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ACTA 2/2016 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL 
EL CATORZE D’ABRIL DE DOS MIL SETZE. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

En. Sebastià Aguililla Cambrón 
En. Josep Lluís Fornés Noguera 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
Na Josefa Martínez Saus 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
 

I ASSISTITS DEL SR. SECRETARI,  

En FULGENCIO GIMENO ARRONIZ, 
 
 

En la sala de sessions de l´EATIM de Jesús Pobre, sent les vint hores 
del dia catorze d’abril del dos mil setze. Es reuneix la Junta Veïnal, prèvia 
convocatòria a este efecte, en sessió extraordinària i en primera convocatòria, 
per a tractar els següents assumptes, objecte de l’Ordre del Dia. 

 
 

PUNT 1.- APROVACIO, SI ES PROCEDENT, DE L´ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR (1/16, DEL 18 DE FEBRER DE 2016). 

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 1/2016 celebrada en data díhuit de febrer de dos mil 

setze. 
 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l´esborrany de l´acta. 
 

PUNT 2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA HAGUTS DES DE L´ÚLTIMA SESSIÓ. 

 
De conformitat amb el que disposa l'article 42 del reglament d'organització, funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
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es dona compte de les Resolucions i Decrets de la Presidència entregades en la Secretaria 
General per a coneixement de la Junta Veïnal. 

 
 La Junta veïnal per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat dels 

següents: 
 
• Decret de la Presidència de data 11/04/2016, per la qual s'aprova relació de factures 

de despeses diversos. 
 
 

PUNT 3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015.  

 
 Vist l'expedient de la liquidació del Pressupost General de la I.A.T.I.M. de Jesús 
Pobre, corresponent a l'exercici de 2.015, format per la Intervenció Municipal. 
 
Vist els articles 172, i 174 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en relació amb l'article 90 del RD 500/90, de 20 d'Abril, així com l'informe de la 
Intervenció Municipal. 
 
En virtut d’açò, 

 
 

VINC A RESOLDRE 
 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la I.A.T.I.M. de Jesús Pobre, 
corresponent a l'exercici de 2.015, i el contingut del qual és el següent: 
 

MAGNITUDS IMPORTS 
Obligacions Reconegudes netes 431.790,81 
Pte. Pago exercici corrent 33.048,49 
Pte. Pago exercicis tancats 0,00 
Pte. Pago Op. no Pto. 45.352,88 
Drets Reconeguts nets 469.133,96 
Pte. Cobro exercicio corrent 13.599,84 
Pte. Cobro exercicis tancats 1.895,00 
Pte. Cobro Op. no Pto. 0,00 
Rem. cdto. no comprom. no Incorp. 6.967,14 
Rem. cdto. No comprometis Incorp. 442,21 
Rem cdto. comprometis No incorp. 0,00 
Rem. Cdto.comprometi Incorp. 0,00 
Resultat Pressupuestari ajustat 36.900,94 
Remanent de Tresorería total 145.018,94 
Saldos dubtós de cobrament 0,00 
Remanent de Tresorería Financiació Afectada 442,21 
Remanent de Tresorería Despeses Generals 144.576,73 

 
 
 
 
SEGON.- Adonar a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
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TERCER.- Remetre còpia de l'expedient a la Conselleria d'Administració Pública, i al Servei 
de Coordinació amb les Hisendes Territorials dependent del Ministeri d'Economia i 
Hisenda. 

 
 
 

PUNT 4.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 
2017-2019. 

  
 L'Article 29, de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, en la redacció donada per la llei orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, que estableix que: 
 
1. S'elaborarà un pla pressupostari a mitjà termini que s'inclourà en el Programa 
d'Estabilitat, en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través 
del com es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d'estabilitat pressupostària i de deute públic. 
2. El pla pressupostari a mitjà termini abastaran un període mínim de tres anys i contindran, 
entre altres paràmetres: 
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic, i regla de despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la 
seua evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions, com 
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
c) Els principals suposats en els quals es basen aquestes projeccions d'ingressos i 
despeses. 
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
 
 
3. Les projeccions adoptades en el pla pressupostari a mitjà termini es basaran en 
previsions macroeconòmiques i pressupostàries elaborades conforme a les metodologies i 
procediments establits en el procés pressupostari anual. 
 
4. Tota modificació del pla pressupostari a mitjà termini o desviació respecte al mateix 
haurà de ser explicada. 
 
 
 
En desenvolupament d'aquest precepte, l'article 6 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre 
estableix que: 
Abans del quinze de març de cada any, d'acord amb la informació sobre l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària i de deute públic que prèviament subministre l'Estat, es 
remetran els marcs pressupostaris a mitjà termini en els quals s'emmarcarà l'elaboració 
dels seus Pressupostos anuals.” 
Tenint en compte que amb les projeccions contingudes en el pla pressupostari per al 
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període 2.017-2.019, es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute 
públic i de la regla de despesa, i vist el que es disposa en l'article 21.1. s) de la llei 7/1985, 
de 2 d'abril,  
 

 
VINC A DISPOSAR 

 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla Pressupostari per als exercicis de 2.017 a 2.019, amb les 
projeccions d'obligacions reconegudes netes i drets reconeguts nets que figuren en els 
quadres annexos elaborats per la Intervenció municipal, corresponents al model simplificat. 
 
