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MINUTA NÚM. 9/2011 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 7 
DE JULIOL DEL 2011 
 
En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a 
les 20.30 hores del dia 7 de juliol del 2011, es reuneixen, en sessió 
pública, en primera convocatòria, els regidors anotats al marge, 
presidits per l’alcalde, Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, i assistits 
per la secretària interventora, María de la O Pérez Cayuela, per a 
celebrar sessió extraordinària del Ple, en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’hi van adoptar els acords següents: 

40/11. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
Adjuntada a la convocatòria còpia de l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior, de data 22 de juny del 2011, s’aprova per unanimitat 
dels assistents. 

41/11. CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
Es dóna compte de l’acta de constitució dels grups polítics 
municipals, redactada literalment: 

«CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS 

Amb motiu de les eleccions celebrades el dia 22 de maig del 2011, una vegada que els regidors que 
integren l’Ajuntament van prendre possessió dels seus càrrecs, a la vista dels escrits presentats en aquesta 
Secretaria, s’han constituït els següents grups polítics amb els components i els portaveus que s’hi 
indiquen: 

1. Grup Popular: 

- Mariano Leonardo Condomina Camarelles (portaveu). 

- Mónica Lacruz Aguilella. 

- Ignacio Roig Guillén (portaveu suplent). 

- Elisa Montañana Gómez. 

- Jorge Soriano Corma. 

2. Grup Socialista: 

- Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer. 

- Vicent Chordà Guillem. 

- Andrea López Diego (portaveu). 

- Alan Albiach Forner. 

- Gloria Ruiz Frías. 

3 Grup Esquerra: 

- Joan Vea Badenes (portaveu). 
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42/11. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS 

A la vista de la proposició de l’Alcaldia que obra en l’expedient, l’Ajuntament Ple, per sis vots a favor 
corresponents a l’Alcaldia i als regidors senyor Chordà, senyora López, senyor Albiach, senyora Ruiz i 
senyor Vea, i cinc en contra, corresponents als regidors senyor Condomina, senyora Lacruz, senyor Roig, 
senyora Montañana i senyor Soriano, ha adoptat l’acord següent: 

Constituïda la nova corporació el passat dia 11 de juny, resulta necessari efectuar els nomenaments de 
representants de la corporació en òrgans col·legiats, d’acord amb el que preveu l’article 38 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, d’acord amb això el Ple, 

ACORDA 

Primer. Designar com a representants d’aquesta corporació en la Mancomunitat de les Valls, segons allò 
previst en l’article 6 dels Estatuts del referit òrgan, els membres següents: 

1. Titulars:  

- Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 

- Joan Vea Badenes, regidor. 

2. Suplents:  

- Vicent Chordà Guillem, primer tinent d’alcalde. 

- Luís Alan Albiach Forner, regidor. 

Segon. Designar com a representant d’aquesta corporació en el Consorci per al Servici de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València, els membres següents: 

 Titular: Luis Alan Albiach Forner, regidor. 

 Suplent: Gloria Ruiz Frías, regidora. 

Tercer. Designar com a representant d’aquesta corporació en el Consell Escolar IES la Vall de Segó, els 
membres següents: 

 Titular: Gloria Ruiz Frías, regidora. 

 Suplent: Luis Alan Albiach Forner, regidor. 

Quart. Designar com a representant d’aquesta corporació en el Consell Escolar del col·legi públic 
l’Ermita, els membres següents: 

 Titular: Andrea López Diego, regidora. 

 Suplent: Luis Alan Albiach Forner, regidor. 

Cinqué. Designar, com a representant d’aquesta corporació en el Consorci Concessionari d’Aigües Xarxa 
d’abastiment del Camp de Morvedre,  fases I, II, III i IV, els membres següents: 

 Titular: Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 

 Suplent: Vicent Chordà Guillem, primer tinent d’alcalde. 
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Sisé. Designar, com a representant d’aquesta corporació en el Consorci per a l’execució de les previsions 
del Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII (Àrea de Gestió 2), els membres següents: 

 Titular: Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 

 Suplent: Vicent Chordà Guillem, primer tinent d’alcalde. 

Seté. Designar com a representant d’aquesta corporació en la Junta de Govern de la Font de Quart, els 
membres següents: 

 Luis Alan Albiach Forner, com a sequier major. 

 Luis Julio Albiach Mosteo, com a vocal. 

El senyor Condomina al·lega que el vot en contra del seu grup es deu al fet que no hi ha cap representant 
del Partit Popular entre les designacions efectuades. L’alcalde contesta que la seua intenció és promoure 
la col·laboració entre els distints grups polítics municipals, però que les designacions efectuades 
requereixen confiança i que eixa confiança encara no existeix entre l’equip de govern i els regidors del 
Partit Popular. 

El regidor, senyor Roig, al·lega que en eixa línea qui ha de donar el primer pas és l’equip de govern. 
L’alcalde contesta que cal diferenciar la col·laboració en les tasques de govern de les designacions en 
òrgans col·legiats i que es pot col·laborar, per exemple, intercedint davant els organismes autonòmics. 

El senyor Condomina contesta que faran el que siga necessari, però que ningú no els ha demanat cap 
gestió concreta. Replica el senyor Guillem que si tenen algun contacte per a solucionar temes com 
l’escola o el metge, que ho proposen i aniran tots junts a les reunions. El senyor Condomina assenteix, 
però recorda que en legislatures anteriors el Partit Socialista rebutjava les propostes del Partit Popular i 
després les feia seues, i com exemple posa els llibres o la gratuïtat de les festes. 

Per a tancar el debat, el senyor alcalde conclou que llevat el que haja passat en altres legislatures, la idea 
de futur és col·laborar i obrir vies de treball conjunt. No obstant, la responsabilitat de govern és una altra 
cosa, un pas posterior, que requereix confiança. 

Per últim, el senyor Vea assenyala que les vies de treball i de col·laboració estan obertes per a tots els 
grups. Dóna les gràcies per la seua designació com a representant d’aquesta corporació en la 
Mancomunitat de les Valls i ressalta que, d’aquesta manera, la Mancomunitat reflectirà la diversitat 
política dels municipis que la formen. En matèria de delegacions opina com l’alcalde, els representants en 
òrgans col·legiats han de ser els que tenen capacitat de decisió, i fa l’aclariment que ell no tindrà cap vot 
en la Mancomunitat de les Valls. 

43/11. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
A la vista de la proposició d’Alcaldia que obra en l’expedient, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, ha 
adoptat l’acord següent: 

Constituïda la nova corporació el passat dia 11 de juny, procedeix determinar la composició de la 
Comissió Especial de Comptes, atés el seu caràcter necessari en tots els municipis, d’acord amb el que 
preveuen els articles 20.1 e) i 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
els articles 127 i 38 a) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 
l’article 119 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

Atesa la proposta d’adscripció a aquesta comissió efectuada pel grup socialista, pel grup popular i pel 
grup esquerra, el Ple, 
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ACORDA 

Primer. Establir la següent composició de la Comissió Especial de Comptes: 

1. Presidència: Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 
2. Secretaria: María de la O Pérez Cayuela, secretària interventora de la corporació. 
3. Vocals: 
 a. Luís Alan Albiach Forner, regidor del grup socialista. 
 b. Jorge Soriano Corma, regidor del grup popular. 

c. Mónica Lacruz Aguilella, regidora del grup popular. 
d. Joan Vea Badenes, regidor del grup esquerra. 

Segon. En els supòsits d’absència, vacant o malaltia o de no estar localitzables algun dels titulars 
designats anteriorment, podran ser substituïts per qualsevol dels integrants del grup polític a què 
pertanyen. 

44/11. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
El Ple es dóna per assabentat de la resolució de l’Alcaldia de data 4 de juliol del 2011, que es transcriu a 
continuació, sobre composició de la comissió executiva. 

«Vist que, per Acord del Ple de la corporació de data 22 de juny del 2011, es va acordar la creació d’una 
comissió executiva permanent amb la finalitat d’efectuar el seguiment dels diversos assumptes o àrees 
municipals.  

En virtut del que disposen els articles 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i els articles 3 i següents del Reglament orgànic municipal (ROM), publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de València de data 30 de juny del 2009. 

RESOLC: 

Primer. Nomenar membres de la comissió executiva permanent els següents regidors, presidits per 
l’Alcaldia: 

1. Vicent Chordà Guillem. 

2. Andrea López Diego. 

3. Luís Alan Albiach Forner. 

4. Gloria Ruiz Frías. 

Segon. Establir les sessions ordinàries de la comissió executiva permanent, que tindran lloc els dimarts de 
cada setmana, a les 19.30 hores, en el despatx de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. 

Les sessions extraordinàries i les urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguen convocades per 
l’Alcaldia. 

Tercer. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà acceptada tàcitament 
en el termini de tres dies des de la notificació, excepte manifestació expressa». 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 20.45 hores del dia assenyalat, i 
de tot això, com a secretària, ho certifique.  

 
La secretària interventora 

Maria de la O Pérez Cayuela 
Vist i plau, l’alcalde 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 


