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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 
Jorge Soriano Corma 
Ignacio Roig Guillén 
Verónica Aguilar Lacruz  
Lucía Sanchis Colás 
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS:  
Gloria Ruiz Frías 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 03/2015. Sessió ordinària de 26 
de març de 2015 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 26 de març de 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: 

13/15. Aprovació d’actes anteriors 
L’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de 
data 26 de febrer de 2015, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

14/15. 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 febrer fins al 13 de març de 
2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Pren la paraula el senyor Vea, el qual, havent tingut accés a la resolució d’alcaldia de 24 de març de 
2015, que aprova el Pla pressupostari a mig termini 2015-2018, pregunta sobre l’amortització del 
deute prevista en el Pla. El senyor alcalde li contesta que el Pla preveu amortització de deute amb 
càrrec als romanents existents, segons preveu la normativa vigent. 

15/15. Precs i preguntes 

Obert, pel president, el torn de precs i preguntes, el senyor Vea pregunta per la instal.lació de la fibra 
òptica al municipi. El senyor alcalde li contesta que a dia de hui el tècnic municipal estava informant la 
documentació presentada per l’empresa que pretén instal·lar-la. 

Continua la senyora Aguilar preguntant pel motiu pel qual s’havien rebut les notificacions del Ple el dia 
d’abans de la seua celebració. El senyor alcalde li contesta que les notificacions electròniques 
s’havien efectuat el dia 13 de març, però que en paper no s’havien enviat abans per error. 

Tot seguit el senyor Vea pregunta sobre l’estat de l’expedient de les obres del Molí de Baix. El senyor 
alcalde li contesta que l’última actuació de què es té constància és una comunicació que la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha efectuat als propietaris demanant autorització expressa de la 
Junta d’Aigües de la Font de Quart i que s’ajusten les obres al projecte presentat. 

Finalitzant la seua intervenció, el senyor Vea pregunta les condicions en què Gloria Peiró presta el 
servei d’atenció als xiquets del CEIP L’Ermita. El senyor alcalde li contesta que no està contractada 
per l’Ajuntament. Que l’Ajuntament únicament ha cedit l’espai, i que Gloria Peiró havia sigut elegida 
entre dues persones que l’havien demanat. 

Finalitzant la sessió, el senyor alcalde comunica que s’està negociant amb el BBVA per permutar el 
solar que actualment s’utitlitza com a aparcament enfront del Palau, amb un solar situat a la UE-1 de 
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les NNSS. La finalitat és ordenar la zona i recuperar-la per a ús públic juntament amb la rehabilitació 
del Palau.  

Comunica, igualment, l’inici de les obres de rehabilitació del Palau Vives de Canyamàs el dilluns dia 
30 de març. 

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


