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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
María Luz Guillem Llopis 
Myriam Alfonso Martínez 
Mery Monforte Pena 
Fabián Herreros Ortiz 
Grup Popular: 
Ignacio Roig Guillén 
Verónica Aguilar Lacruz 
Juan Bautista Guillem Torrente 
Grup Esquerra: 
Adela Alba Albiol 
------------------ 
ABSENTS:  
Lucía Sanchis Colás 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 01/2016. Sessió ordinària de 18 
de gener del 2016 

A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
vint hores i trenta minuts del dia 18 de gener 
del 2016, es reuneixen 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: 

01/16. Aprovació d’actes anteriors 

L’esborrany de les actes de les sessions 
anteriors de dades 16 i 24 de novembre i 9 de 
desembre del 2015, s’aproven per unanimitat 
dels assistents. 

 

02/16. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 10 de novembre del 2015 fins al 13 
de gener del 2016, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Pren la paraula la senyora Alba, la qual pregunta sobre el contingut de la resolució d’Alcaldia 326-
2015 relativa a l’aprovació de la MC 20-15. El senyor alcalde li contesta que tenia per finalitat dotar de 
crèdit l’aplicació pressupostària relativa al pagament dels tècnics municipals. 

En relació amb la resolució d’Alcaldia 323-2015, d’aprovació de factures i pagaments, la senyora Alba 
pregunta pel concepte de la factura emesa per la Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR) i l’abast 
del subministrament elèctric del camp de futbol. El senyor alcalde li contesta que l’EPSAR factura 
mensualment l’aigua que es consumeix al municipi (en aquest moment s’hi incorpora a la sessió 
plenària la regidora senyora Monforte) i que el subministrament elèctric del camp de futbol inclou tot 
l’espai poliesportiu, inclosa la piscina. 

A continuació pregunta la senyora Alba per què la contractació de les obres de rehabilitació del castell 
palau Vives de Canyamàs no s’ha tramitat per procediment obert, encara que no fora obligatori. El 
senyor alcalde li contesta que les obres es financen amb una subvenció de la Diputació de València 
que exigeix terminis molt curts que no possibilitaven la seua tramitació per procediment obert. 

La senyora Alba, comentant la resolució d’Alcaldia relativa al dia de l’arbre, pregunta si es van a 
replantar els oms negres que havien sigut tallats. El senyor alcalde i el senyor Chordà li contesten que 
en aqueixa subvenció no es poden triar oms, però que se’n poden demanar en una altra subvenció si 
se subministren. 

03/16. Exp. 329/2015. Ratificació de la firma del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls i Arropa Valencia, SLU, per a la col·locació d’un contenidor de roba 
usada a la via pública. 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 
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Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benifairó de les Valls i Arropa Valencia, SLU, 
per a la col·locació d’un contenidor de roba usa a la via pública de data 1 de setembre del 2015. 

Atés el que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple  

ACORDA 

Primer. Ratificar la firma del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benifairó de les Valls i 
Arropa Valencia, SLU, de data 1 de setembre del 2015, per a la col·locació d’un contenidor de roba 
usa a la via pública. 

04/16. Exp. 8/2015. Aprovació del Pla Territorial Municipal davant de les emergències del 
municipi de Benifairó de les Valls. 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist que la proposta de Pla Territorial davant d’Emergències elaborada per la Direcció General de 
Seguretat i Resposta als Emergències de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana. 

Vist que la referida proposta ha sigut informada favorablement pel servei de policia local municipal. 

Vist que el Pla Territorial davant d’Emergències ofereix a nivell municipal una resposta eficaç i 
coherent amb la gravetat de l’emergència, assegura la coordinació amb els recursos municipals i 
permet incardinar els efectius municipals amb els supramunicipals que previsiblement puguen ser 
sol·licitats. 

Atés l’article 14.1.b) i d) de la Llei Valenciana 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió 
de Emergències, que prescriu que correspon als municipis elaborar i aprovar el Pla Territorial 
Municipal davant d’Emergències, i que la seua aprovació, en virtut del que disposa l’article 23.3 de la 
mateixa norma, correspon al Ple de la corporació, previ el tràmit d’informació pública, el qual haurà de 
ser homologat posteriorment per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana en un 
termini no superior a tres mesos des de la seua recepció. 

D’acord amb el que s’ha exposat, el Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar el Pla Territorial Municipal davant d’Emergències del municipi de Benifairó de les 
Valls en els termes del text i la documentació gràfica que figura en l’expedient. 

Segon. Sotmetre el Pla a informació pública durant el termini de trenta (30) dies hàbils, als efectes de 
reclamacions o suggeriments, mitjançant un edicte que es publicaà en el Butlletí Oficial de la Província 
de València i en el tauler d’anuncis municipal. 

Tercer. En el cas que no s’hi formulen reclamacions o suggeriments en el termini indicat, l’acord 
plenari que s’adopte esdevindrà definitiu. 

Quart. Remetre el Pla Territorial Municipal davant d’Emergències a la Comissió de Protecció Civil de 
la Comunitat Valenciana, als efectes de la seua homologació, en compliment del que disposa l’article 
23.3 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió 
d’Emergències. 

05/16. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, comença la senyora Alba demanant que el senyor 
alcalde explique la situació de la plaça de Pediatria del consultori mèdic e auxiliar municipal. El senyor 
alcalde li contesta que s’ha produït una vacant en la plaça, per jubilació del titular, i que està previst 
que en el termini màxim d’una setmana prenga possessió de càrrec una nova pediatra. 

A continuació la senyora Alba s’hi interessa pels detalls de l’últim robatori a la piscina municipal. El 
senyor alcalde li contesta que han arrancat les canonades de l’aigua i els radiadors, que els fets estan 
denunciats i que s’està seguint la corresponent investigació.  
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La senyora Alba, continuant amb la seua intervenció pregunta per les actuacions que s’han dut a 
terme per a la neteja de solars. El senyor alcalde li contesta que s’han iniciat els tràmits per a la 
constitució del Consell Agrari, i que quan es constituïsca s’iniciaran les actuacions. 

Tot seguit la senyora Alba comenta, encara que no siga responsabilitat municipal, el mal estat de 
l’entaulat que s’utilitza a l’escola i si s’ha valorat la possibilitat de substituir-lo. El senyor alcalde 
contesta que l’Ajuntament ha oferit a l’escola la construcció d’una zona més alta que servisca 
d’escenari i també la possibilitat de facilitar a l’escola una estructura més alta amb cavallets. No 
obstant, no s’ha fet res perquè els mestres no han considerat adequades les propostes oferides. 

Continua la senyora Alba preguntant si es farà un estudi arqueològic al castell palau Vives de 
Canyamàs. El senyor alcalde li contesta que s’han fet els estudis arqueològics que s’han demanat en 
relació amb les obres de restauració que s’estaven efectuant i que s’ha de valorar si servirà de base 
per a la declaració de l’immoble com a BIC. 

Per a finalitzar, la senyora Alba pregunta sobre l’estat de les actuacions en relació amb el CEIP 
L’Ermita. El senyor alcalde li contesta que abans de Nadal es va remetre a la conselleria competent 
en educació, al seu requeriment, un informe de les necessitats dels tres centres d’educació que hi ha 
al municipi, demanant igualment una entrevista amb el secretari autonòmic, atés que no s’hi ha 
obtingut resposta a la sol·licitud d’entrevista amb el conseller.  

I com no hi ha altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les vint-i-una hores i deu 
minuts del dia assenyalat anteriorment. Tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora, 
María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde, 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


