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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 
Elisa Montañana Gómez 
Verónica Aguilar Lacruz  
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: Cap 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 10/2013. Sessió ordinària de 28 
de novembre 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 novembre 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: 

97/13. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 24 d’octubre del 2013, 
adjuntada a la convocatòria, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

98/13. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 19 d’octubre fins al 21 de novembre 
del 2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

En relació amb la resolució de data 22 d’octubre del 2013, referent a la MC 14-13 TCA, el senyor Vea 
demana detall del seu objecte perquè únicament estan relacionats els codis de les aplicacions 
pressupostàries, i no s’indica el nom. A petició de l’Alcaldia, la secretària interventora contesta que 
son transferències entre aplicacions de personal per a donar crèdit a les contractacions de personal 
efectuades a l’estiu. 

Sobre la resolució de data 19 de novembre del 2013, referent a la MC 13-13 IR, el senyor Roig 
pregunta si l’import de la modificació, 931,70 €, inclou el cost total de l’escultura. El senyor regidor de 
cultura, senyor Chordà, li contesta que sí, que eixe preu inclou els disseny, els drets culturals i 
realització material. 

Pel que fa a la resolució de data 5 de novembre del 2013, referent al nomenament d’un auxiliar de 
policia local, el senyor Vea pregunta el motiu pel qual s’ha nombrat com a funcionari interí una 
persona contra els criteris de la borsa de treball actualment vigent. El senyor alcalde li contesta que en 
el nomenament s’han seguit criteris d’eficàcia i economia de recursos. Les bases de les borses 
s’havien elaborat amb la finalitat de donar treball als aturats del poble. No obstant això, no totes les 
borses han de tindre els mateixos criteris, sobre tot quan es refereixen a treballs més qualificats i on 
els components d’esta no són gent del poble. Així, en valorar el treball de la persona que actualment 
està ocupant el lloc de treball i el perjudici que suposaria per al servei la seua substitució, s’ha decidit 
mantindre la persona, donar d’estabilitat al cos i crear la plaça quan siga possible. 

99/13. Exp. 170/2013. Aprovació de modificació saldos obligacions exercicis anteriors 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 
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Vist l’expedient 170/2013, relatiu a la modificació de saldos d’obligacions d’exercicis anteriors 
següents: 

Nº de Entrada Nº de Documento Tercero Nombre Funcional Economica Importe Total MOTIVO RECTIFICACIÓN DE SALDOS

F/2008/381 A/2080196 A-96789490 CONSTRUCCIONES POSCA, S.A. 4 210 893,71
Caducidad. Artículo 25.1 de la Ley General 

Presupuestaria, Ley 47/03

F/2008/483 A/2011/3410 24333118S
LONGAS PASTOR, MARIA BEGOÑA (REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD Nº 2)
1 226 3,04

No exigible. Factura emitida a nombre de 
tercero distinto al Ayuntamiento

F/2009/483 400157 B12638599 COSAOR SUD S.L. 165 213 68,20
No existe soporte material de la obligación 

contabilizada. 

F/2009/641 A0000046 25420897D MOSCARDO ROIG SONIA 3381 22609 1.241,20 Error contabilización

F/2010/356 H0016063 B29225687 QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. 3421 22106 394,40
No existe soporte material de la obligación 

contabilizada. 

F/2010/660 A/3187/10 B46245353 HPH PISCINAS S.L. 16101 213 85,10 Cese actividad tercero

F/2010/729 28-K087-877533 A78923125 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. 912 22200 33,04
No existe soporte material de la obligación 

contabilizada. 

F/2010/767 A/3527/10 B46245353 HPH PISCINAS S.L. 161 22106 129,87 Cese actividad tercero

F/2011/112 0322010072628 A95554630
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO 

RECURSO S.A.
321 22100 7,23

No exigible. Factura emitida a nombre de 
tercero distinto al Ayuntamiento

F/2011/286 1210010127661 A95554630
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO 

RECURSO S.A.
321 22100 9,17

No exigible. Factura emitida a nombre de 
tercero distinto al Ayuntamiento

F/2011/862 A/2011/3370 24333118S
LONGAS PASTOR, MARIA BEGOÑA (REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD Nº 2)
932 22708 109,74

No exigible. Factura emitida a nombre de 
tercero distinto al Ayuntamiento

F/2011/1020 2011/FRA00004 B96965769 C. M. ARQUITECTURA 332 63200 4.838,00 Cese actividad tercero

TOTAL 7.812,70  

 

Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció de data 19 de juliol del 2013.  