 
SEGON.- Adonar del present acord a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
 
 
TERCER.- Remetre la informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 
 
 

PUNT 5.- 
 
CONCESSIO DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ANIME 
DE LUCRE DE L´EXERCICI 2016 .  

 
  

 
 Donat compte de les subvencions per a l'exercici de 2016, la Junta Veïnal per 

unanimitat dels assistents va acordar concedir les següents: 
 

 
 
 

� Subvencions concedides a Club d'atletisme " La Faix a": 
 

1. Cursa del Circuit a Peu Marina Alta, aportació de l'EATIM, 1.600€ 
2. Cross Popular " Baix Montgó", aportació de l'EATIM, 1.000€ 
 

       Total aportacions de l´ EATIM de Jesús Pobre  ................ 2.600 € 
 
 

� Subvencions concedides a la Comissió de Festes 2016 . 
 

       Total aportacions de l´ EATIM de Jesús Pobre  ................ 11.000 € 
 

� Subvencions concedides al menjador del Col·legi Púb lic Pare Pere: 
    
   Total aportacions de l´ EATIM de Jesús Pobre ... ............. 1.000 € 
 
 

� Subvencions concedides a l´AMPA: 
 

       Total aportacions de l´ EATIM de Jesús Pobre  ................ 5.100 € 
(Diverses actuacions sol·licitades)  
 
 

� Subvencions concedides a l´Associació de Veïns: 
 

       Total aportacions de l´ EATIM de Jesús Pobre  ................ 3.600 € 
(Per el total de les diverses actuacions sol·licitades) 

• L'Augment és a favor dels actes d'agost ……………………. 600 € 
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� Subvencions concedides a l´Associació de Riuraus vi us: 
 

       Total aportacions de l´ EATIM de Jesús Pobre  ................ 600 € 
 
 

� Subvencions concedides a l´Associació Grup Instrume ntal: 
 

 Total aportacions de l´ EATIM de Jesús Pobre ...... .......... 2.100 € 
 

� Subvencions concedides a BBT: 
 

 Total aportacions de l´ EATIM de Jesús Pobre ...... .......... 1.000 € 
 

� Subvencions concedides a Jesús Pobre Grup de Danses : 
 

 Total aportacions de l´ EATIM de Jesús Pobre ...... .......... 1.500 € 
 
 

PUNT 6.- PRÒRROGA TERMINI DURACIÓ ACORD MARC SUBMINISTRAMENT  
ENERGIA ELÈCTRICA. AMS 2/2014 

 
Vist l'acord que va adoptar la Excma. Diputació Provincial d'Alacant el 3 de febrer de 2016, 
en el qual diu: 
 
 4t PRESIDÈNCIA. CENTRAL DE CONTRACTACIÓ, Pròrroga del termini de durada 
de l'Acord marc de Subministrament Energia Elèctrica per a les Entitats i Organismes 
adherit a la Central de Contractació de l'Excma. Diputació Provincial. 

 

 Examinat l'expedient per a l'aprovació de la pròrroga de l'Acord marc de 
Subministrament Energia Elèctrica per a les Entitats i Organismes adherits a la Central de 
Contractació de l'Excma. Diputació Provincial; vistos els informes del Servei d'Assistència a 
Municipis, de Secretaria- emès a l'efecte de la Disposició Addicional Segona, apartat 8, del 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, i de fiscalització d'Intervenció, considerant la idoneïtat 
de prorrogar un any l'Acord marc doneu la complexitat tècnica que implica una nova 
licitació de subministrament d'energia elèctrica, les beneficioses condicions contractuals 
aconseguides amb aquest Acord marc, i la simplificació del procediment de contractació 
que suposa per als Ajuntaments adherits al mateix; de conformitat amb el que es disposa 
en la Clàusula Cinquena del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Articles 23 i 196 
del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, i amb el Dictamen de la Comissió d'Infraestructures, 
Modernització i Bon Govern, per unanimitat, s'acorda: 

 

 Primer.- Prorrogar per període d'un any el "Acord marc de Subministre d'energia 
elèctrica per a les entitats i organismes adherits a la Central de Contractació de l'Excma. 
Diputació Provincial d'Alacant -*AMS 2/2014-" Subscrit entre aquesta Excma. Diputació 
Provincial d'Alacant, "Iberdrola Clients S.A.O." i "Gas Natural Serveis “SDG, S.A", i 
formalitzat amb data 26 de març de 2015, d'acord amb l'establit en al Clàusula Cinquena 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars i en l'Article 23 del Reial decret Legislatiu 
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
El Termini de vigència de la pròrroga de l'Acord marc serà el comprès entre el 28 de març 
de 2016 i el 27 de març de 2017. 
 
 Segon.- Notificar el present Acord als adjudicataris de l'Acord marc que es tracta i a 
les Entitats adherides al mateix a l'efecte de que aquestes puguen realitzar, si escau, la 
denúncia expressa prevista en l'apartat b. de la Clàusula Cinquena del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen aquest Acord, en el termini d'un mes des de la 
comunicació de la pròrroga. 
 
 Tercer.- Comunicar a la resta d'Entitats adherides a la Central de Contractació, que 
en els dos primers mesos de vigència de la pròrroga que es tracta podran adherir-se 
específicament al procediment, adjudicar i formalitzar contracte derivat per a 
subministrament que s'inicien dins dels dos primers mesos de vigència de la pròrroga. 
 
 Cuart.- Comunicar als municipis de la província no adherits a la Central de 
Contractació que, prèvia l'adhesió a la mateixa, també podran adherir-se específicament a 
aquest Acord marc en el termini indicat en l'apartat anterior. 
 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acord en 
totes les seues parts. 
 
 

ASSUMPTE 
URGÈNCIA 

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PLAN MUNICIPAL CONTRA L A 
LGTBFÒBIA. 

 
Moció al pleno del dia 14 de abril del 2016 presentada por Joan Bernat Pineda  i Pérez, 
portaveu del grup municipal Comprimís, para la creació de un pla municipal contra la 
LGTBfobia 
 
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PLAN MUNICIPAL CONTRA L A LGTBFÒBIA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 El 28 de juny de 1968 van succeir diverses revoltes a Stonewall (USA) per denunciar 
la criminalització a la cual estaven sotmeses les persones LGTB. Des de llavors, les 
organitzacions socials, commemoren a tot el mon l’Orgull LGTB, reivindicant els drets, la 
dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i Inter sexuals. Així com al 
nostre poble ho fem des de el any 2012 mitjançant la secció LGTB al RIURAU FILM 
FESTIVAL. 
 
 La LGTBfòbia, lluny de desaparèixer, continua manifestant-se en les aules, les llars, 
els centres d’oci i treball, i fins i tot, les administracions i serveis públics. Per això, cal un 
suport explícit a les demandes i necessitats de la població LGTB. 
 
 Encara que l’any 2005 es va produir una modificació del Codi Civil, pel matrimoni 
entre persones del mateix sexe i que s’hagen aprovat lleis com l’anomenada “Llei d’identitat 
de gènere”, queda molt de camí per recórrer, i així ho demostren per exemple les 
estadístiques de violència a les aules o la discriminació als llocs de treball, entre moltes 
d’altres que les associacions LGTB de drets humans posen de manifest amb les seves 
reivindicacions. 
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 Tenint de referència el Capítol III de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea, que prohibeix tota discriminació per qüestions de sexe, raça, colors, origen, 
característiques genètiques, llengua, religió, i altres situacions. 
 
Per tot açò proposem al ple la següent: 
 
PROPOSTA 
 

1- Expressar el compromís concret de la corporació municipal per a denunciar 
explícitament l’homofòbia, lesbòfobia, bifòbia i transfòbia. 

 
2- Donar suport a l’associacionisme LGTB, especialment entre la joventut, així com 

atendre les seues demandes i propostes de forma real i activa. 
 

3- Adhesió de campanyes en col·laboració amb les associacions LGTB orientades als 
centres educatius, per lluitar contra l’exclusió, l’assetjament o la discriminació per 
orientació sexual o identitat de gènere i per promoure la prevenció contra les 
ETS/VIH. 
 

4- Mostrar visiblement el compromís amb les reivindicacions LGTB penjant la bandera 
arc iris al balcó de l’ajuntament els dies assenyalats per a reivindicar 

      aquest col·lectiu: el 17 de maig dia contra LGTBfòbia i el 28 de juny dia del   
            Orgull LGTB. 
 

5- Fomentar la col·laboració amb la Policia Local i la seua formació per reforçar i actuar 
amb rapidesa davant qualsevol indici de violència de gènere o delictes d’odi al nostre 
poble, així com l’elaboració d’un manual protocol·lari d’actuació, instant a 
l'Ajuntament de Dènia a tals efectes. 

 
6- Aplicar la llei d’Igualtat en tot l’àmbit municipal i promoure polítiques actives d’igualtat 

en relació a la no-discriminació per sexe, orientació sexual o identitat de gènere, 
sol·licitant l'adhesió al PIO. 

 
7- Afavorir el turisme LGTB d’aquest col·lectiu al nostre municipi. 

 
8- Consignar una partida en els pròxims pressupostos locals de 2016 destinada a 

activitats LGTB incloses en el Pla Integral contra la discriminació per orientació i 
identitat sexual i de gènere, prèvia generació de crèdits. 

 
9- Sol·licitar al govern de l’Estat que promoga la despatologització de les identitats 

transsexuals i Inter sexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d’aquestes 
persones es vegen perjudicats.  

 

 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acord en 

totes les seues parts. 
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ASSUMPTE 
URGÈNCIA APROVACIÓ D’ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ RUTA DEL RIURA US. 

