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S' EXCUSAREN:

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a huit d’agost de 2011, essent les vint hores, a la Sala
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí Pascual Granell, assistits pel
secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera
convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 28 de juliol de 2011, per a celebrar
sessió extraordinària i pública.
Abans d’iniciar l’estudi de l’Ordre del Dia, estant present el Regidor Sr. Doménec
Estruch Llorca, per l’Alcaldia se li demana es manifeste respecte de la Delegació de
competències, concretament dels serveis relacionats amb agricultura i medi ambient,
conferida per Resolució de data 14 de juny de 2011.

Manifestant, tot seguit, el Sr. Domenec Estruch Llorca que accepta la mateixa.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ DE 04 DE JULIOL DE 2011:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 04 de juliol
de 2011, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.

2) ELECCIÓ DE TRES AJUNTAMENTS PER A QUE ENS REPRESENTEN
EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA DE
VALÈNCIA:
Es ret compte de l'escrit de data 11 de juliol de 2011, de la Presidència del Consell
Territorial de la Propietat Immobiliària de València, pel qual, i a conseqüència de la
celebració de les eleccions locals-2011, pertoca la renovació dels representants de les
Corporacions Locals en l'indicat Consell, açò de conformitat amb l’Ordre EHA/2386/2007,
de 26 de juliol, del Ministeri d’Econòmia i Hisenda i demés normativa concordant.
Atés que la representació dels Ajuntaments de la Província de València, esta
dividida en dos seccions, una de municipis, la població dels quals siga fins 20.000
habitants, i altra de municipis de 20.000 o més habitants; per tant Benifairó de la Valldigna
amb una població de 1660 habitants, ha d'elegir tres Ajuntaments de la Província de
València de la secció de municipis amb població fins a 20.000 habitants.
El Sr. Alcalde formula proposta la Corporació Municipal dels tres ajuntaments a
elegir.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

a) Elegir els Ajuntaments de la Província de València, els municipis dels quals
tenen una població inferior als 20.000 habitants, que han de representar les Entitats Locals
en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliaria de València, següents:
a) Ajuntament de Barx.
b) Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
b) Retre certificació d’aquest acord al Consell Territorial de la Propietat
Immobiliaria de la Província de València, als efectes oportuns.

3) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL G.A.L.
ASSOCIACIÓ RURALTER-LEADER ZONA 7:
Atés l'escrit de l’Associació Ruralter-Leader Zona 7, pel qual es demana a
l'Ajuntament la designació del representant que li pertoca com a Municipi membre de
l'indicada Associació, com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2011.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió d’11 de juny de 2011, atés
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Atés que aquest Municipi pertany a l’Associació indicada i segons els seus
Estatuts a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació d'un representant de
l'Ajuntament davant de l'Assemblea General de l'indicada Associació.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de regidor que ha de
representar l'Ajuntament en l’Associació Ruralter-Leader Zona 7.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar l’Alcalde Sr. Agustí Pascual Granell del grup municipal PSOE,
representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General de
l’Associació Ruralter-Leader Zona 7.
b) Comunicar aquest acord a l’Associació Ruralter-Leader Zona 7, als efectes
oportuns.

4) SOL·LICITUD A L’INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL PER A
CONTRACTAR UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI SEGONS
HO REGULA EL REIAL DECRET-LLEI 8/2011 D’1 DE JULIOL:
Atés l'expedient que es tramita per a la contractació d'una operació de crèdit a llarg
termini per import de 51.670,07 euros, prèvia sol·licitud d’autorització a l’Institut de Crèdit
Oficial, la finalitat d’aquesta operació de crèdit es cancel·lar deutes d’este Ajuntament amb
empreses i autònoms, açò de conformitat amb el que regula la Secció Segona del Capítol II
del Reial Decret-Llei 8/2011, d’1 de juliol.
Atés la comunicació de l’Institut de Crèdit Oficial per la qual s’informa dels termes
i condicions de la denominada línia de financiació “ICO-Entitats Locals 2011”, en
compliment del que regula l’esmentat Reial Decret-Llei 8/2011, d’1 de juliol.
Atés el document emés pel servei municipal de registre de factures i comptabilitat,
en el que consta l'import màxim a sol·licitar de la línia de crèdit per a cancel·lar deutes
d’este Ajuntament amb empreses i autònoms, així com la relació de factures pendents de
pagament a autonòms i xicotetes empreses corresponents a l’exercici de 2009,
confeccionada en funció d’aquell import màxim.
Atés l’informe emés per Tresoreria Municipal pel qual s’acredita el compliment de
l'ordre de prelació establert en l'article 5.2 del Reial Decret-Llei 8/2011.
Atés l’informe emés per Intervenció de Fons Municipals pel qual s’acredita el
compliment dels requisits exigits pel Reial Decret-Llei 8/2011.
Atés l’informe de secretaria-intervenció sobre procediment administratiu a seguir,
en particular l’Òrgan municipal competent per a la contractació de l’operació de crèdit una
vegada autoritzada per l’Institut de Crèdit Oficial, essent l’Alcaldia de conformitat amb
l’article 52 de la vigent Llei de les HisendesLocals.
Atés la proposta de l’Alcaldia per la qual es demana la Corporació Municipal
acorde la sol·licitud a l’Institut de Crèdit Oficial d’autorització per a formalitzar una
operació de crèdit per a cancel·lar deutes d’este Ajuntament amb empreses i autònoms, en
el termes que la mateixa indica, en particular es proposa que la concertació es formalitze,
tant l’ingrés del prèstec com el pagament de les factures finançades amb el mateix, a través
del compte corrent obert en el BBVA-Institucions València (BCL) del qual es titular este
Ajuntament.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

a) Aprovar la següent relació de factures de 2009 pendents de pagament, que s’han
de pagar amb l’operació de crèdit a formalitzar de conformitat amb la Secció Segona del
Capítol II del Reial Decret-Llei 8/2011, d’1 de juliol,
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b) Sol·licitar de l’Institut de Crèdit Oficial la corresponent autorització per a
formalitzar una operació de crèdit per import de 51.670,07 euros, per a pagar les factures
de l’anterior relació en virtud del que regula el Reial Decret-Llei 8/2011, amb les següents
condicions:
- Termini d'amortització: TRES anys, sense carència.
- Tipus d'interés màxim estimat: 6,50% anual.
- Liquidacions d'amortitzacions i interessos: anuals, líneal i constant.
- Cap altra despesa financera (comissions).
- Garantia en compliment de les obligacions derivades de l'operació: Participació
Municipal en els Tributs de l'Estat.
A l’efecte facultar l’Alcalde per a que formalitze la corresponent sol·licitud.
c) Concertar aquesta operació de crèdit, una vegada autoritzada per l’Institut de
Crèdit Oficial, tant l’ingrés de la mateixa com el pagament de les factures esmentades, a

través del compte corrent 0182 5941 41 0200460544 obert en el BBVA-Institucions
València (BCL) del qual es titular este Ajuntament.
d) Quedar assabentat que l’Alcaldia és l’Òrgan Municipal competent, d’acord amb
l’article 52 de la Llei de les Hisendes Locals, per a la firma del respectiu contracte de
l’operació de crèdit esmentada amb el BBVA-Institucions València (BCL).
e) Remetre certificació d'aquest acord a l’Institut de Crèdit Oficial, junt als
informes emesos per Tresoreria Municipal i Intervenció de Fons Municipals.

5) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A EDUCACIÓ
PLURILINGÜE:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida, relativa a
educació plurilingüe, que literalment diu:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
PER UNA EDUCACIÓ PLURILINGÜE QUE GARANTISCA A L’ALUMNAT
VALENCIÀ LA CAPACITACIÓ DE LES DUES LLENGÜES OFICIALS I, COM A
MÍNIM, LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN UNA LLENGUA ESTRANGERA.
N'Antonio Saiz Sanchez, regidor de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i Portaveu
en el seu Ple del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià, presenta a discussió
i posterior aprovació davant el Ple, la Moció que després es detallarà, en base als
antecedents i fonaments que a continuació s’expressen...
MOTIUS
1) L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 6.2, expressa
literalment: “L'idioma valencià és l'oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el
castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a
rebre l'ensenyament del, i en, idioma valencià”. Igualment, en el seu article 6.3, resa: “La
Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures
necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement”.
2) La Llei d'ús i ensenyament del valencià té com un dels seus objectius bàsics “protegir la
recuperació del valencià i garantir el seu ús normal i oficial” (article 1.2.b), i declara que al
finals dels cicles obligatoris “els alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar, oralment i
per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà” (article 19.2).

3) La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que el sistema educatiu
espanyol s’orientarà, entre altres fins, a aconseguir la capacitació de l’alumnat per a la
comunicació en la llengua oficial i cooficial, quan n’hi haja, i en una o més llengües
estrangeres. Així mateix, atribueix a les administracions educatives la provisió dels
recursos necessaris per a garantir l’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de
les llengües estrangeres.
4) La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana prepara un decret pel que es
regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, on la seua aplicació comporta
l’eliminació del programes lingüístics que, des de fa anys, s’apliquen als centres educatius
i, en particular, els programes d’ensenyament en valencià i d’immersió lingüística. Segons
els informes de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE), depenent de
la pròpia Conselleria d’Educació, fets públics per última vegada l’any 2004, els programes
plurilingües aplicats sobre la base dels programes d'ensenyament en valencià i d'immersió
lingüística són els que ofereixen millors resultats en la capacitat per a aprendre una llengua
estrangera, de la mateixa manera que són els únics que garanteixen un domini efectiu del
valencià, tal i com exigeixen les lleis en vigor. Així, des de 2004 no coneixem, per tant,
cap avaluació del funcionament dels programes lingüístics. Així i tot, la Conselleria
impulsa uns programes plurilingües experimentals i, amb aquest decret, generalitzats a tot
el sistema a partir de 2012, sense tindre en compte els resultats dels programes lingüístics
actuals.
L’aplicació d’un model plurilingüe necessita que l'aprenentatge de totes tres llengües siga
introduït amb criteris científics i educatius, segons allò que la psicolingüística diu sobre
l'aprenentatge de les llengües: immersió en les llengües minoritzades, assoliment de la
lectoescriptura primer en les llengües minoritzades i després en la resta. Aquesta és l'única
forma avaluada de garantir l'aprenentatge de les llengües, a més de ser el sistema
recomanat per la Carta Europea de les llengües de l’any 2000 que va ser signada per l’estat
espanyol i per la pròpia Conselleria. No hi ha cap avaluació disponible sobre el model
proposat per la Conselleria d'Educació, centrat en les hores destinades a les llengües i no en
el seu aprenentatge efectiu.
El model proposat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana tampoc
garanteix el compliment de la Llei d’ús i ensenyament del valencià ni dels decrets
curriculars de primària i secundària en el que es refereix a l’adquisició de les mateixes
competències lingüístiques en valencià i en castellà.
Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Emetre declaració institucional de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna 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 d’oportunitats de futur.
Segon.- Demanar a la Conselleria d’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 a criteris científics i pedagògics basats en l’avaluació dels
programes lingüístics actuals i en les recomanacions de l’informe de l’IVAQE , referit
anteriorment. 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.
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 anglés i els dissenys dels plans de millora en base als
resultats.
Tercer.- Notificar l'adopció d'aquest acord a la Conselleria d'Educació mitjançant l'entrada
per registre. A més, aquest fet es notificarà per correu certificat a Escola ValencianaFederació d'Associacions per la Llengua.
Benifairó de la Valldigna, a 20 de juny 2.011”
Tot seguit el regidor Sr. José Antonio Saíz Sanchez com a portaveu del Grup
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, al
temps demana la Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit a la moció,
en particular manifesta que el ex Conseller d’Educació Alejandro Font de Mora, antes
d’acabar-se la legislatura, va presentar un borrador de decret que pretén eliminar les actuals
línies en valencià, i imposar programes d’ensenyament en tres llengües amb igualtat de
consideració i temps de docéncia. Esquerra Unida considera que este model que es pretén
imposar, que no compta amb el consens de la comunitat educativa, no garanteix
l’ensenyament del valencià ni el compliment de la llei. Per tant esta moció pretén que es
retire este decret i es busque el consens en matèria educativa de forma que es garantisca
una educació de qualitat i en valencià.

