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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Andrea López Diego 
Gloria Ruiz Frías 
Grup Popular: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
Elisa Montañana Gómez 
Jorge Soriano Corma 
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: 
Luis Alan Albiach Forner 
Mónica Lacruz Aguilella 
Ignacio Roig Guillén 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària interventora 
------------------ 

 

MINUTA NÚM. 5/2012 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 
D’ABRIL DEL 2012 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20:30 hores del dia 26 d’abril del 2012, 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 ordinària del 
Ple, en primera convocatòria. 

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

36/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 

La còpia dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de 
22 de març i 30 de març del 2012, adjuntades a la convocatòria, 
s’hi aproven per unanimitat dels assistents. 

37/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

Vista la relació de resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 
17 de març del 2012 fins al 20 d’abril del 2012, el Ple se’n dóna 
per assabentat. 

38/12. EXP. 85/12. RENÚNCIA REGIDOR. MÓNICA LACRUZ AGUILELLA. 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Resultant que amb data 18 d’abril del 2012 (RE 225), es presenta per la Sra. Mónica Lacruz Aguilella 
escrit de renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, per motius personals. 

Resultant que la presa de possessió es va produir el dia 11 de juny del 2011, després de les eleccions 
municipals de data 22 de maig del 2011, a les quals acudí formant part de la llista del Partit Popular. 

Resultant que la següent candidata en les llistes del Partit Popular de les referides eleccions municipals és 
la Sra. Verónica Aguilar Lacruz, amb DNI 73503464H, essent el número 6 en dita llista. 

En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i 182 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el Ple 

ACORDA: 

Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Mónica Lacruz Aguilella al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament. 

Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè remeta les credencials de la Sra. 
Verónica Aguilar Lacruz, amb DNI 73503464H, següent en la llista del Partit Popular dels qui van 
concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè puga prendre possessió del seu càrrec. 
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39/12. PRECS I PREGUNTES 

Obert el torn de precs i preguntes, el senyor Vea demana informació sobre la prestació del servici de 
neteja per una empresa externa. A tal respecte, el senyor alcalde li respon que es tracta d’una empresa 
dependent de l’Ajuntament de Canet però amb funcionament independent. Que el cost mensual és 
aproximadament de 4.600€/mes, incloent-hi personal, material i maquinària, que és quasi equivalent al 
cost que l’Ajuntament tenia quan prestava directament el servici. Que el personal contractat per l’empresa 
és tot de Benifairó. 

En relació amb l’obra de construcció d’uns corrals de bous inclosa en el del Pla Provincial d’Obres i 
Servicis de l’exercici 2012, el senyor Vea comenta que en l’anterior Ple el senyor Condomina havia dit 
que el projecte s’havia votat en un Ple, però ell no té constància d’això. El senyor Condomina i el senyor 
alcalde aclareixen que no s’havia votat, però que el senyor Condomina havia comentat que el seu grup no 
considerava prioritària la construcció dels corrals quan s’havia donat compte al Ple de la resolució 
d’alcaldia que aprovava demanar la inclusió de les obres de construcció d’uns corrals de bous dins del Pla 
Provincial d’Obres i Servicis de l’exercici 2012. 

Així mateix manifesta que no considera que l’estalvi en què s’havia fonamentat l’obra siga suficient 
argumentació, perquè l’última factura de lloguer de corrals de bous ascendeix a 1.291€. Li respon 
l’alcalde que la justificació no és únicament econòmica sinó que també es tenen en compte altres 
consideracions, com la seguretat. 

A continuació, el senyor Vea reclama la constitució del Consell Escolar Municipal de Benifairó de les 
Valls i pregunta si s’ha pres alguna iniciativa en relació amb el Consell Escolar Territorial de la 
Mancomunitat de les Valls. El senyor alcalde li respon que està preparat l’esborrany dels estatuts, però 
abans de portar-lo a Ple han de reunir-se els portaveus, que convocarà una reunió abans. Quant al Consell 
Escolar Territorial de la Mancomunitat de les Valls, l’alcalde respon que s’hauria de preguntar en el Ple 
de la Mancomunitat. 

Pel que fa a la proposta efectuada pel CSIC junt amb l’obra social de La Caixa amb l’objectiu de 
promoure l’interés científic, el senyor Vea pregunta si l’Ajuntament té pensat promoure alguna iniciativa. 
L’alcalde li respon que en principi no, i que són propostes obertes a tot el món, directament o amb 
l’intermediació de l’Ajuntament. 

Continua el senyor Vea demanant més informació sobre l’anunciada reducció de les subvencions 
destinades al pagament de la vacuna Prevenar. Li respon el senyor alcalde que la idea és crear una 
comissió de serveis socials i establir, via pressupost, uns criteris per a determinar qui n’ha de ser 
beneficiari segons criteris de renda, prenent com a base la normativa de la conselleria competent en 
serveis socials. 

Finalitzant, el senyor Vea proposa als altres grups municipals que, com ha fet el seu partit, presenten una 
esmena al projecte de pressupostos de l’Estat per al 2012 per tal que s’hi incloga una ajuda per a fer un 
estudi arqueològic del Palau. L’alcalde li respon que ell sí que ha enviat un escrit al seu partit perquè 
s’incloguen les obres d’emergència, però no té constància que s’hagen inclòs. En el pròxim Ple se 
n’informarà. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 20:50 hores del dia assenyalat, i 
tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora 
María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau,  
L’alcalde 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 


