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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Luis Alan Albiach Forner 
Gloria Ruiz Frías 
M. Luz Guillem Llopis 
Grup Popular: 
Jorge Soriano Corma 
Ignacio Roig Guillén 
Verónica Aguilar Lacruz  
Lucía Sanchís Colás 
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS:  
Mariano L. Condomina Camarelles 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 14/2014. Sessió extraordinària 
de 22 de desembre del 2014. 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 22 de desembre del 2014, es 
reunixen en sessió pública, en primera 
convocatòria, els regidors anotats al marge, 
presidits per l’alcalde, Antonio E. Sanfrancisco 
Meseguer, i assistits per la secretària 
interventora, María de la O Pérez Cayuela, per 
a celebrar la sessió extraordinària del Ple en 
primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’han adoptat 
els acords següents: 

86/14. Aprovació de l’urgència de la sessió 
Sotmesa a votació, la urgència de la sessió 
s’aprova per unanimitat. 

 

87/14. Exp. 230/2014. Aprovació PEF 14-15 

L’Ajuntament Ple, per cinc vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i als regidors del grup socialista, i 
l’abstenció dels quatre regidors del grup popular i del regidor del grup esquerra, ha adoptat l’acord 
següent: 

Vist l’expedient relatiu a la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 i l’informe d’esta Intervenció de 
data 2 de juliol del 2014, del qual es desprèn un incompliment de la regla de la despesa.  

Vist el pla econòmic financer formulat que permet el compliment en els anys 2014 i 2015 dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic i de la regla de la despesa.  
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Vist l’informe d’Intervenció que considera adequat el pla proposat al que estableix l’article 21 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i a l’article 9.2 de 
l’Ordre HAP/2105/2012, 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 l’article 20 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, i 
article 116 bis de la Llei 7/1985, de 26 de novembre, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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En virtut del que s’ha exposat i per la competència atribuïda per l’article 23.4 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el Ple acorda l’adopció del 
següent 

ACORD 

Primer. Aprovar el pla economicofinancer d’este Ajuntament 2014-2015, formulat amb motiu de 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Benifairó per a l’any 2013, que permet el 
compliment en els anys 2014 i 2015 dels objectius d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute 
públic i de la regla de la despesa. 

Segon. Comunicar l’aprovació a l’òrgan de tutela corresponent. 

Tercer. Publicar l’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart. Remetre l’anterior informació a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, per via telemàtica i amb firma electrònica. 

Cinqué. Facultar l’alcalde i la secretària interventora per a la signatura de tots aquells documents que 
siguen necessaris per fer efectius estos acords. 

El senyor Vea justifica la seua abstenció argumentat que des del seu punt de vista, com la regla de la 
despesa no té sentit, el pla no té sentit. 

88/14. Exp. 345/2014. Aprovació plantilla i catàleg de llocs de treball 2015 

L’Ajuntament Ple, per sis vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del grup socialista i grup 
esquerra, i l’abstenció dels quatre regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’expedient 345/2014 relatiu a l'aprovació de la plantilla municipal i al catàleg de llocs de treball 
per a l’any 2015. 

Vist que amb data 18 de desembre del 2014 s’emet informe de Secretaria en el qual s’exposen els 
límits a les despeses de personal i les places de nou ingrés i contractacions de personal temporal que 
es deriven de la normativa aplicable, procediment i òrgan competent. 

