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                         PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 1/2014

SESSIÓ ORDINÀRIA  
Dia:  27 de gener de 2014

ASSISTENTS

Alcalde-President: Sebastián Mahiques  Morant
Regidors presents:

Grup PP           Grup Socialista
Mónica Sancirilo Camarena David Mogort Alberola (Portaveu) 
Rafael Cabanilles Inza
Maria Dominique Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena

Miguel  Vidal Ferrando           Grup EUPV 
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup BLOC-INICIATIVA-
 VERDS- COALICIÓ-COMPROMÍS           Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Vicent Ribera Solanes Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents:  Cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,05 h. del dia vint-i-set de gener de
dos mil catorze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells
s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament
notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

ORDRE DEL DIA:

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 25 de

novembre i 30 de desembre  de 2013.

1.2 Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2013, presentat pels serveis de Gestió

Recaptatòria de la Diputació de València.

1.3 Renovació, si procedeix, del Conveni marc signat entre la Generalitat Valenciana, a

través  de  la  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient  i  l’Entitat

Ecoembalajes España SA. de data 10 de desembre de 2013.

1.4 Ordenança de protecció i pràctica esportiva de la columbicultura i el colom esportiu.

1.5 Moció enviada per  la  Diputació  de València d’Actuació  conjunta dels  quatre grups

polítics  sobre  instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  declarar  la  Comunitat  Valenciana

territori lliure de fracturació hidràulica (fracking) 

1.6 Moció presentada pel portaveu d’ERPV contra la incineració de residus urbans en el

Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

3 TORN D’INTERVENCIONS

--------------------------- // ----------------------------
Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia amb el

resultat que tot seguit s’arreplega.
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 1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1  Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els
dies 25 de novembre i 30 de desembre de 2013.

a) Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25

de novembre de 2013.

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell

Vista la qual cosa, el ple de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents (6 PP, 1 PSOE,
1 EUPV,1 BLOC-Compromís i 1 ERPV),  ACORDA:

Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2013, acta
número 7/2013.

b) Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia  30
de desembre de 2013.

Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet, es planteja que a la pàgina 13, primer
paràgraf, al final de la línia 7: on diu: «son», ha de dir «són». En l’entrecomillat de la línia 11, on diu

«constrenyt» ha de dir «constrenyit». I al final del paràgraf on diu «Amb puc més d’una setmana» ha de
dir «Amb poc més d’una setmana».

Comentaris de l’alcalde sobre com queden les actes als llibres.

Vista la qual cosa, el ple de l’ajuntament , per unanimitat dels membres assistents (4 PP, 2 PSOE,
1 EUPV, i 1 ERPV),  ACORDA:

Primer:  Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2013,
acta número 8/2013, amb les rectificacions proposades.

 1.2.  Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2013, presentat pels serveis de
Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.

 Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre l’aprovació del compte de recaptació 
corresponent a l’exercici de 2013, que diu:

«PROPOSTA D’APROVACIO DEL COMPTE DE LA GESTIÓ
RECAPTATÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013

Vist  el  document remés pel  Servei  de Recaptació  de la  Diputació de València  sobre «El

Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a l’exercici de 2013», on es detallen les dades sobre la
gestió  del  Servei  de  Gestió  Tributaria  de  la  Diputació  de  València  que  s’ha  fet  en  2013  i  on
s’arrepleguen, entre d’altres i com resum, les següents dades:

Pendent any anterior...........................................................................................................441.690,67 €
Càrrecs: En voluntària....................................................................................................1.478.344,04€

En executiva..........................................................................................................13.685,62€

Ingressos: En voluntària....................................................................................................1.240.738,57€
En executiva.......................................................................................................121.761,99 €
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Baixes: En voluntària........................................................................................................19.897,41 €
En executiva.........................................................................................................26.887,47 €

Total Baixes...............................................................................................................................46.784,88 €

Amb els següent desglossament:
Insolvències............................................................................................................7.921,57 €
Generals (Altres):.............................................................................................38.524,15 € 

Prescripció................................................................................................................339,16 €

Pendent any següent:...............................................................................................................524.434,89

       

Vist la qual cosa es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.  Acceptar i  aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2013 dels tributs
municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació de
València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de cobraments segons consta al
Compte presentat.

