AJUNTAMENT DE RÒTOVA

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL
DIA 20 D’ABRIL DE 2015
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
PP (ALCALDE)
DÑA. MARIA LUISA CÓCERA GÓMEZ
PP
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
PP
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
PP
D. PERE MASCARELL CAMARENA
PP
D. JORDI PUIG MUÑOZ
COMPROMÍS PER RÒTOVA
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCÍA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES
COMPROMÍS PER RÒTOVA
EXCUSA ASSISTÈNCIA:
D. XAVIER ARTÉS CÍSCAR

PP

SECRETÀRIA: actua com a secretària accidental Dña Mónica Espílez Feijóo,
Tècnica de Administració especial, serveis culturals, que ho fa com a secretària
accidental de l’Ajuntament.
En Ròtova, el dia 20 d’abril de 2015, a les vint hores i quinze minuts, al Saló de
sessions de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Alcalde D. Antonio García Serra,
assistits per la secretària accidental Dña. Mónica Espílez, es reuniren els regidors
i regidores que s’han relacionat prèviament per a celebrar sessió ordinària de
l’Ajuntament Ple.
El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCIÓ

D'ALCALDIA NÚMERO 66/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
De conformitat amb el que es disposa en l’article 80 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
HE RESOLT:
Que el Ple de l’Ajuntament celebre sessió ordinària, en el Saló de Sessions de la
Casa Consistorial, el proper dilluns 20 d’abril de 2015 a les 20’15 hores, per a tractar els
assumptes que tot seguit s’indiquen, esperant la concurrència a la sessió convocada de
tots els membres de la Corporació Municipal;
ORDE DEL DIA
1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, SI ESCAU.
2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014.
3. RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DE BOMBERS.
4. EXPEDIENT TAXI.
5. FISCALITZACIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN.
5.1 DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA DES DEL DARRER PLE.
5.2 PRECS I PREGUNTES”.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada en data
9/03/2015 repartida junt amb la convocatòria a tots els membres de la
Corporació.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la
Corporació Municipal, ACORDEN:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 9/03/2015, ordenant-se
la seua transcripció al llibre d’actes i la remissió a la Delegació de Govern i
Generalitat Valenciana, així com la seua inserció al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament de Ròtova i pàgina web municipal.

2.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014.
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Diligència per a fer constar que el regidor del PP D. Xavier Artés Císcar,
s’incorpora al Ple en este punt.
Per part de la Sra. Secretària és dóna compte al ple de la següent resolució i que
ha estat dictaminada en la comissió informativa especial de comptes del dia 20
abril de 2015
“APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014.
Vistos els documents justificatius de la Liquidació Del Pressupost de 2014,
emesos d'acord amb el que preveu l'article 191 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 90 del Decret 500/1990.
Resultant que amb data 7 d'abril de 2015, s'ha emés Informe d'Avaluació del
Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària de conformitat amb la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF), així com l'informe respecte de la liquidació de 2013
Tenint en compte l'Informe d'Intervenció, emés de conformitat amb l'article 191.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de Març).
Vista la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, així com les Regles arreplegues en les Bases d'Execució
del Pressupost de l'Ajuntament de Rótova per a l'exercici 2014;
De conformitat amb l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
amb l'article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.
RESOLC
PRIMER. Aprovar la Liquidació Del Pressupost General de 2014, que presenta el
resultat següent:
A.- AJUNTAMENT
1.- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2014
CONCEPTOS

DERECHOS

OBLIGACIONES
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RECONOCIDOS
NETOS

a) Operaciones corrientes
b) Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras
(a+b)

RECONOCIDAS NETAS

1.105.519,31

787.007,67

98.265,68

258.150,67

1.203.784,99

1.045.158,34

2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
SUMAN

189.189,58
1.203.784,99

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1.234.347,92
-30.562,93

AJUSTES.4.(+) Créditos gastados financiados
con remanente de tesorería para
gastos generales