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, el Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar inicialment la plantilla i el catàleg de llocs de treball següent: 

PLANTILLA DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2015 

A) Funcionaris de carrera 

Denominació Número Grup Nivell CD  

1. Escala Habilitació Nacional:  
Secretaria Intervenció 

 

1 A1 28 Propietat 

2. Escala Administració General:  
Auxiliar Administració General 

 

1 C2 16 Propietat 

3. Escala Administració Especial: 
Auxiliar Policia Local 

1 C1 14 Propietat 

 Auxiliar Policia Local  1 C1 14 Jubilació 

B) Personal laboral fix 
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Denominació Número Grup Nivell CD  

1. Agutzil 1 E 14 Propietat 

2. Peó 
 

1 E 10 Jubilació 

 

ANNEX PERSONAL AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2015 
/CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 

Funcionaris 

Identificació del lloc de treball 
Retribucions complementàries 

(14 mensualitats) 

Classificació Denominació G N CE Productivitat 

920.120.00 

920.121.00 

920.121.01 

Secretaria-
Intervenció 

A1 28 19.256,20 0 

920.120.04 

920.121.00 

920.121.01 

Aux. Admó. C2 16 9.465,53 0 

130.120.03 

130.121.00 

130.121.01 

Aux. Policia C1 14 4.282,24 0 

130.120.03 

130.121.00 

130.121.01 

Aux. Policia 2 C1 14 1.983,57 0 

241.08.120.01 

241.08.121.00 

241.08..121.01 

AEDL A2 16 1.983,57 0 

 

Personal laboral fix 

Identificació del lloc de treball 
Retribucions complementàries 

(14 mensualitats) 

Classificació Denominació G N CE Productivitat 

920.130.00 

920.130.02 
Agutzil E 14 8.200,64 0 

 Peó* E 10 0 0 

*Titular jubilat 

Personal laboral indefinit 

Identificació del lloc de treball 
Retribucions complementàries 

(14 mensualitats) 
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Classificació Denominació G N CE Productivitat 

920.131.00 

920.131.02 
Aux. Admó. C2 16 8.297,52  

342.01.131.00 

342.01.131.02 

Piscina. 
Socorristes, 

monitors, 
taquillers* 

E 12 5.036,92  

150.131.00 

150.131.02 

Encarregat 
d’oficis múltiples 

E 12 7.060,62  

 Obres. Peó**     

* En relació amb el temps de treball previst. Treballador laboral indefinit discontiu 

**Titular jubilat 

Personal laboral temporal 

Classificació Lloc de treball Crèdit (€) 

337.131.00/337.131.02 Oci i temps lliure. Encarregat d’edificis municipals 0 

163.131.00/163.131.02 Neteja. Peons neteja  34.693,22 

342.1.131.00/342.1.131.02 Piscina. Socorristes, monitors, taquillers 11.140,89 

321.131.00/321.131.02 Educació. Monitors escoles Pasqua, estiu i Nadal 1.002,46 

334.131.00/334.131.02 Cultura. Professor de valencià 0 

150.131.00/150.131.02 Obres. Peons 1.365,75 

 

Càrrecs electius 

Identificació del lloc 
Retribucions (€) 

Classificació Denominació 

912.100.00 Alcaldia 29.000,02 

 

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, i durant eixe termini els interessats podran examinar l'expedient i 
presentar les al·legacions i les reclamacions que estimen pertinents. Transcorregut este termini, si no 
s'hi han presentat al·legacions, este acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu. 

89/14. Exp. 346/2014. Aprovació massa salarial del personal laboral 2015 

L’Ajuntament Ple, per sis vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del grup socialista i grup 
esquerra, i l’abstenció dels quatre regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’expedient 346/2014 relatiu a l'aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament 
de Benifairó de les Valls per a l’exercici 2015. 

Vist que amb data 18 de desembre s’emet informe de Secretaria Intervenció en el qual s’exposen els 
límits a les despeses que es deriven de la normativa aplicable, procediment i òrgan competent i 
s’advertix de l’increment de la massa salarial del personal laboral respecte de l’aprovada junt amb el 
pressupost de l’exercici 2013 i el compliment respecte de l’aprovada junt al pressupost de l’exercici 
2014. 

