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MINUTA NÚM. 10/2011 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE 
JULIOL DEL 2011 
 
En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 28 de juliol del 2011, 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 sessió ordinària del 
Ple, en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’hi van adoptar els acords 
següents: 

45/11. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
Adjuntada a la convocatòria còpia de l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior, de data 7 de juliol del 2011, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

46/11. DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA  
Vista la relació de resolucions aprovades pel senyor alcalde des 
de l’11 de juny fins al 22 de juliol del 2011, el Ple se’n dóna per 
assabentat. 

En relació amb aquestes, el senyor Condomina demana explicacions sobre la Resolució d’alcaldia de data 
30 de juny del 2011, relativa a la reclamació prèvia per acomiadament presentada per una socorrista-
monitora, treballadora de l’Ajuntament. El senyor alcalde explica que la reclamació ha sigut acceptada a 
la vista de l’informe emés per un advocat laboralista contractat a l’efecte. Això comporta que s’ha firmat 
un contracte de treball de fix discontinu, adquirint la treballadora el caràcter de personal laboral indefinit, 
sense perjudici de l’obligació de l’Ajuntament de convocar la plaça conforme exigeix la normativa vigent. 
D’aquesta manera cada any, quan sorgisca la necessitat d’efectuar contractacions de socorristes monitors, 
es cridarà primer el personal fix discontinu i, a continuació, s’efectuaran les contractacions laborals 
temporals que corresponguen, cridant els integrants de la borsa de treball. 

47/11. EXP. 157-2011. INFORMACIÓ PÚBLICA DEL CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS 
PROTEGITS DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 
A la vista de la proposició de l’Alcaldia que obra en l’expedient, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Atesa l’existència en aquest municipi de béns immobles d’indubtable valor històric, artístic i 
arquitectònic. 

Vist que actualment es disposa d’un Catàleg d’Edificis, contingut en les Normes Subsidiàries de Benifairó 
de les Valls, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme, en sessió celebrada el 23 
de maig de 1995, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 28 de juny de 
1995. 

Vist que el Catàleg d’Edificis vigent no està adaptat a les determinacions de la Llei 4/1998, d’11 de juny, 
de Patrimoni Cultural Valencià. 
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Vist que amb data 20 de juliol del 2011 es presenta proposta de Catàleg de Béns i Espais Protegits per 
l’arquitecte municipal, Francisco J. Ávila Martínez, en la qual es cataloguen com a Béns de Rellevància 
Local la Casa Palau dels Vives de Canyamàs, l’ermita de la Mare de Déu del Bon Succés i l’església 
parroquial de Sant Gil. 

Vist l’informe de Secretaria de data 29 de juny del 2011, sobre la legislació aplicable i el procediment que 
s’ha de seguir. 

Considerant l’article 47 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià i 4 del Decret 
62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de 
protecció dels béns de rellevància local. 

Atés el que antecedix i de conformitat amb els articles 96 i 83.2.a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, 
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Sotmetre a informació pública el Catàleg de Béns i Espais Protegits per un període mínim d’un 
mes, publicant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia 
difusió en la localitat. 

Segon. Sol·licitar informes a la Conselleria competent en patrimoni i a la resta d’organismes amb 
competència en la matèria, d’acord amb la naturalesa del bé, sobre la documentació que vaja a ser objecte 
d’aprovació provisional. 

Els portaveus del grup popular i del grup esquerra expliquen el sentit del seu vot en el sentit que 
únicament s’està exposant al públic el catàleg. 

48/11. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA I DEL GRUP ESQUERRA PER UNA EDUCACIÓ 
PLURILINGÜE QUE GARANTISCA A L’ALUMNAT VALENCIÀ LA CAPACITACIÓ EN LES 
DUES LLENGÜES OFICIALS I, COM A MÍNIM, LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN 
UNA LLENGUA ESTRANGERA 
Havent inclòs l’alcaldia en l’ordre del dia moció conjunta presentada pel grup socialista i pel grup 
esquerra per una educació plurilingüe que garantisca a l’alumnat valencià la capacitació en les dues 
llengües oficials i, com a mínim, la competència comunicativa en una llengua estrangera i llegida la 
moció pel portaveu del grup esquerra, senyor Vea, l’ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a 
l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el regidor del grup esquerra, i els vots en contra dels 4 regidors 
del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

a. Efectuar una declaració institucional en favor d’un model educatiu lingüístic de consens, fet amb 
criteris pedagògics i de qualitat i amb un paper protagonista del valencià a l’ensenyament com a 
garantia de plurilingüisme, d’integració i oportunitats de futur. 

b. Demanar a la Conselleria competent en educació: 

- Que retire l’esborrany de decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana i negocie de 
forma consensuada amb la comunitat educativa un model d’ensenyament plurilingüe que 
garantisca l’acompliment de les finalitats de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
la LUEV i la Llei Orgànica d'Educació en base a l’avaluació dels programes plurilingües, 
atenent criteris científics i pedagògics basats en l’avaluació dels programes lingüístics actuals i 
en les recomanacions de l’informe de l’IVAQE. El consens en una matèria tan sensible com 
l’educació ha de ser un requisit en qualsevol canvi d'un model aplicat des de fa més de 25 anys.  
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- Que garantisca els recursos necessaris per la implantació d'aquest model consensuat 
d’ensenyament plurilingüe per tal que oferisca els resultats exigits per les lleis abans 
esmentades.   

