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

MINUTA NÚM. 04/2013 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
25 D’ABRIL DEL 2013 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de Benifairó 
de les Valls, a les vint hores i trenta minuts del dia 
25 d’abril 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: 

31/13. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 28 de març del 2013, adjuntada a 
la convocatòria, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 

32/13. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 23 de març del 2013 fins al 19 d’abril del 2013, 
el Ple se’n dóna per assabentat. 

En relació amb les resolucions d’alcaldia per les quals s’aproven les memòries valorades i es sol·liciten les ajudes 
concedides en el marc de col·laboració SPEE-entitats locals, el senyor Vea pregunta la raó de fer 3 fases. 
L’alcalde explica que allò es degut als condicionaments de la subvenció, que únicament permeten contractes d’un 
mes. Sobre eixa base les memòries s’han elaborat partint de l’experiència de l’any anterior i les necessitats 
existents, agrupant més crèdit en setembre per esgotar la quantia total de la subvenció. 

A continuació el senyor Vea sol·licita informació sobre el Programa Provincial per l’Ocupació Hotelera i el Turisme 
Social per al 2013. L’alcalde li contesta que és una línia d’ajudes dirigides a jubilats, que s’havia obert un període 
d’informació pública i per resolució d’alcaldia es traslladà a la Diputació Provincial de València la gent que s’hi 
havia inscrit. 

33/13. EXP. 126/2011. COMUNICACIÓ DESIGNACIÓ PORTAVEU GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

El Ple es dóna per assabentat de la designació com a portaveu del Grup Socialista del senyor Vicent Chordà 
Guillem, en substitució de la senyora Andrea López Diego. 

34/13. EXP. 271/2012. PPOS 12. ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR 

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

Havent donat compte de les noves Directrius per a la Gestió de Plans Provincials d'Obres i Servicis, aprovades 
pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua sessió de 19 de febrer del 2013, i que s'apliquen a la gestió del 
PPOS de 2013, i més en concret, LA DELEGACIÓ en els Municipis de la província de la contractació de les 
obres, amb l'obligació que els Ajuntaments facen constar expressament l'acceptació d'esta delegació per acord 
plenari municipal. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra “Renovació de la instal·lació Elèctrica del CEIP 
L'Ermita ”, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Acceptar la delegació en este Municipi per a contractar l'obra esmentada anteriorment. 
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Segon. Comprometre's a l'exacte compliment de les Directrius que s’esmenten, en el procés d'execució de les 
obres. 
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35/13. EXP. 17/2013. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012 

Vista la Resolució d’Alcaldia de data 18 d’abril del 2013 relativa a la liquidació del pressupost del 2012, que es 
reprodueix a continuació, el Ple se’n dóna per assabentat. 

«RESOLUCIÓ D’ ALCALDIA  
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 

Vist l’expedient 17/2013 relatiu a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2012, de la qual es desprenen els 
següents resultats: 

1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.  

 L'any 2012 els drets pendents de cobrament ascendixen a 889.910,78 €. 

 L'any 2012 les obligacions pendents de pagament ascendien a 196.131,46 €. 

2. Resultat pressupostari de l'exercici: 

 

3. Romanents de crèdit. Els romanents de crèdit ascendixen a 179.733,33 €. 

4. Romanent de Tresoreria: 

 

Atés que amb data 18 d’abril es va emetre informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i informe d’intervenció, de conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, en els quals s’informa favorablement la liquidació del pressupost de l'exercici 2012 i que 
complix l’objectiu d'estabilitat pressupostària.  

Considerant el que disposen els articles 163, 191, 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d’ abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat 
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Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, i resta de normativa que desenvolupa i complementa 
l’anterior. 

RESOLC 

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost general de 2012. 

Segon. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebre, d’acord amb el que 
estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril. 

Tercer. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació d’Hisenda 
com de la Comunitat Autònoma». 

36/13. EXP. 17/2013. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE AVALUACIÓ 
DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE LA DESPESA I 
DEL LÍMIT DE DEUTE AMB MOTIU DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 
DE L'ANY 2012. 

