PRECS I PREGUNTES DEL PLE DE 2 DE MARÇ DE 2015

3.4 PRECS I PREGUNTES DE VÍCTOR BORRÀS
PREGUNTES
3.4.1 Pregunta sobre l’estat de l’expedient de liquidació de tres obres.
Demana informació de la liquidació de les obres de Molí del Pla, replaceta del Tio Julio i guarderia
nova.

(Serveis Tècnics)
1. Respecte a la liquidació de l’obra “RESTAURACIÓ MOLÍ VELL I ERMITA SANT
LLORENÇ” inclosa en el pla PIP. Mitjançant Resolució de la Concejalia-Delegació de
Contractació de data 24 de maig de 2011, va ser adjudicada a l’empresa CONS-MED, SL.
L’obra disposa de una despesa autoritzada mitjançant resolució del Sr. Conseller
d’Economia, Hisenda i Ocupació, de data 12 de juny de 2009, dins del PIP i amb un import
total de 200.000,00 euros.
L’execució es va iniciar el dia 7 de juliol de 2011 amb la firma de la corresponent acta de
comprovació del replanteig finalitzant el mes de novembre de 2012. En data 25 d’octubre
de 2012 l’empresa CONS MED SL, presenta a la Direcció Facultativa un reportatge
fotogràfic de l’obra realitzada i una relació valorada de les unitats d’obra executades.
Segons la pròpia empresa el valor total de l’obra es de DOS-CENTS TRETZE MIL CENT
VUITANTA-QUATRE euros AMB SESETNA-QUATRE cèntims (213.184,64 €), per tant,
durant el procés d’execució es realitzaren obres en excés.
Finalitzada l'execució material de l'obra, el dia 14 de febrer de 2013 va celebrar, l'acte de
recepció elevada en la corresponent acta, amb assistència del representant legal de
l'empresa contractista CONS-MED SL. Consta en ella que Rafael Lorente Gómez, tècnic
representant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i M. Dolores Galiana Grau,
arquitecta tècnica municipal, que actua en representació de l'Ajuntament de Tavernes de la
Valldigna, van donar per rebuda l’obra per haver-se realitzat aquesta sensiblement d'acord
amb les determinacions del projecte tècnic que defineix la mateixa i trobar aquella en bon
estat i condicions d'ús degudes. Rebuda l’obra la direcció facultativa va avisar formalment
a l'empresa contractista de la celebració de l'acte de mesurament general i definitiva
d'aquella, el qual va tenir lloc el dia 15 de febrer de 2013, procedint-se en aquesta data a la
pràctica d'aquesta mesura i l'alçament de la corresponent acta.
A partir del mesurament definitiu i de l'aplicació dels corresponents preus unitaris del
contracte, així com de la anàlisis de la relació valorada de final d’obra presentada per
l’empresa CONS MED SL, obtenim el pressupost d'execució material de l'obra realment
executada. Incrementant aquest pressupost amb les despeses generals d'estructura que
preveu el contracte de l'obra i amb l'impost sobre el valor afegit, aplicant la baixa oferta per
l'empresa contractista, resulta el import d'obra final realitzada de CENT NORANTA-VUIT
MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT euros AMB SEIXANTA cèntims (198.978,60 €)
La direcció facultativa ha emes un total de 16 certificacions d’obra, la última amb data de
12 de novembre de 2012.
CERTIFICACION Nº 1
CERTIFICACION Nº 2
CERTIFICACION Nº 3
CERTIFICACION Nº 4
CERTIFICACION Nº 5
CERTIFICACION Nº 6
CERTIFICACION Nº 7
CERTIFICACION Nº 8
CERTIFICACION Nº 9

PRECIO CIERTO
8.049,82
5.250,78
12.189,20
7.803,32
15.900,42
11.170,14
20.364,20
26.424,36
9.301,38

% IVA
I.V.A. 18%
I.V.A. 18%
I.V.A. 18%
I.V.A. 18%
I.V.A. 18%
I.V.A. 18%
I.V.A. 18%
I.V.A. 18%
I.V.A. 18%

IVA
1.448,97 €
945,14 €
2.194,06 €
1.404,60 €
2.862,07 €
2.010,63 €
3.665,56 €
4.756,39 €
1.674,25 €

TOTAL
9.498,79 €
6.195,92 €
14.383,25 €
9.207,92 €
18.762,49 €
13.180,77 €
24.029,75 €
31.180,75 €
10.975,63 €
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CERTIFICACION Nº 10
CERTIFICACION Nº 11
CERTIFICACION Nº 12
CERTIFICACION Nº 13
CERTIFICACION Nº 14
CERTIFICACION Nº 15
CERTIFICACION Nº 16
CERTIF FINAL

9.671,84
2.721,00
6.048,54
959,72
355,32
237,33
22.721,10
9.457,45

I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.