0,00

5.(+) Desviaciones de financiación
negativas del ejercicio

181.501,78

6.(-) Desviaciones de financiación
positivas del ejercicio

22.815,67

RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO

128.123,18

2.- ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2014

1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

180.965,73

2.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN
DE EJERCICIO

2.808.113,08

De presupuesto de ingresos (presupuesto corriente) +

409.907,16

De presupuesto de ingresos (presupuestos
cerrados)

+

2.409.367,99

De otras operaciones no presupuestarias

+

4.817,52

Ingresos realizados pendientes de aplic. definitiva

-

15.979,59
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3.- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN
DE EJERCICIO

454.119,90

De presupuesto de gastos (presupuesto corriente)

+

199.298,93

De presupuesto de gastos (presupuestos cerrados)

+

217.097,91

De otras operaciones no presupuestarias

+

83.952,74

Pagos realizados pdtes. aplicación definitiva

-

46.229,68

I.- REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

2.534.958,91

II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO

1.701.648,28

III.- EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA G.GENERALES
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A.- OOAA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
1.- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2014

DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

CONCEPTOS

a) Operaciones corrientes

28.248,32

b) Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
SUMAN
RESULTADO PRESUPUESTARIO

25.804,92

0

0

28.248,32

25.804,92

0,00

0,00

0

0

28.248,32

25.804,92

2.443,40.AJUSTES.-

4.(+) Créditos gastados financiados con remanente
de tesorería para gastos generales

0

5.(+) Desviaciones de financiación negativas

0

6.(-) Desviaciones de financiación positivas

0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

2.443,40.-

2.- ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2014

COMPONENTES

IMPORTES AÑO

1. Fondos líquidos
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2. Derechos pendientes de cobro

11.954,15

+ del presupuesto corriente

7.429,41

+ del presupuestos cerrados

6.576,38

+ de operaciones no presupuestarias
- cobros pendientes aplicación definitiva

2.051,640

3. Obligaciones pendientes de pago
+ del presupuesto corriente

26,03
39,00
0,00

+ del presupuestos cerrados
200,93
+ de operaciones no presupuestarias
213,90
- cobros pendientes aplicación definitiva