- Que implante un sistema d’avaluació que determine el nivell de competència lingüística de 
l’alumnat en valencià, castellà i anglès i els dissenys dels plans de millora en base als resultats.  

- Notificar l’adopció d'aquest acord a la Conselleria competent en matèria d’educació mitjançant 
l’entrada per registre. A més, aquest fet es notificarà per correu certificat a Escola Valenciana-
Federació d’Associacions per la Llengua. 

El senyor Condomina explica el seu vot en contra en el sentit que no es tracta d’oposar-se a 
l’ensenyament del valencià, sinó aconseguir una educació trilingüe. A més a més sí s’ha consultat, s’ha 
remés a diversos organismes públics i privats. Per últim matisa que no és un projecte, sinò un decret.  

Prenent la paraula el portaveu del grup esquerra, senyor Vea, contesta al regidor del grup popular que si 
s’ha consultat s’han ignorat les respostes. Explica que el que és important no són les hores d’ensenyament 
de cada llengua, sinó el resultat. En aquest sentit els experts opinen que per a aconseguir els objectius la 
llengua minoritzada ha de tindre prioritat a l’ensenyament. 

La regidora del grup socialista, senyora López, assenyala que està d’acord amb els raonaments del senyor 
Vea i afegeix la seua oposició al  plantejament de la Conselleria perquè el professorat no està preparat per 
a l’ensenyament de l’anglès i s’eliminen els programes per zones. 

Contesta la regidora del grup popular, senyora Montañana, que davant eixos raonaments sobrarien hores 
de valencià i haurien de posar més hores d’anglés. 

Per la seua part, el senyor Roig, destaca que el que es tracta és aconseguir la millora en l’ensenyament de 
l’anglés, no perjudicar l’ensenyament en valencià. 

Per últim, el senyor Chordà destaca que des de les institucions es té l’obligació de promocionar l’ús del 
valencià. 

49/11. MOCIÓ DEL GRUP ESQUERRA PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS I DEL CONSELL ESCOLAR TERRITORIAL 
DE LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS 
Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup esquerra per a la constitució del 
Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls i del Consell Escolar Territorial de la Mancomunitat 
de les Valls, es llegida pel portaveu del grup esquerra, senyor Vea. 

A continuació, la portaveu del grup socialista, senyora López, a l’empara del que disposa l’article 97.5 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per escrit una 
esmena al punt a) de la moció, procedint a la seua lectura. 

Continuant amb la votació de la moció i l’esmena presentada, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, accepta la moció presentada esmenada en els termes requerits pel grup socialista i adopta 
l’acord següent: 

Que d’acord amb el Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana; el Decret 
111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els Consells 
Escolars Territorials i Municipals i l’Ordre de 3 de novembre de 1989 de la Conselleria de Cultura, 
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Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a la constitució de consells escolars 
municipals del País Valencià, que regulen la constitució de Consells Escolars: 

a. Demanar a la Mancomunitat de les Valls que eleve a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació 
perquè es pronuncie sobre la possibilitat de creació d’un Consell Escolar Territorial dels cinc pobles que 
la conformen i dels centres educatius respectius. 

b. Que es constituïsca, independentment de l’anterior, el Consell Escolar Municipal de Benifairó de les 
Valls, que sorgirà dels tres centres situats al municipi, a saber, CEIP L’Ermita, Escola Infantil “El 
Tabalet” i IES “La Vall de Segó”, per dur a terme les competències que li atorga la normativa abans 
citada. 

El portaveu del grup popular, senyor Condomina, explica que està d’acord amb el punt a. però que el 
Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls ja està creat. Respon la portaveu del grup socialista, 
senyora López, que el nou Consell és un òrgan col·legiat i com a tal tindrà més força. 

50/11. PRECS I PREGUNTES 
Obert per la presidència el torn de precs i preguntes, el senyor Condomina pregunta si estan pagades les 
factures d’Iberdrola incloses a l’expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdits 2010 2, a la qual 
cosa se li contesta afirmativament. 

A continuació transmet al Ple la necessitat d’actuar davant les queixes d’actes vandàlics que s’estan 
produint per la plaça del doctor Gimeno. L’alcalde li contesta que sí que hi ha queixes que s’estan 
canalitzant a través de la Guàrdia Civil, que han incrementat la vigilància, però la situació no ha millorat. 

Per últim exposa la seua preocupació per l’estat del llavaner. El senyor Chordà li contesta que, a més a 
més, també hi ha veïns que es queixen d’actes vandàlics en eixa zona i que la intenció de l’equip de 
govern seria posar una tanca. 

Per la seua part, el senyor Vea manifesta que les seues preguntes, relatives a la plaça del doctor Gimeno i 
al llavaner, ja han sigut contestades. 

Preguntant els regidors del grup popular sobre la situació del solar del “cine”, el senyor Chordà explica 
que s’han tramitat diversos expedients contra l’empresa que havia demanat la llicència d’obres i que 
actualment la propietat és litigiosa. 

Prenent de nou la paraula el senyor Condomina pregunta per la situació de la Unitat d’Execució número 
2. Se li respon que les obres estan paralitzades i que està pendent l’aprovació de quotes. Així mateix 
resalta el mal estat del paviment del carrer Jesús Balanzà, que hauria d’arreglar l’empresa urbanitzadora. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.20 hores del dia assenyalat, i 
de tot això, com a secretària, ho certifique.  

 
La secretària interventora 

 
 
 
 

Maria de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde 
 
 
 
 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 


