
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA CELEBRADA
EN DATA  26 DE MAIG DE 2022

En el Sala de Juntes del Consorci de la Ribera. es celebra reunió de la Junta General del consorci,
sent les onze i quaranta-cinc hores del dia 26 de maig de 2022, es reuneixen, els representants del
Consorci de la Ribera, que es detallen a continuació.

ASSISTENTS:

REPRESENTANTS CONSORCI GRUP POLÍTIC MANCOMUNITAT
OSCAR NAVARRO TORRES PRESIDENT DEL CONSORCI RIBERA BAIXA
TXEMA PELÁEZ PALAZÓN PRESIDENT M.RIBERA ALTA RIBERA ALTA
PERE BLANCO VEGA ESQUERRA UNIDA RIBERA ALTA
ROSALINA AVIÑÓ LLINARES GRUP SOCIALISTA RIBERA BAIXA
ANTONIO CARRATALÁ MINGUEZ CIUTADANS PER ALBERIC RIBERA ALTA
FRANCISCO TERUEL MACHI PP RIBERA ALTA
FELIP HERNANDIS SANCHO GRUP ESQUERRA UNIDA RIBERA BAIXA
JUDITH CAPELLINO VENTURA GRUP ESQUERRA UNIDA RIBERA BAIXA
Mª AMPARO GINER LORENZO UXB(UNITS PER BENICULL) RIBERA BAIXA

NO ASSISTIREN:

REPRESENTANTS CONSORCI GRUP POLÍTIC MANCOMUNITAT
ORO AZORIN CANET GRUP COMPROMIS RIBERA BAIXA
VICENTE MARRADES ESPARZA GRUP COMPROMIS RIBERA BAIXA
MARIA TERESA MATEOS 
NAVARRO

GRUP SOCIALISTA RIBERA BAIXA

ARTURO ESCRIG CATALÁ PRESIDENT M.RIBERA BAIXA RIBERA BAIXA
JESUS TIERRASECA RODRIGUEZ GRUP MIXTE RIBERA ALTA
JOSE VICENTE ALEMANY 
MOTES

GRUP SOCIALISTES 
ALGINET

RIBERA ALTA

HECTOR ROIG ROIG COMPROMIS RIBERA ALTA
MARTA TRENZANO RUBIO SOCIALISTA RIBERA ALTA
ANTONIO HERNANDIZ CHERMES GRUP CIUDADANOS RIBERA ALTA

Així mateix assisteix el Secretari-Interventor del Consorci, Jose Jesús Ribes Feliu i el Gerent, Sergi
Machí Felici

Ordre del dia:

1.APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

 Donat compte de l'acta de la sessió de  data 16/11/2021, s'aprova per unanimitat.

2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

2.1.Inici  expedient  per  a  la  licitació  conjunta  de  subministraments  d’energia  als
municipis (elèctrics i gas)



ANTECEDENTS

 A instància de la Presidència, pel Secretari s’informa que des de l’any 2009 l’Àrea d’Energia del
Consorci de la Ribera va crear el servei de “GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL” (també anomenat
“Gestors  d’Energia”) amb l’objectiu general de la millora de l’eficiència energètica de les
instal·lacions, la reducció de la despesa econòmica del subministrament d’energia dels Ajuntaments
i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com el foment de la instal·lació
d’energies renovables als mateixos edificis i instal·lacions municipals.

Amb aquest servei es pretén ajudar als Ajuntaments a reduir el consum d'energia  i,  per  tant,
disminuir la factura dels subministraments d'energia dels Ajuntaments de la comarca de la Ribera,
així com fomentar la substitució dels sistemes que funcionen amb fonts d’energia convencional per
altres que utilitzen energies renovables.

En aquest sentit, des de 2011 (i molt abans que altres institucions), s’han llançat anualment
licitacions de subministraments elèctrics als que s’han adherit nombrosos Ajuntaments i han suposat
un dels serveis (sinó el que més) més rentables per als Ajuntaments. Sols cal recordar els estalvis
produïts en la licitació de 2020.

