecte exterior i
interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que
sigui el seu ús, que no suposin ampliació ni obra de nova planta.
c) Les obres de mera reforma que no suposi alteració estructural de l'edifici, ni afecten
elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de
l'edificació que no requereixin col·locació de bastida en via pública.
Pel que fa a l'art. 222 de declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma
d'edificis, construccions o instal·lacions i obres menors, indica el següent:
"1. La declaració responsable per als supòsits de l'article 214 d'aquesta llei s'ajustarà al
que preveu la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú.
2. La declaració responsable s'acompanyarà dels següents documents addicionals:
a) Acreditació de la identitat de l'promotor i de la resta dels agents de l'edificació.
b) Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seva ubicació física, així com projecte
subscrit per tècnic competent quan ho requereixi la naturalesa de l'obra, amb succint
informe emès pel redactor que acrediti el compliment de la normativa exigible.
c) Documentació addicional exigida per la normativa ambiental, quan sigui procedent.

d) Indicació de el temps en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb
l'evacuació de runes i utilització de la via pública.
3. El promotor, un cop efectuada sota la seva responsabilitat la declaració que compleix
tots els requisits exigibles per a executar les obres, i presentada aquesta davant
l'ajuntament o entitat local competent junt amb tota la documentació exigida, estarà
habilitat per a l'inici immediat de les obres, sense perjudici de les potestats municipals
de comprovació o inspecció de els requisits habilitants per a l'exercici de el dret i de
l'adequació del que executa a el contingut de la declaració.
4. La presentació de la declaració responsable, efectuada en els termes que preveu
aquesta disposició, té els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de
la llicència municipal i es podrà fer valer tant davant l'administració com davant
qualsevol altra persona, natural o jurídica, pública o privada.
5. Lainexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s'acompanyi o incorpori a la declaració responsable, o la
no presentació davant de l'administració competent d'aquesta, determinarà la
impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en
què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats que siguin
procedents. La resolució administrativa que declari aquestes circumstàncies podrà
determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica a el moment previ a
el reconeixement o a l'exercici de el dret o a l'inici de l'activitat corresponent; tot això
sense perjudici de la tramitació, si escau, de l'procediment sancionador corresponent.
6. La legislació i el planejament urbanístic aplicables a les declaracions responsables
seran els que estiguin vigents en el moment de la presentació ".
TERCERA. - Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informi favorable.
QUARTA. - Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre l'expedient, es considera un acte
atribuïble a l'titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l' article 21.1.q)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de règim local, a l'ésser l'òrgan
competent per a l'atorgament de llicències llevat que s'hagi delegat la competència en
la junta de govern local, com és el cas.
Tenint en compte que per aquest ajuntament encara no s'han adequat les sol·licituds i
procediments a la nova normativa de declaració responsable.
De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la
següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. -Autorizar a D. ALBERTO DE HARO HERVÁS la realització de les obres de
renovació de la cambra de bany i retirada de l'sòcol en l'immoble situat al c / Muntanya
Redona, n. º20, 1r 3-1, immoble amb referència cadastral 8484601YJ2988D0028DQ, d'acord
amb el pressupuesto presentat.
SEGON. - Condicionar la llicència a l'acompliment de les prescripcions generals que figuren a
les Normes Urbanístiques de planejament local i a el pagament de les següents quantitats:
Taxa 0,5% / 1.111,60 € = 5,55 €
ICIO 3% / 1.111,60 € = 33,34 €
TOTAL: 38,89 €
TERCER. -La llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat. Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb
indicació de el règim de recursos que legalment corresponguin.
Vista la proposta s'acorda per unanimitat:
PRIMER. -Autoritzar al Sr. ALBERTO DE HARO HERVÁS la realització de les obres de
renovació de la cambra de bany i retirada de l'rodapeu en l'immoble situat al c / Muntanya
Redona, n. º20, 1r 3-1, immoble amb referència cadastral 8484601YJ2988D0028DQ, d'acord
amb el pressupost presentat.
SEGON. - Condicionar la llicència a l'acompliment de les prescripcions generalés que figuren en
les normes urbanístiques de planejament local i a el pagament de les següents quantitats:
Taxa 0,5% / 1.111,60 € = 5,55 €
ICIO 3% / 1.111,60 € = 33,34 €
TOTAL: 38,89 €
TERCER. - La llicència es considera atorgada sense perJudici de tercers i salvat el dret de
propietat. Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb
indicació de el règim de recursos que legalment corresponguin.

•

S'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres núm 17/18 incoat a
instància de D. ÀNGEL BOIX PALANCA, per al canvi de el cultiu en les parcel·les
134, 164, 165, 166, 168, 169, 298 i 299 de l'polígon 16 d'aquest terme municipal
i de l'escrit presentat per D. ÀNGEL BOIX PALANCA amb n.º d'entrada 1480 de
data 21 d'agost de 2019, en el qual manifesta que, havent-se detectat la inclusió

d'unes parcel·les que no corresponen, en la Memòria Agronòmica que consta en
l'expedient, pel que sol·licita l'arxiu de l'expedient.
A la vista de tot això, s'acorda per unanimitat:
1) L'arxiu de l'expedient n.º 17/18, per canvi de cultiu de les parcel·les 103, 137,
164, 165, 166, 168, 169, 298 i 299 de l'polígon 16, per no ajustar-se la superfície
a canvi de cultiu que es pretén per D. ÀNGEL BOIX PALANCA.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
QUART. ALTRES.
•

Seguidament es informa de l'estat de l'expedient que es tramita a l'empara de la
resolució de 25 de juny de 2019, de l'secretari autonòmic d'Agricultura i
Desenvolupament Rural, per la qual cosa es disposa la tramitació de sol·licituds
de subvencions per a les obres de condicionamentment de camins rurals,
proposades per municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana; i
d'acord amb la subvenció atorgada a aquest Ajuntament per l'esmentada
Conselleria a l'expedient AGMIA / 2019/46/103, de el projecte tècnic va
redactarat per l'arquitecte D. JOSÉ MARÍA PÉREZ AVANÇAT; vist el projecte i
després deliberació l'assumpte, s'acorda per unanimitat:

1) Aprovar el projecte de les obres de condicionament de camins rurals per a
realitzar: Camí de la Foia, Camí de la Baronessa, Camí Vell de Comediana; la
quantia ascendeix a la quantitat de QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS CATORZE
EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (45.914,81 €) amb l'IVA corresponent de
NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (9.642,11 €) i
un total de CINQUANTA-CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS (55.556,92 €).
2) Traslladar el present acord a la secretària autonòmica d'Agricultura i
Desenvolupament Rural als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa dels escrits presentats per la Sra. CARMEN ESTEVE
BONET i Sra. BEATRIZ ESTEVE BELTRÁN, sol·licitant la intervenció municipal per
retirar els coloms que s'han instal·lat a les zones interiors annexes als seus
immobles causant-los problemes d'higiene i insalubritat.
Plantejada la qüestió i després deliberació de l'assumpte, no trobant-se una
solució, s'acorda dirigir-se a la Federació Valenciana de Colombicultura per
plantejar-los la situació i ens orientin sobre possibles mesures a adoptar.

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 19,40h.
del dia de l'encapçalament, i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta
de la qual jo com a secretària, done fe i se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta.
Vist i plau PRESIDENTA
INTERVENTORA

Vist i plau SECRETÀRIA-

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats

