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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Luís Alan Albiach Forner 
Gloria Ruíz Frías 
Grup Popular: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
Ignacio Roig Guillén 
Verònica Aguilar Lacruz  
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: 
Vicent Chordà Guillem 
Andrea López Diego 
Jorge Soriano Corma 
Elisa Montañana Gómez 

------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària interventora 
------------------ 

 

MINUTA NÚM. 10/2012. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 DE 
SETEMBRE DEL 2012 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 27 de setembre 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-hi la sessió 
ordinària del Ple en primera convocatòria. 

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

76/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 26 
de juliol del 2012, adjuntada a la convocatòria, s’hi aprova per 
unanimitat dels assistents. 

77/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
Vista la relació de resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 
21 de juliol fins al 21 de setembre del 2012, el Ple se’n dóna per 
assabentat. 

En relació amb la resolució d’Alcaldia d’adjudicació del contracte de rènting d’una màquina multifunció 
per a les oficines municipals, el senyor Vea pregunta si s’ha valorat l’opció de comprar la màquina. 
Contesta el senyor alcalde que sí, però que s’ha considerat més avantatjós el rènting que, a més a més, 
inclou el manteniment. 

Així mateix, el senyor Vea pregunta sobre la concessió d’una llicència urbanística de condicionament de 
determinades parcel·les rústiques. El senyor alcalde li contesta que es tracta de construir uns bancals. 

Quant a la qüestió de les llicències urbanístiques, el senyor Condomina denuncia l’existència de llicències 
d’obres que es basen en pressupostos no reals, i, per tant, respecte de les quals no es fa correctament la 
liquidació de l’impost. L’alcalde li contesta que els tècnics municipals, abans d’informar les llicències 
revisen els pressupostos, i que, de fet, se n’ha rectificat algun.  

Respecte a la incoació de procediments sancionadors de gossos perillosos, el senyor Condomina expressa 
la seua satisfacció. El senyor alcalde explica que s’ha pogut incoar perquè la Guàrdia Civil havia 
presentat denúncia davant l’Ajuntament. A més a més, s’està controlant la brutícia pels policies locals. 

78/12. EXP. 126/2011. ÒRGANS COL·LEGIATS. MODIFICACIÓ DE REPRESENTANTS 
D’AQUESTA CORPORACIÓ EN EL CONSORCI PER AL SERVICI DE PREVENCIÓ, 
EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

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

Vist l’acord del Ple, de data 7 de juliol del 2011, sobre nomenament de representants d’aquesta 
Corporació en el Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la província 
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de València, en el qual s’acorda designar com a representants d’aquesta Corporació en el consorci indicat 
els membres següents: 

 Titular: Luís Alan Albiach Forner, regidor. 

 Suplent: Gloria Ruíz Frías, regidora. 

Com que resulta convenient la seua modificació per a facilitar la participació activa en el consorci referit, 
el Ple, 

ACORDA 

Primer. Designar com a representants 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: Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 

 Suplent: Luís Alan Albiach Forner, regidor. 

El senyor alcalde justifica la conveniència del present acord en les incompatibilitats dels horaris de les 
reunions del Consorci amb els horaris laborals dels regidors anteriorment designats. 

79/12. EXP. 193/2012. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST PER A L’ANY 2012 

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

Atesa la conveniència de modificació de la base 18 del pressupost per a l’any 2012, per adaptar-se a les 
necessitats dels alumnes de l’escola pública l’Ermita, es considera convenient la seua modificació amb la 
redacció següent: 

«BASE 18a. SUBVENCIONS. 

A l'efecte del que preveu l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es preveu 
l'atorgament de les subvencions que a continuació es relacionen: 

BENEFICIARI 
IMPORT 

(Máximo, €) 
ACTIVITAT SUBVENCIONABLE Aplicació F/E 

Associació de Jubilats i Pensionistes “El 
Tabalet” 

600 
Activitats pròpies de l'associació durant 
2012. Quantia fixa.  

232.489.00 

Escola música 
"Joan Garcés" 

750 
Activitats pròpies de l'escola durant 
2012. Quantia fixa. 

334.489.08 

Col·legi públic l'Ermita 150 Viatge fi de curs 11/12. Quantia fixa. 324.489.02 

AMPA l'Ermita 800 
Activitats pròpies de l'associació Curs 
11/12. Quantia fixa.  

