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 A Benifairó de la Valldigna, a ú de juny de 2009, essent  les vint hores, a la Sala de 
Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, 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 27 de maig de 2009,  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 obri la sessió  amb el següent, 
 



ORDRE  DEL  DIA  
 
 
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA 
SESSIÓ  D'11  DE  MAIG DE 2009: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de maig de 
2009, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 

2) DONAR COMPTE i RATIFICAR, RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 
RELACIONADES AMB RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA 
L'AJUNTAMENT EN RELACIÓ A RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER PART 
DE GROUPAMA: 
 
 Es ret compte a la Corporació Municipal de l'escrit del Jutjat del Contenciós 
Administratiu número 4 de València,  de data 24 de febrer de 2009, rebut en aquest 
Ajuntament el 09 de març de 2009 amb núm. 247 de registre d'entrada, relatiu a recurs 
contenciós-administratiu 000109/2009, que és tramita pel procediment abreujat, interposat 
per Groupama Assegurances, contra l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, sobre 
responsabilitat patrimonial respecte de danys produïts en vivenda situada en C/ Rafòl, 5 de 
Benifairó de la Valldigna, pel servei de subministrament d'aigua potable, i és reclama la 
remissió de l'expedient administratiu, tot en compliment del que disposa la vigent 
legislació de la Jurisdicció del Contenciós Administratiu. 
 

En compliment del mateix, l'Alcalde va dictar en data 04 de maig de 2009, Decret 
al respecte, que literalment  diu: 

 
“RELATIU A RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

PROMOGUT PER GROUPAMA 
 
 Atés l'escrit del Jutjat del Contenciós Administratiu número 4 de València,  de data 
24 de febrer de 2009, rebut en aquest Ajuntament el 09 de març de 2009 amb núm. 247 de 
registre d'entrada, relatiu a recurs contenciós-administratiu 000109/2009, que és tramita pel 
procediment abreujat, interposat per Groupama Assegurances, contra l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna, sobre responsabilitat patrimonial respecte de danys produïts en 
vivenda situada en C/ Rafòl, 5 de Benifairó de la Valldigna, pel servei de subministrament 
d'aigua potable, i és reclama la remissió de l'expedient administratiu, tot en compliment del 
que disposa la vigent legislació de la Jurisdicció del Contenciós Administratiu. 
 



 Aquesta Alcaldia, de conformitat al que disposa la vigent legislació de la 
Jurisdicció del Contenciós Administratiu, Llei 29/1998 de 13 de juliol,  DECRETA:   
 
 a)  Que s'envie fotocòpia acarada de l'expedient complet, foliat i ordenat 
cronològicament, relatiu a la reclamació patrimonial indicada, acompanyat d'index que 
relacione tots i cada un dels documents que l'integren,  al Jutjat del Contenciós 
Administratiu número 4 de València. 
 
 b)  Que de conformitat amb l'establert a l'article 49 de la llei jurisdiccional 29/1998, 
es notifique als que pogueren considerar-se afectats per la interposició del recurs, la present 
resolució, emplaçant-los per tal que en el termini de 9 dies es personen en el procediment 
judicial, si al seu interés convé.  
 

c)  Que pel Sr. Secretari de l'Ajuntament s'emeta informe al respecte.” 
 
I  respecte de la designació d'Advocats, l'Alcalde va dictar en data 13 de maig de 

2009, Decret al respecte, que literalment  diu:  
 

“Atés que en data 09 de març de 2009 es va rebre escrit del Jutjat del Contenciós 
Administratiu núm. 4 de València, requerint l'ajuntament per tal que remetera l'expedient 
administratiu relatiu a responsabilitat patrimonial respecte de danys produïts en vivenda 
situada en C/ Rafòl, 5 de Benifairó de la Valldigna, pel servei de subministrament d'aigua 
potable, degut al recurs contenciós administratiu presentat per Groupama Assegurances.  

 
Atés que, correspon als Ajuntaments la defensa dels seus bens i drets, i que l'article 

24 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 29/98 de 13 de juliol,  en aplicació de l'article 
551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, atribuïx la representació i defensa de les 
Corporacions Locals als seus propis lletrats, o als advocats que, a l'efecte, es designen. 