Seguidament pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es
manifesta, que el seu grup votarà en contra, tot indicant que el Sr. Font de Mora ja no es
Conseller i que en aquell moment es tractava d’una proposta per a que l’educació es
realitzara en tres llengües.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, un del regidor del grup municipal
EUPV i un del regidor del grup municipal BLOC-COMPROMÍS; i tres vots en contra dels
regidors del grup municipal PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i tres en contra, acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià, relativa a educació plurilingüe, ací transcrita, i reiterar els acords que la
mateixa conté.

6) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS, RELATIVA A
EDUCACIÓ PLURILINGÜE:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Bloc-Compromís, relativa
a educació plurilingüe, que literalment diu:
“J. Carles Cors i Mejias, regidor del Grup Municipal del Bloc- Compromís a
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, presenta davant el Ple municipal la següent:
MOCIÓ
La Generalitat pretén imposar, unilateralment, una modificació dels programes
d’ensenyament bilingüe i d’ensenyament bilingüe enriquit actualment en vigor .
Com alternativa, l’administració educativa valenciana vol aplicar un programa
plurilingüe amb una presència curricular del 33% per al valencià, castellà i anglés.
D’acord amb l’opinió majoritària dels especialistes en educació multilingüe, la
proposta de la Conselleria no aconseguirà el plurilingüisme que diu buscar, sinó que
introdueix de forma poc rigorosa la llengua estrangera i atempta contra el valencià en fer
disminuir la seua presència actual com a llengua vehicular.

El decret afirma buscar un tractament equilibrat de les tres llengües en l’horari
lectiu, però valencià, castellà i anglés no tenen la mateixa presència en la nostra societat.
Per tant, dividir a parts iguals les hores impartides en les tres llengües no suposa que els
alumnes les dominen de forma idèntica.
Així, de manera unilateral, l’administració educativa valenciana pretén acabar amb
el funcionament d’uns programes que són fruit del consens de la Llei d’Ús i Ensenyament
del Valencià i que han estat valorats positivament per l’Institut Valencià d’Avaluació i
Qualitat Educativa.
El decret que ara es pretén aprovar compta amb el rebuig de sindicats de
professorat, claustres, consells escolars, associacions de mares i de pares, alumnat,
universitats...
És per tot això que presenten al Ple de l’Ajuntament la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna demane a la Conselleria d’Educació
que:
1.- Retire l’esborrany de decret sobre plurilingüisme que pretén implantar.
2.- Negocie amb els representants de la comunitat educativa i amb els especialistes en
ensenyament multilingüe el disseny i l’aplicació d’un model plurilingüe que garantisca
l’acompliment de les finalitats de la LUEV, atenent a l’avaluació del programes aplicats
fins ara, d’acord amb criteris científics i pedagògics i amb les recomanancions de l’informe
de l’IVAQE, anteriorment esmentat.
3.- Comunique l’acord a la Conselleria d’Educació.
Benifairó de la Valldigna,

29 de juny de 2011”

Tot seguit el regidor Sr. J. Carles Cors Mejias com a portaveu del Grup Municipal
Bloc-Compromís, explica els motius de la moció i la defensa, al temps demana la
Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit a la moció.
Seguidament pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es
manifesta, que el seu grup votarà en contra.

