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Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en Primera Convocatòria el dia 
28 de juliol del 2011 

 
 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de 14 de juliol del 2011 
 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat 
de tots els membres que componen el Ple, amb les següents modificacions: 
 
Per la portaveu del Grup Socialista, Vicenta Porcar, se sol·licita que en el punt nº 7 
(pàgina 10) que determina els càrrecs i retribucions per assistències dels regidors, 
s'incloga en la seua intervenció diverses addicions, resultant la frase del següent 
tenor “es va proposar un lleuger increment a l'alça en l'import de les quanties per 
assistències, manifestant el Grup Socialista la conveniència de minorar les 
retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació, o de deixar-les com 
estaven”. 
 
El regidor del Grup Socialista D. Felipe Medina manifesta la necessitat de corregir la 
intervenció del portaveu del Grup Popular, D. Francisco A. Comes Monmeneu, en 
aquest mateix punt de l'ordre del dia (pàgina 11), al que l'Alcaldia respon que les 
intervencions han de corregir-les els membres que les van realitzar, comminant al 
Sr. Medina a formular la seua intervenció en forma de prec o pregunta en l'apartat 
de Precs i Preguntes, si es considera convenient concedir aquest torn per part de 
l'Alcaldia, ja que sent una sessió extraordinària no resulta preceptiva la seua 
inclusió en l'ordre del dia. 
 
D. Francisco A. Comes, pel Grup Popular, intervé a continuació per a manifestar 
que l'acta reflecteix fidelment la seua intervenció. 
 
Pel portaveu de Bloc-Compromís, D. Josep Nàcher, se sol·licita que en aquest 
mateix punt de l'ordre del dia s'incloga l'expressió “vam ser l'única candidatura que 
incloïa aquest punt en el programa electoral”. L'Alcaldia manifesta que no recorda 
aqueixa intervenció en particular però que si el Sr. Nàcher està segur d'haver-la 
realitzat que s'incorpore a l'acta. 
 
2. Resolucions d'Alcaldia del número 726/11 A 798/11 

 
La Corporació queda assabentada de les resolucions obrants en l'expedient de Ple. 
 
3.  Aprovació inicial de l'expedient de Suplement de Crèdit 1/2011 

 
Per Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i 
Hisenda adoptat en sessió de 22 de juliol de 2011. 

 
[…/…] 
 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, en haver-se produït 10 vots a favor 
(Grup Popular, Esquerra Unida i Bloc-Compromís) i 3 vots en contra (Grup 
Socialista), acorda: 

 
Primer-. Aprovar inicialment l'expedient S.C 1/11 de modificació de crèdit del 
Pressupost Municipal mitjançant un suplement de crèdit sobre les partides que 
s'indiquen a continuació: 
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Ingresos 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN SALDO 
ANTERIOR MODIFICACIO SALDO 

DEFINITIU 

87010 Rte. Tesorería para Gastos Generales 0,00 878.000,00  878.000,00 

   TOTAL 878.000,00 € 

 