324.489.03 

Club Esportiu Benifairó dels Valls 3.000 Futbet 12. Quantia fixa. 341.489.09 
Parròquia Sant Gil 1.600 Col·laboració en festes populars 338.00.489.10 

TOTAL 6.900   

 

Així mateix, es preveu la concessió de les següents subvencions per raó d'interés social, d'acord amb el que 
preveu l'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, General de Subvencions: 

BENEFICIARIS 
IMPORT 
(Máximo) 

ACTIVITAT SUBVENCIONABLE Aplicació F/E 

Bebès empadronats a Benifairó. 
Almenys un dels progenitors empadronats a 
Benifairó dels Valls com a mínim durant els 6 
mesos anteriors a la data de la vacunació i en el 
moment d'atorgament de la subvenció i que 
complisquen els requisits establits per 
Resolució d'Alcaldia. 

3.500 

Vacuna Prevenar. Dosi subministrada 
entre el 2 de desembre del 2011 i el 1 de 
desembre del 2012. 
Quantia: Quantitat a tant alçat a 
prorratejar entre els sol·licitants. Màxim 
100% de la despesa efectuada. 
Sol·licitud: abans del 14-12-2012. 

313.489.06 
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BENEFICIARIS 
IMPORT 
(Máximo) 

ACTIVITAT SUBVENCIONABLE Aplicació F/E 

Documentació a aportar: justificació de 
la despesa efectuada i, si és el cas, la 
documentació que s'exigisca per 
Resolució d'Alcaldia. 

Estudiants institut La Vall de Segó. 
Empadronats a Benifairó dels Valls com a 
mínim des de l'1 de gener del 2012 i en el 
moment d'atorgament de la subvenció i que 
complisquen els requisits establits per 
Resolució d'Alcaldia. 

3.647,48 

Llibres de text curs 12/13. 
Quantia: Quantitat a tant alçat a 
prorratejar entre els sol·licitants. Màxim 
100 euros sobre despesa efectuada, o en 
el cas que siga inferior, despesa 
efectuada. 
Sol·licitud: abans del 31 d'octubre del 
2012. 
Documentació a aportar: justificació de 
la despesa efectuada i, si és el cas, la 
documentació que s'exigisca per 
Resolució d'Alcaldia. 

324.489.07 

Estudiants escola pública “l'ermita”. 
Empadronats a Benifairó dels Valls com a 
mínim des de l'1 de gener del 2012 i en el 
moment d'atorgament de la subvenció i que 
complisquen els requisits establits per 
Resolució d'Alcaldia. 

3.600 

Llibres de text curs 12/13. 
Quantia: Quantitat a tant alçat a 
prorratejar entre els sol·licitants. Màxim 
100 euros sobre despesa efectuada, o en 
el cas que siga inferior, despesa 
efectuada. 
Sol·licitud: abans del 15 d'octubre del 
2012. 
Documentació a aportar: justificació de 
la despesa efectuada i, si és el cas, la 
documentació que s'exigisca per 
Resolució d'Alcaldia. 

324.489.01 

 
 

10.747,48   

 

Igualment es contempla en el pressupost en l'aplicació 324.489.05 4.000 euros que inclouen la subvenció 
concedida per este Ajuntament junt amb la Diputació Provincial de València, dins del programa la Dipu et 
beca. 

Quant al procediment de concessió, justificació de fons, caldrà ajustar-se al que preveu la Llei 38/2003, 
General de Subvencions. 

Les subvencions es podran atorgar directament per resolució d'alcaldia, sense necessitat de prèvia 
convocatòria. Efectuada convocatòria per resolució d'alcaldia, podrà adoptar els criteris i mètodes de 
valoració, establits en l'Orde 14/2011, de 21 de desembre de la Conselleria de Justícia». 