A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, un del regidor del grup municipal
EUPV i un del regidor del grup municipal BLOC-COMPROMÍS; i tres vots en contra
dels regidors del grup municipal PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i tres en contra, acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal BLOC-COMPROMÍS,
relativa a educació plurilingüe, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.

7) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A EDUCACIÓ
PLURILINGÜE:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol, relativa a educació plurilingüe, que literalment diu:
“MOCIÓ 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.
Agustí Pascual Granell, Portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna, fent ús de la legalitat vigent, presenta al Plenari de la
Corporació, per a la seua aprovació, la següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1) L’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 6.2, expressa
literalment: “L'idioma valencià és l'oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el
castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i a
rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià”. Igualment, en el seu article 6.3, resa: “La
Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures
necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement”.
2) La Llei d’ús i ensenyament del valencià té com un dels seus objectius bàsics “protegir la
recuperació del valencià i garantir el seu ús normal i oficial” (article 1.2.b), i declara que al
finals dels cicles obligatoris “els alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar, oralment i
per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà” (article 19.2).

3) La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que el sistema educatiu
espanyol s’orientarà, entre altres fins, a aconseguir la capacitació de l’alumnat per a la
comunicació en la llengua oficial i cooficial, quan n’hi haja, i en una o més llengües
estrangeres. Així mateix, atribueix a les administracions educatives la provisió dels
recursos necessaris per a garantir l’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de
les llengües estrangeres.
4) La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana prepara un decret pel que es
regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, on la seua aplicació comporta
l’eliminació del programes lingüístics que, des de fa anys, s’apliquen als centres educatius
i, en particular, els programes d’ensenyament en valencià i d’immersió lingüística. Segons
els informes de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE), depenent de
la pròpia Conselleria d’Educació, fets públics per última vegada l’any 2004, els programes
plurilingües aplicats sobre la base dels programes d’ensenyament en valencià i d’immersió
lingüística són els que ofereixen millors resultats en la capacitat per a aprendre una llengua
estrangera, de la mateixa manera que són els únics que garanteixen un domini efectiu del
valencià, tal i com exigeixen les lleis en vigor.
Així, des de 2004 no coneixem, per tant, cap avaluació del funcionament dels programes
lingüístics. Així i tot, la Conselleria impulsa uns programes plurilingües experimentals i,
amb aquest decret, generalitzats a tot el sistema a partir de 2012, sense tindre en compte els
resultats dels programes lingüístics actuals.
L’aplicació d’un model plurilingüe necessita que l’aprenentatge de totes tres
llengües siga introduït amb criteris científics i educatius, segons allò que la psicolingüística
diu sobre l’aprenentatge de les llengües: immersió en les llengües minoritzades, assoliment
de la lectoescriptura primer en les llengües minoritzades i després en la resta. Aquesta és
l'única forma avaluada de garantir l’aprenentatge de les llengües, a més de ser el sistema
recomanat per la Carta Europea de les llengües de l’any 2000 que va ser signada per l’estat
espanyol i per la pròpia Conselleria. No hi ha cap avaluació disponible sobre el model
proposat per la Conselleria d'Educació, centrat en les hores destinades a les llengües i no en
el seu aprenentatge efectiu.
El model proposat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana
tampoc garanteix el compliment de la Llei d’ús i ensenyament del valencià ni dels decrets
curriculars de primària i secundària en el que es refereix a l’adquisició de les mateixes
competències lingüístiques en valencià i en castellà.
Per totes aquestes raons proposa al Plenari de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
l’adopció dels següents