SEGON.  Que  per  Intervenció-tresoreria  es  realitzen  els  assentaments  comptables  que
calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior. 

Simat de la Valldigna, gener de 2014. L’alcalde»

 Obert el torn d’intervencions, per part del secretari-intervenció s’informa del contingut del 

compte de la gestió recaptatòria de l’any 2013, que tots els regidors coneixen, i se’n destaquen les 
xifres més significatives i que com resum estan a la proposta d’acord.

Vist la qual i els dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple de l’ajuntament
per set (7) vots a favor (6 PP i 1 GMS-PSOE) i tres (3) abstencions (1 EUPV, 1 BLOC-Compromís, i 1

ERPV),  ACORDA:

PRIMER.  Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2013 dels tributs 
municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació de 
València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de cobraments segons consta al 

compte presentat.

SEGON. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables que 
calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior. 

 1.3.  Renovació,  si  procedeix,  del  Conveni  marc  signat  entre  la  Generalitat

Valenciana, a  través  de  la  Conselleria  d’Infraestructures, Territori  i  Medi  Ambient  i
l’Entitat Ecoembalajes España SA. de data 10 de desembre de 2013.

Vista la proposta de l’Alcaldia, que es motiva en els  extrems següents:
Vist el Conveni Marc subscrit el 10 de desembre de 2013 entre la Generalitat Valenciana, a

través de Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i l’Entitat Ecoembalajes Espanya, SA,
pel  qual  es  regula  la  gestió  del  contenidor  Groc  (arreplega  selectiva  d’envasos  lleugers)  i  del
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contenidor blau (arreplega selectiva de paper-cartó).

Vist el que disposa la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, segons el qual (art.9) la participació de
les Entitats Locals en els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i envasos usats es portarà a
efecte per mitjà de la firma de Convenis de col·laboració entre estes i l’entitat a què se li assigne la
gestió del sistema;

Considerant que el Conveni Marc citat anteriorment ve a regular la participació de les Entitats
Locals en el sistema integrat autoritzat a ECOEMBES;

Considerant que el nou conveni ve a substituir a l’anterior subscrit en data 30 de desembre de
2008 entre les mateixes parts, a què este ajuntament es troba adherit per mitjà de Protocol d’Adhesió 

firmat al seu dia a tals efectes.

Vist la qual cosa es proposa l’adopció dels següents acords:

«Primer: Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit entre la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i l’Entitat

Ecoembalajes Espanya, SA, de data 10 de desembre de 2013.
Segon: Autoritzar el president/a e la Corporació per a la firma de quants documents siguen

necessaris per a la formalització de l’adhesió al meritat Conveni Marc.
Tercer:  Remetre  per  duplicat  exemplar  certificat  del  present  acord  a  la  Conselleria

d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient  de  la  Generalitat  Valenciana,  perquè  en  prengueu
coneixement i efectes oportuns.»

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

Vist  la  qual  cosa  i  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  municipal, el  ple  de
l’ajuntament per unanimitat dels deu membres assistents,  ACORDA:

Primer  :    Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit entre
la  Generalitat  Valenciana, a  través  de  la  Conselleria  d’Infraestructures, Territori  i  Medi  Ambient  i

l’Entitat Ecoembalajes Espanya, S.A., de data 10 de desembre de 2013.

Segon: Autoritzar el president/a e la Corporació per a la firma de quants documents siguen
necessaris per a la formalització de l’adhesió al meritat Conveni Marc.

Tercer: Remetre  per  duplicat  exemplar  certificat  del  present  acord  a  la  Conselleria

d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient  de  la  Generalitat  Valenciana,  perquè  en  prengueu
coneixement i efectes oportuns.