En la mateixa línia i a la vista de la situació actual dels subministraments d’energia, vist l’informe del
departament  de  l’Àrea  d’Energia,  caldria  estudiaria  la  viabilitat  promoure  pel  Consorci  parcs
fotovoltaics per a subministrar electricitat als municipis de la Ribera

Per la Presidència, vist l’informe del departament de l’Àrea d’Energia, es proposa l’adopció dels
següents acords:

Primer.  Estudiar, a la vista del circumstàncies actuals,  l’inici de l’  expedient per a la contractació
conjunta  d’energia elèctrica i gas 100% renovable pels Ajuntaments de la Ribera.  Per eixe motiu,
es proposa el llançament del procediment per disposar de tarifes competitives pels subministraments
d’electricitat municipals.

Segon.   A  partir  del  proper  mes  de  juliol  aniran  finalitzant  dels  contractes d’electricitat dels
ajuntaments adherits a l’Acord Marc del Consorci  de compra d’electricitat de 2021, s’informarà als
Ajuntaments del resultat de les licitacions en comparació a altres licitacions. 

Tercer.   Realitzar estudi per a l’anàlisi de la viabilitat econòmica, tècnica i legal perquè el Consorci de
la Ribera promoga parcs fotovoltaics a la Ribera amb la finalitat de concertar acord bilaterals amb els
municipis 

Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat

.2.2. Conveni amb municipis i MRA per a la gestió i finançament de l’activitat “Descens del
Xúquer 2022”.

Per la Presidència s’explica que a la vista del bon resultat  del “Descens del Xuquer”  que es va
recuperar l’any passat, es proposa la continuació l’activitat pels anys següents  i en este sentit es
considera oportú aprovar un model de conveni amb els ajuntaments pel cofinançament de l’activitat
a mes de les subvencions o ajudes d’altres institucions o patrocinadors 

En este sentit es proposta l’aprovacio dels següents acords :

Primer.- Aprovar el model de conveni interadminstratiu per a la gestió, desenvolupament i execució

de l’activitat DESCENS DEL RIU XÚQUER per a l’any 2022 en els termes següents :



“ Antecedents

1.-  El  Consorci  de  la  Ribera   proposa  el  desenvolupament  de  la  l’activitat  DESCENS DEL  RIU

XÚQUER  que  s’organitzarà  pel  Departament  de  Turisme  del  Consorci  de  la  Ribera,  amb  la

col·laboració  dels  municipis  d’Algemesí,  Sueca,  Riola,  Albalat  de  la  Ribera,  Polinyà  de  Xúquer,

Sumacàrcer i Antella.

2.- Es tracta de la recuperació d’una activitat esportiva tradicional que fa uns anys es celebrava amb

molta participació d’esportistes, i també amb caràcter popular, i que ara es pretén inserir també dins

de la  línia  de  foment  i  consolidació  dels  productes  turístics  valencians des de la  perspectiva  de

l’oferta,  posant  en  valor  els  factors  ambientals,  econòmics  i  socioculturals  al  voltant  d’un  dels

elements més significatius de la comarca de la Ribera com es el Riu Xúquer.

3.- Es considera d'interès per al municipi______ la participació en aquest esdeveniment i així mateix

la formalització d’un conveni per a establir un marc de col·laboració per a la gestió, desenvolupament i

execució de l’activitat DESCENS DEL RIU XÚQUER.

Fonaments jurídics 

1.- L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que la

cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració Local, la de l'Estat i l'Autonòmica,

podrà realitzar-se mitjançant els convenis que es formalitzen.

2.- L'article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu així mateix

la formalització de convenis entre les administracions públiques.

3.- Segons l’article 25.2.a de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local,

modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, l’Ajuntament té competències en matèria de :

h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.

l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i ocupació del temps lliure.

4.- La competència per aprovar el conveni cal entendre que correspon a l’Alcaldia, en aplicació de la

competència residual que assenyala l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les

Bases  de  Règim  Local:  «Les  altres  que  expressament  li  atribueixen  les  Lleis  i  aquelles  que  la

legislació de l'Estat  o de les comunitats autònomes assignen al  municipi  i  no atribueixen a altres

òrgans municipals», tenint en compte que la prova es celebrarà els dies 4 i 5 de juny, sense perjudici

de donar compte o ratificar pel Ple de la corporació.

5.- Respecte a la consignació pressupostària, ens remet a l’informe d’Intervenció, i en cas que es

dispose de la mateixa, procedeix:



Primer.- Aprovar  el  compromís  de  l’Ajuntament  ________   d’aportació  econòmica  que  consta  a

l’annex adjunt per a l’any 2022 per a la gestió, desenvolupament i execució de l’activitat DESCENS

DEL RIU XÚQUER i que s’organitzarà pel Departament de Turisme del Consorci de la Ribera

Segon.- Facultar a l’Alcaldia tan amplament com en dret procedisca per a la signatura del conveni,

l’execució dels anteriors acords i  qualsevol altre que procedisca legalment relacionat amb aquest

assumpte

Tercer. Comunicar l’acord al Consorci de la Ribera pel seu coneixement i efectes.”

Segon. Facultar a  la  Presidència  per  a  la  concreció  de  l’annex  de  cofinançament  una  vegada

confirmades les subvencions i aportacions dels patrocinadors

Tercer.  Comunicar  als  ajuntaments  interessats  aquest  acord  per  a  l’adopció  del  compromís

d’aportació econòmica i  la signatura del Conveni.

Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat

2.3. Liquidació i Compte General: 2021

Ateses les següents consideracions:

1. Pel serveis del Consorci  s’ha confeccionat i  preparat la liquidació del pressupost de l’exercici
2021, així com també la documentació del Compte general de l’entitat corresponent a l’exercici 2021. 

El  Compte General  del Consorci  es consolida amb el  de la Mancomunitat  de la Ribera Alta,   de
conformitat amb la 2.2 de la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilitat  Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, ja que la Mancomunitat de la Ribera Alta es la entitat publica amb major
percentatge de participació en el Consorci de la Ribera.

2. La Presidència, per decret número 673 de data 29/04/2022 va aprovar la liquidació del pressupost
de l’exercici 2021.

3. Resulta aplicable el Text Refós de  la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals i resta de
normativa vigent en matèria d’hisendes locals.

4. Correspon a la Comissió Especial de Comptes, el dictamen del Compte General

En conseqüència se sotmet a dictamen de la Junta de Govern, en funció de Comissió Especial de
Comptes, els següents acords:

Primer. Restar assabentats de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
 
Segon. Dictaminar favorablement el Compte General del Pressupost del Consorci de La Ribera de

l’any 2021



RESULTAT PRESSUPOSTARI / EXERCICI 2021

CONCEPTES
DRETS

RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

NETES
AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

           a) Operacions corrents 1.619.219,08 1.607.709,04 11.510,04
           b) Operacions de capital

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.319.219,08 1.607.709,04 11.510,04

           c) Actius financers

           d) Passius financers 130.271,29 -130.271,29

2. Total operacions financeres 130.271,29 -130.271,29

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL
EXERCICI 1.319.219,08 1.737.980,33 -118.761,25

AJUSTOS:

3. Crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresoreria per a despeses 
generals

4. Desviacions de financiació negatives 
de l’exercici 301.738,63

5. Desviacions de financiació positives 
de l’exercici. 399.796,90

II.- TOTAL AJUSTOS -98.058,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

-216.819,52

ROMANENT DE TRESORERIA a 31 / XII / 2021

COMPONENTS IMPORTS ANY

1. (+) Fons líquids.......................

2. (+) Drets pendents de cobrament...........

  - (+) del Pressupost corrent

  - (+) de Pressupostos tancats

  - (+) d’operacions no pressupostàries

3. (-) Obligacions pendents de pagament....

 (+) del Pressupost corrent

168.699,23

143.015,93

9.689,98

656.571,72

321.405,14

273.636,59



 (+) de Pressupostos tancats
 (+) d’operacions no pressupostàries

4. Partides pendents d’aplicació

              (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

13,93

273.622,66

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 704.340,27

II. Saldos de dudos cobrament

III. Excés de financiació afectada

37.974,26

445.581,36

IV. Romanent de tresoreria para despeses generals (I-II-III) 220.784,65

Tercer. Donar compte d’aquest acord  a la Mancomunitat de la Ribera Alta  d'acord amb tot el que
estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per a
l’aprovació del Compte General  Consolidat incloent el de la Mancomunitat i  el del Consorci  de la
Ribera, al ser la Mancomunitat de la Ribera Alta el organisme amb major aportació al Consorci de la
Ribera

2.4. Modificació de la plantilla i RLT del Consorci
Ateses les següents consideracions: 

1.En sessió de la Junta General del Consorci de data 16 de novembre de 2021, es va aprovar la 
Plantilla de places (Plp) i de la Relació de Llocs de treball (RLT) del Consorci amb motiu de la 
consolidació i estabilització de l’ocupació temporal prevista al RDL 14/2021, amb la creació i 
modificació de les places/llocs de treball, havent-se publicat en el BOP nº 99 de data 30 de desembre 
de 2021.