Vist l’informe d’Intervenció de data 21 de setembre del 2012. 

Atés el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, propose al Ple l’adopció del 
següent ACORD: 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la base 18a del pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 
2012: 

«BASE 18a. SUBVENCIONS. 

A l'efecte del que preveu l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es preveu 
l'atorgament de les subvencions que a continuació es relacionen: 

BENEFICIARI 
IMPORT 

(Máximo, €) 
ACTIVITAT SUBVENCIONABLE Aplicació F/E 

Associació de Jubilats i Pensionistes “El 600 Activitats pròpies de l'associació durant 232.489.00 
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BENEFICIARI 
IMPORT 

(Máximo, €) 
ACTIVITAT SUBVENCIONABLE Aplicació F/E 

Tabalet” 2012. Quantia fixa.  
Escola música 
"Joan Garcés" 

750 
Activitats pròpies de l'escola durant 
2012. Quantia fixa. 

334.489.08 

Col·legi públic l'Ermita 150 Viatge fi de curs 11/12. Quantia fixa. 324.489.02 

AMPA l'Ermita 800 
Activitats pròpies de l'associació Curs 
11/12. Quantia fixa.  

324.489.03 

Club Esportiu Benifairó dels Valls 3.000 Futbet 12. Quantia fixa. 341.489.09 
Parròquia Sant Gil 1.600 Col·laboració en festes populars 338.00.489.10 

TOTAL 6.900   

 

Així mateix, es preveu la concessió de les següents subvencions per raó d'interés social, d'acord amb el que 
preveu l'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, General de Subvencions: 

BENEFICIARIS 
IMPORT 
(Máximo) 

ACTIVITAT SUBVENCIONABLE Aplicació F/E 

Bebès empadronats a Benifairó. 
Almenys un dels progenitors empadronats a 
Benifairó dels Valls com a mínim durant els 6 
mesos anteriors a la data de la vacunació i en el 
moment d'atorgament de la subvenció i que 
complisquen els requisits establits per 
Resolució d'Alcaldia. 

3.500 

Vacuna Prevenar. Dosi subministrada 
entre el 2 de desembre del 2011 i el 1 de 
desembre del 2012. 
Quantia: Quantitat a tant alçat a 
prorratejar entre els sol·licitants. Màxim 
100% de la despesa efectuada. 
Sol·licitud: abans del 14-12-2012. 
Documentació a aportar: justificació de 
la despesa efectuada i, si és el cas, la 
documentació que s'exigisca per 
Resolució d'Alcaldia. 

313.489.06 

Estudiants institut La Vall de Segó. 
Empadronats a Benifairó dels Valls com a 
mínim des de l'1 de gener del 2012 i en el 
moment d'atorgament de la subvenció i que 
complisquen els requisits establits per 
Resolució d'Alcaldia. 

3.647,48 

Llibres de text curs 12/13. 
Quantia: Quantitat a tant alçat a 
prorratejar entre els sol·licitants. Màxim 
100 euros sobre despesa efectuada, o en 
el cas que siga inferior, despesa 
efectuada. 
Sol·licitud: abans del 31 d'octubre del 
2012. 
Documentació a aportar: justificació de 
la despesa efectuada i, si és el cas, la 
documentació que s'exigisca per 
Resolució d'Alcaldia. 

324.489.07 

Estudiants escola pública “l'ermita”. 
Empadronats a Benifairó dels Valls com a 
mínim des de l'1 de gener del 2012 i en el 
moment d'atorgament de la subvenció i que 
complisquen els requisits establits per 
Resolució d'Alcaldia. 

3.600 

Llibres de text curs 12/13. 
Quantia: Quantitat a tant alçat a 
prorratejar entre els sol·licitants. Màxim 
100 euros sobre despesa efectuada, o en 
el cas que siga inferior, despesa 
efectuada. 
Sol·licitud: abans del 15 d'octubre del 
2012. 
Documentació a aportar: justificació de 
la despesa efectuada i, si és el cas, la 
documentació que s'exigisca per 
Resolució d'Alcaldia. 