 1.4. Ordenança de protecció i pràctica esportiva de la columbicultura i el colom
esportiu.

 Vista la necessitat que el municipi de Simat de la Valldigna dispose d’una Ordenança municipal

reguladora de protecció i practica esportiva de la columbicultura i el colom esportiu.
Vist  l’expedient  que esta  tramitant-se per  l’aprovació  de l’Ordenança i  l’informe emès  pel

Secretari-Interventor.

Esta Alcaldia proposa:

 Primer:  Aprovar provisionalment l’Ordenança Reguladora de la protecció i pràctica esportiva
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de la columbicultura i el colom esportiu.
Segon.  Sotmetre estes  a  informació  pública, mitjançant  anunci  en el  tauler  d'anuncis  de

l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè les persones
interessades puguen presentar reclamacions.

Tercer  .    Donar compte al Plenari de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals  es  resoldran  amb  caràcter  definitiu. Si  no  se'n  presentaren, l'acord  provisional  esdevindrà
automàticament definitiu.

 Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet manifesta que com ja va dir a la
Comissió Informativa els textos i les ordenances d’este Ajuntamnet es redacten en valencià, i esta quan
s’aprove que estiga en valencià. Respecte al contingut de l’ordenança planteja:

a) Que a la pàgina 1 de l’ordenança proposada hi ha un error en una data. En l’últim

paràgraf de la primera fulla, on posa «13 de junio de 1998» és un error i ha de
dir «13 de junio de 1908», ho he comprovat i a més ho reflecteix la nova llei.

b) Fa  el  suggeriment que en la  introducció, quan parla  de totes  les  lleis, es  fera
referència i que constarà en l’ordenança com a recordatori la Llei 4/1994 de 8

de juliol de la Generalitat Valenciana sobre protecció d’animals de companya. 
L’alcalde pregunta si està considerat així? El regidor diu que sí, creu que sí que
està.

c) A  més hi ha un altra normativa que està en vigor, així com quan es parla de la

normativa en vigor, s’incloga la llei 10/2002, de la GV de 12 de desembre sobre
Protecció  de  la  Columbicultura  i  del  Colom Esportiu, a  la  qual  no  es  fa
referència en tot el tex. Que s’incloga en la introducció.

d) A l’article 9: Control sanitari. Substituir la frase, on diu «poblaciones donde haya

palomos» per «el terme municipal on hi haja coloms»
e) En l’apartat de les sancions, en l’article 17, sobre les infraccions, a l’apartat 3: Seran

infraccions  molt  greus, afegir: abusar. I  per  tant  quedaria  l’article  17.3.a)
«Retener, apresar,maltratar, abusar, ocultar o cazar palomos deportivos».

f) I corregir la data final, posar 2014 i no 2013.

 L’alcalde  planteja  que  el  secretari  resumisca  les  propostes  fetes  pel  regidor  Victor
Mansanet.

 El Secretari resumeix que cal incloure en la introducció de l’ordenança els apartats a) b)
i c) proposats. I respecte a les modificacions als articles i d’acord amb l’ordre numèric incloure
les propostes fetes, a les qual dóna lectura.

 Es passa a votació el text de l’Ordenança amb les modificacions proposades pel regidor Victor
Mansanet.

Vist la qual i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple de l’ajuntament
per unanimitat dels 10 membres assistents (6 PP, 1 GMS-PSOE,1 EUPV, 1 BLOC-Compromís, i 1 ERPV),
ACORDA:

 Primer:  Aprovar  provisionalment  l’Ordenança  Reguladora  de la  protecció  i  practica
esportiva de la columbicultura i el colom esportiu.