 
 
La Junta Veïnal per unanimitat de tots els assistents, va adoptar el següent acord: 
  
 PRIMER.- Aprovar els estatuts de l’Associació Ruta dels Riuraus, amb el següent 

tenor: 
  
 ESTATUTS PREÀMBUL 
 

 La Ruta deis Riuraus és endinsar-se en el món de l'arquitectura que va produir una 
industria rural importantíssima, la de l’economia de la vinya de la Marina Alta, en la seua 
etapa de màxima esplendor, els segles XVIII i XIX. Fer la Ruta deis Riuraus és passejar pel 
cultiu del moscatell i la seua transformació en pansa a través de la tècnica de l’escaldat, la 
qual és pròpia, exclusivament, dels valencians. 

 
 Els riuraus -arquitectura produïda per la industria rural de la pansa- son de distinta 

tipologia, i, en alguns casos excepcionals, arriben a aconseguir formes catedralícies. Els 
riuraus servien per a la protecció del raim de moscatell una vegada escaldat, ja que el 
procés de tall de la pell necessitava un recer per a protegir-lo de la intempèrie i d'altres 
agressions climatològiques. 

 
 El procés d'escaldar i una senzilla arquitectura, única en el món, son béns que 

considerem que cal posar en valor. És mes: el ritu de l'escaldat i la seua conseqüència, els 
riuraus valencians, amb major presencia a la Marina Alta junt amb la Safor, son valors que 
s'estenen mes enllà de la pròpia arquitectura i el bé immaterial que constitueix l’Escaldà, 
perqué incideixen en l'arquitectura rural, palatina o modernista, deis municipis adherits, i 
també, en el paisatge agrícola, l'etnologia, la gastronomia, la cultura, la tradició i la llengua 
valenciana, en la qual s’ha produït una ingent quantitat de vocabulari específic. Impulsar la 
Ruta deis Riuraus és impulsar una forma de ser, de reconèixer-nos i de viure que, a través 
de l’Associació que volem constituir inspira ais municipis participants per a la seua 
protecció i divulgació, així com diversifica 1'oferta cultural, turística, gastronòmica i 
econòmica de la Comarca. 

 
 Amb aquesta finalitat, en data 28 de novembre de 2012, a instancia de l'Associació 

Riuraus Vius i TEATIM de Jesús Pobre, va tindre lloc la primera reunió per a la creació de 
la Ruta deis Riuraus de la Marina Alta, amb l’adhesió escalonada deis municipis i de les 
Entitats Locals Menors vinculades ais riuraus, el cultiu de moscatell i l’elaboració de la 
pansa. Aquest fet va donar lloc a la projecció de la ruta deis riuraus de la Marina Alta el 9 
de maig de 2014, després de la posada en escena en Fitur 2014 de Madrid, composta per 
12 Entitats Locals: Benissa, Gata de Gorgos, Jesús Pobre, LLíber, la Xara, Ondara, 
Parcent, Pedreguer, Poble Nou de Benitatxell, Teulada, Xàbia i Xaló. Es compta amb una 
vocació integradora i vertebradora de la Comarca i, al temps de la seua constitució, 
s'amplia a les Entitats Locals de Dénia i Orba. 

 
 El Moscatell i la vinya estan presents en la nostra Comarca des de fa 2.000 anys, i, 

de l'època deis àrabs, existeixen testimonis escrits del procés d'escaldat del raïm, per a 
"netejar les impureses deis xanglots", que arriba al nostre present com un procés 
d'acceleració de l’assecat del moscatell, panses exportades a Europa, EEUU i Austràlia. 

 
 Durant aquest període d'esplendor, l’escaldà l’ha pintat el gran Sorolla haa cantat el 

més important poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, l’ha ponderat l'esplèndid assagista  
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Almela i Vives; Baeschlin, els Lambert, i un llarg etcètera d'artistes i intel·lectuals han 

deixat una part important de la seua obra en el món deis riuraus, que va ser el modus 
vivendi d'una bona part deis valencians durant mes de dos segles. 

 
Amb tot, es promou la constitució d'aquesta associació que actuarà com a Ens Gestor 

conjunt segons estableixen els següents Estatuts, i integrarà l’Administració Pública i 
l'empresa privada, així com associacions sense ànim de lucre i altres entitats amb idèntica 
finalitat i objectiu. 
 
 

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS 
 
Article 1r. Denominació 
 

Es constitueix l'Associació denominada RUTA DELS RIUSRAUS MARINA ALTA que 
s'acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret 
d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat 
Valenciana, i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució, i aquesta no té ànim 
de lucre. 
 
Article 2n. Personalitat jurídica 
 
 L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i 
disposar dels seus béns, i complir els fins que es proposa. 
 
Article 3r. Domicili i àmbit d'actuació 
 
 El domicili de l'Associació s'estableix a Jesús Pobre, s’estableix a la Plaça Pou de la 
Murtera, 1, 03749 de Jesús Pobre (Alacant) 
 
 L'Associació realitzarà principalment les seues activitats a l'àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Article 4t. Fins 
 
 Constitueixen els fins de l'Associació:  
-La protecció, divulgació, valoració i promoció, tant econòmica com rural, agrícola, turística, 
gastronòmica i cultural del món deis riuraus i el seu entorn  
dins de l’àmbit territorial d'aquesta; afavorir l'increment de l'economia de proximitat, la 
cultura, usos i tradicions, així com l'oferta turística deis riuraus, el cultiu del moscatell, la 
vinya i l'elaboració de panses, a través de la promoció i regulació dels productes vinculats 
als riuraus; fomentar l'organització d'activitats recreatives, culturals, formatives, i d'una altra 
índole. A tot això contribuiran les empreses i organismes associats. 
 