I. Remanentes de tesoreria total (1+2-3)

II. Saldos de dudoso cobro

19.660,86

1.644,00

III. Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

0

18.016,8

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebre i
obrar en conseqüència, d'acord amb el que preveu l'article 191.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
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Reguladora d'Hisendes Locals, en concordança amb l'article 90.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril.
TERCER. Remetre una còpia a la Delegació d'Hisenda i a la Conselleria
competent de la Comunitat Autònoma Valenciana.”
Els membres del Ple queden assabentats.
3.- RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DE BOMBERS.
Per part de la secretària es dona lectura a la proposta de modificació dels
estatuts dels Consorci de Bombers, que ha de ser ratificada pels membres del
ple:
“RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL SERVICI DE
PREVENCIÓ EXTINCIÓ D'INCENDIS 1 DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA.
Considerant el que disposa la disposició transitòria sexta de la llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que assenyala que
els cansareis que ja estigueren creats en el moment de la seua entrada en vigor
hauran d'adaptar els seus estatuts al que preveu la mateixa en el termini d'un any des de
la seua entrada en vigor, que va tindre lloc el 28 de desembre de 2013.
Considerant que la dita adaptació ha de comprendre a més les exigències establides en la
llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, en la que s'assenyala que els organs de les entitats locals disposaran d'un
termini màxim de dos anys per a adaptar-se a les obligacions contingudes en la dita llei.
Atés que la 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
altres mesures de reforma administrativa, regula diversos aspectes deis consorcis,
referents al dret de separació, dissolució, liquidació i dret supletori, establint el seu
article 15 que els consorcis que ja estigueren crea ts en el moment la seua entrada en
vigor hauran d'adaptar els seus estatuts a l'en ella previst en el termini de sis mesas
des de la seua entrada en vigor, que va tindre lloc el passat 18 de setembre.
Resultant que l'assemblea general del consorci, en sessió de 21 de novembre de 2014,
va aprovar inicialment la modificació deis estatuts del consorci per al
servici
de
prevenció extinció d'incendis i de salvament de la província de València.
Resultant que la dita aprovació va ser sotmesa a informació pública per mitja d'anunci en
el butlletí oficial de la província de València núm. 295 de 12 de desembre de 2014, pel
termini d'un mes a l'efecte de reclamacions i suggeriments davant de l'assemblea
general del consorci.
Resultant que per l'advocacia general de la generalitat, la conselleria d'educació, cultura i
esport, la direcció general de desenrotllament autonòmic i per la conselleria de
presidència i agricultura, pesca, alimentació i aigua de la generalitat, es van presentar
al•legacions i suggeriments al text modificat d'estatuts al text modificat d'estatuts.
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Vist l'acord de 25 de febrer de 2015, de L’Assemblea General del Consorci per al Servici
de Prevenció i Extinció d'lncendis i de Salvament de la Província de Valencia pel qual
es resolen les al•legacions i suggeriment presentades per la Generalitat i s'aprova
provisionalment la modificació d'Estatuts Consorci per al Servici de Prevenció i
Extinció d'lncendis i de Salvament de la Província de Valencia
Vist l’informe favorable del Secretari General de la Corporació, de data 15 d’abril de
2015, relatiu a la modificació deis Estatuts del Consorci,i que obra en l'expedient
Considerant el que disposen els articles 47.2, apartat g) i 87 de la llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Regim local, Art 110 del Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18
d'abril,por el que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en materia de
Regim local, i els articles 88 i següents i 108 a 110 de la llei 8/2010, de 23 de juny, de Regim
local de la Comunitat Valenciana altres preceptes concordants.
S’ACORDA:
PRIMER: Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i
Extinció d'lncendis i de Salvament de la Província de Valencia, aprovada provisionalment
per acord de l’Assemblea General de 25 de febrer de 2015.
SEGON: Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció Extinció
d'lncendis i de Salvament de la Província de Valencia als efectes oportuns.”

Sotmesa a votació la proposta, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per
unanimitat dels nou (9) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret
integren la Corporació Municipal, i que en tot cas representa la majoria absoluta
legal necessària, ACORDEN:
PRIMER: Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de
Prevenció i Extinció d'lncendis i de Salvament de la Província de Valencia,
aprovada provisionalment per acord de l’Assemblea General de 25 de febrer de
2015.
SEGON: Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció
Extinció d'lncendis i de Salvament de la Província de Valencia als efectes
oportuns.
4.- EXPEDIENT TAXI
Per part de la secretària es dona lectura a la proposta d’acord, que ha sigut
dictaminada en la comissió informativa especial de comptes, i que és la següent:
“ANTECEDENTS.• La mesa de contractació es constitueix el dia 8 d'abril de 2015 i procedeix a l’apertura de
les pliques de l'expedient de referència.
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• La mesa de contractació en reunió del dia 16 d'abril formula proposta d'adjudicació.
Vista la proposta efectuada perla mesa de contractació del següent literal:
"Primer.-.Proposar a l'órgan competent l'adjudicació de la llicencia d'autotaxi a D. Freddy
Miguel Aguilera Ferrin per complir els requisits establerts en les bases i ser l'únic candidat
que ha formulat oferta."
PROPOSE, a l'ajuntament ple, previ dictamen de la comissió informativa de comptes,
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar valida la licitació i adjudicar provisionalment la llicencia d'autotaxi per a
la prestació del servici públic de transports de viatgers en el municipi de Rótova a D.
Freddy Miguel Aguilera Ferrin, DNI 20235935-Y.
SEGON.- Notificar y requerir a D. Freddy Miguel Aguilera Ferrin DNI 20235935-Y,
adjudicatari provisional de la llicencia, pera que aporte en el termini de 15 dies hàbils
següents a la publicació de l'adjudicació provisional en el BOP de Valencia la constitució
de la garantía definitiva.
TERCER.- Publicar l'adjudicació provisional del contracte per mig d'anunci en el BOP de
Valencia i perfil del contractant de l'ajuntament.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde, tan amplament com en dret procedisca, pera la
formalització i gestió d'este acord, així com pera la resolució de les incidències o
reclamacions que puguen plantejar-se com a conseqüència del desenvolupament formal
del seu contingut, be per interessats, be per tercers o per organismes o entitats a que
afecte o puga afectar”

