
   

 

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER 
C/ Miguel Hernández, 30.  46910 - BENETÚSSER  (L’Horta Sud - València)    Telèfon: 96 375 29 50    Fax: 96 396 07 56     NIF: P 4605400 C 

                                                       Apartat correus: 202                                              Web:  www.benetússer.net 
 

                                                                               PLE  DEL AJUNTAMENT                                  Sessió:  9 / 2009 

Sessió extraordinària i urgent  

Data:  02 de juliol de 2009 

 

ASSISTENTS: 
 

President/a:    Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE) 
Regidors/es presents: 

 

Grup polític municipal PSOE-PSPV (PSPV-PSOE) 

Portaveu:   Oscar Labiós Vendrell 
Mª Dolores Ceacero 
José E. Aguar Vila 
Serafín García Muñoz 
Carme García Martínez 
Encarnación González Cuevas                                                          
Julio Muñoz Ruz 

Grup polític municipal Partido Popular (PP) 

Portaveu:  Mª Soledad Giner Cercós  
              Luis M. Vicent Adell 

Miguel A. Madrero Tarancón 
              José Vicente Vidal Selvi 
              Laura Chuliá Serra 

Daniel Bordería Monterde 
Mª José García Pascual   

 

Grup polític municipal Esquerra Unida (EU) 
Portaveu:  Josep Manuel Albiol i Roso      

     Teresa Nieto Cobos                                              
 

Secretari/a:                J. Lluís Blanco Vega 
Interventor/a:               José Antonio Valenzuela Peral  

 
Benetússer, en la Casa Consistorial, quan són les 14:00 hores del dia 02 de juliol  de dos mil nou, es 

reuneixen les persones que més amunt s’indiquen, en la condició que per a cadascuna s’assenyala, per tal de 
realitzar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els 
assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del 
següent                                                               

 

Ordre del dia: 

        

       1r. Ratificació del Ple de la present convocatòria 

 

2n. Contracte de concessió d’obra de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci 
annexes: aprovació de la recepció de les obres 

 

 
 

----------------- // ------------------- 
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Oberta la sessió es mamprén el tractament dels diferents punts de l’ordre del dia amb el resultat que més 

endavant s’arreplega. 
 

1r.  Ratificació del Ple de la present convocatòria 

El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, manifesta que amb data de hui  el seu grup ha presentat un 
escrit per Registre d’Entrada, 3.744, demanant que es desconvoque la sessió per mancar documentació, puix 
així es contempla en l’article 46.2.b) de la L.B.R.L.  L’alcaldessa ha desestimat la seua proposta per Decret 
d’alcaldia 858/2009, però ells discrepen i pensen que els acords que hui s’adopten seran  nuls  de ple dret. El 
portaveu del grup EU diu que ells s’ha abstés en la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis per a que es 
poguera tractar. Ells s’atindran ara al que es diu als informes de l’expedient. L’alcaldessa  comenta que es pot 
discrepar de la proposta d’acord i si es vol es pot recórrer, però hui, a diferència d’ahir, la documentació està 
completa i per això s’ha desestimat l’escrit presentat, després de sentir als Tècnics Municipals. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
I. Este Ajuntament va seleccionar per a la contractació de la “Redacció del projecte, Construcció i 

Explotació del Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”, l'oferta presentada conjuntament pels 
empreses Construcciones y Estudios, S.A. amb NIF: A 46124897, (CYES) y Actuaciones Públicas y Civiles, 
S.L., amb NIF: B 96771613, (APUC); les quals van constituir la societat, BENETÚSSER CENTRO 
DEPORTIVO, SL, amb NIF/CIF:B- 97773568, societat esta que resulta ser l’adjudictària del contracte.  

II. A data de hui les instal·lacions del “Complex de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes” estan en 
condicions de ser obertes al públic, segons resulta de l’Acta de la visita d’inspecció realitzada el dia de hui pels 
serveis tècnics municipals. 

III. En les dates en les que ens trobem, en ple estiu, amb el mes de juliol començat, és urgent i inajornable 
el realitzar l’obertura al públic de les instal·lacions del Complex, per la qual cosa està justificada la 
convocatòria de sessió extraordinària i urgent, aprovada per l’Alcaldia . 