«ORDENANZA DE PROTECCIÓ i PRÀCTICA ESPORTIVA 
          DE LA COLOMBICULTURA I EL COLOM ESPORTIU
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L’esport de la columbicultura consisteix tant en la cria, ensinistrament, solta, entrenament i
competició  de coloms esportius  o de pica, com també en l’exposició de coloms de raça papuda,
consistent en la perfecció genètica-morfològica dels exemplars, per mitjà del desenrotllament adquirit

amb l’entrenament. En este esport es valora l’instint del mascle per a atraure a la colom o solta, que es
distingeix per mitjà  d’una ploma blanca  col·locada en la  seua  cua, puntuant  conforme regulen els
reglaments de competició, pel zel, constància i habilitat en els mètodes de seducció del colom.
 El colom amb què es practica l’esport de la columbicultura descendeix de la colom papuda

portada a Espanya pels àrabs en el segle VIII i ha sigut utilitzada com a mitjà de recreació i distracció a
través dels anys, però millorada per mitjà d’encreuaments realitzats pels grans aficionats valencians fins
aconseguir  el colom esportiu valencià, tal  com es denomina actualment, que apareix ja  sòlidament
establert en la nostra terra a mitjan passat segle.

En el segle XV, sent rei Ferran el Catòlic, ja es van dictar normes de protecció per als coloms
esportius i les primeres normes per a la pràctica del vol de coloms paputs daten de 1754 i van ser
dictades pel corregidor de Sant Felip (actualment Xàtiva) i governador de Montesa i el seu partit. El 13
de juny de 1908 es publica la segona circular governativa per a regular l’actuació i pràctica de l’afició a

la colom esportiva o papuda-lapideta, circular que es va ampliar i va matisar per mitjà d’una altra d’abril
de 1914, a partir d’esta data es constitueix a València la primera Societat de Columbicultura.

El  22  d’agost  de  1925, constituïts  i  legalitzats  els  òrgans  locals, es  regularitza  el  segellat
d’exemplars, s’ordena la  disciplina de competició i  tinença de coloms esportius i  es constitueix la

Federació Regional Valenciana de Columbicultura, que engloba a més de 80 societats locals.
Centenars de milers de valencians i valencianes, al llarg de més de tres-cents anys, han vingut

practicant en totes les poblacions de la nostra Comunitat este esport valencià que hui gaudeix de gran
auge i popularitat, com ho demostra l’important nombre de llicències que hi ha en actiu.

 La Llei 4/1993, de 20 de desembre, de l’Esport de la Comunitat Valenciana, ha pretés regular
amb detall la pràctica de totes les modalitats esportives, sempre des del concret aspecte de la persona
física  (esportista, tècnic-entrenador, jutge-àrbitre)  o  de  les  distintes  formes  jurídiques  referides  a
entitats esportives, deixant, en el concret cas de la columbicultura, un element essencial a la mateixa

sense regulació: el colom esportiu.
Esta situació de buit normatiu ha causat un notable detriment en la pràctica d’este tradicional

esport,  donant-se  paradoxals  situacions  administratives  en  què  s’ha  qualificat  de  centres  de
reproducció avícola els simples colomers esportius, o s’ha exigit la llicència d’activitat qualificada, per

part dels ens locals per a la tinença de coloms esportius amb què competeixen els esportistes federats,
i això unit als problemes que suposen els coloms assilvestrats, els ornamentals de places i parcs o
altres d’anàlegs. Tot això exigeix una regulació adequada si es vol preservar esta pràctica esportiva
garantint la seua continuïtat com a llegat a futurs esportistes colombaires. 

La present ordenança regula les mesures de protecció als coloms esportius i els seus colomers
i prohibeix retenir, capturar, maltractar, ferir, ocultar, caçar o disparar als coloms esportius o a les seues
instal·lacions, i tracta aspectes molt necessaris per a la protecció del colom esportiu. 

Correlativament, crega una sèrie d’exigències higienicosanitàries, veterinàries  i  d’allotjament
per a l’autorització d’instal·lacions que alberguen coloms esportius, en la línia  marcada per la  Llei
4/1994, de  8  de  juliol, de  la  Generalitat  Valenciana, sobre  Protecció  dels  Animals  de  Companyia.
Fiscalitzant-se totes elles en un ponderat sistema sancionador que pretén ser si no hi ha altre remei

l’instrument que salvaguarde este esperit de defensa del colom esportiu.
La tradició valenciana d’este esport de més de tres-cents anys d’antiguitat, l’enorme prestigi

aconseguit dins i fora de la Comunitat Valenciana, l’elevat nombre d’aficionats i aficionades que, en el
nostre territori, ho practiquen, la seua important estructura territorial i el suport social i cultural que

gaudeix  a  tots  els  nivells, justifica, àmpliament, que  es  regulen normativament  els  drets  a  la  seua
pràctica, les bases i regles per les quals ha de regir-se esta pràctica esportiva.