Atés el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local: 
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«1. Les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del 
sector públic local i respectaran els límits i les condicions que s’establisquen amb caràcter 
bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

2. L’aprovació indicada en l’apartat anterior comprendrà la referent a la mateixa entitat local, 
organismes, entitats públiques empresarials i la resta d’ens públics i societats mercantils 
locals dependents d’ella, com també les dels consorcis adscrits a esta en virtut del que preveu 
la legislació bàsica de règim jurídic de les Administracions Públiques i de les fundacions en 
què concórrega alguna de les circumstàncies següents: (…) 

3. La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província o, si és el cas, de la Comunitat Autònoma uniprovincial en el 
termini de 20 dies». 

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, el Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls per a 
l’exercici 2015, d’acord amb el següent detall: 

T o tal

A plicac. C uant í a A plicac. C uant í a

920.130.00 9.941,54 920.130.02 12.470,78 22.412,32 188,58
920.131.00 9.129,36 920.131.02 13.196,54 22.325,90 250,26
337.131.00 0,00 337.131.02 0,00 0,00 0,00
163.131.00 33.574,08 163.131.02 1.119,14 34.693,22 2.168,33

8.376,15 2.764,74 11.140,89

334.131.00 0,00 334.131.02 0,00 0,00 0,00
970,13 32,34 1.002,46 -2.205,42 

9.188,68 8.093,63 17.282,31 188,58

920.131.01 0,00 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00
150.131.01 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
163.131.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111.857,10 -2.120,08 

P ER SON A L LA B OR A L. P R ESSUP OST  15

DIFERÈNCIA
15-14

-2.710,41 

321.131.00 321.131.02

150.131.00 150.131.02

342.01.131.00 342.01.131.02

B ásiques A ltres remuneracio ns

M A SA  SA LA R IA L 15  

Segon. Publicar la massa salarial aprovada en la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí Oficial 
de la Província de València. 

El senyor Vea pregunta pel motiu de la diferència. El senyor alcalde li informa que fonamentalment es 
deu al personal de la piscina, ja que en 2015 està previst canviar el seu funcionament.  

90/14. Exp. 347/2014. Dació de compte al Ple de l’informe d’Intervenció LOEPSF relatiu al 
pressupost 2015 

Vist l’informe l’informe d’Intervenció LOEPSF relatiu al pressupost 2015, emés per la secretària 
interventora municipal amb data 18 de desembre del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

91/14. Exp. 281/2014. Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2015 

L’Ajuntament Ple, per cinc vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i als regidors del grup socialista, i 
l’abstenció dels quatre regidors del grup popular i del regidor del grup esquerra, ha adoptat l’acord 
següent: 

Format el pressupost general corresponent a l'exercici econòmic 2015 i les seues bases d'execució 
amb el resum següent: 
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CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS. 441.329,75

CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS. 3.500,00

CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 132.228,88

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 406.851,60

CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES. 13.319,00

CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 161.000,00

SUMA TOTAL 1.158.229,23

INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2015

 

 

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL. 396.838,70

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 471.666,44

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. 5.000,00

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 63.481,40

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES. 214.298,25

CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS 6.944,44

SUMA TOTAL 1.158.229,23

GASTOS PRESUPUESTO AÑO 2015

 

 

Vist l’informe d’Intervenció de data 18 de desembre del 2014 i d'Avaluació del Compliment de 
l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària, regla de la despesa i límit del deute de la mateixa data. 

Vistos els expedients 76/2014 (Pla pressupostari a mitjà termini 2014-2017), 268/2014 (Línies 
fonamentals del pressupost), 345/2014 (Aprovació plantilla i catàleg de llocs de treball 2015), 
346/2014 (Aprovació massa salarial del personal laboral 2015). 

Atés el que disposen els articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, el Ple  

ACORDA 

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls per a 
l'exercici econòmic 2015, junt amb les seues bases d'execució. 

Segon. Exposar al públic l’expedient d’aprovació inicial del pressupost, plantilla i catàleg de llocs de 
treball per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de 
Valencia i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats. 