Vist l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, en relació amb la liquidació del 
pressupost del 2012 que consta a l’expedient, el Ple se’n dóna per assabentat. 

37/13. EXP. 126/2011. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS CEIP L'ERMITA 

L’Ajuntament 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 4 regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’acord del Plenari de data 7 de juliol de 2011 sobre nomenament de representants d’aquesta corporació en 
el Consell Escolar del col·legi públic l’Ermita, els membres següents: 

 Titular: Andrea López Diego, regidora. 

 Suplent: Luís Alan Albiach Forner, regidor. 

Vist que en sessió de data 28 de març del 2013 el Ple d’aquest Ajuntament ha acceptat la presa de possessió de 
la Sra. M. Luz Guillem Llopis del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls en substitució de la 
Sra. Andrea López Diego. 

En virtut de l’anterior,el Ple, 

ACORDA 

Designar com a representants d'aquesta Corporació en el Consell Escolar del col·legi públic l’Ermita, els 
membres següents: 

 Titular: M. Luz Guillem Llopis, regidora. 

 Suplent: Luís Alan Albiach Forner, regidor. 

38/13. EXP. 87/2013. UE-5. RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ PAI UE-5. INCOACIÓ 

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

Resultant que el Ple de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls, en sessió celebrada el dia 30 de desembre de l'any 
2005, va acordar aprovar, amb caràcter provisional, el Programa d'Actuació Integrada corresponent a la Unitat 
d'Execució de sòl urbà "UE-5" de Benifairó de les Valls, adjudicant la condició d'Urbanitzador a la mercantil 
"CONSTRUCCIONES POSCA S.L." Este acord plenari va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
València el dia 25 de febrer de l'any 2006 (BOP núm. 48). 

Resultant que la Conselleria de Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, el dia 22 de maig de l'any 
2006, va expedir la Cèdula d'Urbanització (EXPTE. AA/AO/fb 20050836) de la Unitat d'Execució de sòl urbà "UE-
5" de Benifairó de les Valls i va remetre, degudament segellats, Cèdula i Pla relatiu a l'esmentat document.  

Posteriorment, l'Ajuntament de Benifairó de les Valls, per Resolució d'Alcaldia de data 28 de novembre de l'any 
2006, va resoldre aprovar el Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució de sòl urbà "UE-5" de Benifairó de 
les Valls. Esta resolució va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el dia 5 de març de l'any 
2007 (DOCV núm. 5.463). 
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Resultant que el dia 21 de juliol de l'any 2006 va ser subscrit el Contracte Urbanístic Regulador de les Relacions 
entre l'Ajuntament de Benifairó de les Valls i la mercantil "CONSTRUCCIONES POSCA S.L.", com a Urbanitzador 
de la Unitat d'Execució de sòl urbà "UE-5" de Benifairó de les Valls. 

Resultant que Francisco J. Ávila Fernández, arquitecte municipal de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls, va 
emetre informes tècnics de data 8 d'abril de l'any 2011 i 19 de gener de l'any 2012, en virtut dels quals posava de 
manifest la paralització de les obres d'urbanització de la Unitat d'Execució de sòl urbà "UE-5" de Benifairó de les 
Valls. 

Resultant que l'estipulació “SEGUNDA. COMPROMISOS DEL URBANIZADOR”, apartat “2.6 Plazos de 
ejecución”, subapartat “b) Ejecución de las obras de urbanización”, del contracte urbanístic de data 21 de juliol de 
l'any 2006, assenyalava:  

«De conformidad con el apartado cuarto del acuerdo de aprobación del Programa, y conforme al Informe 
del Arquitecto Municipal, las obras de urbanización se ejecutarán en el plazo máximo de doce meses a 
partir de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, en virtud del cual el Ayuntamiento 
obtendrá la disponibilidad de los terrenos destinados a vía pública y restante suelo dotacional, sin 
perjuicio de la posible demora en la obtención de suelos, en su ocupación o en la expropiación, por 
causa no imputable al Urbanizador.  

