ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 25 DE GENER DE 2.018
Srs. Assistents:
PRESIDENT:
SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALES:
SR. JOAN VICENT PUCHOL PÉREZ
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
SRª MARÍA RIBERA SÁNCHEZ
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
SR. TEODOR HERRERO CARBÓ
SRª CLARA PERALES MIGUEL
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
SRª M DESAMPARADOS CLEMENTE
CORBERA
SR. DOMINGO AÑÓ AÑÓ
SRª PILAR MASIP LAFARGA

En la Casa Consistorial de l'Ajuntament
de Guadassuar, a les vint hores del dia
anteriorment indicat, es van reunir els Srs.
que al marge s'expressen, membres de
l'Excm. Ajuntament, sota la Presidència del
Sr. Alcalde Salvador Montañana Sanz,
amb l'assistència de la Sra. Secretària de
la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. President, de la
seua orde va donar començament la
mateixa, conforme
a
la
relació
d'assumptes especificats en l'orde del
dia, prèvia i oportunament cursat.

S’EXCUSA
SR. VICENT ROSELL COLOMER
SECRETÀRIA
SRª Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenrotllament de l’Orde del Dia, s’observa un minut de silenci
per les dones víctimes de la violència de gènere.
A) PART RESOLUTIVA
1r.- PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL REGIDOR
VICENT ROSELL COLOMER
25010100.P18/00002011.E18
Per la Secretària de la Corporació s'informa de la presentació de l'escrit de
renúncia subscrit pel regidor de l'Ajuntament de Guadassuar SR. VICENT ROSELL
COLOMER, de data 15/01/2018 (registre d'entrada número 218 de 15/01/18).
El Ple pren raó de la renúncia.
De conformitat amb allò que s'ha preceptuat amb els articles 182 i 19.1.l) de la
Llei Orgànica 9/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General, SE SOL·LICITA D'EIXA
JUNTA ELECTORAL CENTRAL L'EXPEDICIÓ DE CREDENCIAL DEL CÀRREC DE
REGIDOR A FAVOR del SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL, amb DNI ***6608** amb
domicili a Guadassuar en ******, per ostentar la condició de CANDIDAT SEGÜENT DE
LA LLISTA DE “PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)”, QUE
CORRESPON AL NÚMERO 4 DE LA LLISTA QUE ES VA PRESENTAR EN LES
PASSADES ELECCIONS.
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2n.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Per la secretaria s’explica que l’acta conte els acords i els precs i les preguntes,
però que no conté les notes llegides en les intervencions relatives al punt del
pressupost a falta de que estes siguen entregades en secretaria i conformades. Es
proposa deixar l’acta per a aprovar-la al pròxim ple. En el cas de que no es presenten
es farà un resum succint de les opinions i es presentarà el resultat amb el mateix per a
la seua aprovació.
El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, Sra. Merino Giménez, Sr. Herrero
Carbó) als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, i Sra.
Perales Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr.
Estruch Bellver, Sra Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
3r.- HISENDA LOCAL.
3.1.- Modificacions Pressupost 2018
3.1.1. Modificació de les bases del pressupost per a la inclusió de subvenció
nominativa a Ampes Col·legi Balmes i Sant Francesc. 30001001.E18
Atès que dins del recolzament i espenta al desenvolupament de les associacions
veïnals a través de la concessió d’ajudes econòmiques directes, es vol incloure des de
la regidoria d’educació, a les Ampes del Col·legis.
Considerant que les bases del pressupost 2018, en el seu article 52, inclou com
a subvenció nominativa en matèria d’educació, la següent “subvencions estudiants;
10.000 “ sense estar nominativament previstes, amb identificació dels beneficiaris.
Considerant que les ajudes a estudiants que s’atorguen en règim de
concurrència no han de formar part d’este llistat de subvencions nominatives, per la
qual cosa s’ha de modificar el llistat incloent com a subvencions nominatives dins de les
associacions educatives únicament a les AMPES.
De conformitat amb el Dictamen de la Comissió d’Hisenda, el ple de l'Ajuntament
PER UNANIMITAT ACORDA;
PRIMER.– Modificar l’art 52 de les bases d’execució en el que s’inclou el
contingut d’estes bases, quedant redactat de la següent manera;
Base 52 Bases execució pressupost 2018; Subvencions nominatives
Subvencions associacions socials
Associació Jubilats
Associació “Ames” de casa
Associació Càritas
Associació Poble Sahrauí
Subvencions associacions educatives Ampa Sant
Francesc Ampa Balmes
Subvencions associacions culturals
Coral Mestre Cuevas
Coral Mestre Ruiz
Junta Confraries Setmana Santa

