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

Minuta núm. 04/2014. Sessió ordinària de 24 
d’abril del 2014 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 24 d’abril 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: 

35/14. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 27 de març del 2014, 
adjuntada a la convocatòria, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

En relació amb l’acta que s’aprova el senyor Vea observa que en l’últim paràgraf del punt 28/14 
assenyala «ha de ser crític amb la privatització de la gestió municipal aclarint que el seu vot afirmatiu 
al respecte» quan el seu grup s’havia abstés. La secretària-interventora de la Corporació accepta 
l’observació formulada. 

36/14. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 21 de març del 2014 fins al 15 
d’abril del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

37/14. Exp. 108/2014. Pressa coneixement de la renúncia presentada per la regidora senyora 
Elisa Montañana Gómez. 

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

Atés que amb data 4 d’abril del 2014 (RE 220), es presenta per la Sra. Elisa Montañana Gómez escrit 
de renúncia al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, per motius personals. 

Atés que la presa de possessió es va produir el dia 11 de juny del 2011, després de les eleccions 
municipals de data 22 de maig del 2011, a les que acudia formant part de la llista del Partit Popular. 

Atés que igualment s’han presentat escrits de no acceptació del càrrec del números 7 i 8 de la 
candidatura en les llistes del Partit Popular de les referides eleccions municipals (RE 220 i 221). 

Atés que la següent candidata en les llistes del Partit Popular de les referides eleccions municipals és 
la Sra. Lucía Sanchis Colás, sent la número 9 en referida llista 

En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel que 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, el Ple, 

ACORDA 
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Primer. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de la senyora Elisa 
Montañana Gómez. 

Segon. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central perquè remeta les credencials de la 
senyora Lucía Sanchis Colás, següent en la llista del Partit Popular, dels que van concórrer a les 
últimes eleccions municipals, perquè puga prendre possessió del seu càrrec. 

38/14. Exp. 115/2014. Rectificació puntual inventari de bens. Equipament Centres Culturals 
2013 

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

Vist l’expedient 54/2013, relatiu a la concessió d’una subvenció per la Diputació de València dins del 
Programa d’Equipament per a centres culturals, any 2013. 

Vista l’acta de recepció de subministre de material subscrita amb data 31 de juliol del 2013. 

Considerant el que disposen els articles 33 i 34 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny. 

El Ple ACORDA, 

Aprovar la rectificació de l'Inventari municipal de béns i drets per a donar d’alta: 

- 4 micròfons AC MIC2016 PETACA 

- 8 CABLES 168 CANON3 H A CANON3 1.5 MTS. 

- 1 MESCLADOR ALT ZMX164FX USB. 

39/14. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes el senyor Vea pregunta pels motius de l’ajornament de 
la visita del Secretari Autonòmic d’Educació i Formació, Rafael Carbonell. El senyor alcalde li contesta 
que l’ anulació de la visita s’havia comunicat el mateix dia al.legant motius d’agenda, però que no 
havien parlat amb ell, motiu pel qual s’havien demanat explicacions. Que hui li han cridat demanant-li 
disculpes i l’han explicat que era degut a que s’havia canviat al dia de la reunió de secretaris 
autonòmics i que l’han convocada per al proper dimarts 29 a les 10.00 hores. 

A continuació el senyor Soriano pregunta que si per a domiciliar els pagaments dels tributs municipals 
s’ha d’anar a l’ajuntament o la empresa col·laboradora enviarà els rebuts a casa. L’alcalde li contesta 
que el termini formal per a actualitzar les dades de domiciliacions ha conclòs, però que en principi 
l’empresa farà les domiciliacions d’acord amb les dades que haja comunicat la Diputació, però que és 
possible que es puguen produir problemes perquè han canviat molts números de comptes. No 
obstant, suposa que es poden canviar les domiciliacions però no s’aplicarien al període de cobrament 
que ja està obert. Puntualitza el senyor Chordà que a ell li havien informat que es pot domiciliar un 
rebut portant-lo al banc.  

Per últim el senyor Vea pregunta qui ha de córrer amb les despeses del bou del dia 12 d’abril. 
L’alcalde li contesta que la major part les ha assumit la comissió organitzadora i que l’ajuntament es 
farà càrrec de l’assegurança. 

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


