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

MINUTA NÚM. 03/2013 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
28 DE MARÇ DEL 2013 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de Benifairó 
de les Valls, a les vint hores i trenta minuts del dia 
28 de març del 2013, 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 la sessió ordinària del Ple en primera 
convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, es van adoptar els 
acords següents: 

23/13. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 28 de febrer del 2013, adjuntada a 
la convocatòria, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

24/13. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
Vista la relació de les resolucions aprovades per 
l’Alcaldia des del 23 de febrer fins al 22 de març del 
2013, el Ple se’n dóna per assabentat 

 

25/13. EXP. 32/2013. PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SENYORA Ma LUZ 
GUILLEM LLOPIS 

El Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent, 

Vist que per acord del Ple de 28 de febrer del 2013 es va acordar la presa de coneixement de la renúncia 
voluntària de la Sra. Andrea López Diego al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls per 
motius personals, 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 

Vist que s’ha remés a la Junta Electoral Central una sol·licitud d'enviament de les credencials de la Sra. Ma Luz 
Guillem Llopis, següent en la llista de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig del 2011, i que estes 
credencials s’han rebut en l'Ajuntament el dia 15 de març del 2013, amb núm. d'entrada 154 del Registre General 
de l'Ajuntament, i s’han entregat a la interessada amb data 20 de març del 2013. 

Vist que consta acreditada en l'expedient la formulació de les declaracions d'interessos que preceptuen l’article 
75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

Per tot això, el Ple 

ACORDA 

Acceptar la presa de possessió de la Sra. Ma Luz Guillem Llopis del càrrec de regidora de l'Ajuntament de 
Benifairó de les Valls en substitució de la Sra. Andrea López Diego, després de la renúncia voluntària d'aquesta. 

I per a això i complint amb el procediment legalment establit, el senyor alcalde invita la Sra. Ma Luz Guillem Llopis 
a posar-se dreta i procedeix a continuació a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa: «Jureu o 
Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de 
l'Ajuntament de Benifairó dels Valls amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana?»  



b Val ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 
 

 

 
Página 2 de 4 

 

Havent pres possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls prèvia promesa del càrrec, 
la Sra. Ma Luz Guillem Llopis s'incorpora a la sessió plenària. 

26/13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL TANCAMENT D'OFICINES 
BANCÀRIES 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista sobre el tancament 
d’oficines bancàries, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Instar el Ministeri d'Economia i a la Generalitat Valenciana a què, al seu torn, insten les entitats financeres 
que hagen dut a terme estes mesures o pretenguen fer-ho, i de manera contundent a aquelles que han rebut 
ajudes públiques, a establir les mesures oportunes perquè garantisquen uns serveis bancaris mínims, suficients i 
dignes a tot el territori. 

Segon. Instar la Diputació Provincial que s'implique activament en la recerca de solucions, perquè cap municipi, i 
especialment els més menuts, quede sense uns mínims serveis. 

Tercer. Exigir també a les mateixes entitats financeres que atenguen les peticions dels representants municipals i 
de la societat civil de les localitats afectades, per a la recerca de solucions. 

El senyor Vea manifesta la seua posició a favor de la moció, però recorda que les entitats que han rebut ajudes 
públiques s’han compromés a fer determinats retalls.  

27/13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA EN DEFENSA DELS BOSCOS 
VALENCIANS 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal Esquerra en defensa dels 
boscos valencians l’Ajuntament en Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, els regidors del Grup 
Socialista i el regidor del Grup Esquerra, i l’abstenció dels 5 regidors del Grup Popular, aprova la moció 
presentada i acorda: 

Primer. Exigir a la Conselleria de Medi Ambient que paralitze qualsevol projecte de privatització dels boscos 
valencians, venda de fusta cremada o eliminació de gran part de la coberta vegetal valenciana per a cremar-la, 
amb la coartada del seu ús per a biomassa.  

Segon. Exigir a l’administració una gestió que siga de veres sostenible, que salvaguarde el valors naturals i que 
no els venga a baix preu al pitjor postor. 

Tercer. Instar la consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, a abandonar immediatament 
els seu càrrec, si no és capaç de portar endavant aquesta gestió responsable del territori. 

Quart. Fer arribar aquests acords a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

El senyor Condomina explica el sentit del seu vot argumentant que el seu grup està d’acord amb el fons de la 
moció, és a dir, amb la conservació del bosc i la muntanya. No obstant això, considera la moció molt exagerada 
per demanar la dimissió de la consellera i al·legar que amb la seua gestió està destruint el bosc. 

El senyor Vea contesta que en la seua opinió la consellera actua amb coneixement de causa, per la qual cosa si 
porta endavant les polítiques descrites, ha de dimitir. 

El senyor alcalde, en línea amb el debat generat, considera que cadascú ha de ser responsable dels seus actes.  

28/13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER L’ENREGISTRAMENT DELS 
PLENARIS MUNICIPALS 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra per l’enregistrament 
dels plenaris municipals, l’Ajuntament en Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del Grup 
Socialista i el regidor del Grup Esquerra, i l’abstenció dels 5 regidors del Grup Popular, aprova la moció 
presentada i acorda: 

Primer. Que el Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls acorde l’enregistrament complet dels plenaris a partir 
d’aquest moment. 
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Segon. Que l’Ajuntament de Benifairó de les Valls busque el mecanisme més adient per a l’enregistrament i 
posada a disposició dels veïns i veïnes de Benifairó dels plenaris municipals. 