El momento a partir del cual se computa el plazo citado será el de ocupación real de los citados 
terrenos». 

Resultant que el Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució de sòl urbà "UE-5" de Benifairó de les Valls, 
com s'ha indicat anteriorment, va ser aprovat per Resolució d'Alcaldia de data 28 de novembre de l'any 2006. 
Després de la preceptiva inscripció registral d'este instrument de gestió urbanística i la posterior ocupació dels 
terrenys inclosos dins de l'àmbit de l'esmentada unitat d'execució, es van iniciar les obres d'urbanització del 
programa de referència. 

El termini de dotze mesos per a executar les obres d'urbanització de la Unitat d'Execució de sòl urbà "UE-5" de 
Benifairó de les Valls, està àmpliament complit i, no obstant això, la mercantil "CONSTRUCCIONES POSCA 
S.L.", en data de hui, encara no ha conclòs les obres d'urbanització de la referida unitat d'execució, incomplint, 
per tant, els terminis de finalització de les esmentades obres. 

Resultant que amb data 19 d'abril de l'any 2013 la Secretaria municipal ha emés l'informe requerit per l'article 
342.2 apartat c) del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i 
Gestió Territorial i Urbanística (d'ara en avant ROGTU) . 

Considerant que l'article 143.2 d) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana (d'ara en avant LUV), assenyala:  

«2.- Seran causes de resolució de l'adjudicació del Programa, (...) , les següents:  

d) La caducitat del Programa per transcurs del termini total per a executar-lo i, si és el cas, la pròrroga». 

Considerant que així mateix resulten d'aplicació l'article 143.4 LUV i l'article 342.2 ROGTU. Concretament, l'article 
143.4 apartat d) LUV indica: 

«e) També podrà acordar-se la directa intervenció gestora de l'administració per a la prossecució 
provisional del Programa mentre es resol sobre la seua resolució i, si és el cas, nova adjudicació». 

Per tot el que s’exposa ací, el Ple 

ACORDA 

Primer. INCOAR l'expedient administratiu per a la resolució de l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada 
corresponent a la Unitat d'Execució de sòl urbà "UE-5" de Benifairó de les Valls, concedida a la mercantil 
"CONSTRUCCIONES POSCA S.L.", per la caducitat del termini per a executar les obres d'urbanització 
corresponents a l'esmentat programa. 

Segon. Acordar, de conformitat amb l'article 143.4 apartat d) LUV, la directa intervenció gestora de l'Ajuntament 
de Benifairó de les Valls per a la prossecució provisional del Programa mentre es resol sobre la seua resolució, 
amb l'objectiu de finalitzar el projecte de línia mixta de mitjana tensió en l'àmbit de la Unitat d'Execució de sòl urbà 
"UE-5" de Benifairó de les Valls i garantir el subministrament elèctric de les 25 vivendes construïdes en l'esmentat 
àmbit. 
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Tercer. Sol·licitar al Senyor Francisco J. Ávila Fernández, arquitecte municipal de l'Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, l'emissió, en el termini de VINT DIES, de l'informe previst en l'article 342.2 apartat c) ROGTU. 

Una vegada emés este informe tècnic, es procedirà a realitzar els següents tràmits administratius:  

3.1. Concedir, de conformitat amb l'article 342.2 apartat a) ROGTU, tràmit d’AUDIÈNCIA a la mercantil 
"CONSTRUCCIONES POSCA S.L.", perquè durant un termini de QUINZE DIES NATURALS puga formular 
al·legacions i presentar els documents i justificacions que estime pertinents. 

3.2. Sol·licitar, de conformitat amb l'article 143.4 L.U.V. i l'article 342.2 apartat d) ROGTU, dictamen o informe 
favorable a la Comissió del Territori i del Paisatge de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 
amb caràcter previ a declarar la resolució de l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada corresponent a la 
Unitat d'Execució de sòl urbà "UE-5" de Benifairó de les Valls, concedida a la mercantil "CONSTRUCCIONES 
POSCA S.L.", per la caducitat del termini per a executar les obres d'urbanització corresponents a l'esmentat 
programa. 