IV. Compet el Ple de l’Ajuntament resoldre al respecte de la ratificació de la celebració de sessió plenària 
extraordinària i urgent. 

 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament,  amb huit vots a favor, dels integrants del grup PSOE-PSPV,  dos 

abstencions, dels integrants del grup EU, i set vots en contra, dels integrants del grup PP, ACORDA:   
PRIMER. Aprovar la celebració de la present sessió extraordinària i urgent, convocada per l’Alcaldia amb 

Decret 849/2009, per tal de resoldre el punt: “Contracte de concessió d’obra de les Piscines municipals i de les 
instal·lacions esportives i d’oci annexes: aprovació de la recepció de les obres”; en tractar-se a eixe punt un 
assumpte la resolució del qual és urgent i inajornable. 

 

2n.  Contracte de concessió d’obra de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci 

annexes: aprovació de la recepció de les obres 
L’alcaldessa dóna compte del  contingut i de la motivació de la proposta d’acord la qual ja es va tractar en 

Comissió Informativa. El portaveu del grup EU està en desacord amb com es fan les coses en l’Ajuntament: 
amb urgències, presses, pressions..etc. Eixa no és forma de treballar en una Administració Pública. Hi ha un 
informe jurídic amb data 22 de juny. Hi es mencionaven mancances. S’han resolt qüestions tècniques i de 
seguretat  dels usuaris s’han resolt, però encara manca un informe del cost econòmic i un informe de la 
Intervenció municipal, i per tant no poden aprovar-ho si falten informes. Encara que saben de la pressió veïnal. 
A més, estan en contra  ideològicament, en el sentit de que són contraris a que els serveis públics siguen 
gestionats per empreses privades. Diferents vegades, ells s’han abstingut, per la forma de construcció i gestió 
de la Piscina, i  en eixa  línia d’actuació, hui s’abstindran, però no poden acceptar-ho. El regidor del grup PP, 
Luis M. Vicent Adell, diu que segons diu la Llei i l’informe de Secretaria assenyala, cal exigir que conste la 
documentació que manca. Des del 22 de juny no s’ha fet  res. No s’oposen a les Piscines, al contrari. Però amb 
unes correctes condicions.  A més, discrepen de l’Informe Tècnic, perquè en cap moment assegura que això 
està en les degudes condicions de seguretat.  Portem tres anys sense Piscina, i ningú ha tingut pressa per fer res. 
Podria recepcionar-se l’obra  la propera setmana. Així i tot encara restant mancances a les instal·lacions com ho 
és que el jacuzzi haja d’estar tancat. Que per això, votaran en contra. L’alcaldessa  manifesta que ella no diu 
que no siga important. Diu que està assegurada la seguretat i qualitat del servei en les instal·lacions, i per tant es 
pot aprovar la recepció les obres. Que no renuncien a tindre tota la documentació que es presentarà 
properament, per la qual cosa s’haurà de fer un altra sessió plenària properament. Que pensa que la postura del 
grup PP és política. 
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El portaveu del grup EU comenta que el problema és com es fan les coses. Hi ha una qüestió política, com 
ho és la forma de gestionar els serveis públics. Ací el que tenim  és un problema d’eficàcia, de gestió en el dia a 
dia. La majoria de les coses es fan  a mitges. No és problema polític. Ara no tenen majoria absoluta. S’ha de 
parlar amb l’oposició. La postura del seu grup es la que va ser seguint la coherència d’allò que van a fer 
sempre. Volen la documentació completa,  encara que el més important és la seguretat, i esta està assegurada 
segons diuen els Tècnics. Esperem  tindre la documentació en els terminis establerts, que es resolguen les 
deficiències tècniques que apunten els Tècnics, i quan es faça la recepció definitiva, puguen estar subsanades 
totes estes qüestions. El regidor del grup PP, Luis M. Vicent Adell, diu que no s’està tractant un assumpte 
polític. Que qui ho utilitza  políticament és el PSOE-PSPV, doncs ja fa una setmana  que va repartir  les 
invitacions per a la inauguració, sense que el Ple de l’Ajuntament  haguera recepcionat les obres i per a esta 
vesprada hi ha feta una convocatòria per a tota la ciutadania, dient que esta vesprada s’obri la Piscina. Açò no 
és política?.  Portem tres anys sense piscina i ara una setmana  resulta que és urgent. Ho voleu inaugurar perquè 
el partit socialista s’ha compromès a obrir hui la Piscina, i  durant la celebració de les Festes.  Porten ja quatre 
dades per a obrir. Primer el 15 de maig, que es deia que si s’anaven a regalar 15 dies. Després 1 de juny. el 8 de 
juny i el 19. I ara resulta que  nosaltres, perquè no estem d’acord, ho utilitzem  políticament. El portaveu del 
grup PSOE-PSPV diu que per a la recepció provisional de les obres,  les garanties es compleixen. Que no els 
poden donar lliçons  de legalitat. La documentació que manca encara, també s’ha demanat i exigit. És cert que 
no està encara, puix els resten uns quants dies. Al grup PP no li preocupen altres situacions semblants com li 
ocorre a la Conselleria d’Educació amb eixe informe corresponent a l’Institut. Que els tècnics han informat 
favorablement, dient que les instal·lacions  són correctes i compleixen els condicionaments. Que, respecte la 
qüestió política, el més important és que el veïns puguen gaudir de la Piscina. Més encara en Festes, i en el mes 
de juliol. 