18%
18%
18%
18%
21%
21%
21%
21%

1.740,93 €
489,78 €
1.088,74 €
172,75 €
74,62 €
49,84 €
4.771,43 €
1.986,06 €

TOTAL

11.412,77 €
3.210,78 €
7.137,28 €
1.132,47 €
429,94 €
287,17 €
27.492,54 €
11.443,51 €
199.961,74 €

Obtenim el saldo de liquidació a partir de la diferencia de l’import total de l’obra executada i
la quantitat d’obra certificada, segons el detall:
Import de liquidació
198.978,60 €.
Quantitat obra certificada
199.961,74 €.
SALDO DE LIQUIDACIO
983,14 €.
Per altra banda, durant l’execució de les obres de restauració de l’Ermita de Sant Llorenç i
una volta finalitzades les obres exteriors del seu entorn, la Direcció Territorial de Patrimoni
Cultural de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en data 5 d’octubre de 2011
determina la paralització de les obres amb objecte de dur a terme un estudi arqueològic de
l’edifici i el seu entorn, al considerar que hi ha indicis de un possible mur datat en l’edat
mitja. Les obres d’arqueologia comporten la destrucció de part de la pavimentació exterior
i la realització d’excavacions en cinc punts, tant exteriors com l’interior de l’Ermita, les quals
van ser autoritzades les per la Directora general de Patrimoni Cultural de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport en data 9 de març de 2012. L’empresa CONS MED SL realitza
les obres d’ajuda a les excavacions inicials emetent al respecte una factura de data 19 de
desembre de 2012, amb una quantia de 4.836,90 € Iva inclòs.
No obstant, durant el procés d’excavacions de l’estudi arqueològic, es descobreix
l’existència d’una cripta en la part davantera de la façana principal de l’Ermita amb diversos
soterraments, per la qual cosa es fa necessària l’ampliació de l’estudi d’arqueologia.
Procés que actualment es troba obert, senyalitzat i amb tanques de seguretat. Estes obres
d’ampliació comportaren un increment d’obres d’ajuda a les excavacions que a data de hui
encara no s’han quantificat per consistir en obres en partida alçada a justificar per part de
l’empresa CONS MED SL. S’estima que el cost aproximat estaria al voltant de 6.000,00 €.
2. Respecte a la liquidació de l’obra “CENTRE EDUCATIU I ESCOLA INFANTIL” inclosa
en el pla PIP. Mitjançant Resolució de la Concejalia-Delegació de Contractació de data 30
de juny de 2012, va ser adjudicada a l’empresa PROYME ALGINET, SL. L’obra disposa
de una despesa autoritzada mitjançant resolució del Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i
Ocupació, de data 12 de juny de 2009, dins del PIP i amb un import total de 690.079,14
euros (IVA exclòs). Cal ressenyar que en l’oferta econòmica de l’empresa consten una
sèrie de millores sense cost destinades a completar els elements d’obra necessaris per la
correcta finalització de l’obra, altres destinades a la millora en els material aïllants utilitzats
en els tancaments i per últim, altres millores destinades a la instal·lació de ventilació i
climatització. Totes elles quantificades en 226.640,19 euros (IVA exclòs).
L’execució es va iniciar el dia 2 d’octubre de 2012 amb la firma de la corresponent acta de
comprovació del replanteig finalitzant el mes de novembre de 2012. Durant l’obra a
instancia de la direcció facultativa amb conformitat de l’empresa contractista PROYME
ALGINET, SL, es va tramitar un modificat de les unitats d’obra del projecte inicialment
aprovat. Mitjançant Resolució de la Concejalia-Delegació de Contractació de data 4 d’abril
de 2014, va aprovar la modificació 1 del contracte d’obra, significant que el mateix no
suposa increment del cost de l’obra.
Finalitzada l'execució material de l'obra, el dia 16 de juliol de 2014 va celebrar, l'acte de
recepció elevada en la corresponent acta, amb assistència del representant legal de
l'empresa contractista PROYME ALGINET, SL. Consta en ella que Enrique Pradas
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González, tècnic representant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per una part, i
per altra, Àngela Benavent Ferri, interventora municipal i M. Dolores Galiana Grau,
arquitecta tècnica municipal, que actuen en representació de l'Ajuntament de Tavernes de
la Valldigna, van donar per rebuda l’obra per haver-se realitzat aquesta sensiblement
d'acord amb les determinacions del projecte tècnic que defineix la mateixa i trobar aquella
en bon estat i condicions d'ús degudes. Rebuda l’obra la direcció facultativa va avisar
formalment a l'empresa contractista de la celebració de l'acte de mesurament general i