Tercer. Considerar elevats a definitius estos acords en el cas que no es presente cap reclamació. 
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Quart. Remetre una còpia a l'administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma. 

Després de demanar determinats aclariments sobre el contingut del pressupost municipal, el senyor 
Vea explica que en part la seua abstenció es deu a la baixada de l’IVTM, perquè considera que si no 
s’haguera baixat seria possible adoptar més mesures socials, com ara augmentar la subvenció dels 
llibres de CEIP L’Ermita o ampliar l’horari de matí de l’escola. 

En relació amb això l’alcalde contesta que s’ha incrementat la subvenció dels llibres de CEIP L’Ermita 
un 30%, però que es deu completar amb altres mesures, com la creació d’un banc de libres. El senyor 
Vea afirma estar d’acord amb eixa proposta i comenta que ja l’ha traslladada a l’AMPA. Intervé la 
senyora Aguilar en ser interpel·lada pel senyor Vea i informa que l’AMPA no ha arribat a cap acord en 
eixe sentit pel volum de treball que suposa. 

92/14. Exp. 341/2014. Modificació saldos obligacions exercicis anteriors 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’expedient 341/2014 relatiu a la modificació de saldos d’obligacions d’exercicis anteriors 
següents: 

TERCER C.I.F./NIF
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT 
IVA INCLÒS

(€)
MOTIU

Luís Alan Albiach Forner 33411999Z 2009/912.233 50,00 Error. Depuració comptabilitat

Vicent Chordá Guillem 33410486L 2009/912.233 50,00 Error. Depuració comptabilitat

Andrea Lópz Diego 44793917Z 2009/912.233 50,00 Error. Depuració comptabilitat

Varios acreedores 2009/338.1.226.09 30,00 Error. Depuració comptabilitat

AMPA ERMITA 2012/324,489,03 800,00 Error. Depuració comptabilitat

PREVENAR 2008/9.489 74,96 Error. Depuració comptabilitat

Honorio Pérez Merlos 25854433H 2007/3.221 8,96 Error. Depuració comptabilitat

Mancomunitat Les Valls P4600013I 2006/9.463 24,88 Error. Depuració comptabilitat

1.088,80 €TOTAL  

Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de desembre del 2014.  

Vist que no es considera necessari donar audiència a tercers en tractar-se d’errors manifests. 

D’acord amb la competència atribuïda pels articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

El Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar la modificació del saldo inicial i/o declaració de la prescripció de les obligacions 
següents: 

TERCER C.I.F./NIF
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT 
IVA INCLÒS

(€)
MOTIU

Luís Alan Albiach Forner 33411999Z 2009/912.233 50,00 Error. Depuració comptabilitat

Vicent Chordá Guillem 33410486L 2009/912.233 50,00 Error. Depuració comptabilitat

Andrea Lópz Diego 44793917Z 2009/912.233 50,00 Error. Depuració comptabilitat

Varios acreedores 2009/338.1.226.09 30,00 Error. Depuració comptabilitat

AMPA ERMITA 2012/324,489,03 800,00 Error. Depuració comptabilitat

PREVENAR 2008/9.489 74,96 Error. Depuració comptabilitat

Honorio Pérez Merlos 25854433H 2007/3.221 8,96 Error. Depuració comptabilitat

Mancomunitat Les Valls P4600013I 2006/9.463 24,88 Error. Depuració comptabilitat

1.088,80 €TOTAL  

Segon. Practicar els assentaments comptables necessaris per a fer efectiva la modificació del saldo 
inicial i/o declaració de la prescripció de les obligacions reconegudes de pressupostos tancats. 
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93/14. Exp. 285/2014. Nomenament del vocal titular i suplent i de sequier major de la Font de 
Quart 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’escrit subscrit pel president de la Junta de Govern de les Aigües de la Font de Quart, en el qual 
es prega la nominació del vocal titular, del vocal suplent corresponent al municipi de Benifairó de les 
Valls i la designació del sequier major. 