Esta  Ordenança  cal  emmarca-la  dins  el  que  estableix  la  Llei  10/2002, de  la  Generalitat
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Valenciana, de 12 de desembre, sobre la Protecció de la Columbicultura i del Colom Esportiu.

En el municipi de Simat de la Valldigna, el club de Columbicultura té una antiguitat considerable,
i  hi  ha  un  increment  continu  de  l’afició  a  este  esport, la  qual  cosa  justifica  l’establiment  d’una
Ordenança municipal.

La present Ordenança s’integra per 25 articles i 1 Disposició Final.

Article 1. Objecte.

1. La present Ordenança té com a objecte i finalitat el reconeixement de la Columbicultura
com a esport i en conseqüència, establir les normes per a la protecció del colom esportiu i els seus
colomers i regular aquells aspectes que requerisquen una especial atenció, tenint en compte la seua
pràctica en el Municipi de Simat de la Valldigna.

2. El municipi de Simat de la Valldigna, en desplegament de la seua política esportiva protegirà,
fomentarà i promocionarà la columbicultura com a esport.

Article 2.  Definicions.

1. Als  efectes  de  la  present  Ordenança  s’entén  per  columbicultura  la  pràctica  esportiva
consistent en la cria, ensinistrament i competició de coloms esportius o de pica, valorant els treballs de
seducció dels coloms sobre la femella per a atraure-la fins al seu colomer, puntuant el zel, la constància
i l’habilitat dels mètodes de seducció del colom.

2. S’entén per  colom esportiu  aquell  que per  la  seua  especial  característica  morfològica  i
dotada de la marca i elements d’identificació regulats en al present norma, es destina a la pràctica de la
columbicultura. S’inclouen en esta denominació els coloms cridats de pica, els paputs de distints noms,
els “laudinos” i tots aquells que tinguen semblants condicions morfològiques.

3. Als efectes d’esta Ordenança s’entén per colomer tot lloc on existisquen o es mantinguen
aus de l’orde de les columbiforme, amb independència de qual siga la voluntat del propietari i dels fins
o resultats que perseguisquen.

4. S’entén per colomer esportiu o de coloms esportius a tot colomer, que, reunint els requisits

mínims que s’estableixen en la present Ordenança, es destine a la pràctica de la columbicultura en els
seus diferents aspectes de tinença, cria, ensinistrament, solta, entrenament i competició, i compte amb
l’autorització de la Federació de Columbicultura de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Identificació.
1. Els coloms esportius portaran marques de colors vius pintats en les ales, amb la finalitat de

ser identificats en les distàncies.

2. Portaran en una de les seues potes una anella de niu amb un número de sèrie i l’anagrama
de la Federació de Columbicultura de la Comunitat Valenciana (FCCV), o si és el cas, el de la Real
Federació Espanyola de Columbicultura (RFEC). Esta anella de niu serà tancada sense soldadura ni
reblada i es col·locarà el colomí als pocs dies de vida.

Article 4. Propiedad.
La  propietat  del  «pam»  esportiu  s’acreditarà  pel  seu  titular, als  efectes  de  la  present

Ordenança, mitjançant la possessió de les xapes o discos coincidents amb l’anella de niu, o per mitjà

del certificat de titularitat.

Article 5. Expedició d’anelles, xapes i el seu registre.
1. La Federació de Columbicultura de la Comunitat Valenciana expedirà tant les anelles de niu

com les xapes o discos, estant obligada a inscriure-les i deixar constància de la referència i el seu titular
en el registre de coloms esportius que es crearà a este efecte per la pròpia Federació. Només podran
subministrar-se a persones físiques o jurídiques que tinguen en vigor llicència en la referida federació
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de columbicultura.