Així com a: 
 
1. Promocionar el nom i la imatge de "RUTA DELS RIURAUS MARINA ALTA", incloent 
el logotip d'aquesta en les activitats vinculades a la ruta que realitzen els seus integrants. 
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2. Promocionar turísticament i culturalment la comarca de la Marina Alta i els municipis 
adherits a l'associació de "RUTA DELS RIURAUS MARINA ALTA". 
 
3. Promoure i impulsar polítiques de desenvolupament local i comarcal,  coordinades 
amb tots els sectors implicats. 
 
4. Coordinar els interlocutors econòmics, culturals i turístics amb la finalitat d'establir 
una política de consens en totes les accions. 
 
5. Formular una oferta turística i cultural global, comarcal i local. 
 
6. Assessorar i col·laborar amb els ajuntaments en matèria de protecció i divulgació del 
món del riurau, del turisme, l’agricultura i del desenvolupament local, 1'etnología, la 
gastronomia i les tradicions comarcals. 
 
7. Estimular la realització de qualsevol classe d'esdeveniments, d'activitats 
primàries,culturals i artístiques amb l'objectiu de millorar l'oferta d'aquest tipus d’iniciatives. 
 
8. Promoure la sensibilització de la societat davant de la importància de la nostra 
identitat, cultura, arrels, usos i tradicions al voltant del món del riurau i la pansa, com a 
fenomen de desenvolupament local, comarcal, cultural i turístic, i la seua repercussió en 
l’economia local i comarcal. 
 
9. Administrar els recursos propis, ja siguen pressupostats o patrimonials, i la seua 
aplicació a les finalitats de l'Associació. 
 
10. Promocionar l'economia, la cultura i el turisme d'interior per a la seua revitalització, 
aprofitant l’interés per "la Ruta dels Riuraus Marina Alta", i vertebrar aquesta economia amb 
el turisme de costa. 
 
11. Implantar els serveis necessaris per al funcionament de l'Associació. 
 
12. Federar-se amb altres associacions de qualsevol nivell o branca professional per a 
una millor defensa dels interessos de l'Associació. 
 
13. Exercitar la presència com a Associació en acords del sector. 
 
14. Qualssevol altres activitats que puguen estar relacionades amb la promoció i 
dinamització turística i econòmica no prevista en els apartats anteriors. 
 
Article 5é. Activitats 
 
 Per al compliment dels fins enumerats en l'article anterior, es realitzaran les activitats 
següents:  
 
1. Promoció d'accions que tinguen la finalitat d'impulsar la protecció i divulgació dels 
riuraus i la pansa, el patrimoni rural material i immaterial, la cultura, la etnologia, la 
gastronomia, el turisme i el desenvolupament econòmic de l’àmbit territorial d'aquesta. 
2. La gestió de programes amb finançament europeu, nacional, autonòmic, provincial 
i/o local relacionats amb aquests objectius. 
3. Assistència a fires i esdeveniments econòmics, empresarials, culturals i turístics 
relacionats amb les nostres accions. 
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4. Promoure i gestionar jornades, cursos o qualsevol esdeveniment que promocione 
"RUTA DELS RIURAUS MARINA ALTA". 
5. Servir com a plataforma pel desenvolupament d'activitats de l’empresa privada i 
motor de l’economia de la Marina Alta. 
6. Qualsevol altra activitat relacionada amb l'activitat primària, l'economia local, el bé 
comú, els usos i tradicions de la Marina Alta, la nostra cultura, identitat, la promoció turística 
i el desenvolupament econòmic. 

 
CAPÍTOL II.- PERSONES ASSOCIADES 

 
Article 6é. Capacitat 
 
 Podran formar part de l'Associació totes les persones físiques i jurídiques que, 
lliurement i voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament dels fins de l'Associació i 
d'acord amb els principis següents: 
 

a) Les persones físiques amb capacitat d'obrar i que no estiguen subjectes a cap 
condició legal per a l'exercici del dret.  

b) Els menors no emancipats, de més de catorze anys d'edat, han de comptar amb el 
consentiment documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la 
seua capacitat. 

c) Les persones jurídiques, públiques i privades, amb l'acord previ exprés del seu 
òrgan competent. 

 
 Les quals hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i 
aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si la persona sol·licitant s'ajusta a les 
condicions exigides en els Estatuts, l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió. 
  
 La condició de persona associada és intransmissible. 
 