Vist que, de conformitat amb l’article 31.1.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’expedient s’ha sotmés a 
tràmit d’audiència, durant el termini de deu dies, mitjançant notificació expressa als interessats, que 
com a tals consten en l’expedient, tret dels casos d’error manifest, a fi de que hi puguen comparèixer 
als efectes de presentar al·legacions i presentar tots els documents i les justificacions que consideren 
pertinents. 

Vist que igualment s’ha sotmés a tràmit d’informació pública pel termini de 20 dies, de conformitat amb 
l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre el Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant l’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’edictes de la corporació municipal. 

Vist el certificat de Secretaria de data 22 de novembre del 2013, del qual es desprèn que no s’hi han 
presentat al·legacions. 

D’acord amb la competència atribuïda pels articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el yext refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple  

ACORDA 

Primer. Aprovar la modificació del saldo inicial i/o declaració de la prescripció de les obligacions 
següents: 



b Val ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 

 

 

Plaça Ajuntament núm. 1    46511 Benifairó de les Valls   (València)   Telèfon 96.260.09.37   Fax 96.260.02.57  
www.benifairovalls.com 

Nº de Entrada Nº de Documento Tercero Nombre Funcional Economica Importe Total MOTIVO RECTIFICACIÓN DE SALDOS

F/2008/381 A/2080196 A-96789490 CONSTRUCCIONES POSCA, S.A. 4 210 893,71
Caducidad. Artículo 25.1 de la Ley General 

Presupuestaria, Ley 47/03

F/2008/483 A/2011/3410 24333118S
LONGAS PASTOR, MARIA BEGOÑA (REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD Nº 2)
1 226 3,04

No exigible. Factura emitida a nombre de 
tercero distinto al Ayuntamiento

F/2009/483 400157 B12638599 COSAOR SUD S.L. 165 213 68,20
No existe soporte material de la obligación 

contabilizada. 

F/2009/641 A0000046 25420897D MOSCARDO ROIG SONIA 3381 22609 1.241,20 Error contabilización

F/2010/356 H0016063 B29225687 QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. 3421 22106 394,40
No existe soporte material de la obligación 

contabilizada. 

F/2010/660 A/3187/10 B46245353 HPH PISCINAS S.L. 16101 213 85,10 Cese actividad tercero

F/2010/729 28-K087-877533 A78923125 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. 912 22200 33,04
No existe soporte material de la obligación 

contabilizada. 

F/2010/767 A/3527/10 B46245353 HPH PISCINAS S.L. 161 22106 129,87 Cese actividad tercero

F/2011/112 0322010072628 A95554630
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO 

RECURSO S.A.
321 22100 7,23

No exigible. Factura emitida a nombre de 
tercero distinto al Ayuntamiento

F/2011/286 1210010127661 A95554630
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO 

RECURSO S.A.
321 22100 9,17

No exigible. Factura emitida a nombre de 
tercero distinto al Ayuntamiento

F/2011/862 A/2011/3370 24333118S
LONGAS PASTOR, MARIA BEGOÑA (REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD Nº 2)
932 22708 109,74

No exigible. Factura emitida a nombre de 
tercero distinto al Ayuntamiento

F/2011/1020 2011/FRA00004 B96965769 C. M. ARQUITECTURA 332 63200 4.838,00 Cese actividad tercero

TOTAL 7.812,70  

Segon. Practicar els assentaments comptables necessaris per a fer efectiva la modificació del saldo 
inicial i/o declaració de la prescripció de les obligacions reconegudes de pressupostos tancats. 

100/13. Moció del grup municipal socialista per a commemorar 30 anys de la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista per a 
commemorar els 30 anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, 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 5 regidors del grup popular, accepta la moció presentada i acorda 

Primer. Dissenyar i fer actuacions municipals i mancomunades dirigides a promocionar i fomentar l’ús 
social del valencià. 

Segon.  Impulsar, en la mesura que siga possible, la creació o el funcionament d’oficines municipals o 
mancomunades de promoció del valencià. 

Tercer.  Recolzar i donar suport al document trenta propostes per a commemorar trenta anys de la 
LUEV, d’Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la Llengua, que inclou accions concretes 
per avançar en la normalització del valencià en els àmbits polític, administratiu, social, de la cultura i la 
comunicació i el món educatiu. 

Quart. Sol·licitar amb caràcter immediat la revocació de la decisió del Govern de la Generalitat de 
tancar la Ràdio Televisió Pública Valenciana i establir mesures de diàleg, juntament amb la resta de 
forces polítiques de les Corts Valencianes, el Consell d’Administració de RTVV i representants dels 
treballadors, per a garantir la viabilitat i continuïtat de la Ràdio Televisió Pública. 

Cinqué. Comunicar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la consellera 
d’Educació, Cultura i Esports, a les diputacions d’Alacant, València i Castelló, a l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i a Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la Llengua. 

El senyor Condomina justifica l’abstenció del seu grup perquè en la seua opinió les mocions estan 
molt polititzades en contra del PP i proposa que determinades mocions es plantegen de manera 
conjunta. 

El senyor Chordà li contesta que si esta moció critica al PP és perquè és el partit que ha estat en el 
poder els últims anys. 

El senyor Vea recolza la moció presentada, però considera que s’ha d’anar més avant, ja que la Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià és una llei de mínims i és una de les lleis menys desenvolupades del 
sistema valencià. 

101/13. Moció del grup municipal socialista contra el tancament de RTVV 
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Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista contra 
el tancament de RTVV, 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 5 regidors del grup popular, accepta la 
moció presentada i acorda: 

Primer. Manifestar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de tancar RTVV. 

Segon. Instar al Govern de la Generalitat a revocar amb caràcter immediat la seua decisió de tancar 
RTVV.  

Tercer. Establir mesures de diàleg, juntament amb la resta de forces polítiques de les Corts 
Valencianes, el Consell d’Administració de RTVV i representants dels treballadors, per a garantir la 
viabilitat i continuïtat de la Ràdio Televisió Pública Valenciana, propera, plural i imparcial, com a servei 
públic fonamental per a la defensa i I’ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial, 
cultural i de la cohesió social. 

Quart. Donar ple suport als treballadors i les treballadores de RTVV. 

Cinqué. Exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu perjudici que s’hi ha produït com a 
conseqüència del malbaratament dels diners públics de tots els valencians i valencianes. 

Sisé. Notificar el present acord, per a la seua consideració al president de la Generalitat, als portaveus 
dels grups parlamentaris en les Corts Valencianes, al director de RTVV i al Comitè d’Empresa de 
RTVV. 

102/13. Moció del grup municipal popular per a incloure-la en el Pla d’Inversions i Ocupació 
2014-2015 de la Diputació de València 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal popular per a 
incloure-la en Pla d’Inversions i Ocupació 2014-2015 de la Diputació de València, l’Ajuntament Ple, 
per 5 vots en contra, corresponents al vot de qualitat de l’Alcaldia, els regidors del grup socialista, 
l’abstenció del regidor del grup esquerra, i els vots a favor dels 5 regidors del grup popular, rebutja la 
moció presentada. 

L’alcalde informa dels diners que corresponen a Benifairó dins del Pla esmentat i contesta la moció 
indicant que els projectes de tancament parcial de la plaça 9 d’Octubre i la realització de la rotonda ja 
estan en marxa i tenen finançament, aleshores no procedeix la seua inclusió en el Pla. Pel que fa a la 
proposta de pavimentar el pavelló, al·lega que no la considera apropiada, perquè limitaria molt el seu 
ús, ja que el pavelló s’usa tant per a actes esportius com per a populars amb gran afluència de públic. 
Per últim, pel que fa a la rehabilitació del Palau, informa que hi ha la possibilitat d’obtindre 
finançament específic, però en cas contrari s’estudiarà incloure-la en aquest Pla.  

Igualment, informa que l’equip de govern havia proposat la dedicació de part d’eixos recursos a la 
construcció de dues aules a l’escola en les assemblees veïnals convocades per a l’elaboració de 
pressupostos participatius 

El senyor Vea explica el sentit del seu vot al·legant una qüestió formal, ja que considera que la via per 
a fer estes propostes no és el plenari sinó les assemblees veïnals convocades per a l’elaboració de 
pressupostos participatius. 

El senyor Chordà intervé assenyalant que, en la seua opinió, més efectiu que presentar una moció 
seria que el PP intercedira per aconseguir subvencions per a Benifairó, com havia fet per a la 
rehabilitació de l’esglèsia, qüestió que el grup municipal popular nega. 

103/13. Moció del grup municipal popular contra la violència de gènere 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal popular contra la 
violència de gènere, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i acorda: 
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Primer. Manifestar el rebuig unànime a la violència de gènere i el suport incondicional tant a les 
víctimes com a les famílies d’estes. 

Segon. Promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la població, 
que analitzen el fenomen violent en totes les seues dimensions i divulguen la gravetat del problema 
des de la vulneració dels drets fonamentals i la comissió de delicte que açò suposa, col·laborar amb 
les associacions i grups que lluiten contra la violència i instar els ciutadans i les ciutadanes a rebutjar 
l’ús de la força i a establir el diàleg en la resolució de les seues diferències, i apel·lar a la conciliació 
de voluntats per a denunciar aquelles situacions d’abús que es produïsquen en el nostre entorn o fora 
d’este. 

Tercer. Promoure campanyes especials entre adolescents i jóvens perquè identifiquen la manifestació 
de violència que es puga donar tant en les relacions tradicionals com en les propiciades per les noves 
tecnologies i d’esta manera aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat de gènere i per a 
desterrar d’esta manera valors sexistes, encara molt vigents en la nostra societat. 

Quart. Garantir que els professionals que atenen aquest fenomen violent disposen de protocols 
d’actuació que els permeta la prevenció, la detecció precoç, l’assistència i l’atenció de les víctimes. 

Cinqué. Col·laborar de manera activa amb la comunitat educativa per a facilitar que, per mitjà de la 
seua labor preventiva i de sensibilització, es consciencie la societat que només es pot eradicar el 
problema de la violència de gènere per mitjà del compromís de tots. 

Sisé. Sol·licitar que totes i cada una de les administracions públiques continuen implicant-se de forma 
activa en les polítiques encaminades a l’eradicació de la violència contra les dones, cada una des dels 
àmbits i les competències que li són propis i, al mateix temps, treballant de forma ordenada i 
coordinada entre totes elles per a unir objectius i optimitzar recursos. 

L’alcalde valora positivament que la moció es redacte en valencià. 

El senyor Vea manifesta que recolza els acords de la moció encara que n’hi ha punts que no. 

104/13. Moció del grup municipal esquerra per l’aturada definitiva i el desmantellament del 
projecte Castor 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra per 
l’aturada definitiva i el desmantellament del projecte Castor, 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 5 regidors del grup popular, accepta la moció presentada i acorda. 

Primer. Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí 
Castor i el seu posterior desmantellament, perquè la posada en funcionament no ofereix cap certesa 
ni seguretat que no es tornen a produir sismes d’igual magnitud o superior als que ja s’han patit. 

Segon. Demanar al govern de la Generalitat Valenciana l’empara i defensa dels municipis afectats, 
utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguen davant les institucions espanyoles i europees. 

Tercer. Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al Govern Espanyol que oferisquen a 
tota la ciutadania afectada la màxima informació i transparència sobre tots els efectes que provoca i 
pot provocar diàriament l’activitat del magatzem de gas Castor. 

Quart. Demanar, tant a nivell estatal com a europeu que s’òbriga una comissió d’investigació amb la 
finalitat de depurar les responsabilitats polítiques i, sobretot, les responsabilitats tècniques que van 
afavorir l’aprovació del Projecte Castor, amb diferents informes d’avaluació mediambiental, clarament 
erronis, incloent-hi la responsabilitat de l’empresa ESCAL-UGS. 

Cinqué. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat Valenciana, al ministre d’Indústria, a la 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i al comissari de Medi Ambient de la Unió europea. 
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El senyor Condomina justifica l’abstenció del seu grup en el fet que es tracta d’una qüestió més 
tècnica que política. 

El senyor alcalde, explica el recolzament a la moció en el fet que es tracta d’un projecte que causa 
repulsa a la gent. 

105/13. Moció del grup municipal esquerra en defensa de RTVV 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra en 
defensa de RTVV, 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 5 regidors del grup popular, accepta la 
moció presentada i acorda. 

Primer. Manifestar el rebuig més ferm de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls al tancament de RTVV 
per la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes. 

Segon. Instar el Govern i el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, a la negociació amb 
totes les parts implicades per tal de trobar una sortida sobre la base del manteniment dels serveis de 
la radiotelevisió pública valenciana. 

Tercer. Exigir que la nova RTVV siga allò per al que va ser creada, una veritable TV pública, 
independent, plural i en valencià. 

Quart. Exigir la retirada del Decret Llei pel qual es nomena el director general i els membres del 
Consell d’Administració saltant-se les Corts Valencianes. 

Cinqué. En el cas que l’actual govern valencià no tinga la voluntat de mantindre RTVV, exigir-ne la 
dimissió i la convocatòria d’eleccions a les Corts Valencianes per a deixar pas a un nou govern que sí 
que es comprometa a mantenir una institució de totes les valencianes i els valencians. 

Sisé. Notificar estos acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana.  

106/13. Moció de l’Alcaldia sobre canvi de data per al pròxim Ple ordinari 

L’Alcaldia presenta una moció, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 
2568/1986. Justificada la urgència per tractar-se d’un canvi de data del pròxim ple ordinari, per 
unanimitat dels assistents es vota la procedència del seu debat. 

L’alcalde proposa un canvi de la data del pròxim ple ordinari previst per al dia 26 de desembre del 
2013, degut a les festivitats nadalenques i proposa el dia 19 de desembre del 2012, a la mateixa hora, 
per a la seua celebració. L’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada. 

107/13. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes el senyor Vea informa al Ple que el seu grup ha 
proposat en la Mancomunitat de les Valls mancomunar el servei de protecció de plagues i afegeix 
que, com mínim, s’haurien de coordinar les actuacions de prevenció i fumigació entre els municipis de 
Faura i Benifairó, donat que hi ha un barranc en comú. 

A continuació la senyora Aguilar pregunta quina és la titulació per poder ser designat secretari del 
Jutjat de Pau. L’alcalde li contesta que llicenciat en dret o equivalent. 

Pren la paraula el senyor Roig, qui pregunta sobre la ubicació del material del Casal Jove. El senyor 
alcalde li contesta que està guardat al magatzem municipal i a l’ajuntament. 

Tot seguit pregunta el senyor Roig sobre l’antena que s’ha instal·lat al Pavelló. L’alcalde explica que 
dins del projecte «Sona la Wifi» s’han instal·lat dues antenes, una a l’ajuntament i l’altra al pavelló. 

Continuant amb l’ús de la paraula el senyor Roig pregunta el motiu de la direcció prohibida que s’ha 
posat al carrer Major. L’alcalde li contesta que va unit a un canvi del sentit de la circulació al carrer 
Mestre Serrano. 
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Pregunta el senyor Roig la possibilitat de utilitzar el sistema de SMS municipal per a fer publicitat 
d’una campanya solidària que està organitzant les Noves Generacions del PP. L’alcalde li contesta 
que eixe sistema únicament l’utilitza l’ajuntament. 

Per últim, el senyor Roig pregunta les condicions d’utilització de la Casa Sánchez Coello. L’alcalde li 
contesta que el seu ús està obert a qui el demane, sempre que els actes no vagen contra les lleis ni 
causen repulsa i es neteje el local en acabar. 

Per a acabar el senyor Vea pregunta sobre la constitució del Consell Escolar Municipal. L’alcalde li 
contesta que se’ls ha demanat als AMPA la designació de representants. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les vint-i-una hores i cinquanta 
minuts del dia assenyalat anteriorment. 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 