2.La  Llei  20/2021,  de  28  de  desembre,  de  mesures  urgents  per  a  la  reducció  de  la
temporalitat a l'ocupació pública te com objectiu la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública la qual pretén que la taxa de cobertura temporal es situe per baix del 8% de les
places estructurals.

3.En sessió de la Junta General del Consorci  de data 16 de novembre de 2021, es va aprovar la 
Plantilla  de places (Plp) i de la Relació de Llocs de treball (RLT) de la Consorci amb motiu de la 
consolidació i estabilització de l’ocupació temporal prevista al RDL 14/2021, amb la creació i 
modificació de les places/llocs de treball, havent-se publicat en el BOP nº 99 de data 30 de desembre 
de 2021.



4. Per decret de la presidència de data 24 de març de 2022, i previ parer favorable amb la
Mesa de Negociació, es va acordar Iniciar procediment tendent a modificar la RLT i plantilla
atenent al previst en la Llei 20/2021 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat  en l’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal als efectes
d’incloure les següents places:

Classificació 
Programa

Nombre Denominació

Grup de
Titulaci ó

Nivell

Subescala

%

CD (*) JORNAD
A

8 24109 3 ADL A2 20 Tècnica 100%

5. Consta a l’expedient tramitació de la modificació de la RLT per a la incorporació d’una
plaça de tècnic/a de l’AER al considerar-se de naturalesa estructural considerada com a
plaça que desenvolupa funcions permanents en l’entitat complint els requisits previstos en la
Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en la ocupació pública,
per estar coberta ininterrompudament des del dia 18 d’abril de 2017, en el següent sentit:

Classificació 
Programa

Nombre Denominació

Grup de
Titulaci ó

(1)

Nivell

Subescala

%

CD (*) JORNADA

462 Àrea
d’Energia

1 Enginyer/am 
Tècnic/a

A2 20 Tècnica 100%

6. S’ha procedit a la negociació de la modificació de la Plp/RLT en la Mesa de negociació de sindicats
amb data 23 de maig de 2022.
7. La Legislació aplicable és la següent:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local(LBRL).
- Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local.
(RDLeg. 781/1986)(TRRL)
- L'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (Reial Decret Legislatiu
2/2004)(TRLRHL).
- El Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (RDL 5/2015)(TREBEP)
-  La  Llei  11/2020,  de  30  de  desembre,  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  l’any  2021
(LGPE/2021).
- Real Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l’ocupació pública.
- La Llei 20/2021 de 29 de desembre de mesures urgents per a la reducció de a temporalitat en
l’ocupació pública.

8.Respecte al compliment dels requisits establerts en l’esmentada Llei, cal informar:

Aquestes places consta que compleixen els requisits establerts en l’article 2 de la Llei 20/2021de 29
de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública , al haver
estat coberta abans de l’1 de gener de 2018, i que són de naturalesa estructural.

9. Correspon resoldre a la Junta General del Consorci.

Prèvia breu deliberació s'aprova per unanimitat els següents acords:



Primer. Aprovar la modificació de la Plp i RLT d’acord amb l’obligació d’estabilització de l’ocupació
pública, continguda en la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l’ocupació pública amb la inclusió de les següents places:

Classificació 
Programa

Nombre Denominació

Grup de
Titulació (1)

Nivell

Subescala

%

CD (2) JORNADA

8 Àrea de
foment

3 ADL A2 20 Tècnica 100%

462 Àrea
d’Energia

1 Enginyer/am 
Tècnic/a

A2 20 Tècnica 100%

(1) A2 (període de transició a la plena aplicació de les titulacions del Pla Bolònia): en el cas de places qualificades com A2, si la
persona que ocupa la plaça de nova creació té reconeguda amb anterioritat per este Consorci la condició d’empleat/da del nivell
de  titulació  A1,  es  mantindrà,  excepcionalment  i  personalment  per  a  dit/dita  empleat/da,  eixe  nivell  de  titulació  amb  els
complements previstos per als A1 en el pressupost. 