Article 7é. Drets de les persones associades 
 
 Els drets que corresponen a les persones associades són els següents: 
 

a) A participar en les activitats de l'Associació i en els òrgans de govern i 
representació; a exercir el dret de vot, així com a assistir a  
l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts. Per a poder ser  
membre dels òrgans de representació cal ser major d'edat, estar en 
ple ús dels drets civils, i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits 
en la legislació vigent. 

b) A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de 
l'Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. 
Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació. 

c) A ser sentides amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra 
aquestes, i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, i haurà de 
ser motivat l'acord que, si fa al cas, impose la sanció. 

d) A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació, que estime contraris a la Llei 
o als Estatuts. 
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e) A conéixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels 

òrgans de l'Associació. Així mateix, tindran dret a que se'ls facilite còpia dels 
Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de l'Associació, si n'hi ha. 

 
f) A consultar els llibres de l'Associació. 

 
Article 8é. Deures de les persones associades 
 
 Els deures de les persones associades són: 
 

a) Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la seua consecució. 
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, 

puguen correspondre a cada persona associada. 
c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i 

representació de l'Associació. 
d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries. 

 
Article 9é. Causes de baixa 
 
 Són causa de baixa en l'Associació: 

a) La mateixa voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit als òrgans 
de representació. La qual podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres 
aportacions econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de pertinença a 
l'Associació i sempre que la reducció patrimonial no implique perjudicis a tercers. 

b) No satisfer les quotes fixades. 
c) Defunció en cas de persones físiques i dissolució en cas de persones jurídiqües. 
 

Article 10é. Règim sancionador 
 
 La separació de l'Associació de les persones associades, per motiu de sanció, tindrà 
lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquesta. Es 
presumirà que hi ha aquest tipus d'actes: 
 

a) Quan, deliberadament, la persona associada impedisca o pose obstacles al 
compliment dels fins socials. 

b) Quan, intencionadament, entrebanque el funcionament dels òrgans de govern i 
representació de l'Associació. 

 
En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació per part de l'òrgan de 

govern, caldrà la tramitació d'un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent del 
competent per a resoldre'l, i que garantisca els drets de les persones associades, a què 
s'instrueix el procediment, a ser informades de l'acusació i a formular al·legacions davant 
d'aquesta, així com a la notificació de l'Assemblea General. La decisió sancionadora serà 
motivada. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.  
 

CAPÍTOL III. L'ÒRGAN DE GOVERN 
 
Article 11. L'Assemblea General 
 
 L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat per totes 
les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els 
seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.  
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 Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, fins i tot 
els absents, els dissidents i els qui encara estant presents s'hagen abstingut de votar. 
 
Article 12. Reunions de l'Assemblea 
 
 L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a 
l'any, en el primer trimestre. 
 
 L'Assemblea General es reunirà, amb caràcter extraordinari, sempre que calga, a 
requeriment d'un nombre de persones associades que represente, com a mínim, un deu 
per cent de la totalitat. 
 
Article 13. Convocatòria de les assemblees 
 
 Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, 
es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs de costum, amb 
quinze dies d'antelació com a mínim. Sempre que calga, es convocarà individualment a tots 
els membres. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, com també 
l'orde del dia.  
 
 A l'inici de les reunions de l'Assemblea General, seran designats el/la president/a i 
el/la secretari/ària d'aquesta. 
 

El/la secretari/ària redactarà l'acta de cada reunió, la qual reflectirà un extracte de les 
deliberacions; el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. 
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General, es llegirà l'acta de la reunió 
anterior, per tal que s'aprove o no. 

 
Article 14. Competències i validesa dels acords 
 
 L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, amb 
l'assistència d'un mínim d'un terç de les persones associades presents o  
representades, i, en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d'aquestes; la qual 
s'haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc. 
 
 En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot a cada membre de 
l'Associació. 
 
 Són competència de l'Assemblea General: 
 
a) Controlar l'activitat de l'òrgan de representació i aprovar-ne la gestió. 
b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, així com 

la memòria anual d'activitats. 
c) Establir les línies generals d'actuació, que permeten a l'Associació complir els seus fins. 
d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de 

l'Associació. 
e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries. 
f) Elegir i separar els membres de l'òrgan de representació. 
g) Adoptar els acords referents a: 



SESSIÓ NÚM. 2/16  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14.4.2016 

 

14

 
• Ratificar les altes d'associats o associades, acordades per l'òrgan de 

representació, i acordar amb caràcter definitiu les baixes d'aquestes. 
• Acordar la unió d'associacions, la integració en federacions o confederacions, 

la separació d'aquestes, així com la creació i participació en coordinadores o 
altres organitzacions específiques. 

• Sol·licitud de la declaració d'utilitat pública o d'interés públic de la Comunitat 
Valenciana. 

• Acordar la dissolució de l'Associació. 
• Modificació dels Estatuts. 
• Disposició i alienació de béns. 
• Remuneració, si fa al cas, dels membres de l'òrgan de representació. 
• Aprovar el Reglament de Règim Intern de l'Associació. 
• Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de l'Associació. 
 

 Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o 
representades, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran 
majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots 
afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l'associació, modificació 
dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de 
representació, sempre que s'haja convocat, específicament i  amb tal objecte, l'assemblea 
corresponent. 
 