Gastos 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
SALDO 

ANTERIOR 

MODIFICACIO SALDO 

 DEFINITIU 

15000-131 Laboral Temporal Urbanismo 75.459,16 200.000,00 275.459,16 

22100-160 Cuotas Sociales 712.209,26 60.000,00 782.209,26 

23200-480 Atenc. Benéf. Convenc. Sociales 130.000,00 100.000,00 230.000,00 

15002-221 Vestuario Urbanismo 7.000,00 5.000,00 11.000,00 

16100-210 Mantenimiento Red Suministro 
Agua Potable 

45.000,00 6.000,00 51.000,00 

16100-226 Material Aguas Potable 25.000,00 5.000,00 30.000,00 

16400-622 Construcción de nichos 5.000,00 95.000,00 100.000,00 

16500-221 Suministro Energía Eléctrica 330.000,00 30.000,00 360.000,00 

32000-221 Combustible Escuelas 14.000,00 6.000,00 20.000,00 

32000-227 Contrato Limpieza Colegios  120.000,00 10.000,00 130.000,00 

34200-212 Conservación y Reparación 
Polideportivo 

20.000,00 20.000,00 40.000,00 

45000-214 Conservac y Reparac. Vehículos 6.000,00 6.000,00 12.000,00 

45300-619 Repavimentación varias Calles 45.000,00 55.000,00 100.000,00 

45300-210  Conservac. y Reparac. Vías 
Públicas 

45.000,00 55.000,00 100.000,00 

92000-212  Conservac. y Reparac. Edificios 
Públicos 

40.000,00 60.000,00 100.000,00 

93000-227 Servicios de Recaudación 95.000,00 125.000,00 220.000,00 

92001-226 Servicios Jurídicos 20.000,00 40.000,00 60.000,00 

   TOTAL 878.000,00 € 

 

Segon.- Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres 
mitjans de finançament. 
 
Tercer.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i 
en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies hàbils a explicar 
des del següent de la seua publicació en el BOP, posant a la disposició del públic la 
documentació corresponent, perquè durant l'esmentat termini els interessats 
puguen examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
 
Quart-. Que se de compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments 
que es formulen, que si escau es resoldran en el termini d'un mes. Si en el termini 
d'exposició al públic no s'hagueren presentat reclamacions la present modificació 
s'entendrà aprovada definitivament. 
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Cinquè.- Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa per 
capítols en el tauler municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
4.  Aprovació inicial de l'expedient de Crèdit Extraordinari 1/2011 

 
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Economia 
i Hisenda adoptat en sessió de 22 de juliol de 2011. 

 
[…/…] 
 
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 

 
Primer-. Aprovar inicialment l'expedient C. EX. 1/2011 de modificació de crèdit del 
Pressupost Municipal mitjançant un crèdit extraordinari (El resum per partides es 
reflecteix a continuació).  

 
Segon-. Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres 
mitjans de finançament. 

 
Tercer.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i 
en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies hàbils a explicar 
des del següent de la seua publicació en el BOP, posant a la disposició del públic la 
documentació corresponent, perquè durant l'esmentat termini els interessats 
puguen examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 

 
Quart-. Que se de compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments 
que es formulen, que si escau es resoldran en el termini d'un mes. Si en el termini 
d'exposició al públic no s'hagueren presentat reclamacions la present modificació 
s'entendrà aprovada definitivament. 

 
Cinqué.- Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa per 
capítols en el tauló municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
C.I. 1.1/2011 
 
Les partides afectades per aquesta modificació són les que s'indiquen a continuació:  

DESPESES 

PARTIDA DENOMINACIÓ SALDO ANTERIOR MODIFICACIÓ SALDO DEFINITIU 
16500-619 Renovació Enllumenat Públic 0,00 30.000,00 30.000,00 

15100-624 Camió Grúa 0,00 65.000,00 65.000,00 

32301-632 Edificis Municipals Educació 0,00 36.000,00 36.000,00 

15100-600 Adquisició Terrenys 0,00 520.540,80 520.540,80 

   TOTAL 651.540,80 € 
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INGRESSOS 

PARTIDA DENOMINACIO SALDO ANTERIOR MODIFICACIO SALDO DEFINITIU 
87010 Remanent de Tresoreria per a 

Despeses Generals  
0,00 651.540,80 651.540,80 

   TOTAL 651.540,80 € 

      

C.E. 1.2/2011 

Les partides afectades per aquesta modificació són les que s'indiquen a 
continuació: 

DESPESES 

PARTIDA DENOMINACIO SALDO 
ANTERIOR 

MODIFICACIO SALDO DEFINITIU 

93302-681 Quotes Urbanització Parcel·les 
Municipals U.E. La Estació Nº 1 

0,00 4.996,52 4.996,52 

   TOTAL 4.996,52 € 

    
  

INGRESSOS 

PARTIDA DENOMINACIO SALDO 
ANTERIOR 

MODIFICACIO SALDO DEFINITIU 

87020 Remanent de Tresoreria Afectat 
PMS  

0,00 4.996,52 4.996,52 

   TOTAL 4.996,52 € 

      

 
5.  Delegació en la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud la tramitació, 
gestió, liquidació i recaptació dels expedients sancionadors en matèria de 
trànsit i acords complementaris 
 
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Economia 
i Hisenda adoptat en sessió de 22 de juliol de 2011. 
 
[…/…] 
 
Finalitza el torn d'intervencions el Sr. Alcalde, manifestant que l'experiència en 
altres municipis ha sigut satisfactòria i és per açò que s'ha considerat oportuna 
l'adhesió. El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 

 
Primer.- Delegar en la Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta Sud i adherir-
se al nou servei de tramitació, gestió, liquidació i recaptació dels expedients 
sancionadors en matèria de tràfic que estableix la Mancomunitat 
Intermunicipal de l'Horta Sud 
 
Segon.- Aprovar els esborranys de conveni titulats: 
 
- Conveni entre la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i l'Ajuntament 
de Massanassa per a la prestació del servei de gestió, tramitació i recaptació 
d'expedients en matèria de tràfic. 
 
- Conveni entre la Mancomunitat i l'ajuntament de Massanassa adherit al nou 
servei de tramitació, gestió, liquidació i recaptació d'expedients sancionadors 
en matèria d'infraccions de trafique, per a presentació de sol·licituds i escrits 
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en relació amb la delegació efectuada, en el registre general d'entrada i 
eixida de la Mancomunitat. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels mateixos en 
representació de l'Ajuntament de Massanassa així com per a l'adopció de les 
decisions necessàries per al correcte desenvolupament dels mateixos, 
especialment les contingudes en l'estipulació Sisena del primer referenciat i 
quantes unes altres anassin necessàries en execució dels convenis subscrits. 
 
Quart.- Que es comunique el present entenimentat a la Mancomunitat 
Intermunicipal de L'Horta Sud, a l'efecte de la seua acceptació, subscripció de 
l'oportú conveni si escau i inici de la gestió. 
 
Cinquè.- Que es publique el present acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de València per a general coneixement, una vegada acceptat per l'òrgan 
corresponent de la Mancomunitat la delegació, tot açò en compliment de 
l'Art. 7 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovada per RD Leg. 
2/2004, de 5 de març. 

 
6.  Ratificació de la modificació de les normes urbanístiques del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Massanassa, propostes per la Direcció General de Cultura  
 
 
Es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme adoptat en 
sessió de 21 de juliol de 2011, pel qual es posa en coneixement la comunicació del 
Servei Territorial d'Urbanisme, de data 30.06.2010, en el qual s'aprova 
definitivament la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Massanassa, a la qual s'haurà d'incorporar el condicionant comprès en l'informe de la 
Conselleria de Cultura. 
 
[…/…] 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent acord: 
 
 
PRIMER.- Ratificar pel Ple de la Corporació l'acord de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme l'aprovació definitiva de la Modificació puntual l del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Massanassa. 
 
SEGUNDO.- Incorporar al document de Modificació Puntual els condicionants 
compresos en l'informe de la Conselleria de Cultura. 
 
TERCER.- Una vegada incorporats els condicionants per part dels Serveis Tècnics 
d'Urbanisme, es remetrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme per al seu segellat i 
publicació. 
 
7.  Mocions dels Grups Polítics  
 
La Presidència cedeix la paraula a D. Andrés Alonso Arévalo d’Esquerra Unida per a 
procedir a la lectura de forma extractada de les mocions que presenta el seu grup. 
 