Quart. Notificar el present acord plenari a la mercantil "CONSTRUCCIONES POSCA S.L.", als propietaris de 
parcel·les i qualssevol altres interessats en l'expedient de referència, als efectes oportuns. 

39/13. EXP. 86/2013. CESSIÓ D’ÚS PLA DE L’ERA. CEGAS 

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

Vist l'expedient per a la instal·lació per part de la mercantil "GAS NATURAL-CEGAS, S.A." de l'armari i elements 
auxiliars (ERM) a l’espai municipal d’esbarjo públic “Pla de l’Era”de Benifairó de les Valls, en la ubicació indicada 
en el següent plànol: 

 

Resultant que este Ajuntament és propietari dels referits terrenys, que tenen la consideració de béns de domini 
públic (sòl dotacional públic). 

Considerant que la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, declara d'utilitat pública les 
instal·lacions destinades al subministrament de gasos combustibles per canalització, donat el subministrament 
essencial per a la nostra societat que es presta mitjançant aquelles. 

Considerant l'article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions, en relació 
amb l'article 137.4 apartat d) del mateix text legal, que autoritza l'atorgament directe de concessions a aquelles 
instal·lacions necessàries per a complir una funció de servici públic, com en el present cas ho són les 
instal·lacions destinades al subministrament de gasos combustibles per canalització. 

Vist l'article 87.4 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les 
Entitats Locals, que establix el tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies. 

Vist l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pel qual s'establixen les 
competències del Ple de la Corporació.  

En virtut de l’anterior, el Ple 
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ACORDA 

Primer. Cedir a "GAS NATURAL-CEGAS, S.A. l'ús temporal dels terrenys necessaris per a la ubicació i posterior 
construcció de l'armari i elements auxiliars (ERM) a l’espai públic municipal d’esbarjo “Pla de l’Era”de Benifairó de 
les Valls, en la ubicació indicada en el següent plànol: 

 

 

La dita cessió en el seu exercici s'ajustarà a les regles següents:  

- S'exercitarà per "GAS NATURAL-CEGAS, S.A." per a la posada en marxa de l'armari i elements auxiliars 
(ERM), més, si és el cas, la servitud de pas corresponent, segons el que establix la normativa vigent que 
siga aplicable. 

- S'extingirà automàticament si cessa la distribució de gas mitjançant les instal·lacions allí establides, i en 
tot cas el termini màxim serà de 75 anys.  

Segon. Sotmetre el present acord plenari a informació pública durant un termini de trenta dies, per mitjà de la 
publicació del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de Província de València, perquè pels interessats puguen 
formular-hi al·legacions. El present acord plenari s'entendrà directament elevat a definitiu si durant l'esmentat 
termini d'informació al públic no s’hi presenten al·legacions. 

Tercer. Facultar el Sr. alcalde per a la firma dels documents siguen necessaris per a l'execució del present acord. 

40/13. EXP. 105/2013. PRESSUPOST. MC 06-13 TCP 

L’alcaldia presenta una moció per urgència per aprovar la modificació de crèdits MC 06-13 TCP , d’acord amb el 
que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència per tractar-se d’una modificació 
per a dotar de crèdit el pla d’ocupació municipal, per unanimitat dels assistents es vota l’escaiença del seu debat. 

Una vegada explicada per l’alcalde, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistentes, aprova la moció presentada 
i acorda: 

Davant de l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, per a les quals el crèdit 
consignat en el vigent Pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i atés que cal efectuar 
transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a distint grup de 
funció (actualment àrea de despesa). 

Vist l'informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir, vista la Memòria 
d'Alcaldia i els informes d'Intervenció relatius a la modificació pressupostària que ara es tramita i el compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, com també el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, tots ells de data 
25 d’abril del 2013. 