definitiva d'aquella, el qual va tenir lloc el dia 17 de juliol de 2014, procedint-se en aquesta
data a la pràctica d'aquesta mesura i l'alçament de la corresponent acta.
En data 16 de juliol de 2014 l’empresa PROYME ALGINET, SL. , presenta a la Direcció
Facultativa mitjançant un correu electrònic una relació valorada de les unitats d’obra
executades on s’inclou les millores que consideren deuen d’estalviar. Segons la pròpia
empresa el valor total de l’obra es de HUIT-CENTS U MIL QUATRE-CENTS SETENTANOU euros QUARANTA-TRES cèntims (801.479,43 €) IVA exclòs, per tant, durant el
procés d’execució es realitzaren obres en excés.
A partir del mesurament definitiu i de l'aplicació dels corresponents preus unitaris del
contracte, així com de la anàlisis de la relació valorada de final d’obra presentada per
l’empresa PROYME ALGINET, SL. , obtenim el pressupost d'execució material de l'obra
realment executada. Incrementant aquest pressupost amb les despeses generals
d'estructura que preveu el contracte de l'obra i amb l'impost sobre el valor afegit, aplicant la
baixa oferta per l'empresa contractista, resulta el import d'obra final realitzada una vegada
descomptades les millores de l’obra no executades de HUIT-CENTS MIL euros
(800.000,00 €) IVA resultant una certificació final de QUARANTA-HUIT MIL CINC-CENTS
TRES euros amb HUITANTA-U cèntims (48.503,81 €) IVA inclòs. Quantitat que esta
consignada inicialment en el cost total de l’obra, sense noves necessitats pressupostàries.
Actualment, s’han realitzat diverses converses i reunions amb l’empresa contractista sense
arribar a cap d’acord en la quantia de la certificació final. S’han estat fent noves
mesuraments i comprovacions de les anteriors, amb les mateixes conclusions. Totes estes
noves dades han segut traslladades a l’empresa contractista. La qual ha convocat una
nova reunió el proper dijous dia 9 d’abril de 2015.
3. Respecte a la liquidació de l’obra “REURBANITZACIÓ REPLACETA DEL TIO JULIO.
CARRER CALVARI” inclosa en el pla PPOS 2013/504. Mitjançant Resolució de la
Concejalia-Delegació de Contractació de data 15 d’octubre de 2013, va ser adjudicada a
l’empresa CONSTRUCCIONES FELFRELL SL per un import de 105.527,97 euros. L’obra
disposa de una despesa autoritzada amb un import total de 107.316,02 euros.
L’execució es va iniciar el dia 18 de novembre de 2013 amb la firma de la corresponent
acta de comprovació del replanteig finalitzant el mes de maig de 2014. Finalitzada
l'execució material de l'obra, el dia 6 de juny de 2014 va celebrar, l'acte de recepció
elevada en la corresponent acta, amb assistència del representant legal de l'empresa
contractista CONSTRUCCIONES FELFRELL SL. Consta en ella que M. Dolores Galiana
Grau, arquitecta tècnica municipal, que actuen en representació de l'Ajuntament de
Tavernes de la Valldigna, van donar per rebuda l’obra per haver-se realitzat aquesta
sensiblement d'acord amb les determinacions del projecte tècnic que defineix la mateixa i
trobar aquella en bon estat i condicions d'ús degudes. Rebuda l’obra la direcció facultativa
va avisar formalment a l'empresa contractista de la celebració de l'acte de mesurament
general i definitiva d'aquella, el qual va tenir lloc el dia 9 de juny de 2014, procedint-se en
aquesta data a la pràctica d'aquesta mesura i l'alçament de la corresponent acta.
En el mes de agost de 2014 l’empresa CONSTRUCCIONES FELFRELL SL., presenta a la
Direcció Facultativa una relació valorada de les unitats d’obra executades. Segons la
pròpia empresa el valor total de l’obra es de 125.859,50 €, per tant, durant el procés
d’execució es realitzaren obres en excés.
La Diputació de València en referencia a la certificació final sol·licita via telefònica en el
mes de novembre de 2014 que es presente junt a la certificació final un projecte final
d’obra on este descrita tota l’obra executada. Actualment s’està elaborant junts al
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mesurament definitiu el projecte final d’obra, a més a més, s’han realitzat diverses
converses i reunions amb l’empresa contractista sense arribar a cap d’acord en la quantia
de la certificació final. S’han estat fent noves mesuraments i comprovacions de les
anteriors, traslladant-les a l’empresa contractista.
3.4.2 Pregunta sobre solucions als propietaris de terrenys on s’han plantat arbres.
Vol saber si se’ls ha donat solució i quina és.
(Secció Tècnica)