“MOCIÓ D'ESQUERRA UNIDA SOBRE ECOPARC I RECOLLIDA D'OLIS 
 
Andrés Alonso Arévalo, en representació del grup municipal d'Esquerra Unida, 
presenta al plenari de l'Ajuntament de Massanassa la següent moció per al seu 
debat i aprovació si escau 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Massanassa és un dels pobles que el nostre entorn que segueix sense tenir un 
ECOPARC, per la qual cosa és pràcticament impossible reciclar una gran part de 
brossa que és perjudicial per al medi ambient, entenent que açò és una necessitat 
urgent, no solament per al nostre poble, sinó també per a uns altres, proposem al 
ple de l'Ajuntament el següent acord: 
 
El Ple de l'Ajuntament acorda: 
 
a) Posar-se en contacte amb els pobles d'Alfafar, Benetússer i Sedaví, per a crear un 
ecoparc d'ús conjunt. El ecoparc s'instal·larà a Massanassa, on l'Ajuntament cedirà 
el terreny, a canvi, els altres pobles participants correran amb les despeses de 
construcció i manteniment, inclosos els salaris corresponents. 
 
b) Mentre açò es pot realitzar, l'Ajuntament habilitarà un solar, zona o local per a 
instal·lar uns dipòsits de recollida d'oli usat, i s'establirà amb les empreses 
corresponents la seua recollida per a reciclar-ho.” 
 
La Presidència manifesta que en la legislatura passada es va aprovar per acord 
plenari la concertació de conveni de recollida d'oli i que escassament deu dies 
després s'havia signat el document amb l'empresa que es farà càrrec del servei. 
 
La Presidència aclareix que pel que sembla tots els grups polítics es mostren 
favorables amb la part de l'oli i s'aprova aqueixa part. 
 
[…/…] 
 
 
“MOCIÓ ESQUERRA UNIDA SOBRE ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS 
 
Pren la paraula D. Andrés Alonso Arévalo per a donar lectura en extracte de la 
següent moció: 
 
Andrés Alonso Arévalo, en representació del grup municipal d'Esquerra Unida 
presenta al plenari de l'Ajuntament de Massanassa la següent moció per al seu 
debat i aprovació si escau. 
 
Exposició de fets (antecedents) 
 
Constitució Espanyola aprovada en referèndum el 6 de desembre de 1978. 
 
Article 16 
 
1.- Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les 
comunitats sense més limitació, en les seues manifestacions que la necessària per 
al manteniment de l'ordre públic protegit per la Llei. 
 
2.- Cada confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les 
creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions 
de cooperació amb l'Església Catòlica i les altres confessions. 
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Article 137 
 
L'estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les comunitats 
autònomes que es constituïsquen. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia 
per a la gestió dels seus respectius interessos. 
 
Moció 
 
Que l'Ajuntament de Massanassa com a institució integrant de l'Estat Español i sent 
aquest aconfessional, tenint en compte que açò significa la separació d'Estat i 
església no organitze, ni participe, ni promoga cap acte o esdeveniment de caràcter 
religiós, independentment de la llibertat de cada persona per a fer-ho segons les 
seues creences.” 
 
La moció queda desestimada, en haver obtingut 8 vots en contra (Partit Popular), 1 
vot a favor (Esquerra Unida) i 4 abstencions (Bloc-Compromís i Partit Socialista) 
 
“MOCIÓ ESQUERRA UNIDA SOBRE SOTERRAMENT CONTENIDORS 
 
Per D. Andrés Alonso d'Esquerra Unida es dóna lectura en extracte a la següent 
moció: 
 
“Andrés Alonso Arévalo en representació del grup municipal d'Esquerra Unida, 
presenta al plenari de l'Ajuntament de Massanassa la següent moció per al seu 
debat i aprovació si escau. 
 