324.489.01 

 
 

10.747,48   

 

Igualment es contempla en el pressupost en l'aplicació 324.489.05 4.000 euros que inclouen la subvenció 
concedida per este Ajuntament junt amb la Diputació Provincial de València, dins del programa la Dipu et 
beca. 

Quant al procediment de concessió, justificació de fons, caldrà ajustar-se al que preveu la Llei 38/2003, 
General de Subvencions. 
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Les subvencions es podran atorgar directament per resolució d'alcaldia, sense necessitat de prèvia 
convocatòria. Efectuada convocatòria per resolució d'alcaldia, podrà adoptar els criteris i mètodes de 
valoració, establits en l'Orde 14/2011, de 21 de desembre de la Conselleria de Justícia». 

Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de 
reclamacions pels interessats. 

Tercer. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presente cap reclamació. 

Quart. Remetre una còpia a l’administració de l’Estat, així com, a la Comunitat Autònoma. 

Prèviament a la votació, el senyor alcalde justifica la modificació proposada de les bases que afecta als 
criteris per l’atorgament de subvencions en les distintes reclamacions rebudes, en el sentit que, si es 
tenien en compte criteris de renda per a la concessió de les subvencions es duplicaven les ajudes als 
perceptors de beques. 

El senyor Vea argumenta el seu vot a favor en que està d’acord amb els criteris que ara es modifiquen, 
però no amb els anteriors. En tot cas, planteja que de cara a l’any que bé l’Ajuntament s’ha de plantejar 
donar la subvenció a tots els alumnes de l’escola de l’Ermita, no únicament als empadronats, perquè el 
augment del nombre de matriculats beneficia l’escola.  

L’alcalde li contesta que dependrà de l’objectiu a aconseguir amb la subvenció. Si l’interés és beneficiar 
l’escola o els empadronats, perquè els no empadronats no aporten res als pressupostos municipals. 

Continua el senyor Vea al·legant que hi ha un buit perquè els empadronats de Faura matriculats al col·legi 
de l’Ermita no rebren subvenció de l’Ajuntament de Faura.  

Conclou el senyor Condomina que, en aquest cas, seria convenient que parlaren els dos alcaldes de Faura 
i Benifairó. 

80/12. EXP. 109/2012. PRESSUPOST. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L’EXERCICI 2011 

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

Vist el Compte General de l’exercici 2011, junt amb tota la seua documentació annexa a aquest, segons la 
legislació vigent. 

Vist l’informe d’Intervenció emés sobre ell, i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes emés en 
data 26 de juliol del 2012. 

Vist que en compliment de quant disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i l’article 119 de la Llei 8/2010, 
de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i una vegada que ha sigut 
degudament informada per la Comissió Especial de Comptes, es va exposar al públic per mitjà de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 16 d’agost del 2012, sense que 
s’hagen presentat reclamacions, inconvenients o observacions. 

De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2011. 
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Segon. Retre el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització del 
Tribunal de Comptes, tal com s’establix en l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

81/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A SOL·LICITAR EL PAGAMENT 
DEL DEUTE DE LA GENERALITAT AMB L’AJUNTAMENT 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista per a 
sol·licitar el pagament del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, 
aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament íntegre dels deutes amb els 
ajuntaments derivats d’acords i convenis que afecten el desenvolupament de competències municipals 
signats als darrers anys. En el cas que el pagament no puga ser immediat, demanem a la Generalitat que 
fixe el calendari per al pagament del deute, integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes 
dependents. 

Segon. Donar trasllat de la present resolució al president de la Generalitat Valenciana, al president de les 
Corts Valencianes i als síndics dels grups polítics. 

Abans de la seua aprovació, el senyor Condomina apunta que agrairia que aquest tipus de mocions es 
presentaren d’una manera conjunta. 

L’alcalde assumeix el compromís que abans d’incloure les mocions a l’Ordre del dia les traslladarà a la 
resta de grups per si volen adherir-se. 