8.800,00
4.200,00
2.500,00
1.800,00
300,00
530,00
1.110,00
14.800,00
1.200,00
1.200,00
3.000,00
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Bolero de Guadassuar
Festeres Assumpció
Música Antiga
Subvencions associacions esportives
Guadassuar C.F.
Bàsquet
Frontennis
Atletisme
Triatló
Pilota
Gimnàstica rítmica
Veterans futbol
Colombaires
Ciclisme
Karate

1.500,00
2.900,00
5.000,00
62.500,00
16.400,00
7.300,00
6.000,00
12.500,00
4.500,00
3.500,00
7.200,00
500,00
500,00
500,00
3.600,00

Altres Ajudes
Aportació premis AGUCOS
Banda de Música
Escola de tabal i dolçaina
Indemnitzacions grups polítics
Emergències socials

4.000,00
45.500,00
4.000,00
1.336,00
12.000,00

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província durant el
termini de quinze dies als efectes del que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, en
relació amb l'article 179 del mateix Text refós, i amb l'article 20.1 del Reial decret
500/1990.
El resultat de la votació és el següent; 12 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, Sra Merino Gómez , Sr Herrero
carbó ) als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, i Sra.
Perales Miguel); i als representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra
Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
3.2.- Aprovació de les Bases productivitat i modificació de les Bases del
Pressupost per a la inclusió de les mateixes 24200005.E18
Este assumpte queda damunt la taula.
4t.- RELACIONS INTERADMINISTRATIVES
4.1.- Consulta Consorci de Residus relativa a possible Zona apta per a la
instal·lació d’abocador als següents polígons de Guadassuar; 5,6,8,37
Vist l’escrit del Consorci Ribera-Valldigna dirigit a l’Ajuntament de Guadassuar
en què se’ns demana consulta per a la instal·lació d’un abocador de residus al nostre
terme municipal.
Vist que dita instal·lació emana de la resolució de Presidència número 13/2016,
de 7 d’abril, en la qual es va encomanar al Consorci de la Ribera la realització d'un
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estudi que permetera avaluar l’aptitud del territori que integra la seua àrea de gestió per
acollir una instal·lació d’eliminació de residus no perillosos mitjançant abocador.
Vist el resultat de dit estudi, presentat al Consorci en data 27 de març de 2017,
en el qual apareixen com a possibles ubicacions aptes per a l’abocador algunes zones
del terme municipal de Guadassuar.
Vist que la seua aptitud compta amb la garantia d’un organisme independent i
objectiu com el Consorci de la Ribera (antiga Agència Energètica de la Ribera) de
reputada solvència quant a protecció i respecte mediambiental.
Vist que dites zones de Guadassuar són les més properes a la Planta de
Compostatge, cosa que les converteix en la situació idònia pel menor impacte
ambiental que genera el transport dels residus.
Vist que aquestes zones estan situades a una distància segura d’un possible
impacte negatiu a algunes zones sensibles per la seua importància mediambiental o alt
valor agrícola, com la Séquia Reial del Xúquer i la zona LIC del Riu Verd.
Vist que aquestes zones queden també allunyades de nuclis de població dels
voltants, com Montortal, l’Alcúdia i Massalavés.
Vist que les possibles zones del terme municipal han de ser confirmades per
posteriors estudis in situ que garantisquen la seua total i absoluta impermeabilitat, o
qualsevol altre possible impacte negatiu sobre el nostre medi ambient i la nostra
qualitat de vida.
Vist que l’abocador proposat ha reduït considerablement les seues dimensions
respecte a les proposades en l’anterior legislatura, amb expectativa d’anar reduint-se
encara més a mesura que es complisquen els terminis legals que obliguen a un menor
percentatge de rebuig en la recollida i tractament de residus.
De conformitat amb el Dictamen de la Comissió de Governació, el ple de
l'Ajuntament, per MAJORIA ABSOLUTA dels seus membres presents que es
correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la Corporació
ACORDA
PRIMER.- Aprovar provisionalment la consideració de Guadassuar com a
possible ubicació de l’abocador proposat pel Consorci Ribera-Valldigna, de manera que
es puga continuar amb els estudis pertinents per comprovar la idoneïtat de la zona 6
proposada.
SEGON.- Iniciar un procés de participació ciutadana que conduïsca a elevar al
Consorci Ribera-Valldigna un conjunt de condicions i garanties imprescindibles perquè
el Ple de Guadassuar accepte definitivament la ubicació al nostre terme de l’abocador
proposat. Aquestes condicions hauran se suposar majoritàriament mesures de
protecció i millora del medi ambient del nostre terme municipal, i han de quedar fixades