 
Atés que es competència d'aquesta Alcaldia, conforme allò disposat en l'article 21 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, exercitar accions judicials i administratives en cas 
d'urgència. 

 
RESOLC. 

 
PRIMER.- Amb la finalitat de representar  l'Ajuntament de Benifairó de la 

Valldigna en el recurs contenciós administratiu 109/2009 seguit en el Jutjat del Contenciós 
Administratiu núm. 4 de València, designar als Lletrats en exercici Sr. J LLUIS 
FERRANDO CALATAYUD  i  Sra. NIEVES GONZÁLEZ ALONSO per que 
compareguen davant el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 4 de València, assumint 
la representació i defensa d'aquest Ajuntament. 



 
SEGON.- Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament en la pròxima 

sessió que es celebre, i trametre còpia del mateix al Jutjat esmentat i als advocats 
designats.” 

 
 Tot seguit es ret compte de l'informe emés pel  Sr. Secretari de l'Ajuntament, en el 
particular sobre la relació de persones que poden considerar-se afectades per la interposició 
del recurs contenciós administratiu esmentat.  
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
- Quedar assabentat dels dos Decrets aci transcrits  i ratificar-los. 

 
- Retre certificació d'aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu número 4 

de València. 
 
 
3) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2010: 

 
Atés l'escrit de la Direcció Territorial d'Ocupació  i Treball, de la Conselleria 

d'Economia, Hisenda i Ocupació, relatiu a Ordenació del Calendari Laboral per a l'any 
2010, el qual ve regulat a l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
 

Atés la proposta del Sr. Alcalde sobre les dues festes locals amb caràcter de no 
recuperables a efectes laborals per a l'any 2010. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  

a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any 
2010, siguen les següents, 
 
 - Dia 12 d'abril, festivitat de  Sant Vicent. 
 - Dia 03 d'agost,  festivitat  de Sant  Benet.  
 

b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, als efectes previstos. 

 
 
 



4) APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 
L'EXERCICI  DE  2008: 
 
 Es  ret  el  Compte General del Pressupost de l'exercici de 2008, formalitzat  
d'acord amb les disposicions legals  vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per 
la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia  06 d'abril de 2009,  i exposat al públic 
per termini de quinze dies, sense que durant  aquest termini  i  huit  dies més  s'hagen   
formulat objeccions, observacions o reclamacions. 
 
 Atés  que  no  s'hi  troben errors aritmètics ni defectes  que esmenar  o corregir, que 
es troba degudament justificat i d'acord amb els corresponents llibres de comptabilitat. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Aprovar  el  Compte General del Pressupost de l'exercici  de 2008,  i  que se li 
donen els tràmits procedents regulats en  la vigent legislació de les Hisendes Locals, en 
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 

 
 

 5) APROVAR LA QUINTA CERTIFICACIÓ D'OBRA DE LES OBRES 
“MILLORES EN SALÓ D'ACTES CULTURALS I ADEQUACIÓ DE L'ENTORN”: 
 

Atés la quinta certificació d'obra de “Millores en Saló d'Actes Culturals i 
Adequació de l'Entorn”,  lliurada pel tècnic  Director d'Obra  Sr. Enrique Rodrigo Torres, a 
la qual s'acredita que s'ha invertit la quantitat de cent quaranta-un mil cent vint-i-sis euros i 
tretze cèntims (141.126,13 €). 
  
 Atés que les obres “Millores en Saló d'Actes Culturals i Adequació de l'Entorn”  
estan finançades per la Conselleria d'Infraestructures i Transport en base a Expte.- 
SUBVÉN/2006/05/161, dimanant del Pla Millora de Municipis de la Comunitat 
Valenciana 2006-2010 de la Generalitat Valenciana.  
 

