MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL
DIA 14 DE MAIG DE 2012.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. JOSÉ ANTONIO SÁIZ SÁNCHEZ

S' EXCUSAREN:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a catorze de maig de 2012, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí Pascual Granell, 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
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 09 de maig de 2012, per a celebrar
sessió ordinària 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 DE 05 DE MARÇ DE 2012:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 05 de març de
2012, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.

2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ DE 28 DE MARÇ DE 2012:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de març de
2012, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.

3) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA:

RELATIU A

Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 02 d’abril de 2012, sobre delegació
de les funcions de l'Alcaldia en la segon Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu:
“SOBRE DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA
L’Alcalde que subscriu te previst absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant el
dies 04 d’abril (a les 12:00 hores) al 13 d’abril de 2012 (a les 24:00 hores) ambdós
inclosos.
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a 48 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de l'Entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, tenint en compte els nomenaments de Tinents d’Alcalde efectuats, procedeix
disposar la substitució en les funcions ordinàries d'aquesta Alcaldia.
RESOLC,
a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre el dia 04
d’abril (a les 12:00 hores) al 13 d’abril de 2012 (a les 24:00 hores) ambdós inclosos, es
faça càrrec de les corresponents funcions de l'Alcaldia, la segon Tinent d'Alcalde Sra.
Rosa Alberola Ferrando, en els termes que preveu l'article 47 del ROF esmentat, sense
perjuí de la reassumpció de funcions en el cas de presència intermitent o de reincorporació
anticipada.

b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir de les 12:00 hores del dia 04 d’abril de
2012.
c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació
de la delegació.
d) Donar informació pública d’aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament.
e) Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que
cèlebre.”
Decret, del qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar
assabentada.

4) APROVACIÓ DE
D'HABITANTS A 01-01-2012:

LA

REVISIÓ

DEL

PADRÓ

MUNICIPAL

Atés l'article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals; així com les
instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística dictades conjuntament amb la Direcció
General per a l'Administració Local segons Resolució de 17 de novembre de 2005, sobre
revisió del Padró d'Habitants a 01 de gener de cada any.
Atés la revisió del Padró d'Habitants de Benifairó de la Valldigna amb referència a
01-01-2012, el resum numèric de la mateixa sobre la gestió continuada del mateix, recull
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2011 fins l'1 de gener de 2012,
elaborada pels serveis municipals.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar provisionalment la gestió del padró municipal d'habitants, i el resum
numèric del mateix a l'1 de gener de 2012, amb el següent resultat:
Població de dret a 01-01-2011.....................1.660 hab.
Població de dret a 01-01-2012.................... 1.647 hab.
dels quals 815 són homes i 832 són dones.

b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos.

5) APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER
AL FINANÇAMENT DEL PAGAMENT ALS PROVEIDORS D’ESTE
AJUNTAMENT, D’ACORD AMB EL QUE REGULA EL REIAL DECRET-LLEI
4/2012, DE 24 DE FEBRER:
L'article 10.1 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen
obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals estableix: “Les entitats
locals podran finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme mitjançant
la concertació d'una operació d'endeutament a llarg termini les condicions financeres del
qual seran fixades per Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes
Econòmics”.
Atés que per acord de l'Ajuntament en Ple adoptat en sessió de 28 de març de 2012,
es va aprovar el Pla d'Ajustament al que es refereix el Reial Decret-Llei 4/2012, havent
estat valorat favorablement pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en
conseqüència autoritzada l'operació de crèdit a llarg termini prevista a l’article 10 de
conformitat amb l'article 7.5 del citat Reial Decret-Llei.
Atés l'Ordre PRE/773/2012, de 16 d'abril, per la qual es publica l'Acord de la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics adoptat en data 01 de març de
2012, que estableix les característiques principals per a l'engegada del mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, amb el següent detall:
a) El finançament màxim per entitat local (incloent els seus organismes autònoms i
entitats depenents que li pertanguen íntegrament), serà de la suma de les Obligacions
pendents de pagament segons regulen els articles 3 i 4 del RDL 4/2012 i que reunixquen
les condicions dels articles 1 i 2 de RDL 4/2012, i respecte de les quals els proveïdors,
directament o a través de les entitats locals, hagen manifestat la seua voluntat d'acollir-se al
procediment del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
b) Termini de les operacions: Un màxim de 10 anys amb 2 anys sense amortització
de principal.
c) Tipus d'interès per al prestatari: L'equivalent al cost de finançament del Tresor
Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s'afegirà
un marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics.