ACORDS
a) Declaració institucional de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna 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 d’oportunitats de futur.
b) L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna demana a la Conselleria d’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 a criteris científics i pedagògics basats en l’avaluació dels
programes lingüístics actuals i en les recomanacions de l’informe de l’IVAQE , referit
anteriorment. 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.
- 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.
c) L’ajuntament de Benifairó de la Valldigna comunicarà l’adopció d'aquest acord a la
Conselleria 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.
Benifairó de la Valldigna 25 de juliol de 2011”
Tot seguit el Sr. Agustí Pascual Granell com a portaveu del Grup Municipal PSOE,
explica els motius de la moció i la defensa, al temps demana la Corporació Municipal
adopte acord tal i com queda reflectit a la moció, en particular manifesta que la proposta
del ex Conseller d’Educació no es la més idònia, caldria formular altres propostes en les
quals s’aprofundira en l’ensenyament en valència, a l’hora de reforçar-lo, recolzant-lo a les
escoles dels pobles valencianoparlants i en general a tots els pobles del País Valencià.
Seguidament pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es
manifesta, que el seu grup votarà en contra.

A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, un del regidor del grup municipal
EUPV i un del regidor del grup municipal BLOC-COMPROMÍS; i tres vots en contra dels
regidors del grup municipal PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i tres en contra, acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol, relativa a educació plurilingüe, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa
conté.

8) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS, TAMBÉ DE L'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL, SEGON TRIMESTRE 2011:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 11 de juny de
2011 fins el dia 17 de juliol de 2011, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 13-06-11, designació de Tresorera Municipal.
De 14-06-11, designació de Tinent d’Alcalde.
De 14-06-11, delegacions conferides a tres Regidors.
De 28-06-11, designació de representant municipal en el Consell Escolar de C.P.
Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna.
De 29-06-11, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el 04 de juliol de 2011.
- PERSONAL,
De 20-06-11, nomena funcionari interí, com agent de la policia local, a José
Rodriguez Torres.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 14-06-11, autorització ocupació via pública a Junta Provincial contra el Càncer
De 15-06-11, autorització ocupació via pública a Penya Valencianista 655 de
Benifairó de la Valldigna.

De 16-06-11, inici donar de baixa a estranger no comunitari sense autorització de
residència permanent.
De 20-06-11, determina la composició Comissió de Baremació aturats pel
programa INEM-CCLL obra Condicionament Camins Rurals.
De 30-06-11, atorga ajuda municipal de 600 euros, any 2011, a Associació
Agermanament Benifairó de la Valldigna-Redessan.
De 01-07-11, inici petició gual en Pl. Nou Octubre cantó C/ Juan Gris, 1.
De 01-07-11, inici petició gual en Pl. Pintor Sorolla, 18.
De 05-07-11, atorga llicència gual a Salvador Soler Vivanco, en Pl. Nou Octubre
cantó C/ Juan Gris, 1.
De 05-07-11, atorga llicència gual a Juan Antonio Verdú Alvarez, en Pl. Pintor
Sorolla, 18.
De 05-07-11, determina la composició Comissió de Baremació aturats pel
programa EPAMER obra millores forestals.
De 05-07-11, determina la composició Comissió de Baremació aturats pel
programa EMCORP obra Manteniment i Neteja Camins Rurals.
De 05-07-11, determina la composició Comissió de Baremació aturats pel
programa INEM-CCLL obra Condicionament Zones Forestals.
- CONTRACTACIÓ,
De 14-06-11, inici contracte obres de reparació i millores en l’Auditori.
De 15-06-11, inici contracte obres Tanca de Dipòsit de gasoil en vestuaris
poliesportiu.
De 20-06-11, acorda devolució fiança a CADERSA S.L., per execució obres
Col·lector al Nord de la Pl. País Valencià.
De 20-06-11, acorda devolució fiança a CADERSA S.L., per execució obres
Remodelació del carrer Sant Roc, 1a fase.
De 20-06-11, acorda devolució fiança a CADERSA S.L., per execució obres
Remodelació del carrer Sant Roc, 2a fase.
De 30-06-11, aprova expedient contractació obres Millores en C/ Camí Tavernes.
De 30-06-11, aprova expedient contractació obres Tanca de Dipòsit de gasoil en
vestuaris poliesportiu.
De 30-06-11, aprova expedient contractació obres reparació i millores en
l’Auditori.
De 05-07-11, licitació obres Millores en C/ Camí Tavernes.
De 05-07-11, acorda devolució fiança a J. Salvador Serra Ferrando, per execució
obres Reforma i Restauració del Dipòsit Aigua Potable.
De 05-07-11, acorda devolució fiança a J. Salvador Serra Ferrando, per execució
obres Reparació xarxa aigua potable.
De 05-07-11, acorda devolució fiança a Señalizaciones Roses SL, per execució
obres Pintat senyalització horizontal del nucli urbà.