per a la totalitat d’anys en què el Consorci use l’abocador, siga quan siga el govern
municipal. Cas que dites condicions no siguen acceptades pel Consorci RiberaValldigna, el Ple rebutjarà definitivament la ubicació de l’abocador a Guadassuar.
El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, Sra Merino Gómez, Sr Herrero carbó
) als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, i Sra. Perales
Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr. Estruch
Bellver, Sra Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
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En el torn d’intervencions previ a la votació i després de que per part del Sr
Alcalde es donara lectura de la proposta, pren la paraula el Sr Estruch per a plantejar
els següents aspectes
Quins son els motius que fan que des de l’equip de govern actual, que mai ha
volgut l’abocador a Guadassuar, ara es considere que es si, que compensa
El Sr. Montañana explica la situació actual de la nostra zona de gestió de residus
després de que l’anterior ubicació de l’abocador al terme de Guadassuar resulta
inviable per quedar la seua contractació anul·lada per el TSJ a instancia de
l’ajuntament de L’Alcúdia.
Esta solució havia segut molt qüestionada des del punt de vista de posicions
ecologistes i a dia de hui està descartada.
Com a conseqüència de l’obligació de que cada àrea de gestió ha de tindre la
seua instal·lació d’eliminació, el Consorci que es va constituir a octubre de 2015 va
encomanar a la agencia Energètica de la Ribera un estudi per a poder determinar
possibles zones aptes on en principi es podria ubicar un abocador i a falta i sense
perjuí del que resulte de tots els estudis ambientals que calguen.
Entre estes ubicacions figura la de Guadassuar i davant d’açò el que es proposa
es; Que es continue treballant en esta proposta i quan tingam més indicis de que es
viable ambientalment, sols en este cas, este ajuntament sotmetrà a participació
ciutadana la proposta per a saber si els veïns volen la instal·lació al seu terme o no.
Esta es la primera diferència en la proposta de l’anterior Consorci, que primer
hem de saber si es viable i a més a més consultarem al poble en un procés de
participació ciutadana.
Davant d’esta resposta, el Sr. Estruch pregunta perquè no primer es planteja al
Consell de Participació, perquè si este decideix que no, ja no cal que es continue.
El Sr. alcalde li explica que esta proposta vol dur-se estudiada ja que per a que
en el procés de participació el poble es puga manifestar es deurà de saber que no sols
és en principi apta sinó que complirà els requisits ambientals. Ara del que es tracta es
de contestar al Consorci si continuen tenint en compte a Guadassuar o no. És un pas
previ.
El Sr. Estruch pregunta per la compensació econòmica i si està es pot
incrementar.
El Sr Alcalde li informa que a data de hui el Consorci té aprovat una
compensació al municipi que tinga esta instal·lació d’eliminació de 3€ per tona, però
que esta compensació també es podria sol·licitar que s’incrementara per a ser acceptat
per Guadassuar l’abocador i tot açò es farà constar en un segon moment , si cal , al
Consell de Participació. El que decidisca el Consell relatiu les condicions per acceptar
l’abocador no s’accepta pel Consoci , l’abocador no s’ubicarà a Guadassuar per la qual
cosa tindrà la ultima aparaula .
5é.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS.
5.1.- Nínxols Cementeri.
5.1.1.- Canvis de titularitat
5.1.1.1.- De la Sra. Teresa Domingo Climent
Vista la instància que presenta la Sra. Teresa Domingo Climent, amb DNI
número ***3452**; veïna de Guadassuar i domiciliada al ****, en la que sol·licita el canvi
de titularitat dels següents nínxols:
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1.- Nínxol número 47, tramada 2, secció 2na, grup 8 del Cementeri Municipal
número 2, sent el titular actual del mateix la Sra. Delfina Climent Madramany, que
passarà a nom de la Sra. Teresa Domingo Climent, amb D.N.I. ***3452**.
L'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
Únic.- Prestar-li la seua aprovació al canvi de titularitat dels nínxols indicats.
5.1.1.2.- De la Sra. Teresa Domingo Climent
Vista la instància que presenta la Sra. Teresa Domingo Climent, amb DNI
número ***3452**; veïna de Guadassuar i domiciliada al ****, en la que sol·licita el canvi
de titularitat dels següents nínxols:
1.- Nínxol número 84, tramada 4, secció 1, grup 2 del Cementeri Municipal
número 1, sent el titular actual del mateix el Sr. Vicente Gonzálvez Montalvà, que
passarà a nom de la Sra. Teresa Domingo Climent, amb D.N.I. ***3452**.
L'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
Únic.- Prestar-li la seua aprovació al canvi de titularitat dels nínxols indicats.
5.1.1.3.- De la Sra. Pilar Gonzálvez Tello
Vista la instància que presenta la Sra. Pilar Gonzálvez Tello, amb DNI número
***3441**; veïna de Guadassuar i domiciliada al ****, en la que sol·licita el canvi de
titularitat dels següents nínxols:
1.- Nínxol número 69, tramada 4, secció1, grup 2 del Cementeri Municipal
número 1, sent el titular actual del mateix Teresa Domingo Climent, que passarà a nom
de Pilar Gonzálvez Tello.
L'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
Únic.- Prestar-li la seua aprovació al canvi de titularitat dels nínxols indicats.
6é.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS. PROPOSTES SRS./SRES. REGIDORS/ES.
6.1. Moció PSOE finançament sistema d’autonomia i atenció a la dependència
Mª Rosa Almela Ribes, portaveu del Grup Municipal PSOE-PSPV a l’Ajuntament
de Guadassuar, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de
l’esmentat text reglamentari, presenta al Plenari per al seu debat i aprovació si s’escau,
la moció sobre el finançament del sistema d’autonomia i atenció a la dependència, que
es concreta en la següent proposta d’acord:
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El Ple de l’ajuntament, per MAJORIA ABSOLUTA dels seus membres presents
que es correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la Corporació
ACORDA:
Instar el Govern d’Espanya a garantir el compliment de la Llei de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, oferint a
totes les persones valorades en situació de dependència uns serveis i prestacions
adequats. Per aconseguir-ho:
1) Es dotarà al Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència dels
recursos necessaris mitjançant un finançament finalista.
2) En els propers pressupostos generals de l’Estat s’han d’incloure les següents
partides:
a) Increment de la dotació del nivell mínim fins a l’import necessari per a
l’adequat funcionament del Sistema, acompanyat de l’augment de les
quanties mensuals que abona l’Administració General de l’Estat a les
comunitat autònomes per cada persona atesa. Aquest augment serà,
almenys, suficient per recuperar el finançament amb la qual comptava el
Sistema en 2011.
b) Recuperació del nivell acordat, fins arribar a nivells anteriors a l’arribada al
Govern del Partit Popular.
c) Dotació de la partida pressupostària necessària per a finançar les
cotitzacions a la Seguretat social de les cuidadores i cuidadors no
professionals del Sistema. Aquest dret es recuperarà, de manera urgent,
mitjançant la necessària modificació normativa.
3) Les aportacions de l’Administració General de l’Estat pels nivells de
finançament, mínim i acordat, han de ser equivalents a les realitzades per les
comunitat autònomes.
El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, Sra Merino Gómez , Sr Herrero
carbó ) als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, i Sra.
Perales Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr.
Estruch Bellver, Sra Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
7é- DESPATX EXTRAORDINARI
Pel Sr alcalde s’explica la urgència de la proposta explicant que esta va ser
explicada en la Comissió d’Hisenda a falta de saber exactament quina era la partida de
la que es transferia.
Sotmesa a votació s’aprova per MAJORIA ABSLOUTA amb el següent resultat;
8 VOTS A FAVOR corresponents als representants del grup municipal COMPROMÍS
(Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, Sra
Merino Gómez , Sr Herrero carbó ) als representants del grup municipal PSPV-PSOE
(Sra. Almela Ribes, i Sra. Perales Miguel); i 4 EN CONTRA als representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip
Lafarga).
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7.1.- Modificació de crèdit per transferència entre partides de personal destinada
a incrementar el crèdit màxim destinat a productivitat. 30001002.E18
Vista la memòria de la regidoria d’hisenda i l’informe de la intervenció per a
efectuar la transferència de crèdits que a continuació s’assenyala.
Vist que, d'acord amb 5.5 del RD 861/1986:
“5. Correspon al Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la quantitat
global destinada a l'assignació de complement de productivitat als funcionaris dins dels
límits màxims assenyalats en l'article 7.2, b), d'esta norma.”
El Ple de l’ajuntament, per MAJORIA ABSOLUTA dels seus membres presents
que es correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la Corporació
ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 1/2018 del
pressupost en vigor en la modalitat de transferència de crèdit següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció
Total Despeses………..