Esta referit a l’obra:
FICHA Nº2: MEMORIA JUSTIFICATIVA
COMUNIDAD AUTONOMA: COMUNIDAD VALENCIANA
PROVINCIA: VALENCIA
ENTIDAD LOCAL: TAVERNES DE LA VALLDIGNA
HECHO CAUSANTE: INCENDIO FORESTAL INTERFAZ CASCO URBANOMONTE DE LES CREUS, 19 DE JULIO DE 2012
Infraestructura, equipamiento o instalación dañados: MONTE PUBLICO Zona
arbolado coníferas (2,5 Ha)
COSTE total (en euros) de la reparación o restitución de la reparación:
RESFORESTACION ARBOLADO Y MASA VEGETAL
12.000,00 €
MEMORIA JUSTIFICATIVA del Proyecto:
El pasado día 19 de julio de 2012, tuvo lugar un incendio forestal en el borde
urbano norte localizado en una zona importante de arbolado forestal de coníferas y
matorral, típico bosque mediterráneo. Dicho borde norte del casco urbano lo
constituye el interfaz entre las viviendas y la ladera sur del Monte de les Creus, la
cual presenta una importante pendiente con riesgos geológicos de
desprendimientos por la inestabilidad del suelo. Por ello, la masa forestal es
importantísima como elemento de protección del vecindario así como de las
viviendas, habiéndose dado casos de destrozos por desprendimientos de rocas en
épocas anteriores. Por todo ello, se hace necesaria la reforestación de esta franja
de bajo monte que sirve de barrera vegetal frente desprendimientos de la ladera y
además mejora la estabilidad del suelo y la vegetación.
Las obras consisten en la reforestación del área mediante matorral mediterráneo y
arboles coníferas, pinus halepensis, en toda la franja quemada de superficie de 2,5
Ha.
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3.4.3 Pregunta sobre devolució de factura de reparació de voreres
Respecte de la factura sobre reparació de les voreres de Sequers, presentada el dia 2 de
desembre, vol saber per què s’ha tornat després d’haver-la firmada el regidor. Explica que puja a
40.000 euros i el concepte és “enderrocament i reparació d’escocells i paviments en els Sequers”

(Intervenció)
ASSUMPTE: Tràmits de la factura A14/142, de 01/12/2014 de l’empresa GRAU
PASCUAL, S.A.
- Revisada 18/12/2014 per l’Arquitecte tècnic, Andrés Moscardó Garcia.
- Signada 19/12/2014 pel Cap d’activitat de Vivenda i disciplina Urbanística, Juan
de Dios Fernández Ruano.
- Signada 19/12/2014 pel Regidor de Urbanisme i Disciplina, Perfecto Benavent
Navarro.
- Tornada 30/12/2014 (registre de eixida del 2/01/2015) Per no haver donat la
conformitat el Regidor d’Economia, Hisenda i Patrimoni, Perfecto Benavent
Navarro.
3.4.5 Pregunta sobre clavilla en zona Vergeret
Demana resposta municipal a un escrit dels propietaris d’un edifici a Vergeret que presenta
inclinació.