 

CAPÍTOL IV. L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ 
 
 
Article 15. Composició de l'òrgan de representació 
 
 L'Associació la regirà, administrarà i representarà l'òrgan de representació 
denominat JUNTA DIRECTIVA format pel/per la president/a, vicepresident/ta, secretari/a, 
tresorer/a i tres vocals. 
 

L'elecció dels membres de l'òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret 
dels membres de l'Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol 
membre podrà presentar-se; hi seran requisits imprescindibles: ser major d'edat, estar en 
ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la 
legislació vigent, i resultaran elegits per als càrrecs de president/a, secretari/ària, tresorer/a 
i vocals, els candidats que hagen obtingut un nombre més gran de vots i per aquest orde.  

 
Els càrrecs de president/a, secretari/ària i tresorer/a han de recaure en persones 

diferents. 
L'exercici dels càrrecs serà gratuït. 
 

Article 16. Durada del mandat en l'òrgan de representació 
 
 Els membres de l'òrgan de representació exerciran el càrrec durant un període de 
DOS any(s), i podran ser reelegits indefinidament. 
 
 El cessament en el càrrec, abans d'extingir-se el termini reglamentari, podrà ser per: 
 
 a) Dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit en què es raonen els motius. 
 b) Malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec. 
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 c) Causar baixa com a membre de l'Associació. 
 d) Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec. 
 
 Les vacants que es produïsquen en l'òrgan de representació es cobriran en la 
primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, l'òrgan de representació 
podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de 
l'Associació per al càrrec vacant. 
 
Article 17. Competències de l'òrgan de representació  
 
 L'òrgan de representació posseeix les facultats següents: 
 

a) Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i dur a terme la direcció i 
l'administració de la manera més àmplia que reconega la Llei i complir les 
decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les 
instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca, 
així com contractar a personal. 

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença, davant dels organismes 
públics, per a l'exercici de qualsevol classe d'accions legals i per a interposar els 
recursos pertinents. 

c) Resoldre sobre l'admissió de nous associats, i portar la relació actualitzada de 
tots els associats. 

d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes, que els membres de 
l'Associació hagen de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s'hi s'adopten 
es complisquen. 

f) Comunicar al Registre d'Associacions la modificació dels Estatuts acordada per 
l'Assemblea General, en el termini d'un mes. 

g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a  
l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de 
l'exercici següent. 

h) Portar la comptabilitat d'acord amb normes específiques que permeten obtindre 
la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat. 

i) Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació. 
j) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea 

General. 
k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar 

compte d'això en la primera Assemblea General subsegüent. 
l) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda, d'una manera especifica, en 

aquests Estatuts a l'Assemblea General. 
 
Article 18. Reunions de l'òrgan de representació  
 
 L'òrgan de representació, convocat prèviament pel/per la president/a o per la 
persona que el/la substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els 
seus membres decidisquen que, en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos. I es reunirà 
en sessió extraordinària si ho sol·licita, amb indicació de l’ordre del dia, un terç dels seus 
components. 
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 L'òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un 
quòrum de la meitat més un dels seus membres. 
 
 Els membres de l'òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les 
reunions que es convoquen, i podran excusar la seua assistència per causes justificades. 
En tot cas, caldrà l'assistència del/de la  president/a i del/de la secretari/ària o de les 
persones que els substituïsquen. 
 
 En l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels 
assistents. En cas d'empat, el vot del/de la president/a serà de qualitat. 

Els acords de l'òrgan de representació es faran constar en el llibre d'actes. En iniciar-
se cada reunió es llegirà l'acta de la sessió anterior, perquè s'aprove o es rectifique. 
 
Article 19. El/la  president/a  
 
 El/la president/a de l'Associació també serà president/a de l'òrgan de representació. 
 Són pròpies del/de la president/a les funcions següents: 

a) Les de direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de 
l'Assemblea General i de l'òrgan de representació. 

b) La presidència i la direcció dels debats, dels òrgans de govern i de representació. 
c) Signar les convocatòries les reunions de l'Assemblea General i de l'òrgan de 

representació. 
d) Visar les actes i els certificats confeccionats per/per la secretari/ària de 

l'Associació. 
e) Les atribucions restants, pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea 

General o l'òrgan de representació. 
 
Al/a la president/a el/la substituirà, en cas d'absència o malaltia, el/la vicepresident/a 

de l'òrgan de representació. 
 
Article 20. El/la tresorer/a 
 
 El/la tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de 
l'Associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, per 
tal de sotmetre'ls a l'òrgan de representació, conforme es determina en l'article 17 
d'aquests Estatuts. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de Tresoreria. Pagarà les 
factures aprovades per l'òrgan de representació, les quals hauran de ser visades 
prèviament pel /per la president/a.  
 
Article 21. El/la secretari/ària 
 
 El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i signar 
les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els 
certificats que calga lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats. 

 
CAPÍTOL V EL RÈGIM ECONÒMIC 

 
Article 22. Patrimoni inicial i recursos econòmics 
 
 El patrimoni inicial d'aquesta Associació està valorat en zero euros. 
 
