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

Minuta núm. 13/2014. Sessió extraordinària 
de 10 de desembre del 2014 

A la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les deu hores i trenta 
minuts del dia 10 de desembre 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 extraordinària del Ple en 
primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’han adoptat 
els acords següents: 

84/14. Aprovació de la urgència de la sessió 
Sotmesa a votació, la urgència de la sessió 
s’aprova per unanimitat. 

 

85/14. Declaració de dol oficial amb motiu de la mort d’En Joan Garcés Queralt, Fill Predilecte 
del poble de Benifairó de les Valls 

Comença el Ple amb la lectura per part del senyor Chordà del següent manifest: 

«La vida comença i s’acaba... I a Joan Garcés Queralt, Fill Predilecte de Benifairó de les Valls 
des del dia 6 de juny de 2011, se li acabà anit. Acaba una vida de més de 100 anys plena de 
premis i reconeixements per la seua trajectòria i pel foment de la cultura musical valenciana. 
Amb ell desapareix l’únic representant que quedava viu d’una generació que va lluitar durant 
la guerra civil i el franquisme pels drets del poble valencià i el foment de la cultura valenciana. 

Durant este 2014 l’Ajuntament de Benifairó li ha fet 2 homenatges. El 18 d’abril celebràvem el 
seu centenari amb la col•locació d’una placa commemorativa a la casa on va nàixer al carrer 
Major i amb un xicotet concert a la Casa Sánchez Coello. I el 9 d’octubre inauguràrem la 
Glorieta Germans Garcés i l’escultura homenatge a la música. Joan Garcés va assistir als 2 
actes molt content i emocionat. Li agradava que el poble on va nàixer reconeguera els èxits i 
la tasca realitzada per ell al món de la música. 

Amb aquest acte declarem 3 dies de dol com a darrer homenatge a la seua persona i a la 
seua trajectòria vital i professional». 

A continuació i com a testimoni del dolor del poble de Benifairó de les Valls davant la defunció d’En 
Joan Garcés Queralt, Fill Predilecte del poble de Benifairó de les Valls, el Ple, per unanimitat dels 
assistents, 

ACORDA 

Primer. Declarar dol oficial de 3 dies, durant els quals les banderes, en tots els edificis municipals, 
ondejaran a mitja asta. 

Segon. Mostrar el condol i solidaritat del Ple d’este Ajuntament i de tots els veïns a la família d’En 
Joan Garcés Queralt. 
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I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les deu hores i trenta-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 