d) L'Institut de Crèdit Oficial actuarà com agent amb la col·laboració de les entitats
de crèdit que s'adherisquen al mecanisme de finançament.
D'acord amb les dades facilitades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions
públiques l'import a formalitzar de l'operació de préstec és de 691.852,51 €, import que
correspon integrament a este Ajuntament.
Atés que l'import dels recursos ordinaris previstos en el pressupost de l'exercici
2012 ascendeixen a 1.746.300,00 €, i l'import acumulat de les operacions de crèdit a llarg
termini amb inclusió de l'operació que es projecta ascendeix a 691.852,51 €, import que
supera el 10% dels recursos ordinaris, de conformitat amb l’article 52.2 del Text Refòs de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març, i amb l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, la competència per a la concertació de l'operació de crèdit correspon a
l’Ajuntament en Ple. Essent el quòrum necessari per a l’aprovació d’esta operació de
crèdit, el de la majoria absoluta legal preceptiva de conformitat amb l’article 47-2-l) de la
mencionada Llei 7/1985.
Tot seguit pel Sr. Alcalde es manifesta la Corporació Municipal, que aquest
mecanisme va a servir bàsicament per a poder pagar als proveïdors, aquell pendent de
pagament originat per anteriors Corporacions Municipals.
Continua dient, que es una solució acceptable per tal d’acabar amb la situació de no
pagar en temps i forma als proveïdors d’este Ajuntament, i que esta operació financera
afecta als comptes no només de l’actual Corporació Municipal sinó també a les pròximes
Corpracions.
Per altra banda, indicar que per a fer front a esta operació de crèdit, no ha segut
necessari realitzar ajustos ni restriccions dramàtics en la prestació de serveis municipals
d’este Ajuntament a la població.
No obstant tot açò, demana, per tant proposa la Corporació Municipal adopte acord
per unanimitat, de conformitat a l’expedient tramitat a l’efecte seguint les instruccions del
Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Atés l'informe emes per Secretaria-Intervenció, en sentit favorable.
L'Ajuntament Ple per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta legal
preceptiva, ACORDA:

Primer: Aprovar l'operació de préstec excepcional derivada del mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals d’acord amb el Reial
Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, les condicions de la mateixa, d'acord amb el que
disposa l'Ordre PRE/773/2012, de 16 d'abril, són bàsicament les següents:
a) Import: 691.852,51 €
b) Termini. Un màxim de 10 anys amb 2 anys sense amortització de principal.
c) Tipus d'interès. L'equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis
assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s'afegirà un marge
d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics.
d) Formalització.- L'operació es formalitzarà amb aquella entitat bancària que comunique
el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjà de l'Institut de Crèdit Oficial.
Segon: Facultar a l'Alcalde-President, Sr. Agustí Pascual Granell amb DNI
19969491 V, tan àmpliament i expressament com en dret fóra necessari per a la
formalització de l'operació de préstec i la signatura de quants documents siguen necessaris
amb vista a l'execució del present acord.

6) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 30 d’abril de
2012, en virtut del que regula la vigent Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
corresponent al Primer Trimestre de 2012, sobre el compliment dels terminis previstos en
la mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les obligacions d’este Ajuntament, que
inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents per a les quals s'està
incomplint el termini legal de pagament, informe que resulta ser el següent,
“RELATIU A COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS
CONTRA LA MOROSITAT, PRIMER TRIMESTRE 2012
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, emet el següent informe,
ANTECEDENTS

PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments efectuats
com a contraprestació en les operacions comercials entre proveïdors i aquesta Entitat
Local, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així, segons estableix l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
No obstant això, s'ha d'estar al que disposa la disposició transitòria sexta del
mencionat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que estableix una aplicació
progressiva d'aquests terminis per al pagament que preveu l'article 216.4.
SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat
municipal corresponent al PRIMER trimestre de 2012 sobre el compliment dels terminis
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, respecte al pagament de les obligacions
d’este Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
què s'estiga incomplint el termini.
En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en el PRIMER
trimestre natural de 2012, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de
pagament al final.
TERCER.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, a l’òrgan
competent de l’Administració de l’Estat i a l'òrgan competent de la Generalitat que té
atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals.
LEGISLACIÓ APLICABLE
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3 / 2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
A la vista d'això, aquest Secretari-Interventor emet el següent,
INFORME
1.- Es detalla a continuació una relació resumida de l’informe obtingut del registre de
factures i comptabilitat municipal corresponent al PRIMER trimestre de 2012 de les
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les
obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei
3/2004, de 29 de desembre, relació on es contempla la següent informació:
a. Pagaments realitzats en el trimestre.
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
d. Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre
natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de
factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.
a) Pagaments

Període mitjà

realitzats en

de pagament

el trimestre

(PMP) (dies)

TOTALS

404,06

b) Interessos de
demora

TOTAL

Període
mitjà de
pagament
excedit
(PMPE)
(dies)
344,06

Pagaments realitzats en el trimestre
Durant el període
legal de pagament
Número Import
de pagos
total
00

Fora del període legal
de pagament
Número
Import
de pagos
total

0,00

221

Interessos de demora pagats en el
període
Número de pagos
Import total
0

0,00

86.672,99

c) Factures o
documents
justificatius
pendents de
pago al final
del
trimestre

Període
mitjà del
pendent
de pago
(PMPP)
(días)

Període
mitjà del
pendent
de pago
excedit
(PMPPE)
(días)

TOTALS

459,94

431,18

Pendent de pagament al final del trimestre
En període legal de
pago al final del
trimestre
Número
Import
de
total
factures
26
18.510,32

d. Factures o documents
que al final del
trimestre, hagen
transcorregut més de tres
mesos des de la seua
anotació en el registre de
factures i no s'haja
tramitat el reconeixement
de l'obligació.

Període mitjà
d’operacions
pendent de
reconeixement
(PMOP) (días)

TOTALS

0,00

Fora del període legal
de pago al final del
trimestre
Número
Import
de
total
factures
101
253.623,17

Pendent de reconeixement
d’obligacions al final del trimestre
Número de
Import total
factures

0

0,00

Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix
i adopte resolució escaient.
Això no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al compliment del terminis
en el pagament de les obligacions segons regula la vigent Llei 3/2004 per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al PRIMER trimestre de 2012
de les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat
Valenciana.

7) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS, TAMBE DE L’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2012 PRIMER TRIMESTRE:
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 27 de març de
2012 fins el dia 30 d’abril de 2012, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 02-04-12, delega les funcions de l’Alcaldia en la segon Tinent d’Alcaldia, per
motiu d’absencia, del 04 al 13 d’abril de 2012.
- BENS,
De 02-04-12, autoritza a Comunitat de Regants “Pou Virgen del Pilar”, l’ús del
local municipal “Sala d’Exposicions”, pel dia 22 d’abril de 2012.
De 24-04-12, autoritza a Maria Carmen Correoso Correoso a instal·lar una colmena
de 120 caixes en la parcel·la de l’Ajuntament, parcel·la 87 del polígon 3.
- CONTRACTACIÓ,
De 27-03-12, inici devolució de la fiança definitiva a CADERSA per l’execució de
les obres “Actuacions arquitectòniques sobre el nucli històric”.
De 18-04-12, demana informe tècnic respecte del projecte tècnic de les obres
incloses en PPOS 2012.
De 30-04-12, aprova la devolució de la fiança definitiva a CADERSA per
l’execució de les obres “Actuacions arquitectòniques sobre el nucli històric”, per
import de 3.875,00 €.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 24-04-12, a Margarita Pellicer Fons, de segona ocupació de vivenda sita en Av.
Valldigna, 5-1r-1a.
De 24-04-12, a Valvega S.L., tanca finca rústica, parcel·la 113 del polígon 04.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 28-03-12, declara la caducitat i extinció dels seues efectes de la llicència
d’instal·lació d’activitat en C/ Rajolar, 18, atorgada a “Components Plàstics
Valencians, S.L.”.

- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 04-04-12, sol·licita ajuda a l’Agència Valenciana de Turisme, per a l’adequació
de recursos turístics de l’interior.
De 25-04-12, autoritza a Juniors M.D. de Tavernes de la Valldigna, a utilitzar la
Muntanyeta del Dipòsit.
De 26-04-12, sol·licita a Diputació de València l’adhesió al programa “La Dipu et
Beca 2012”
- INTERVENCIÓ,
De 28-03-12, no reconèixer la factura 13 de 2012 de “Territori Musical, S.L.” per
subministrament de begudes en cap moment demanat per este Ajuntament.
De 04-04-12, inici tramitació del compte general del pressupost de 2011.
De 17-04-12, eleva a definitiu l’acord d’aprovació de la modificació de crèdits
núm. 1 pressupost municipal per a l’exercici 2012.
De 20-04-12, convoca Comissió de Comptes per a dictaminar el compte general del
pressupost de 2011.
De 30-04-12, posa a informació pública el compte general del pressupost de 2011.
- TRESORERIA,
De 16-04-12, aprova liquidació, any 2011, taxa 1’5% ocupació domini públic a “E.
On Energia, S.L.”
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2012, han tingut entrada 404 escrits, i eixida 379 escrits.
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del
pressupost de l'any 2012, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix
corresponent al primer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix:
PRIMER Trimestre-2012
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 1.924.700,00 €
- Drets reconeguts...................................................
82.458,51 €.
- Recaptació neta...................................................
82.203,34 €.
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives.....................................
- Obligacions reconegudes......................................
- Pagaments realitzats..........................................

1.924.700,00 €.
181.110,19 €.
155.325,95 €.

MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-01-12 ............................................
-Ingressos durant el trimestre...................................
-Pagaments durant el trimestre.................................
-Existències a 31-03-12...............................................

73.427,84 €.
673.615,12 €.
718.712,32 €.
28.330,64 €.

I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

8) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. José Antonio Sáinz Sánchez, regidor del grup EUPV, formula els següents
precs o preguntes:
- Pregunta que ha passat amb la font del “moc” (situada en C/ Sant Francesc, 1),
que estava considerada com un emblema municipal.
L’Alcalde manifesta:
- La Font del Moc estava obsoleta, ja que de les dos funcions que pot tindre una
font: la estètica i la de donar servei d’aigua, no cumplia a hores d’ara cap de les dos.
- Hem d’acceptar que era una font que no harmonitzava amb el context urbanístic
recentment remodelat.
- L’actual servici d’aigua potable fa innecessària una font en este lloc, encara que
en altres èpoques fóra útil.
- La retirada de la Font del Moc és una actuació reversible, ja que al mateix lloc
s’ha deixat, sota una “trapa” la conducció d’aigua potable i accés a la claveguera que
permet, si és el cas, ubicar una font més adient a l’entorn urbà.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:45 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 juny de
2012. I s'estén en dotze pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números OJ9994742
(anvers) a OJ9994747 (revers), 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,
Agustí Pascual Granell
Salvador Casanova Ferrer