De 05-07-11, acorda devolució fiança a Construcciones Mig-Ros CB, per execució
obres Construcció 104 ninxols en el Cementeri Municipal.
De 05-07-11, acorda devolució fiança a Construcciones Mig-Ros CB, per execució
obres Reparació coberta i façana de l’Ajuntament.
De 05-07-11, acorda devolució fiança a Transfevach SL, per execució obres
Reparació en camp de futbol.
De 07-07-11, inici devolució fiança a Biurrarena S. Coop.,, per execució obres
Instal·lació contenidors soterrats recollida residus en Pl. Sant Josep.
De 12-07-11, aprova minuta honoraris redacció projecte obres Millores en C/ Camí
Tavernes.
- TRESORERIA,
De 16-06-11, declara l’excempció pago IVTM del vehicle 6158 HDP, per
minusvalidesa a Juan Verdu Alemany.
De 11-07-11, aprova 7 liquidacions per ocupació via pública amb taules i cadires
de bar.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 29-06-11, no admetre a tràmit llicència activitats de SAT VERSOL Núm. 108 C
V, per incompatibilitat amb el PGOU.
- LLICÈNCIES D’OBRES,
De 14-06-11, requeriment a Construccions DARPLAN S.L. aporte documentació
per a poder tramitar llicència.
De 20-06-11, declara caducitat llicència sol·licitada per Evaristo Donet Bixquert.
De 28-06-11, a M Isabel Saíz Donoso, canvi teulada en C/ Purissima, 14.
De 29-06-11, requeriment a Pascual Ferrando Pérez, aporte documentació per a
poder tramitar llicència per a local ramat caballar
De 29-06-11, a Josep Vicent Serra Company, caseta ferramentes agricoles, en
parcel·la 09 del polígon 09.
De 29-06-11, declara arxiu tràmit de llicència per desistement de Juan José Serra
Vercher.
De 29-06-11, requeriment a Pascual Ferrando Pérez, aporte documentació per a
poder tramitar llicència activitat engreix ramat de llana
De 04-07-11, a Fco. Luis Vercher Bellver, reformes, en Av. Valldigna, 5-2n-4a.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2011, han tingut entrada 789 escrits, i eixida 799 escrits.
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del
pressupost de l'any 2011, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix

corresponent al segon trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix:
SEGON Trimestre-2011
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 2.211.700,00 €.
- Drets reconeguts................................................... 319.712,98 €.
- Recaptació neta...................................................
127.608,41 €.
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives..................................... 2.211.700,00 €.
- Obligacions reconegudes...................................... 320.446,04 €.
- Pagaments realitzats..........................................
268.345,23 €.
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-04-11............................................. 85.979,09 €.
-Ingressos durant el trimestre.................................... 595.332,77 €
-Pagaments durant el trimestre.................................. 639.766,10 €.
-Existències a 30-06-11............................................. 41.545,76 €.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:50 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 05 de
setembre de 2011. I s'estén en dihuit pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a.,
números OJ9994676 (revers) a OJ9994684 (anvers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari,
de conformitat amb l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

