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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Luis Alan Albiach Forner 
Gloria Ruiz Frías 
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:  
Jorge Soriano Corma 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 01/2015. Sessió ordinària de 22 
de gener del 2015 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 22 de gener del 2015, 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: 

01/15. Aprovació d’actes anteriors 
L’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 27 de novembre del 2014, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

Es queden pendents d’aprovació, per una banda, l’esborrany de l’acta de data 22 de desembre del 
2014, en assenyalar el senyor Vea una errada en el sentit del seu vot en el punt relatiu a la massa 
salarial, ja que no s’havia abstingut, sinó que el seu vot havia sigut a favor. Per l’altra, l’esborrany de 
l’acta de data 10 de desembre del 2014, en puntualitzar la senyora Colás que no havia assistit i 
constar així en la relació d’assistents. 

02/15. Dació de comptes al Ple de les resolucions de l’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 21 de novembre del 2014 fins al 16 
de gener del 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Pren la paraula el senyor Vea, el qual, a la vista de la modificació del pressupost municipal 13/14, 
pregunta per l’origen dels crèdits que es donen de baixa. L’alcalde contesta que són els crèdits que 
estaven destinats als honoraris tècnics del projecte d’ampliació de les aules del CEIP L’Ermita. 

Continua el senyor Vea, qui demana informació sobre el procediment de contractació de les obres de 
rehabilitació del Palau Vives de Canyamàs. En primer lloc pregunta sobre el significat del procediment 
que s’ha triat per a la seua adjudicació, procediment negociat sense publicitat urgent. L’alcade li 
contesta que es considera el més adequat perquè és més ràpid, entre altres coses, perquè no s’exigix 
cap publicitat. En segon lloc pregunta pels criteris que s’han seguit per a convidar les empreses. Li 
respon el senyor alcalde que s’han convidat empreses de la zona i altres que han vingut a oferir-se’n a 
l’ajuntament. 

03/15. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Vea pregunta si s’ha habilitat una unitat més 
al CEIP L’Ermita. El senyor alcalde li contesta que s’ha habilitat una unitat més amb caràcter 
provisional, igual que s’havia fet l’any anterior, no hi ha cap novetat al respecte. 

Tot seguit el senyor Vea reitera la seua pregunta de plens anteriors sobre quan es llevaran les 
pintades xenòfobes al poble. El senyor alcalde li contesta que els treballs han començat esta 
setmana. 
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Per a finalitzar, el senyor alcalde informa al Ple que hi ha previst dos esdeveniments al poble l’endemà 
del Ple, la presentació de la Mitja Marató de la Vall de Segó i la reobertura del Casal Jove. Respecte 
d’aquest últim punt, el senyor Vea pregunta si es crearà una borsa nova o com es faran les 
contractacions. El senyor alcalde informa que, de manera provisional, la vigilància, obertura i 
tancament del Casal Jove estarà a càrrec de les persones que habitualment col·laboren amb 
l’Ajuntament en exposicions i altres esdeveniments puntuals. Esta situació continuarà fins que es fixe 
un horari definitiu d’obertura del casal jove en funció de la demanda que hi haja i es puguen fer 
contractes. En aquell moment també es decidirà si es crea una borsa nova i els criteris de selecció. El 
senyor Roig pregunta si això suposa que eixes persones treballaran sense contracte. El senyor 
alcalde li contesta que són beques.  

Per últim, el senyor alcalde informa al Ple de la signatura del conveni amb la Escola Valenciana per a 
la projecció de cinema en valencià i la intenció de l’Ajuntament d’adquirir un projector dins de la 
subvenció d’equipament de centres culturals, la qual cosa permetrà la projecció de pel·lícules en 
valencià al Casal Jove. 

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