Atés la vigent normativa sobre contractes de les administracions públiques, i el 
respectiu expedient de contractació. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Aprovar la referida quinta certificació d'obra de “Millores en Saló d'Actes 
Culturals i Adequació de l'Entorn”, en totes les seues parts. 
 



b) Sol·licitar de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, que la quantitat que 
corresponga segons el que regula l'expedient esmentat, que és l'aportació de la Conselleria 
en l'esmentat Pla de Millora de Municipis per a l'indicada obra, siga ingressada en el 
compte “Factoring” obert en el Banc de Credit Local. 
 
 c) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, SL", la 
quantitat de 141.116,13 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal. 
 
 d) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria de Presidència,  al Banc de 
Crèdit Local i que es notifique al contractista. 

 
 

6) RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ 
DEFINITIVA, SI ES EL CAS, RESPECTE DE L'ASSUMPTE “DETERMINACIÓ 
DE PARCEL·LA SEMICONSOLIDADA EN EL SECTOR URBANITZABLE 
INDUSTRIAL “B” DEL P.G.O.U., EN COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ DE 
LA SECRETARIA DE TERRITORI I VIVENDA DE DATA 20 DE JUNY DEL 
2006, RELATIVA A UNS TERRENYS DE “FRUTAS BOLLO, S.A.”: 

 
Jesús Ferrando Peris, Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la 

Valldigna, manifesta que com aquesta es la quarta vegada que es presenta aquest assumpte 
i el següent a la consideració de l'Ajuntament en Ple, considerant que tots els Regidors 
tenen clares les seues postures, reiterant el que consta al corresponent expedient,  es 
voluntat d'esta Presidència passar directament a la votació de l'assumpte, si ningun Grup 
Municipal ha de fer cap observació. 

 
 No es formula ninguna observació o manifestació per part dels Grups Municipals, i 
s'ordena que passe l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: quatre vots a 
favor, tres  dels regidors del grup municipal BLOC  i un del regidor del grup municipal 
EU-Els Verds;  i cinc vots en contra, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, i un 
del regidor del grup municipal PP. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots en contra i quatre a favor, acorda: 
 

No resoldre les al·legacions presentades per FRUTAS BOLLO  S.A., i no aprovar 
definitivament, la “determinació de parcel·la semiconsolidada en el sector urbanitzable 
industrial “B” del PGOU, en compliment de la Resolució de la Secretaria de Territori i 
Vivenda de data 20 de juny del 2006, relativa a uns terrenys de “FRUTAS BOLLO, S.A.” 
 
 



7) APROVACIÓ DE SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL 
DOCUMENT SOBRE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 04 DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:  

 
Jesús Ferrando Peris, Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la 

Valldigna, manifesta que com aquesta es la quarta vegada que es presenta aquest assumpte 
junt amb l'anterior a la consideració de l'Ajuntament en Ple, considerant que tots els 
Regidors tenen clares les seues postures, reiterant el que consta al corresponent expedient,  
es voluntat d'esta Presidència passar directament a la votació de l'assumpte, si ningun Grup 
Municipal ha de fer cap observació. 
 
 No es formula ninguna observació o manifestació per part dels Grups Municipals, i 
s'ordena que passe l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: quatre vots a 
favor, tres  dels regidors del grup municipal BLOC  i un del regidor del grup municipal 
EU-Els Verds;  i cinc vots en contra, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, i un 
del regidor del grup municipal PP. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots en contra i quatre a favor, acorda: 
 

No aprovar inicialment a efectes de sotmetiment a informació pública, del projecte 
de Modificació puntual núm. 4 del  PGOU. 

 
 

 8) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, i DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS, TAMBÉ DE L'ESTAT 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009 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 05 de maig de 
2009  fins el dia 31 de maig de  2009, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 27-05-09, convocatòria sessió plenaria del dia 01 de juny de 2009 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 29-05-09, inici contractació servei socorrisme i manteniment piscina municipal 
estiu 2009. 
 



- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 13-05-09,  a Rosendo Sala Bernat, vivenda en C/ Ràfol, 7. 
De 13-05-09, a Sandra Ferrando Vercher, ocupació vivenda en C/ Ferran II, 31. 
De 13-05-09, a Ma. Mercé Ribelles Vercher, ocupació vivenda en parcel·la 521 del 
polígon 9. 
De 13-05-09, a Ma. Natividad Cuñat Cuñat, segregació finca rústica parcel·la 
196+626 del polígon 9. 
De 20-05-09, requeriment a Vicente Martínez Pellicer, documents per a llicència 
d'ocupació. 
De 22-05-09, a Ma. Dolores Cogollos Tarazona, ocupació vivenda en parcel·la 433 
del polígon 14. 
De 28-05-09, a Diego Alberola Verdu, reformes en C/ La Xara, s/n. 
                       a Ma. Pilar Plana Casanova, reformes en Pl. Major, 13  
De 29-05-09, a Vicente Martínez Pellicer, ocupació vivenda en parcel·la 482 del 
polígon 14. 
De 29-05-09,  a Salvador Aparisi Vercher, tanca finca rústica 553 del polígon 9. 
De 29-05-09, a Antonio Garcia Olmedo, reparacions en caseta de conreu en 
parcel·la 15 del polígon 7. 
 
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS, 
De 20-05-09, autorització instal·lació oficina de correus en C/ Verge dels Angels, 2. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 04-05-09, compliment recurs contenciós formulat per Groupama per 
responsabilitat patrimonial. 
De 05-05-09, autoritza  lloc fixe en mercat setmanal no sedentari. 
De 12-05-09, sol·licita ajuda a  SERVEF, programa PAMER per a Millores 
Forestals. 
De 12-05-09, sol·licita ajuda a  SERVEF, programa EMCORP per a Neteja Camins 
rurals. 
De  13-05-09, s'adherix a programa de la Diputació “La Dipu Et Beca”. 
De 13-05-09, designa advocats per a defensa davant recurs contenciós formulat per 
Groupama per responsabilitat patrimonial. 
De  15-05-09, autorització reserva de vorera a Dionisio Calvillo Arenas, per 
condició minusvàlid. 
De  21-05-09, aprova Bases concessió Beques del programa de la Diputació “La 
Dipu Et Beca”. 
De 27-05-09, autoritza reserva de ninxo a Vicente Plana Ferrando. 
De 29-05-09, inici reobertura piscina municipal estiu 2009. 
 
 



- TRESORERIA,  
De 13-05-09, aprova padrons tributaris a recaptar durant el segon semestre de 2009. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2009,  han tingut entrada  588 escrits, i han tingut eixida  481 escrits. 

 
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del 

pressupost de l'any 2009, 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-2009 

 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
- Previsions definitives............................................   3.459.994,99   € 
- Drets reconeguts...................................................       427.876,19   €. 
-  Recaptació neta...................................................        168.465,33   €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
- Consignacions definitives.....................................   3.139.994,99   €. 
- Obligacions reconegudes......................................      267.539,57   €. 
-  Pagaments realitzats..........................................         245.302,18   €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-01-09 ............................................     47.465,18  €. 
-Ingressos durant el trimestre....................................    684.320,39  €. 
-Pagaments durant el trimestre..................................    656.564,43  €. 
-Existències a 31-03-09.............................................      75.221,15  €. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 
 9)  PRECS I PREGUNTES:   
 
 Abans de començar aquest punt de l'Ordre del Dia, l'Alcalde, Sr. Jesús Ferrando 
Peris informa la Corporació Municipal dels assumptes següents: 
 
 - En este cas, prega als Grups Politics Municipals, l'aportació d'idees per poder 
definir i justificar davant la Generalitat la nostra petició de canviar de Registre de la 
Poprietat, del d'Alzira al de Tavernes de la Valldigna. 



