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MINUTA NÚM. 16/2011. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 22 DE 
DESEMBRE DEL 2011 
 
En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 22 de desembre 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: 

81/11. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 

Les còpies dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, 
de 24 de novembre i 9 de desembre del 2011, adjuntades a la 
convocatòria, s’aproven per unanimitat dels assistents. 

82/11. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
Vista la relació de resolucions aprovades per l’alcaldia des del 
19 de novembre del 2011 fins al 16 de desembre del 2011, el 
Ple se’n dóna per assabentat. 

En relació amb les obligacions imposades per resolució d’alcaldia als autoritzats en les altes de guals, el 
senyor Condomina destaca que s’hi fa referència al fet que no es permet col·locar rampes que ocupen la 
calçada i no es compleix. No es tracta de desfer les que ja estan fetes, però demana que a partir d’ara es 
complesca eixe requeriment. 

83/11. MOCIÓ CONJUNTA DEL PSPV-PSOE I ERPV-AM DE REBUIG A LA PROPOSTA DE 
LA GENERALITAT DE POSAR SÒL PÚBLIC MUNICIPAL D’ÚS ESCOLAR A DISPOSICIÓ 
D’EMPRESES PRIVADES AMB EL PAGAMENT D’UN CÀNON PER A LA CESSIÓ DE 
TERRENYS PÚBLICS 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’ordre del dia la moció conjunta presentada pel PSPV-PSOE i ERPV-AM de 
rebuig a la proposta de la Generalitat de posar sòl públic municipal d’ús escolar a disposició d’empreses 
privades amb el pagament d’un cànon per a la cessió de terrenys públics, l’Ajuntament Ple, per 3 vots a 
favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el regidor del grup esquerra, i 2 vots en 
contra dels regidors del grup popular, aprova la moció presentada i acorda: 

1. Reafirmar la defensa del sistema públic de l’ensenyament, com a millor manera de garantir l’exercici 
del dret a l’educació que, des de l’Educació Infantil fins a la Universitat, estiga al servei de les necessitats 
socials, de la igualtat d’oportunitats i dels valors democràtics. 

2. Demanar al conseller d’Educació : 

 a. La retirada de la seua proposta de cedir sòl públic a empreses privades per a construcció i 
explotació de centres escolars durant 75 anys. 
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 b. Iniciar la construcció urgent de centres escolars a les poblacions on aquesta necessitat és més 
evident amb l’eliminació dels barracons. 

 c. L’elaboració d’un nou mapa escolar consensuat amb la comunitat educativa, que done solució a 
la falta de centres públics existents. 

3. Enviar la certificació amb l’aprovació d’aquesta moció a la Mesa de les Corts, als partits polítics amb 
representació parlamentària i a la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic. 

Explicant el sentit del seu vot el senyor Condomina afirma que la proposta de la Generalitat és 
simplement una proposta i no suposa l’eliminació de l’escola pública. Al·lega defensar l’escola pública 
més que altres regidors que la defensen de paraula i després porten els seus fills a escoles privades i 
critica que l’Ajuntament aprove aquesta moció després d’haver urbanitzat terrenys al costat de l’escola i 
no haver reservat cap per a dotacions escolars. 

El senyor alcalde li respon que en tot cas en el debat de l’escola pública s’ha de diferenciar l’escola 
concertada, que se subvenciona amb diners públics, de l’escola privada. 

Per últim el senyor Vea assenyala que es trau ara el debat precisament perquè és una proposta i no està 
aprovada i, per tant, hi ha possibilitat de canviar-la. Pel que fa a la demagògia escola pública-privada 
denúncia la situació en què es troba l’escola pública en la qual cada volta hi ha més barracons i no es 
construeixen nous centres docents. Això a pesar de que, en la seua opinió, l’escola pública té més qualitat, 
entre altres coses perquè els professors, en haver aprovat una oposició, han demostrat la seua vàlua. 

84/11. PRECS I PREGUNTES 

Obert el torn de precs i preguntes el senyor Vea pregunta què hi ha de cert en el rumor que assenyala que 
en el programa Gormandia, emés per Canal 9, amb gent de Benifairó i gravat a Faura i Sagunt, no havia 
eixit el poble de Benifairó perquè l’Ajuntament no havia permès la gravació en no haver cedit espais 
públics. 

Al respecte el senyor alcalde contesta que l’Ajuntament de Benifairó no s’havia negat perquè desconeixia 
la gravació del referit programa i que posteriorment els productors del programa li havien cridat i li han 
confirmat que no havien demanat permís perquè mai el demanen. 

Preguntat l’alcalde sobre si es fa o no l’Escola de Nadal contesta que perquè no hi ha grup mínim. No 
obstant, a pesar d’això, s’havia oferit als interessats que es fera pujant el preu, però finalment ha hagut 
unanimitat en aquest punt entre els interessats. 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 20.55 hores del dia assenyalat, i 
tot això, com a secretària, ho certifique.  

 
La secretària interventora 

 
 

María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, 
L’alcalde 

 
 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 