El senyor alcalde afirma estar a favor de la moció perquè implica més transparència. En aquest sentit es 
compromet a contactar amb personal especialitzat i fer un estudi de viabilitat econòmica. 

El senyor Soriano, recolzat pel senyor Condomina, declara que està d’acord amb el augment de transparència 
que la mesura implica, però considera que no detecta interès especial per part de la ciutadania en això, com es 
demostra pel fet de la escassa afluència de públic als plens municipals. 

El senyor Chordà al·lega que en tot cas és un testimoni més. 

29/13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE 
BENIFAIRÓ DE LES VALLS SE SUME A LA CELEBRACIÓ DE L’«ANY ESTELLÉS» I DE L’«ANY ESPRIU» 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel Grup municipal Esquerra perquè l’Ajuntament 
de Benifairó de les Valls se sume a la celebració de l’«Any Estellés» i de l’«Any Espriu» l’Ajuntament en Ple, per 6 
vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el regidor del grup esquerra, i l’abstenció 
dels 5 regidors del grup popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Reconèixer l’obra literària i personal dels poetes Vicent Andrés Estellés i Salvador Espriu atorgant-los el 
nom de sengles carrers al nostre municipi en el moment que n’hi haja disponibles . 

Segon. Que l’Ajuntament de Benifairó de les Valls faça un reconeixement a les figures dels dos escriptors, 
sumant-se públicament als actes de celebració. 

Tercer. Organitzar un recital poètic dedicat als dos poetes. 

Quart. Programar qualssevol altres activitats al nostre poble, com ara conferències d’especialistes, col·loquis o 
exposicions, per tal de divulgar les figures de dos dels principals referents de la poesia contemporània en llengua 
catalana. 

El senyor Vea, afegeix que els recitals poètics es podrien integrar dins de la programació dels Divendres de 
Música i Poesia. 

El senyor alcalde afirma estar a favor de la moció presentada perquè suposa un homenatge a la cultura pròpia. 

Per la seua part el senyor Chordà constata que tot el que es puga fer i organitzar en aquest sentit es farà. 

30/13. PRECS I PREGUNTES 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Vea, amb l’aprovació del senyor Condomina, critica la 
mesura adoptada per l’equip de govern consistent en haver de pagar per la utilització del Pla de l’Era durant les 
Pasqües. En concret afirma no estar d’acord amb la fixació d’una doble quota, per als de Benifairó i per als de 
fora i, en segon lloc, perquè en la seua opinió si s’ha de regular la utilització de les instal·lacions considera que el 
sistema hauria de ser no un pagament, sinó una fiança. Pregunta així mateix qui serà la persona responsable de 
mantindre l’ordre eixe dia perquè previsiblement es produiran situacions complicades. 

El senyor Chordà corregeix el senyor Vea indicant que als empadronats en Benifairó se’ls cobra una quantitat 
simbòlica per garantir la serietat de les reserves efectuades i que una vegada passades les Pasqües i comprovat 
l’estat de les instal·lacions se’ls tornaran els diners. Informa que ell serà la persona responsable. El senyor Vea 
contesta que això ha sigut una decisió pressa a posteriori. 

Per la seua part el senyor alcalde justifica la decisió adoptada en primer lloc en evitar les aglomeracions a 
primera hora del matí i en segon lloc, quant a la diferenciació entre empadronats i no empadronats en que és una 
demanda popular i que tractant-se d’un servici municipal els veïns del poble no han d’assumir un doble cost. 

Pel que fa a la quota a cobrar als no empadronats el senyor Chordà la justifica en una col·laboració en les 
despeses extres que es generen en l’organització del dispositiu especial de Pasqües. 

Conclou el senyor Vea afirmant que no li pareix una mesura justa amb els no empadronats. 

A continuació el senyor Condomina pregunta sobre la sol·licitud de nomenament de cronista oficial de Benifairó 
de les Valls presentada a l’ajuntament el 15 de març. L’alcalde li contesta que l’equip de govern considera 
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interessant tindre un cronista oficial i està treballant en el tema uns quants mesos per definir el perfil adequat. En 
tot cas anuncia que abans de prendre decisions es parlarà amb els altres grups municipals. 

Tot seguit el senyor Condomina pregunta quan es reunirà el Consell Agrari. El senyor alcalde li contesta que la 
convocatòria es farà després de Pasqües però que la del Consell Escolar Municipal es retardarà per la 
complicació del procés. 

Per últim, el senyor Vea pregunta per l’empresa de neteja. El senyor alcalde li contesta que l’ajuntament havia fet 
una llista de persones interessades que havia facilitat a l’empresa. Que actualment l’empresa està en fase de 
selecció del personal a contractar i que els seleccionats seran persones amb algun tipus de minusvalidesa i en la 
mesura que això siga possible, de Benifairó. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, la presidenta tanca la sessió, a les vint-i-una hores i vint minuts del dia 
referit. De tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora 
 
Maria de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau 
L’alcalde 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