 
 Tot seguit per la regidora Sra. Rosa Alberola Frrando, del Grup Municipal PSOE, 
es formulen els precs o preguntes següents,  
 - En uns terrenys que afronten amb el bar Fora de Joc, hi hi ha muntons de material 
de la construcció, se sap aixó de qui es i perque esta ahí.  
 L'Alcalde manifesta que amb el permís del propietari, l'adjudicatari de le sobres 
municipals ho usa com a dipòsit de materials per a les obres que té contractades. 
 - Per la manera de parlar i les irreverencies amb polítics i esglesia, l'actuació teatral 
de Xavi Castillo, no s'hauria d'haver realitzat, molts espectadors quedaren ofesos.  
 L'Alcalde manifesta que no se sabia el desenvolupament de l'obra teatral, no 
obstant açò dita actuació teatral esta inclosa en la programació del SARC  de la Diputació 
de València. 
 - Que passa amb l'ajuda municipal-2008 a la Societat Musical l'Entusiasta, esta 
entitat esta passant un moment difícil de disponibilitat de tresoreria.  
 L'Alcalde manifesta que vora la manera d'avançar una part de l'ajuda pendent de 
liquidar, durant este mes. 
 - Que passa amb el pou d'aigua, que masa a sovint el poble estem sense aigua.  
 L'Alcalde manifesta que amb motiu de les obres que estem realitzant en el poble, 
les qual afecten prou a la xarxa d'aigua potable, els moments de canviar les valvules, 
provoca que durant determinat temps part de la població estiga sense aigua, de la qual cosa 
normalment es fa un ban. 
 - Es cert que tenim un deute amb l'ajuntament de Simat de la Valldigna per usar 
l'ecoparc situat en dit municipi.  
 L'Alcalde manifesta que si. 
 I continua el regidor de Medi Ambient, Sr. Antoni Vercher Ferrando, per a 
manifestar que, el que seria normal es que el regidor de medi ambient de Simat de la 
Valldigna haguera parlat amb el regidor de medi ambient de Benifairó de la Valldigna, de 
totes maneres prompte ja parlarem amb el responsable de Simat de la Valldigna. 
 
 Seguidament pel regidor Sr. Jesús Vte. Alvarez Cuñat, del Grup Municipal PSOE, 
es formulen els precs o preguntes següents,  

− El contracte del programa Salari-Jove en quina situació està. 
 L'Alcalde manifesta que estem esperant la resolució d'aprovació del SERVEF, per a 
començar a executar-lo. 
 
 A continuació pel regidor Sr. José Luís Ferrando Martí, del Grup Municipal PP, es 
formulen els precs o preguntes següents,  
 - Respecte de l'actuació teatral de Xavi Castillo, voldria saber quina despesa ha 
representat, amb les entrades quina recaptació s'ha obtés. L'Ajuntament no paga cap factura 
des de fa més d'un any, i per a aquests coses si hi ha diners. 



 En diners del poble, s'han produït atacs (pels diàlegs de l'actuació teatral) a 
l'Esglesia, al Partit polític que represente, es inacceptable l'actuació d'este grup teatral per a 
Benifairó de la Valldigna, a més a més si no hi han diners. Com l'Ajuntament de Benifairó 
de la Valldigna ha aplegat a programar aquest tipus de teatre. Com, Sr. Alcalde, ha arribat 
tan baixet. 
 
 Continua dient que, estes situacions les aguanta per que vol, des de fa dos anys amb 
alló del festivern, no se si parlaré amb el grup de l'oposició per si cal demanar una 
auditoria. 
 L'Alcalde manifesta que esta actuació teatral forma part de la programació 
d'actuacions culturals del SARC de la Diputació de València, en conseqüència esta 
subvencionat o finançat per la Corporació Provincial.  Es cert que l'ajuntament no disposa 
de suficents diners per a poder totes les factures corresponents a despeses municipals; però 
aquesta activitat cultural no ha costat cap euro, ja que l'aportació de l'ajuntament a dit acte 
s'ha obtés de la recaptació de les entrades. 
 Es diu  que es un teatre irreverent, com ja ho dit esta en la programació del SARC, 
servei cultural de la Diputació que esta governada amb majoria pel Partit Popular, i que 
paga un percentatge prou elevat per totes les actuacions programades pel SARC.  
 
 Finalment pel regidor de joventut, Sr. Antoni Vercher Ferrando, manifesta que com 
a membre de l'equip de govern és coresponsable de la programació teatral de l'actuació de 
Xavi Castillo, no obstant açò estant com està a favor de la llibertat d'expressió, es cert que 
determinades expressions de Xavi Castillo no són vàlides, però açò també es cultura. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 20:40 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió de  23 de juliol de  
2009.   I s'estén  en  dotze pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números OI8704376 
(revers) a OI8704381 (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, 
 
 
 
 
 Jesús Ferrando Peris                             Salvador  Casanova Ferrer 

 


