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

Minuta núm. 11/2014. Sessió ordinària de 23 
d’octubre 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 d’octubre 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: 

74/14. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
de data 25 de setembre, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

75/14. Dació de comptes al Ple de les resolucions de l’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 19 de setembre del 2014 fins al 17 
d’octubre del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Pren la paraula el senyor Vea, qui pregunta si la subvenció de llibres per al CEIP L’Ermita és de 100 
euros lineal. El senyor alcalde li contesta que es fa un repartiment lineal del crèdit pressupostari 
prorratejat entre tots els sol·licitants que complisquen els requisits, amb un límit de 100 euros. 

En relació amb la modificació de crèdits 8 -14 pregunta el senyor Vea si s’ha finançat amb crèdits 
procedents de la piscina. L’alcalde li contesta afirmativament. 

Continua el senyor Vea, qui demana explicacions sobre la resolució d’Alcaldia dictada en l’expedient 
relatiu a la sol·licitud d’una llicència urbanística per a la recuperació d’un tram al barranc del Codoval. 
El senyor alcalde explica que l’Ajuntament ha rebut formalment escrits de l’Ajuntament de Faura, en 
els quals es demana la paralització de les obres, per una banda i, per l’altra, una sol·licitud de llicència 
urbanística pels particulars. Actualment s’està tramitant l’expedient i s’ha donat audiència a totes les 
parts interessades. Al voltant de la qüestió el senyor Vea demana una còpia de la memòria 
presentada pels particulars i la contestació per escrit a les qüestions plantejades en la moció aprovada 
en el ple de 25 de setembre. L’alcalde es compromet a facilitar la documentació i la resposta 
requerida. 

76/14. Moció del grup municipal socialista sol·licitant la derogació del copagament a persones 
discapacitades i/o dependents 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista 
sol·licitant la derogació del copagament a persones discapacitades i/o dependents, l’Ajuntament Ple, 
per unanimitat dels assistents, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Sol·licitem que la Generalitat no recórrega esta sentència ni sol·licite la seua suspensió, sinó 
que, més bé al contrari, paralitze l'aplicació del Decret 113/2013, de 2 d’agost, i procedisca a la seua 
immediata derogació en les Corts Valencianes. 
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Segon. Que es done trasllat d’este acord a la Conselleria de Benestar i als grups polítics representats 
en les Corts Valencianes. 

77/14. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Vea comenta que hi ha unes pintades 
xenòfobes al poble. L’alcalde li contesta que està previst netejarles immediatament. El senyor 
Condomina aprofita per a sol·licitar la neteja d’unes altres al Casino. L’alcalde emfatitza que estes 
noves són ofensives. 

El senyor Vea comunica al Ple que el seu grup ha traslladat al Congrés de los Diputats una esmena 
als pressupostos de l’Estat reclamant 50.000 euros per a la fer un estudi arqueològic al Palau Vives 
de Canyamàs i 100.000 euros per a rehabilitar el Molí de Baix. La senyora Sanchis informa que hi han 
fons europeus que subvencionen eixes actuacions al 50%. L’alcalde assenyala que en eixe cas el 
problema és l’aportació municipal. En contestació al senyor Vea, el senyor alcalde afirma que el seu 
grup tenia prevista una esmena als pressupostos de la Generalitat, però que no s’havien plantejat una 
als pressupostos de l’Estat. En tot cas, veu difícil presentar-la per acabar-se el termini. 

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