El portaveu del Grup Compromís vol deixar constància a l’acta, que a pesar de
que el procediment ha sigut correcte i s’ha complit estrictament amb la legalitat,
per al futur es faça altre tipus de publicitat per a que l’informació arribe a més
gent.
La regidora Ángela Pla respon que tal i com es va dir a la Mesa de Contractació,
el procediment ha sigut l’adequat per a este tipus d’expedient i la gent
interessada en la licitació s’ha informat al respecte.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels nou
(9) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
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PRIMER.- Declarar valida la licitació i adjudicar provisionalment la llicencia
d'autotaxi per a la prestació del servici públic de transports de viatgers en el
municipi de Rótova a D. Freddy Miguel Aguilera Ferrin, DNI 20235935-Y.
SEGON.- Notificar y requerir a D. D. Freddy Miguel Aguilera Ferrin DNI
20235935-Y, adjudicatari provisional de la llicencia, pera que aporte en el termini
de 15 dies hàbils següents a la publicació de l'adjudicació provisional en el BOP
de Valencia la constitució de la garantía definitiva.
TERCER.- Publicar l'adjudicació provisional del contracte per mig d'anunci en el
BOP de Valencia i perfil del contractant de l'ajuntament.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde, tan amplament com en dret procedisca, pera la
formalització i gestió d'este acord, així com pera la resolució de les incidències o
reclamacions que puguen plantejar-se com a conseqüència del desenvolupament
formal del seu contingut, be per interessats, be per tercers o per organismes o
entitats a que afecte o puga afectar.

5.- FISCALITZACIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN.
5.1 Dació de compte de Resolucions de l'alcaldia
Núm
275
30
30b
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41

Fecha
30.12.2014
04.03.15
05.03.15
06.03.15
06.03.15

Concepto
Aprobación 3 Certificación y final y factura correspondiente PPOS 685
Convocatoria Pleno Ordinario
Licencia 2 ocupación Fina Lloret
Ocupación vía pública
Licencia de obra Comunidad Propietarios
San Bartolomé 27
(expediente 1/2015),
06.03.15
Modificación de créditos
09.03.15
Inclusión vehículo con matrícula C-6473-BMD en el Padrón de
Vehículos
09.03.15
Solicitar subvención destinada a la contratación de personas
desempleadas en el programa de empleo público de interés general y
social
10.03.15
Abono de la subvención recibo del Consorcio 2014
11.03.15
Solicitar subvención Convenio con el Servicio Público EstatalCorporaciones locales 2015
12.03.15
Liquidación tasa mes de febrero Radio Gandía
12.03.15
Abono de la subvención recibo del Consorcio 2014
13.03.15
Abono de la subvención recibo del Consorcio 2014
13.03.15
Autorización prórroga comisión de servicios de José Pascual Faus
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42