(Serveis Tècnics)
ASSUMPTE : Analitzar el enfonsament de calçada front edifici VERGERET II.
EXPEDIENTS : Afectat Comunitat de propietaris del edifici VERGERET II, actuant com a
presidenta Sra. Sabrina Trenzano Aragó.
Emisor Sr. Javier Sala Gandia (46-0130/12)
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EMPLAÇAMENT : Carrer Na Violant d’Hongria, núm. 6.
SALVADOR ANDRÉS SANCHIS, ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL
El tècnic que subscriu, en relació amb les incidències indicades en el escrit registrat en
data 15 de setembre de 2014 (r.e. núm. 10605), en el qual es requereix al departament
tècnic municipal que s’analitzen les patologies per les quals es produeixen el enfonsament
de la calçada front l’edifici en qüestió en tota la longitud de la façana coincidint amb el
recorregut que fa el col·lector soterrat, a més del bolcat de la vorera segons les fotografies
adjuntes on es detecta una obertura que van des de el mig centímetre fins als centímetre i
mig.
El tècnic que subscriu, emet el següent informe en el que s’indiquen les actuacions que
s’han realitzat sempre en coordinació amb el secretari-administrador del edifici VERGERET
II, Sr. Balbino Magraner Marí. Les indicacions fetes pel administrador anaven encaminades
a descartar les causes probables del enfonsament, analitzant l’existència de fugues en les
rets de sanejament i distribució d’aigua potable les quals pogueren haver provocat
corriments del subsòl i en conseqüència un enfonsament de la calçada.
El tècnic que subscriu com a director del servei de gestió del cicle integral de l’aigua d’este
Ajuntament, va coordinar les diverses actuacions a realitzar amb l’ajuda de l’empresa
Concesionaria del servei HIDRAQUA, SA.
Les actuacions previstes van ser informades via e-mail al Sr. Balbino i son les que a
continuació es transcriuen dels e-mails que s’indiquen:
e-mail de data 03 de març de 2014
“Balbino, las actuaciones realizadas por la empresa concesionaria del servicio de Agua HIDRAQUA,
en presencia del técnico director de dicha concesión que subscribe, son las siguientes:
1. Apertura de los pozos de registro de la red de saneamiento y se comprueba el bajo caudal de
agua que existe el tubo instalado es de PVC corrugado de 300 mm de diámetro. Con lo que se
procede a inyectar de agua de red desde una boca de incendios existente en la acera en el inicio de
la red de saneamiento, y comprobación en el registro posterior al paso por el edificio VERGERET II,
en la cual se comprueba el caudal de llegada que más menos coincide con el de entrada y por tanto
se presume que no existe fuga de agua de consideración de la canalización.
2. Se han comprobado las acometidas de saneamiento y de pluviales del edificio, en la que se
detecta el paso normal de agua en la correspondiente a residuales. Y sin caudal en la de pluviales.
3. Se ha comprobado por parte de la empresa concesionaria, la red
de suministro del agua potable que pasa por la acera, y en todo el recorrido no existe bajada de
presión ni fuga de agua.
El técnico que subscribe ha encargado la comprobación del estado interior de las tuberias mediante
el paso de una cámara de inspección, la cual se ha confirmado que se realizará el próximo martes
día 7 de octubre a las 9 horas con cargo al servicio de explotación del servicio.

En e-mail del mismo día 03 de març de 2014, darrere de la percepció del perit-tècnic
contractat per la comunitat de veïns en la que va deduir que hi havia una fuga de la ret de
aigua potable per una rassa oberta en la vorera, en el que s’explica que:
Balbino, por favor, te ruego que comentes al Perito-Técnico que se presente el próximo 7 de octubre
en el edificio VERGERET II, dia en la que realizaremos la inspección de las tuberías de
saneamiento, para que tal y como me explica el técnico director de la empresa concesionaria
HIDRAQUA, informar del alcance que tuvo la actuación de ayer, la cual hemos comentado por
teléfono. Según me explica, en la comprobación para detectar posibles fugas, se utilizan equipos
detectores de fugas en base al sonido que emiten las tuberías, y por tanto en el lugar de actuación
detectaron una posible fuga, la cual según me comenta al abrir la acera se ha comprobado la
inexistencia de la misma. La zanja todavía esta abierta y no se ha procedido al cierre de la misma.
Es por lo que se emplaza al perito, para que compruebe estos extremos y en su caso se realicen las
fotos que sean necesarias.
Adjunto teléfono por si hubiera algún inconveniente el próximo días 7.
Por motivo de reuniones inaplazables yo no podré estar ese día por la mañana.
Persona de contacto: Sr. Pedro Tfno. 649411760
El técnico que subscribe ha encargado la comprobación del estado interior de las tuberias mediante
el paso de una cámara de inspección, la cual se ha confirmado que se realizará el próximo martes
día 7 de octubre a las 9 horas con cargo al servicio de explotación del servicio.
Z:\A0-001_R.INTERIOR\02 Modernitzacio\WEB ESTRUCTURA\WEB APARTAT 01 L'AJUNTAMENT\01.02 CORPORACIO i GOVERN\01.02.
CONTROL ACCIÓ DEL GOVERN PER L'OPOSICIÓ (PRECS I PREGUNTES)\IX CORP (ANY 2015)\Grup Socialista\03.doc