82/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE L’AUTOGOVERN I 
L’ESTAT DEL BENESTAR. 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del dia la moció del grup municipal socialista en defensa de 
l’autogovern i l’estat del benestar, l’Ajuntament Ple, per 4 vots en contra corresponents als representants 
del grup popular i al regidor del grup esquerra, i 3 a favor de l’Alcaldia i els regidors del grup socialista 
rebutja la moció presentada. 

El senyor Vea explica el seu vot en contra en que està desfasada, ja que el moment de l’autonomia ha 
passat i és el moment que els valencians agarren el control dels seus recursos i de les seues decisions. 

El senyor alcalde li contesta que el fet de consolidar l’autonomia en l’estat del benestar és avançar de cara 
al futur, i no el que s’està fent ara.  

83/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DE L’ANUNCI DEL 
GOVERN D’ESPANYA DE REFORMAR LA LLEI 2/2012 DE SALUT SEXUAL I 
REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista amb motiu 
de l’anunci del govern d’Espanya de reformar la Llei 2/2012 de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció 
Voluntària de l’Embaràs, l’Ajuntament Ple, per 4 vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, els regidors del 
grup socialista i el regidor del grup esquerra, i l’abstenció dels 3 regidors del grup popular, aprova la 
moció presentada i acorda: 

Primer. Aquest Ajuntament s’uneix al manifest «Decidir ens fa lliures» elaborat per la Plataforma Estatal 
en Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius que agrupa més de 140 organitzacions socials i de dones. I 
promourà activament, a través dels mitjans de comunicació locals i amb activitats, la seua difusió. 
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Segon. Exigeix al Govern de la Nació el manteniment de la Llei 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i 
Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, així com la garantia que les dones puguen 
exercir el seu dret a la interrupció voluntària de l’embaràs. 

El senyor Condomina aclareix que es tracta d’un anunci, que la llei encara no està feta. 

84/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA EN DEFENSA DELS DRETS DE LES 
DONES A DECIDIR SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS I PELS 
SEUS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra en defensa 
dels drets de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs i pels seus drets sexuals i 
reproductius, l’Ajuntament Ple, per 4 vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, els regidors del grup 
socialista i el regidor del grup esquerra, i l’abstenció dels 3 regidors del grup popular, aprova la moció 
presentada i acorda: 

Primer. Instar el Ministeri de Justícia a la no modificació de la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i 
Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs. 

Segon. Demanar la despenalització de l’avortament voluntari que a dia d’avui continua tipificada dins del 
Codi Penal. 

Tercer. Crear un pla d’educació sexual que siga obligatori per a totes les institucions educatives 
finançades amb diners públics.  

Quart. Sol·licitar la reducció de l’IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de prevenció dels 
embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.  

Cinqué. Fer arribar aquest acord al Ministeri de Justícia, a la Presidència del Congrés dels Diputats i a tots 
els grups polítics del Congrés de Diputats. 

El senyor Condomina reprodueix les argumentacions expressades en l’anterior moció. 

El senyor alcalde destaca que aquesta moció està en la mateixa línea que l’anterior, però deixa constància 
que per part del grup municipal d’esquerra no l’ha volgut presentar conjunta, encara que en la seua opinió 
haguera sigut millor. 

85/12. PRECS I PREGUNTES. 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, comença el senyor Condomina expressant la seua 
voluntat de col·laboració amb la gestió municipal, i no únicament repartint coets. Amb col·laboració es 
podria ajudar a identificar els camins municipals i, d’aquesta manera evitar, com ha passat, que es netegen 
camins que estan al terme municipal de Sagunt. També es podria ajudar a organitzar la neteja de séquies, 
ja que enguany la brutícia de les sèquies s’ha abocat dins dels horts i els propietaris es queixen. L’alcalde 
aprofita l’ocasió per a agrair públicament la col·laboració dels regidors del partit popular en determinats 
actes de les festes. 