(2) Per a les incorporacions de nou ingrés o les que no hagen complit l’any de serveis en el Consorci es percebrà una minoració de 2
punts del complement de destí i una minoració del 20% del complement específic, tal i com s’indica en la Relació de Llocs de
Treball aprovada pel Consorci.

A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari del Consorci de la Ribera, de la modificació
de la Plp i RLT.

Segon. Publicar el text íntegre de la modificació de la Plp i RLT en el Butlletí Oficial de la Província de
València, al Tauler d’Edictes i en la pàgina web del Consorci de la Ribera.

2.5 Bases Selecció de Personal del Consorci. Ajust de les normes generals de selecció de
personal i borses de treball

Ateses les següents consideracions:
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta compta des de l’any 2008 amb unes bases generals, tant per als
processos selectius de places de personal funcionari de carrera i laboral fix vacants en la plantilla, com
per  als  processos  selectius  de  personal  funcionari  interí  i  contractat  laboral  temporal  de  la
Mancomunitat de la Ribera Alta.

2. Les bases regulen amb caràcter general els processos de selecció en tot allò que no establisquen les
bases específiques de cada convocatòria.

3.  Els  serveis  jurídics  i  el  departament  de  personal  del  Consorci  de  la  Ribera  han  revisat  les
esmentades bases generals per a adherir-se a les mateixes.

5. Aquesta adhesió, ha sigut aprovada per la Mesa la Mesa General de Negociació dels Empleats
públics de la Consorci  de la Ribera en data 23 de maig de 2022.

6.Fonaments de dret:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local(LBRL).
- El Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (RDL 5/2015)(TREBEP)
- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, que estableix les regles bàsiques i programes mínims a què ha
d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d’Administració Local. 
- Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana.
- Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, en tot allò que resulte d’aplicació. 

7. Cal donar aprovació a les bases.

Es formula la Junta General del Consorci, la següent proposta d’ACORD:



Primer. Aprovar l’adhesió a, les "Bases generals per als processos selectius de places de personal
funcionari de carrera i laboral fix vacants en la plantilla de la Mancomunitat de la Ribera Alta"  i les
"Bases generals del processos selectius de personal funcionari interí i contractat laboral temporal de
la Mancomunitat de la Ribera Alta".  

A l’expedient  constarà exemplar,  diligenciat  pel  secretari  del  Consorci,  de les bases aprovades i
adaptades al Consorci.

Segon.  Publicar  el  text  íntegre de les bases aprovades i  modificades en el  Butlletí  Oficial  de la
Província de València, al Tauler d’Edictes i en la pàgina web del Consorci.

2.6. Projecte refugi animals abandonats: donar compte de l’estat del projecte

Per la Presidència s’explica l’estat actual de la redacció dels projectes i de les diferents alternatives

2.7. Préstec pel finançament de refugi d’animals abandonats: inici expedient

Per la Secretaria s’explica a la vista de les  estimacions del l’import del pressupost dels projectes  les
diferents alternatives de cofinançament.

1. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA.

INFORME         DEL         PERÍODE         MITJÀ         DE         PAGAMENT         A         PROVEÏDORS   CORRESPONENT AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2022 DEL CONSORCI DE LA RIBERA

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a
expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes
les Administracions Públiques hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament.

El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, modificat per Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre,
desenvolupa  la  metodologia  de  càlcul  del  període  mitjà  de pagament  a  proveïdors  de les
Administracions Públiques.

El període mitjà de pagament definit en aquest reial decret mesura el retard en el pagament del
deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent  respecte del  període legal  de
pagament establit en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, i en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre,  per  la  qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les
factures o certificacions d'obra, segons corresponga.

D’acord amb el que es disposa en l'article 6.2 de la citada norma, les corporacions locals remetran
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d'acord amb el que es
preveja en l’Ordre HAP/2105/2012, d'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, la següent
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al
mes o al trimestre anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons 
corresponga, i la seua sèrie històrica.



b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada entitat i la
seua sèrie històrica.
La ràtio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada entitat i la seua
sèrie històrica.

PRIMER TRIMESTRE

4.PRECS I QÜESTIONS, no hi hagueren.

I  no  havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declarà finalitzada la sessió, essent les
catorze hores estenc la present i de tot certifique.

El SECRETARI Jesús Ribes Feliu.


	8.Respecte al compliment dels requisits establerts en l’esmentada Llei, cal informar:

