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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Luís Alan Albiach Forner 
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:  
Gloria Ruiz Frías 
Elisa Montañana Gómez 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 01/2014. Sessió ordinària de 23 
de gener del 2014 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 23 de gener del 2014, es 
reunixen 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, s’han adoptat 
els acords següents: 

1/14. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia dels esborranys de les actes de les 
sessions de dates 28 de novembre i 19 de 
desembre del 2013, adjuntades a la 
convocatòria, s’aproven per unanimitat dels 
assistents. 

 

2/14. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 13 de desembre del 2013 fins al 16 
de gener del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

A la vista de la resolució d’Alcaldia relativa a una modificació pressupostària destinada a dotar de fons  
la construcció dels corrals de bous, el senyor Vea pregunta quant ha costat eixa obra. L’alcalde li 
contesta que el cost és l’import del PPOS, més algunes tasques afegides que no estan quantificades 
perquè s’han fet amb personal de l’ajuntament mateix. 

3/14. Moció del grup municipal socialista en defensa de la lliure decisió de les dones i en 
contra de la nova regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs 

L’Ajuntament Ple, per 5 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: 

Primer. Reconeixem el dret a una maternitat lliurement decidida, la qual cosa implica, entre altres 
coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i que esta decisió conscient i responsable 
siga respectada. 

Segon.  Sol·licitem al Govern d'Espanya la retirada de l’avantprojecte de reforma de la llei de 
l’avortament anunciada pel ministre Gallardón i rebutgem la regressió que suposaria la seua 
aprovació. 

El senyor Condomina justifica l’abstenció del seu grup al·legant que és un avantprojecte i que no 
volen entrar en el debat. 

El senyor Vea recorda que el seu grup havia presentat una moció similar y defensa el seu vot 
afirmatiu, a pesar que, en la seua opinió, s’hauria de matisar algun punt en l’exposició de motius. Així 
mateix assenyala, contestant al senyor Condomina, que sí és millor rectificar en esta fase de 
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l’avantprojecte que no després. Així mateix, recorda que a setembre del 2013 el seu grup havia 
presentat una moció similar. 

4/14. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Condomina, en relació a la rotonda que 
s’està construint a l’entrada des de Quart, expressa els dubtes del seu grup sobre la seua grandària 
excessiva i sobre si és possible el gir de camions. L’alcalde li contesta que el principal objectiu de la 
rotonda és la disminució de la velocitat i que per eixe motiu ha de ser gran, però que, així i tot, la seua 
grandària s’ha reduït respecte d’allò projectat inicialment. Pel que fa a la segona qüestió, afirma que 
tècnicament està comprovat el radi de gir dels camions. 

En segon lloc, el senyor Condomina proposa la col·locació d’un senyal d’estop en el cantó del Casino. 
El senyor alcalde li contesta que són coneixedors que és un punt conflictiu i que està projectat posar-
hi un espill abans de Pasqua. 

Tancant la seua intervenció, el senyor Condomina aclarix que quan havia preguntat si l’hivernacle que 
s’estava construint havia obtingut la llicència corresponent en el Ple d’octubre, no ho havia fet amb la 
intenció d’atacar personalment cap veí, sinó d’evitar que es fera una inversió sense obtindre els 
permisos i que després no es puga legalitzar. 

Prenent l’ús de la paraula, el senyor Vea pregunta si la conselleria competent està fent treballs de 
prevenció d’incendis. El senyor alcalde li contesta que l’any passat sí que es va efectuar alguna 
intervenció i que enguany se n’han demanat, però encara no se sap que es farà. 

Per últim, el senyor Chordà comunica al Ple la celebració del Dia de l’Arbre el divendres 31 de gener. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les vint hores i cinquanta dos 
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 


