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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. 12/2014. Sessió ordinària de 27 
de novembre del 2014 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 27 de novembre 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: 

78/14. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
de data 23 d’octubre s’aprova per unanimitat 
dels assistents. 

 

79/14. Dació de comptes al Ple de les resolucions de l’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 18 d’octubre del 2014 fins al 20 de 
novembre del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Pren la paraula el senyor Vea, qui, a la vista de l’existència d’una modificació del pressupost municipal 
per a ampliar el crèdit necessari per a la finalització de la glorieta Germans Garcés, pregunta pel cost 
de la referida obra. El senyor alcalde li contesta que el cost d’esta comprén l’obra, les lletres 
«Benifairó» i el monòlit existent, amb la instal·lació elèctrica associada. El cost total estarà al voltant 
dels 19.000 euros. 

Continua el senyor Vea demanant informació sobre la destinació de la subvenció d’equipament 
esportiu atorgada per la Diputació Provincial. El senyor alcalde li contesta que s’ha emprat en 
l’adquisició de material de futbol. Al respecte, la senyora Sanchis pregunta si el material és de futbol o 
de futbol sala. Contesta el senyor regidor d’esports, senyor Albiach, que el material a adquirir és el 
que s’especifica en la normativa reguladora de la subvenció i que, entre el que hi havia, s’ha triat el 
que es considerava més necessari. A més a més, recorda que l’any anterior s’havia invertit en futbol 
sala. El senyor Roig demana el detall del material adquirit i el senyor Albiach li contesta que 
aproximadament són uns 1.000 euros en balons i 4.000 en banquets. 

80/14. Exp. 139/2014. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació d'execució 
pressupostària corresponent al 3er. trimestre del 2014 

Vist l’expedient 139/2014, relatiu a la remissió d’informació pressupostària corresponent al 3er. 
trimestre del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

81/14. Exp. 287/2014. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació relativa al període 
mitjà de pagament corresponent al 3er. trimestre del 2014 (PMP RD 635/14) 

Vist l’expedient 287/2014 relatiu a la remissió de la informació relativa al període mitjà de pagament 
corresponent al 3er. trimestre del 2014 (PMP RD 635/14), el Ple se’n dóna per assabentat. 
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82/14. Moció de l’Alcaldia de la Corporació relativa a la substitució del Ple ordinari del mes de 
desembre per un Ple extraordinari 

Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 
preguntes, l’Alcaldia presenta una moció relativa a la substitució del Ple ordinari del mes de desembre 
per un Ple extraordinari, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986, per 
unanimitat dels assistents, es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada explicat pel president que el motiu de la substitució del Ple ordinari del mes de desembre 
per un Ple extraordinari és a causa de la coincidència del Ple ordinari amb el dia de Nadal i la seua 
substitució amb la resta de festes nadalenques, l’Ajuntament Ple, per unanimitat aprova la moció 
presentada i acorda la substitució del Ple ordinari del mes de desembre per un Ple extraordinari. 

83/14. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor alcalde trasllada al Ple per escrit la resposta 
a les preguntes plantejades al Ple del 25 de setembre del 2014, relativa a determinades actuacions al 
barranc del Codoval. 

Prenent la paraula el senyor Vea, pregunta, al fil de la qüestió, quant ha costat la tala dels oms. 
L’alcalde li contesta que no ho recorda exactament, però que al voltant de 1.200 euros i que l’havia fet 
una empresa especialitzada de Quart. 

A continuació, el senyor Vea pregunta si hi ha alguna programació per al 25 de novembre. El senyor 
alcalde li contesta que no, perquè s’havia enfocat a la gent jove i no ha sigut possible una coordinació 
amb l’IES La Vall de Segó. 

Tot seguit el senyor Condomina pregunta per la malaltia dels pins al municipi. El senyor alcalde 
informa que hi ha una plaga derivada d’una malaltia que es diu tomicus. La plaga ha començat per La 
Baronia, però ha arribat ja al nostre municipi, segons ha informat a l’ajuntament personal de la 
conselleria competent. Segons ha comunicat eixe personal, s’hi pot actuar posant trampes i tallant els 
arbres afectats. En principi es demanarà la inclusió de Benifairó com a zona afectada. 

Continua el senyor Condomina advertint que continua el problema de la brutícia provocada per gossos 
i l’existència de gossos perillosos, per la qual cosa demana una campanya recordadora. En tot cas, 
l’alcalde afirma que, en la seua opinió, el 40 per cent de la població ja està conscienciada, encara que 
per als altres el problema continue. 

Prosseguix el senyor Condomina i s’interessa sobre la tramitació de l’ordenança agrària. El senyor 
alcalde li contesta que està pendent d’informe tècnic. 

Pren de nou la paraula el senyor Vea i pregunta si hi ha coincidència amb les empreses que fan els 
tractaments de salubritat pública contractats per l’ajuntament amb els de la Mancomunitat de les Valls. 
L’alcalde comenta que el tractament del clavegueram s’ha fet de manera conjunta a través de la 
mancomunitat amb una empresa, amb un resultat satisfactori. No obstant això, els tractaments en els 
edificis municipals contractats per l’ajuntament s’han fet amb una altra empresa, que ha sigut la que 
ha oferit els seus servicis, i amb la qual ja s’havia treballat anteriorment. Planteja que en l’exercici 
2015 es pot demanar proposta també a la empresa que faça els tractaments de salubritat pública 
contractats per la Mancomunitat de les Valls. 

Finalitzant el seu torn de paraula, el senyor Vea, a la vista de les informacions de la premsa sobre 
irregularitats en la contractació d’una empresa, Inelcom, per la Diputació de València, demana a 
l’alcalde que deixe constància en el Ple de l’empresa que ha canviat les bombetes LED a Benifairó de 
les Valls. L’alcalde contesta que les bombetes s’han comprat a El Corte Inglés, una de les empreses 
que havien sigut adjudicatàries del contracte de la Diputació Provincial, a través de la Central de 
Compres de la institució provincial. 
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Per últim, la senyora Sanchis planteja la possibilitat de crear un servici d’informació i ajuda als 
autònoms i el xicotet comerç. L’alcalde li contesta que eixe servici ja existeix a través de l’AEDL de 
l’ajuntament i la mancomunitat. 

I com no hi ha altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les vint-i-una hores 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 