Exposició de motius 
 
Els actuals contenidors de brossa, que tenim a Massanassa, són de superfície, 
exceptuant d'uns pocs que ja s'han substituït per uns altres sota terra, els primers 
segueixen sent, d'una banda antiestéticos i per una altra insalubres, generant gran 
quantitat de brossa en el sòl, males olors i la proliferació d'insectes i altres bichitos, 
a més alguns d'aquests contenidors es troben situats, al costat de parcs infantils, 
places, col·legis etc. Pel que proposem al ple el següent acord: 
 
El ple de l'Ajuntament de Massanassa acorda: 
 
Soterrar tots els contenidors de Brossa del nostre poble de manera progressiva, 
donant-li prioritat als quals es troben prop dels col·legis, places i zones infantils.” 
 
La moció queda aprovada per unanimitat de tots els grups polítics. 
 
 
“MOCIÓ ESQUERRA UNIDA SOBRE LA REVISTA LA PLAÇA 
 
D. Andrés Alonso comunica que procedeix a la retirada de la següent moció posat 
que serà portada a comissió informativa amb una altra redacció. 
 
 
 
“MOCIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE PARCS PER A GOSSOS 
 
D. Andrés Alonso com a coordinador del Col·lectiu d'Esquerra Unida de Massanassa, i 
regidor d'aquest Ajuntament, presenta la següent moció al ple municipal. 
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Exposició de motius 
 
Davant la situació vergonyosa en la qual es troben els nostres carrers i el nostre 
poble com a conseqüència dels excrements de gos, que estan pertot arreu, creant 
un ambient d'insalubritat i de mala imatge, i sent conscients de l'esforç que està 
fent l'Ajuntament i tots/as els veïns/as que al cap i a la fi som els que estem pagant 
amb els nostres impostos la neteja del nostre poble, i atès que la majoria dels/les 
propietaris/as dels gossos, no respecten a la resta de persones del nostre poble i no 
solament no arrepleguen els excrements dels seus animals sinó que a més els deixen 
fer les seues necessitats en qualsevol lloc, volem cercar i proposem una solució a 
aquest problema que fins i tot sabent que és discriminatori, en part per als quals no 
tenen animals, ja que es gastaran els diners de tots a favor d'aquells que si els 
tenen, si creiem totalment necessari resoldre aquest problema de la millor manera 
possible. 
 
Per tot açò proposem al ple municipal el següent acord: 
 
a) Que es creuen quatre parcs per a gossos, que estiguen situats estratègicament en 
quatre zones dels afores del poble. 
 
b) Que aquests parcs es netegen de manera periòdica per a mantenir en bon estat. 
 
c) I que una vegada construïts els esmentats parcs, es faça un seguiment del 
comportament dels amos dels animals i si els deixen realitzar les seues necessitats 
fora d'aquests recintes o no s'arrepleguen els seus excrements, s'aplique una sanció 
important, que ens permeta mantenir el nostre poble net i en millors condicions.” 
 
La moció queda aprovada per 9 vots a favor (Grup Popular i Esquerra Unida), 1 vot 
en contra (Bloc-compromís) i 3 vots d'abstenció (Grup Socialista). 
 
 

“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 
 
Per la portaveu del Grup Socialista, Dª Vicenta Porcar, es procedeix a la lectura 
de la següent moció: 
 
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Massanassa, fent ús de la 
legalitat vigent, presenten 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 
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 final dels cicles obligatoris “els alumnes han 
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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 dels 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 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 del 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’aprenentage de les llengües, a més de ser el sistema recomanant 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 de Massanassa 
l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
a. Declaració institucional de l’Ajuntament de Massanassa a 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. 
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b. L’Ajuntament de Massanassa 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 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. 
 

- L’Ajuntament de Massanassa notificarà 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.” 
 

La moción es desestimada al haberse producido 8 votos en contra (Grupo Popular) y 
5 votos a favor (Grupo Socialista, Bloc-Compromís y Esquerra Unida) 
 
La Alcaldía Presidencia solicita a los miembros de la Corporación y a los presentes 
la realización de un minuto de silencio por las víctimas del atentado terrorista en 
Noruega, por lo que procede a la lectura del manifiesto remitido por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias. 

 


