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

Minuta núm. 07/2016. Sessió extraordinària 
urgent de 20 d’octubre del 2016 

A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
vint hores i trenta minuts del dia 20 de 
setembre de 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 
extraordinària urgent del Ple en primera 
convocatòria. 

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

61/16. Aprovació de la urgència de la sessió 

Justificada la urgència de la sessió en el 
compliment dels terminis del Pla d’Obres i 
Serveis 2016, i sotmesa a votació, la urgència 
de la sessió s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 

 

62/16. Exp. 237/2016. Pressa de possessió del càrrec de regidor del senyor José Álvarez 
Montero. 

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

Vist que, per acord del Ple de 19 de setembre de 2016, es va acordar la presa de coneixement de la 
renúncia voluntària de la senyora Mery Monforte Pena al càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, per motius personals i laborals, en compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 
2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General. 

Vist que igualment s’ha presentat escrit de no acceptació del càrrec del número set de la llista de les 
candidatures del Partit Socialista Obrer Espanyol de les referides eleccions municipals (RE 1177). 

Vist que s’ha remés a la Junta Electoral Central sol·licitud d’enviament de les credencials del senyor 
José Álvarez Montero, següent en la llista de les eleccions municipals de data 24 de maig de 2015, i 
que aquestes s’han entregat a l’interessat amb data 14 d’octubre de 2016. 

Vist que consta acreditada en l’expedient la formulació de les declaracions d’interessos que 
preceptuen l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la 
Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 
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Per tot això, el Ple 

ACORDA: 

Acceptar la presa de possessió del senyor José Álvarez Montero del càrrec de regidor de l’Ajuntament 
de Benifairó de les Valls en substitució de la senyora Mery Monforte Pena, després de la renúncia 
voluntària d’aquesta. 

I per a això i complint amb el procediment legalment establit, el senyor alcalde invita el senyor José 
Álvarez Montero a posar-se dret i, tot seguit, procedeix a la lectura de la fórmula legal de jurament o 
promesa: «Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar 
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana?». 

Havent pres possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, prèvia promesa 
del càrrec, el senyor José Álvarez Montero s’incorpora a la sessió plenària. 

 

63/16. Exp. 126/2016. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de 27 de setembre de 2016 sobre 
acceptació de la delegació de contractar. Pla d’Obres i Serveis 2016. 

S’ha adoptat, en data 27 de setembre de 2016, resolució d’Alcaldia amb el tenor literal següent: 

«Atesa la necessitat d’executar el projecte per a l’actuació «Adequació del paviment esportiu i obres 
de millora del pavelló municipal. PPOS 16», segons els raonaments i la descripció descrits en el 
projecte de data juliol de 2016, aprovat per resolució d’Alcaldia de data 27 de setembre de 2016 (exp. 
247/2016), fet per l’arquitecte municipal Francisco J. Ávila Fernández per un import de: 

 
Vist l’anunci de la Diputació de València, publicat en el BOP de la província de València de data 29 de 
juliol de 2016, relatiu al Pla Provincial d’Obres i Serveis 2016. 

Havent donat compte de les noves directrius per a la gestió de Plans Provincials d’Obres i Serveis, 
aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua sessió de 19 de desembre de 1991, i 
modificades per acord de 24 de novembre de 1993, i més en concret de la Directriu II.3 (pàgina 8) en 
què es conté La Delegació en els Municipis de la Província de la contractació de les obres, amb 
l’obligació que els Ajuntaments facen constar expressament l’acceptació d’aquesta delegació per 
acord plenari municipal. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l’execució de l’obra anterior, s’acorda:  

Primer. Acceptar la delegació en este Municipi per a contractar l’obra esmentada anteriorment, i 
continguda en la Directriu II.3 de les aprovades pel Ple de la Corporació Provincial en data 24 de 
novembre de 1993. 
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Segon. Comprometre’s al compliment exacte de les directrius que s’esmenten en el procés d’execució 
de les obres/adquisició de maquinària». 

El Ple se’n dóna per assabentat i la ratifica per unanimitat en tots els seus termes. 

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