23.03.15

43

23.03.15

44
45
46

23.03.15
23.03.15
24.03.15

47

25.03.15

48

25.03.15

49
50
51
52
53

26.03.15
27.03.15
31.03.15
30.03.15
01.04.15

54

01.04.15

55
56
57

02.04.15
02.04.15
07.04.15

58
59
60
61
62
63
64
65

08.04.15
10.04.15
14.04.15
14.04.15
14.04.15
14.04.15
14.04.15
08.04.15

Momparler
Exención del Impuesto sobre Vehículos a PEIRO GINER PILAR, como
titular del vehículo FORD FOCUS con matrícula 0493 CSD
Exención del Impuesto sobre Vehículos a CARDONA CLIMENT
CONCEPCION, como titular del vehículo OPEL AGILA con matrícula
V-0529-HF
Aprobación Marco Presupuestario
Aprobación proyecto Salari Jove
Adjudicar el suministro de artículos de iluminación detallado en el
acuerdo de adhesión al Plan de Eficiencia Energética en Alumbrado
Público de tecnología LED 2014
Ejecutar las obras correspondientes al proyecto RESTAURACIÓN
CUBIERTA DEL EDIFICIO PALAU COMTES DE RÓTOVA
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de
escuela infantil para el mes de marzo
Aprobación Tasa Cementerio
Pago nominas de marzo
Pago certificación a Pavasal
Ampliación Expediente obras 105/96
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de
escuela infantil para el mes de abril.
Aprobar liquidaciones en concepto de comedor de l`escoleta infantil
para el mes de marzo.
Señalar lugares para actos electorales y colocación de carteles
Modificación petición EMCORP 2015
Aprobar la adhesión al Plan de Ajardinament de la Diputació de
València 2015.
Liquidación tributaria Radio Gandía
Ocupación Vía Pública marzo
Aceptación Convenio Diputación T.I.
Aceptación Convenio Diputación Porrat
Aprobación factura honorarios PPOS 685
Aprobación factura honorarios PPOS 684
Aprobación liquidación 2014

Els Srs. Regidors queden assabentats.

Per part de la secretària s’informa de la introducció d’un punt per urgència, que
dictaminat per la comissió especial de comptes i ratificada la seua inclusió com a
punt del Ple. El punt és el següent:
APROVACIÓ CERTIFICACIONS NUMERO 1 I 2 CONSTRUCCIÓ PISTES
PÁDEL.
-

Aprovació de la certificació d’obra número 1 corresponent al mes de febrer
de 2015, de l’obra Construcción Pistas de pádel, vestuarios y
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servicios de comida y bebida para el área deportiva con sus
correspondientes equipamientos, expedida pel tècnic director de l’obra
en la que s’acredita que s’han realitzat obres per valor de 16.854’61 euros
(base: 13.929’43, IVA 2.925’18 €).
-

Aprovació de la certificació d’obra número 2 corresponent al mes de març
de 2015, de l’obra Construcción Pistas de pádel, vestuarios y
servicios de comida y bebida para el área deportiva con sus
correspondientes equipamientos, expedida pel tècnic director de l’obra
en la que s’acredita que s’han realitzat obres per valor de 18.309’42 euros
(base: 15.131’75, IVA 3.177’67 €).

Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels nou
(9) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN
PRIMER.- Aprovar les certificacions d’obres numero 1 i 2, de l’obra
Construcción Pistas de pádel, vestuarios y servicios de comida y bebida
para el área deportiva con sus correspondientes equipamientos, transcrites
anteriorment.
SEGON.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent de l’agrupació de pressupostos tancats.
TERCER.- Notificar este acord a l’interessat i traslladar a la intervenció municipal
als efectes d’executar les operacions comptables corresponents.
QUART.- Donar trasllat d’este acord a la Diputació de València als efectes de
justificació de l’ajuda concedida.
5.2 Precs i preguntes a l'Alcalde i Regidors Delegats.
No hi ha.
I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde Antonio García Serra, a les
vint hores i trenta minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la que jo, com
a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 20 d’abril de 2015
Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Diligència per a fer constar que després de tancar la sessió, el sr. alcalde va
donar la paraula al públic assistent per a que formularen peticions o aportaren
allò que consideraren oportú i de general interès per al municipi.
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Diligència per a fer constar que la present acta ha sigut aprovada per acord de
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el vint-i-set d’abril de dos mil quinze.

MONICA
|ESPILEZ|
FEIJOO

Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

Firmado digitalmente por MONICA|
ESPILEZ|FEIJOO
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=MONICA|ESPILEZ|FEIJOO,
serialNumber=24363566B,
givenName=MONICA, sn=ESPILEZ
FEIJOO, ou=certificado electrónico
de empleado público,
o=AYUNTAMIENTO DE ROTOVA,
c=ES
Fecha: 2015.04.28 14:05:01 +02'00'