6/7

En e-mail de data 06 de març de 2014, el administrador de la comunitat en fa les següents
indicacions que a continuació s’indiquen:
“Buenos días Salvador
Tengo en cuenta todas sus anotaciones. Además, comentarle lo siguiente:
1. Respecto a las redes de saneamiento (pluviales y fecales), también pienso que se debe agotarse
cualquier posibilidad con el paso de la cámara, pues dado el poco caudal que me comenta, es difícil
apreciar de este modo si tenemos fuga.
2. Respecto a la red de agua potable, tal como le comenté, el mismo día o día anterior estuvo el
perito de la comunidad, Salva Vicedo, en el lugar y me dio traslado de lo contrario indicándome que,
efectivamente, se había localizado al menos una fuga en la unión entre los tubos, a falta de
comprobar si en las otras uniones también se descartaba dicha perdida.
En definitiva hoy hablaré con el perito de la comunidad y le indicaré que se ponga en contacto con
usted para contrastar mi información por si estuviese equivocado.
Sí debo comentarle, que dado que el movimiento del bordillo de la acera se ha prolongado hasta
principios del edificio de calle Na Violant d’Hongria nº. 6, no termino de entender que la problemática
de la vía publica pueda estar causada únicamente por asentamientos del VERGERET 2.
Del mismo modo, tampoco termino de entender, como después de 8 años de vida útil del
VERGERET 2, es ahora cuando se están produciendo estos asientos diferenciales tan significativos,
sin que haya un agente externo que le afecte en dicho sentido.
Bueno, tal como les comenté nos ponemos a su disposición para lo que requieran al respecto.
Le remito copia al perito de la comunidad.”

En e-mail de data 15 de març de 2014, el administrador a la espera dels resultats:
“Buenos días Salva y Pedro.
Tras las inspecciones realizadas la semana pasada por HIDRAGUA, informaros que estamos a la
espera de los resultados. Tanto los propietarios de la comunidad de vecinos que administro,
VERGERET II, como algunos propietarios de la comunidad colindante están muy preocupados por
la situación y, por nuestra parte, nos gustaría acelerar el proceso en la medida de vuestras
posibilidades. Debemos localizar el motivo de los problemas de los asentamientos anormales
cuanto antes, tanto los que se están produciendo en toda la manzana, como los que se producen en
la manzana colindante más cercana al centro de la población.
En caso de obtener un resultado negativo respecto a las fugas de las redes inspeccionadas,
creemos que debemos abordar el tema inmediatamente con los arquitectos de la urbanización y/o
con los arquitectos de las tres edificaciones afectadas, de momento.
Si creéis que podemos hacer alguna cosa más desde VERGERET II, hacédnoslo saber, por favor.
Atentamente, recibid un cordial saludo”

En e-mail de data 20 de març de 2014, el tècnic que subscriu ja disposa de la gravació i es
entregada al administrador en data 23 de març de 2014.
Per tant a la vista de les imatges de la càmera utilitzada i de les comprovacions realitzades
en quan al cabdal de pas en les rets de sanejament i pluvials, i de la ret de aigua potable.
El tècnic de l’empresa concessionària, va assegurar la inexistència de fugues en dites rets i
per tant es descarta que les quals pogueren haver provocat corriments del subsòl i en
conseqüència un enfonsament de la calçada.
Es quant el tècnic signant té el deure d’informar a Tavernes de la Valldigna, 30 de març de
2015
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