De conformitat amb el que disposa l’article 179 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, propose al Ple l’adopció del següent 
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ACORD 

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 06-13 TCP, amb la modalitat de transferència de 
crèdits entre aplicacions de distint grup de funció (actualment àrea de despesa), d'acord al detall següent: 

A) ALTES en aplicacions de despeses 

Aplicació Denominació Euros 

      

933.681.00   Gestión del patrimonio. Terrenos y bienes naturales 3.000,00 

  Vallado solar municipal   

342.00.623.00   Inst. deportivas.  Inversión nueva. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 
1.582,08 

  Extras presupuesto inicial LUZ CAMPO DE FÚTBOL   

TOTAL 4.582,08 

B) BAIXES en aplicacions de despeses 

Aplicació Denominació Euros 

169.227.00   Otros serv. bienestar comunitario. Limpieza y aseo. 3.000,00 

165.633.00  
Alumbrado público. Inversión de reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas 
y utillaje. 

1.582,08 

TOTAL 4.582,08 

 

Segon. Exposar este expedient al públic per mitjà d'anunci inserit en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat 
termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a 
resoldre-les. 

A este respecte, el senyor Vea es queixa que si bé en un ple anterior s’havia acordat que l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls redactara i aprovara, de manera consensuada amb tots els grups polítics un Pla d’Ocupació 
Local, lamenta haver sabut per la premsa que ja s’està treballant en l’elaboració d’eixe pla. L’alcalde li respon que 
la creació del pla d’ocupació ja estava acordada i el que s’havia deixat pendent era l’estudi econòmic. En tot cas 
la seua elaboració es farà de manera consensuada.  

41/13. PRECS I PREGUNTES 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Vea pregunta quin destí tindran les beques del 
programa “La Dipu et beca”. L’alcalde li respon que inicialment hi ha previstes 8 beques d’un mes: 4 per a 
l’Escola d’Estiu, 3 per a l’Ajuntament i una beca per al consultori mèdic. 

A continuació el senyor Soriano intervé per a recalcar que continua el problema dels gossos en la plaça del 
metge. L’alcalde li respon que s’està fent un seguiment especial de la situació i la informació que tenia és que la 
situació estava controlada. 

Tot seguit el Senyor Vea recorda que encara no se li ha facilitat còpia de la normativa europea que en teoria 
obliga a canviar d’un subministrament d’aigua subterrània a un de superficial. A més a més, assabentat per la 
premsa que els pròxims mesos Benifairó es connectarà al “metre cúbic”, demana que es pose en marxa un 
procés d’informació i participació ciutdadana. 

L’alcalde li respon que no li ha facilitat còpia de la normativa perquè l’ha demanada i encara no li l’han feta 
arribar. A continuació explica les raons de connexió al metre cúbic. La primera raó és l’obligació de 
subministrament d’aigua superficial si és possible, front al subministrament subterrani. En segon lloc, perquè 
l’aigua que actualment s’està subministrant no és potable i l’alternativa, la font d’osmosi, és cada dia una 
alternativa més cara per estar subministrant a veïns d’altres pobles. En tercer lloc, perquè el preu de l’aigua del 
metre cúbic no és especialment més cara que el cost de prestació del servici d’abastiment actual. Per últim 
assenyala que, segons el Conveni firmat amb el Consorci d’aigües, és probable que es tinga l’obligació de pagar 
pels drets de consum, encara que no s’estiga connectat o no es consumisca. 
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Sobre el tema de la informació i participació ciutdadana respon que es pot obrir un debat, però recorda que és un 
tema que s’havia parlat en la reunió dels pressupostos. El senyor Chordà, per la seua part, recorda igualmetne 
que a la gent ja se l’havia informada. 

El senyor Vea ressalta que no en discutix les raons, sinó que el que critica és que s’està adoptant una decisió 
sense debat i sense informació, quan és una qüestió que afecta a tots. 

Per últim, la senyora Aguilar pregunta sobre les previsions d’obertura i tancament de la piscina municipal. 
L’alcalde li respon que en principi s’obriria des de mitjan juny fins l’agost, en funció de l’oratge i del personal que 
s’hi puga contractar. 

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, certifique. 

La secretària interventora 
 
Maria de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau 
L’alcalde 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