 El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea General Ordinària.  
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Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran: 

a) De les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres. 
b) De les subvencions oficials o particulars. 
c) De donacions, herències o/i llegats. 
d) De les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que puguen obtindre. 
 

Article 23. Benefici de les activitats 
 
Els beneficis obtinguts, derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les 

prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l'Associació, 
sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats, ni entre els seus 
cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre 
els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés 
lucratiu. 

 
Article 24. Quotes 
 
 Tots els membres de l'Associació tenen obligació de sostindre-la econòmicament, 
mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea 
General, a proposta de l'òrgan de representació. 
 
 
 L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals i 
quotes extraordinàries. 
 
 L'exercici econòmic quedarà tancat  el dia trenta-ú de desembre de cada any. 
 
Article 25. Disposició de fons 
 
 En els comptes corrents, o llibretes d'estalvi, obertes en establiments de crèdit, hi ha 
de figurar la signatura del/de la president/a, del/de la tresorer/a i del/de la secretari/ària. 
 
 Per a poder disposar de fons, seran suficients dues firmes, de les quals una serà, 
necessàriament, la del tresorer/a o bé la del/de la president/a. 
 

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
 
Article 26. Causes de dissolució i lliurament del romanent 
 
 L'Associació es dissoldrà: 

 
a) Si així ho acorda l'Assemblea General, convocada expressament per a aquesta 

finalitat i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o 
representades. 

b) Per les causes determinades en l'article 39 del Codi Civil. 
c) Per sentència judicial ferma. 
d) Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys 
de tres. 
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Article 27. Liquidació 
 
 La dissolució de l'Associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l'entitat 
conservarà la seua entitat jurídica. 
 

Els membres de l'òrgan de representació, en el moment de la dissolució, es 
converteixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General en designe altres, o bé els qui 
el jutge, si fa al cas, acorde en la seua resolució judicial. 

 
Correspon als liquidadors: 
a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació i dur els seus comptes. 
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen per a la 

liquidació. 
c) Cobrar els crèdits de l'Associació. 
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 
e) Aplicar els béns sobrants de l'Associació als fins previstos pels Estatuts, llevat de 

les aportacions condicionals. 
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al registre corresponent.  

 
En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o, si fa al cas, els 

liquidadors, han de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant del 
jutge competent. 

 
 El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a associacions 
benèfiques de la província d’Alacant. 
 
 Les persones associades no responen personalment dels deutes de l'Associació.  
 
 Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones 
que obren en nom i representació de l'Associació, respondran davant d'aquesta; davant 
dels associats i davant de tercers, pels danys causats i els deutes contrets per actes 
dolosos, culpables o negligents.  
 

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 
 

Article 28. Resolució extrajudicial de conflictes 
 
 Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions 
desenrotllades o de les decisions adoptades en el si de l’associació, seran resoltes per 
mitjà d’arbitratge, a través d’un procediment ajustat d'acord amb el que disposa la Llei 
60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis 
essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts o voluntàriament per mediació, 
d’acord amb el que establix la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i 
mercantils. 
 
SEGON.- Designar com a representants de l’EATIM en l'Associació "Ruta dels Riuraus", a 
Javier Scotto di Tella Manresa i com a suplent a  Juan Bernardo Pineda Pérez i com a 
segon suplent Juan Ignacio Fornés Monfort. 
 
TERCER.- Donar Trasllat del present acord a l'Associació “Ruta dels Riuraus”. 
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ASSUMPTE 
URGÈNCIA 

RATIFICAR LA DESPESA AL PREMI PAISA TGISME RURAL DE LA II 
EDICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA TONY ABBOTT. 

  
 

Vista la resolució d’autorització de la despesa al premi paisatgisme rural de la II Edició del 
Concurs de Fotografia Tony Abbott. 
 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar dita resolució. 
 

PUNT 7.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Intervé D. Joan Bernat per a formular els següents precs: 
 
- Que es permeta a tot tipus de persones, que puguen estar en el baix del Riurau, 
contestant el Sr. Alcalde que s'estudiarà. 
 
- Que la Comissió de Festes puga instal·lar una barra en el Riurau, quan haja mercat de 
brocanters o el mercat ambulant del Riurau. 
 
- Que la documentació de les sessions de la Junta Veïnal estiguen a la disposició dels 
vocals amb més antelació. 
 
- Prega tenir una targeta identificativa de vocal amb la competència respectiva, així com 
tenir un correu electrònic institucional. 
 
- Prega que se li comunique delegació de signatura de les seues competències. 
 
Finalment intervé Dª. Josefa Martinez suggereix que independent de l'atribució de 
competències, s'establiren les bases d'obligat compliment, perquè existisca una coordinació 
més efectiva. 
 
 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent  

les vint hores i trenta minuts del catorze d’ abril de dos mil setze, de tot això, com a 

secretari general, DONE FE. 
 

          V. I PL. 

                  El President,                        El Secretari 

 

 

D. Javier Scotto di Tella Manresa                      D.Fulgencio Gimeno Arroniz 