En compliment d’allò establert en l’article 11 de les ordenances vigents de la Junta de Govern de la 
Font de Quart, el Ple 

ACORDA 

Primer. Designar com a representants dels regants d’este municipi en la Junta de Govern de la Font 
de Quart per al proper bienni: 

- Miguel Martí Peiró, vocal titular. 

- Luis Alan Albiach Forner, vocal suplent. 

Segon. Designar com a sequier major: 

Luis Julio Albiach Mosteo, vocal titular 

94/14. Exp. 286/2014. Aprovació Calendari fiscal 2015  

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vista la necessitat de periodificar adequadament el cobrament dels ingressos tributaris competència 
d’este Ajuntament. 

D’acord amb el que preveu l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el 
Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar el següent calendari fiscal: 

De l’1 de febrer al 31 de març. Data de domiciliació 5 de març. 

 4t trimestre subministrament aigua 2014 
 Servicis agraris 
 Guals 

De l’1 de maig al 30 de Juny. Data de domiciliació 5 de juny 

 1r trimestre subministrament aigua 2015 
 1r termini IBI urbana 
 IBI Rústica 
 IVTM 

De l’1 d’agost al 30 de setembre. Data de domiciliació 5 de setembre 

 2n trimestre subministrament aigua 2015 
 IAE 

De l’1 d’octubre al 30 de novembre. Data de domiciliació 5 de novembre. 

 3r trimestre subministrament aigua 2015 
 2n termini IBI urbana 

L’ingrés dels deutes tributaris haurà de fer-se exclusivament en qualsevol dels bancs o caixes d’estalvi 
que es designen com a entitats col·laboradores de la recaptació municipal, en l’horari de caixa d’estes 
o, si és el cas, a través de caixer automàtic. Per aplicació del Quadern 60 del Consell CSB, l’ingrés 
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haurà de fer-se en efectiu o per mitjà de càrrec en compte obert en el banc o caixa on es pretenga fer 
el pagament. 

En el cas de contribuents que hagen domiciliat el pagament almenys un mes abans de l’inici de cada 
període de cobrament, rebran el corresponent preavís a l’inici d’este i el càrrec en compte en la data 
especificada. 

Segon. Publicar el present acord perquè en prengueu coneixement, de conformitat amb el que 
establix l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

95/14. Exp. 51/2003. UE-2. Inici tràmits execució sentència PO 697/2008 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vista la Diligència d’Ordenació de 20 de novembre del 2014, del Jutjat del Contenciós Administratiu 
número 9 de València, Procediment Ordinari número 697/2008, interposat pel Sr. Juan Bautista 
Guillem Torrent, en el qual es té per instada l’execució de la sentència dictada pel Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 28 de maig del 2014, dictada en el recurs d’apel·lació 
número 1067/2010, contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de 
València de data 4 de febrer del 2010. 

Atés que la referida sentencia estima parcialment el recurs interposat únicament en quant a la cessió 
d’aprofitament en els termes del Fonament de Dret, segon paràgraf sisé «al existir un 
aprovechamiento patrimonializado de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1992, que no ha sido tenida en cuenta a la hora de determinar la 
cesión que deba realizar la parcela de su propiedad». 

Ateses les dificultats tècniques i materials per a executar la sentència derivades de la paralització 
efectiva de les obres i la declaració en concurs de creditors de l’agent urbanitzador, Promociones 
Industriales Mafort, SL, el Ple  

ACORDA 

Primer. Iniciar els tràmits per a dur a terme l’execució de la sentència dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, de 28 de maig del 2014, dictada en el recurs d’apel·lació número 
1067/2010, contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de València de 
data 4 de febrer del 2010. 

Segon. Donar trasllat d’este acord al Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de València, i 
transmetre la voluntat d’este Ajuntament de donar compliment a allò acordat en la sentència indicada. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les vint-i-una hores del dia 
assenyalat anteriorment. Tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora 
Maria de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