 
Finalitzades les intervencions, i ateses les consideracions següents: 
I. Este Ajuntament va seleccionar per a la contractació de la “Redacció del projecte, Construcció i 

Explotació del Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”, l'oferta presentada conjuntament pels 
empreses Construcciones y Estudios, S.A. amb NIF: A 46124897, (CYES) y Actuaciones Públicas y Civiles, 
S.L., amb NIF: B 96771613, (APUC); les quals van constituir la societat, BENETÚSSER CENTRO 
DEPORTIVO, SL, amb NIF/CIF:B- 97773568, societat esta que resulta ser l’adjudictària del contracte.  

 
II. El mes d’octubre de 2006 la societat adjudicatària del contracte “Benetússer Centro Deportivo, SL”, 

presenta a les dependències municipals el projecte tècnic de les instal·lacions. 
 

III. El Ple de l’Ajuntament, amb data 29 de març de 2007, entre d’altres extrems, va acordar: 
 
«PRIMER. Aprovar pel que fa el contracte de “Redacció del projecte, Construcció i Explotació del Servei de 

Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”, del qual és adjudicatària la mercantil “Benetússer Centro Deportivo S.L”, 
amb NIF: B97773568; els següents extrems: 

 
1. Aprovar l’esmena del Plec de Condicions Tècniques del contracte en el sentit de: 
a) Fixar l’ample de la platja de les piscines cobertes en 3 metres, llevat de l’espai entre les dues piscines que en 4 

metres. 
b) Deixar un espai lliure de 10 metres d’ample, a l’extrem oest de la superfície afectada al compliment d’este 

contracte; per tal de separar l’accés al futur pavelló poliesportiu cobert municipal. 
2. Aprovar, CONDICIONADAMENT: 
a) el projecte tècnic, bàsic i d’execució, així com els documents tècnics annexes, de les instal·lacions presentat 

per l’adjudicatària, el qual ha estat redactat per l’arquitecte Francisco J. Ávila Fernández. 
b) el projecte de l’activitat presentat per l’adjudicatària, el qual ha estat redactat per l’enginyer industrial Ramón 

Pons Vicente. 
Ambdós projectes resten condicionats als següents extrems: 
- La redacció i tramitació completa de l’aprovació dels projectes definitius del complex, d’obres i d’activitat, la 

qual inclourà necessàriament exposició pública, amb introducció si fora el cas de les esmenes que pogueren resultar 
com a necessàries de la dita tramitació. 

- Designació dels professionals que han de dirigir els treballs d’execució dels projectes, adientment visats pel 
col·legi professional. 