El senyor Condomina deixa constància igualment que hi ha determinats llocs en els barrancs que estan 
plens d’enderrocs. L’alcalde li contesta que tots els dies estan pegant voltes. 

Així mateix, el senyor Condomina expressa la seua preocupació davant els robatoris existents per la zona, 
tant a l’horta com dins del poble, i comunica que ha parlat del tema amb la Guàrdia Civil. El senyor 
alcalde li contesta que la vigilància municipal per les nits és inviable econòmicament i que el projecte de 
policia integrada amb altres pobles està paralitzat, esperant a vore com queden les competències 
municipals. 
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Quant a la neteja d’una parcel·la al polígon industrial, el senyor Condomina pregunta per la seua 
propietat. El senyor alcalde li contesta que és municipal, que la intenció és llevar els arbres per netejar la 
parcel·la i evitar que la gent aboque residus il·legalment, però el pressupost és car. 

A continuació la senyora Aguilar es queixa de l’estat de determinats patis de la plaça 9 d’Octubre. 
L’alcalde contesta que la normativa municipal exigeix el seu tancament, però aclarix que no s’està exigint 
davant la situació econòmica en la qual es troba la gent. El senyor Condomina demana que, almenys se 
n’exigisca la neteja. L’alcalde li contesta que es vol fer de manera conjunta amb els horts. 

El senyor Condomina pregunta per la constitució del Consell Agrari. L’alcalde li contesta que està en fase 
de trasllat per nomenar representants. 

Per últim el senyor Condomina es queixa que en festes es tapen tots els senyals de trànsit i això causa 
problemes, que s’hauria de planificar els que es tapen i els que no. L’alcalde contesta que s’estudiarà 
perquè es planifique pels auxiliars de Policia Local. 

Tot seguit, el senyor Vea pregunta si hi ha planificació sobre les necessitats que tindrà l’escola el proper 
curs, que augmenten respecte del present. L’alcalde li contesta que l’Ajuntament enguany havia actuat 
davant una situació urgent i inajornable, però que en primer lloc s’ha de pronunciar la Conselleria que és 
la responsable i, en última instància, actuarà l’Ajuntament. Que si l’Ajuntament s’avança, la Conselleria 
no farà res. El senyor Condomina demana que si s’ha de fer que no s’espere a última hora. 

Respecte del Palau Vives de Canyamàs, el senyor Vea fa referència a una notícia publicada en premsa 
sobre la sol·licitud d’ajudes per consolidar el Palau. Pregunta en què fase es troba. Així mateix reivindica 
la labor d’esquerra en defensa del Palau, la presentació d’esmenes als pressupostos generals de l’Estat i 
reitera que el PPOS del 2013 es podria haver dedicat al Palau i no als torils. L’alcalde li contesta que per 
rehabilitar el Palau es necessitarien PPOS almenys de 3 anys. Manifesta que ell també ha traslladat 
reivindicacions al seu grup parlamentari, encara que no es presentà cap esmena als pressupostos generals. 
S’han demanat ajudes especials a la Diputació. A més a més, s’està intentant fer un estudi arqueològic. 

Continuant, pregunta el senyor Vea quan eixirà El Tabalet. L’alcalde li contesta que dos vegades a l’any, 
que com ha eixit ara en estiu, que el següent eixirà a principis d’any. El senyor Vea expressa la seua 
sorpresa perquè no tenia constància de la seua publicació, que estava esperant una reunió prèvia, que 
ningú li ha avisat de la publicació i que, damunt, no ha vist cap exemplar pel poble. 

Respecte del tema del «metre cúbic» pregunta quina és la normativa que obliga  l’Ajuntament a canviar 
d’un subministrament subterrani a un superficial. L’alcalde contesta que preguntarà als tècnics i li farà 
arribar la normativa. En tot cas assenyala que la posada en marxa del «metre cúbic» és interessant per la 
qualitat de l’aigua en condicions econòmiques adequades i anuncia que l’actualització de tarifes es farà 
encara que no es posara en marxa el «metre cúbic».  

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.35 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 