920

15000 Productivitat
Baixes en Aplicacions de Despeses

Aplicació
Pressupostària

Descripció

Import (€)
5.000,00
5.000,00

Import (€)

Total Despeses……….. -5.000,00
Retribucions bàsiques Adm.Gral. A1
920
12000
-1.250,00
Complement de destí Adm.Gral.
920
12100
-830,00
Complement específic Adm.Gral.
920
12101
-870,00
Retribucions bàsiques laborals
323
13000
-2.050,00
escoles
SEGON. Exposar este expedient al públic per mitjà d'anunci insertat al butlletí
oficial de la província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
El resultat de la votació es el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, Sra Merino Gomez , Sr Herrero
carbó ) als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, i Sra.
Perales Miguel); i 4 EN CONTRA
als representants del grup municipal PP (Sr.
Estruch Bellver, Sra Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
7.2.- Sol·licitud delegació de competències per a les actuacions a executar en el
Pla Edificant 17200241.E17
Este assumpte queda damunt la taula.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA.
Donar compte de les resolucions d`alcaldia núm. 175/2017, de 20 de novembre,
a la núm. 211/2017, de 31 de desembre.
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El Ple es dona per assabentat.
8é.- PRECS I PREGUNTES
Per part del regidor del grup municipal PP es pregunta per la possibilitat de
poder subministrar aigua al polígon de la garrofera i a la planta i si alculdia ho ha
d’autoritzar
El Sr. alcalde explica que des del pou on es subministra l’aigua a Guadassuar,
ubicat a l’Alcúdia, a banda del ramal que ve al casc urbà hi un altre que va al polígon.
L’ajuntament està en procés d’ordenar aquell sol i que mentres no s’aprove el
corresponent pla d’actuació no es pot executar esta inversió, la qual s’haurà de fer junta
la implantació de la resta de serveis i a través del corresponent projecte d’urbanització
Es pregunta per part del grup municipal del PP perquè no es pot portar a la
planta que té llicència en lloc de tindre que dependre de cubes.
El Sr alcalde li explica que la planta no entra dins de l’actuació (pues no està en
sol urbà) la seua activitat no necessita aigua per a la seua producció i en les seus
autoritzacions i llicencies no s’exigeix estar connectat a la xarxa d’aigua potable per
estar en un sol dotacional, (és una reserva de sol per a instal·lacions prestadores de
serveis públics prevista al Pla General). Això no vol dir que quan els propietaris del
polígon (si va avant la urbanització) se paguen l’aigua i el clavegueram, el
concessionari del servei de tractament de residus puga, pagant el que li toca,
beneficiar-se d’estos serveis però de moment i sense plànols es impossible.
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les vint-i-una trenta hores, de tot això jo, la Secretària, certifique.
Guadassuar, vint-i-cinc de gener de dos mil díhuit.
La Secretària,
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