- Arreplegar al projecte de les següents esmenes puntuals: 
-- Totes aquelles que, si fora el cas, resulten necessàries per donar compliment íntegrament a la normativa 

aplicable. 
-- Ampliar la superfície i modificar la ubicació d’un Bar-Restaurant; tot ubicant-lo entre les dues piscines cobertes i 

la piscina d’estiu, la qual es desplaçarà cap a l’est. 
-- Ampliar la superfície dels espais destinats a Gimnàs i a la pràctica de Spinning, tot reduint la superfície de la Sala 

Polivalent i permutant la seua ubicació. 
-- Ampliar la superfície excavada i accessible baix la línia de rasant de les piscines cobertes, fins fer-la arribar a la 

paret nord del vas de la piscina gran, amb la qual cosa es millora la col·locació i l’accessibilitat de les instal·lacions de 
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les piscines, de conformitat amb el que es preveu al quart paràgraf, de l’article 6, del Plec de Condicions Tècniques; 
tot augmentant el nombre de places d’estacionament del soterrani. 

-- Modificar l’accés a la planta alta del complex, per tal que esta es faça directament des de la via pública. 
-- Modificar l’accés al complex per tal de diferenciar hi una zona exterior i una altra interior. 
-- Afegir un vestuari de xiquetes independent dels de homes i dones. 
-- Estudiar un possible desplaçament del Spa, per ubicar-lo junt a les piscines cobertes. 
-- Incloure al projecte uns lavabos d’ús exclusiu pels usuaris de la piscina d’estiu. 
A l’expedient constarà plànols de planta de: “Distribució Planta Sótan”, “Distribució Planta Baixa” i de  “Distribució 

Planta Primera” (4.1., 4.2. i  4.3., respectivament, del projecte tècnic), adaptats a les esmenes al projecte requerides 
per este Ajuntament, diligenciats pel secretari de la Corporació Local de la seua aprovació. 

Els projectes definitius hauran de presentar-se per l’adjudicatària en el termini màxim d’un mes comptador des de 
la comunicació per este Ajuntament de la finalització de l’exposició pública dels projectes i el requeriment, si fora el 
cas, de la introducció de possibles esmenes al seu contingut. 

3. Designar tècnics supervisors dels treballs d’execució dels projectes en representació d’este Ajuntament, els 
tècnics municipals, Francisco Baixauli Soria, arquitecte tècnic municipal, i Amadeo Lleó Calas, enginyer industrial 
municipal. 

4. Autoritzar la Junta de Govern Local per a concedir llicència municipal d’obres per a la 1a fase dels treballs 
d’execució del projecte d’obres, condicionadament a l’assumpció del resultat dels anteriors punts d’este acord i a 
l’ingrés de l’import resultant de la liquidació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat amb el projecte. 
Podran ser objecte de la 1a fase dels treballs d’execució del projecte, aquelles parts de les obres que no resulten 
afectades pels condicionaments aprovats per al projecte: al moviment de terres,  l’estructura i els tancaments 
exteriors.» 

 
IV. La societat adjudicatària del contracte “Benetússer Centro Deportivo, SL”, va presentar documentació 

tècnica del projecte,a adaptada als condicionants i modificacions assenyalats a l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de data 29 de març de 2007.  

 
V. El Plec de Condicions Administratives Particulars (PCAP) aprovat per a la contractació de la “Redacció 

del projecte, Construcció i Explotació del Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”, a la condició 
21, estableix: 

  
“APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS”  
A. Recibido el Proyecto, por triplicado, el Ayuntamiento lo someterá a informe de los Servicios Técnicos a 

efectos de supervisión y comprobación del replanteo de la obra. Aprobado el Proyecto por la Alcaldía, se 
redactará por la empresa el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, que, con el informe del técnico 
coordinador de esta materia, deberá ser igualmente aprobado por la Alcaldía. La aprobación del Proyecto 
supone la concesión de la licencia municipal de obras, que no estará sujeta ni a la tasa ni al impuesto 
correspondiente al considerarse la obra como municipal. 

B. El adjudicatario deberá, en su caso, modificar su Proyecto inicial en función de las apreciaciones 
realizadas, en su caso, por el Ayuntamiento al supervisarlo o durante la ejecución de la obra, debiendo remitir el 
contratista el Proyecto modificado al Ayuntamiento en un plazo máximo de QUINCE DÍAS a contar desde la 
fecha en la que se le hubiesen comunicado los cambios a introducir. Si estas modificaciones obedeciesen a 
errores o defectos técnicos del proyecto inicial, será su corrección y ejecución a cargo del contratista, sin que 
estas modificaciones puedan repercutirse en modo alguno la Ayuntamiento. No se admitirá otras 
modificaciones al proyecto que las que vengan estrictamente exigidas par razones objetivas de interés público, 
derivadas de necesidades nuevas o causas técnicas imposibles de prever al realizarse el proyecto. Las 
modificaciones del proyecto legalmente aprobadas implicarán el correspondiente ajuste en el plan 
económico-financiero de la obra. Si las modificaciones que se exijan al Proyecto inicial superasen el 20% del 
presupuesto inicial, el contratista tendrá derecho a la resolución del contrato, pudiendo el órgano de 
contratación adjudicar el concurso al licitador cuya oferta haya quedado en segundo lugar.» 

 
VI. La Junta de Govern Local, amb data 2 d’abril de 2007, va concedir llicència municipal d’obres per a la 

1a fase dels treballs d’execució del projecte d’obres, la qual incloïa les parts que no resultaven afectades pels 
condicionaments aprovats per al projecte: al moviment de terres,  l’estructura i els tancaments exteriors. 

Amb data 17 de juny de 2008, la Junta de Govern Local va concedir llicència municipal d’obres per a la 2a 
fase dels treballs d’execució del projecte d’obres, tot incloent-hi la resta dels treballs. 

 

VII. La Junta de Govern Local, amb data 17 de juny de 2008, va concedir Llicència municipal d’ÚS i 
Llicència municipal AMBIENTAL, en relació a l’activitat a desenrotllar en les instal·lacions. 

 

VIII. Al Decret de l’Alcaldia el Decret 761/2009, es va determinar, entre d’altres extrems, el contingut del 
projecte definitiu de les instal·lacions a construir en aplicació del contracte, s’ordena als serveis  tècnics 
municipals que realitzen una visita de comprovació inspecció de les instal·lacions construïdes i es requereix de 
l’empresa adjudicatària la confecció i presentació de documentació necessària per a completar el procediment i 
tancar la situació inicial del contracte en tots els seus aspectes. 
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IX. El Ple de l’Ajuntament,  en sessió plenària de data 22 d’abril de 2009, va aprovar la proposta de tarifes 

per al servei proposada per la mercantil adjudicatària del contracte.  
 

X. L’empresa adjudicatària ha presentat sol·licitud de d’autorització municipal per a l’obertura de l’activitat 
i, a més, la recepció de les instal·lacions una vegada conclosos els treballs d’execució del projecte. 

 
XI. Amb data 10 de juny de 2009, a requeriment d’esta Alcaldia, els serveis tècnics municipals van 

realitzar una vista de comprovació de l’estat de les obres. De l’acta de la visita realitzada es desprén l’existència 
de deficiències a les instal·lacions de tres tipus: 1. De caràcter merament informatiu. 2. D’obligatori 
compliment abans de l’obertura de les instal·lacions. 3. Mancança de documents/certificats de caire tècnic. 

Amb data 1 de juliol de 2009, els serveis tècnics municipals han realitzat una visita d’inspecció de les 
instal·lacions, amb motiu de la recepció provisional de les obres per este Ajuntament. Del resultat de la visita 
d’inspecció s’ha expedit la corresponent acta, de la qual resulta que han estat eliminades totes les deficiències 
d’obligatori compliment i totes les mancances de documentació/certificats tècnics, assenyalades a l’acta de la 
visita de comprovació del dia 10 de juny de 2009. 

XII. Els serveis municipals han emés informe al respecte del projecte presentat, del contingut d’esta 
resolució i de la situació de les obres realitzades. De l’acta de comprovació de les obres realitzades expedida 
pels serveis tècnics municipals, se’n dedueixen diferents deficiències en les instal·lacions les quals cal 
solucionar. 

 
XIII. Compet el Ple de l’Ajuntament resoldre al respecte de la recepció de les obres. 
 

XIV. S’estima que és urgent i inajornable la recepció provisional i posada en funcionament de les 
instal·lacions,  per la qual cosa, tot seguint els criteris tècnics s’entén que procedeix aprovar la recepció de les 
obres, tot assenyalant al respecte els extrems que s’arrepleguen a la part resolutiva d’este acord. 

 
La Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis, amb data 02 de juliol de 2008, ha emés el corresponent 

informe. 
 
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament,  amb huit vots a favor, dels integrants del grup PSOE-PSPV,  

dues abstencions, dels integrants del grup EU, i set vots en contra, dels integrants del grup PP, ACORDA:   
 
PRIMER. Aprovar pel que fa la contractació de “Redacció del projecte, Construcció i Explotació del 

Servei de Piscines Municipals i Instal·lacions annexes”, del qual és adjudicatària la mercantil “Benetússer 
Centro Deportivo S.L”, amb NIF: B97773568; els següents extrems: 

 
1. Aprovar, pel que fa este Ajuntament la recepció provisional de les obres executades a l’empara i en 

compliment del projecte, tot condicionant la recepció als següent extrems: 
- La recepció provisional de les obres s’aprova malgrat l’existència de deficiències, de caire merament 

informatiu, a les instal·lacions les quals cal esmenar i eliminar en la seua integritat per part de la mercantil 
adjudicatària del contracte. L’acta d’inspecció de les instal·lacions amb motiu de la recepció provisional de les 
obres per este Ajuntament, al qual es reflecteixen les deficiències detectades forma part integrant, inseparable, 
d’este acord  

- La recepció provisional de les obres no comporta la concessió de llicència municipal d’OCUPACIÓ i 
OBERTURA de les instal·lacions, per tal d’obtenir-la, la qual cosa és competència de l’Alcaldia i/o de la Junta 
de Govern Local. 

- La resta de les deficiències detectades pels tècnics, s’hauran de resoldre i eliminar en el termini màxim 
d’un mes. 

- La recepció provisional de les obres no suposa prejudici respecte de la existència, o no, de quantitats 
pendents de rebre o de fer-se efectives, tant per part de l’Ajuntament de Benetússer respecte de la mercantil 
adjudicatària del contracte, com per part d’esta respecte de terceres persones o mercantils. 

2. La recepció provisional de les obres per l’Ajuntament de Benetússer no obsta l’obligació d’acomplir amb  
el requeriment de presentació de documentació complementària exigida al Decret 761/2008, en els terminis hi 
assenyalats. 

3. L’incompliment dels terminis assenyalats als punts 1 i 2 d’este acord, suposaran un incompliment 
contractual susceptible de comportar la incoació de procediment per infracció i/o incompliment dels termes del 
contracte. 

4. Les instal·lacions recepcionades provisionalment es posen a disposició de la mercantil adjudicatària del 
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contracte, per a la seua explotació i destinació a la prestació del “Servei Públic de Piscines Municipals i 
Instal·lacions annexes”, de conformitat amb els Plecs de Condicions, Administratives i Tècniques, del 
contracte; el projecte tècnic de l’activitat per al qual s’ha concedit Llicència Municipal AMBIENTAL, i la 
normativa que resulte aplicable a l’efecte. 

 
SEGON. Notificar este acord a la mercantil adjudicatària del contracte, així com als serveis tècnics 

municipals. 
 
I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió a les   14:40  hores, del dia 02 de juliol de 

2009. I, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 
 
               L’alcaldessa-presidenta,                                                                  El secretari, 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------- // ---------------------------------- 

 

Diligència: Per a fer constar que la precedent Acta del Ple de l’Ajuntament, de la sessió realitzada el dia 02 
de juliol de 2009, ha sigut estesa en els Plecs de la classe 8ª núms.        al        ambdós  inclosos. 

 
Benetússer,       de juliol de 2009 

El secretari,  
 
 
 
 

 J. Lluís Blanco Vega 