2. Estes anelles i  xapes o discos tindran el caràcter de document oficial  d’identificació del
colom i la seua manipulació o falsificació serà sancionada d’acord amb allò que s’ha preceptuat en el
títol IV de la Llei 10/2002, de 12 de desembre, de Protecció de la Columbicultura i del Colom Esportiu.

Article 6. Reanellat.
1. En casos excepcionals en què s’haja manipulat l’anella de niu, per problemes de salut en la

pota del colom esportiu o per tercers sense autorització, es procedirà al  reanellat, instruint-se el
corresponent procediment per part de la Federació de Columbicultura de la Comunitat Valenciana.

En estos casos se li afegirà al nou número de sèrie una «R» per a poder distingir exclusivament
estos supòsits.

2. La desaparició o destrucció de la xapa o disc només podrà substituir-se per un certificat de
titularitat expedit per l’entitat  federativa anteriorment referida, prèvia instrucció d’un procediment

encaminat a acreditar la titularitat de l’exemplar.
3. En els procediments instruïts per la Federació es donarà audiència als interessats, en un

termini no inferior a 10 dies ni superior a 15, durant el qual podran al·legar i presentar els documents i
justificacions que estimen pertinents.

Article 7. Llicència federativa.
1. Per a la tinença i vol de coloms esportius, inclosa el seu cria, ensinistrament i competició,

serà necessari  estar en possessió de la corresponent llicència  federativa en vigor, expedida per la

Federació de Columbicultura de la Comunitat Valenciana.
2. L’Ajuntament del municipi on es troben coloms en poder de qui no siga titular de la llicència

en vigor de la Federació de Columbicultura de la Comunitat Autònoma Valenciana, ni estiga autoritza
per esta, promourà, per mitjà de l’oportuna comunicació a les Conselleries d’Agricultura i Pesca, i a la

competent en matèria d’Esport, segons es preveu en els articles 8.2 i 16 d’esta Ordenança, la seua
retirada i depòsit, sense perjuí de l’obertura del corresponent procediment sancionador.

Article 8. Autorització d’instal·lacions.
1. L’Ajuntament  de  Simat  de  la  Valldigna, ostentarà  la  facultat  d’autoritzar  qualsevol  tipus

d’instal·lació per a la pràctica de l’esport de la columbicultura, atenent als requisits mínims de caràcter
sanitari, d’ubicació i d’allotjament que s’estableixen a continuació:

a. Tindre bones condicions higièniques i sanitàries, d’acord amb les necessitats fisiològiques i
etològiques dels animals a albergar.

b. Disposar d’instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos de malaltia.
c. Disposar d’instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos de malaltia.
d. Els habitacles en què s’ubiquen els animals hauran de tindre prou espai en funció del nombre
d’exemplars, amb un mínim de 40 x 40 x 35 cm.

e. Els habitacles hauran d’estar construïts de forma i emprant materials que aïllen els animals
de la intempèrie i les inclemències del temps, com ara pluja, vent, fred o calor excessiva, alhora que
permeta el seu correcte airegament.

f. El Club de Columbicultura de la localitat, realitzarà un informe amb l’aprovació prèvia de

l’Assemblea, es  remetrà a l’Ajuntament, per a la  seua legalització. Si  l’informe de l’Assemblea  fóra
negatiu, per incompliment de les normes, no s’autoritzaria la instal·lació.

2. L’Ajuntament ostenta així mateix la facultat per a desautoritzar i prohibir les instal·lacions
per a la pràctica de l’esport de la columbicultura que no complisca els requisits assenyalats en el punt

anterior.
Amb  caràcter  previ  a  la  possible  orde  de  tancament  d’instal·lacions, es  traslladarà  de
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l’expedient a les Conselleria d’Agricultura i Pesca, i a la competent en matèria d’Esports, com preveu

l’article 16 d’esta Ordenança. 
3. Les instal·lacions autoritzades hauran de portar un llibre de registre de moviments en què

figuraran les altes i les baixes dels animals produïdes en l’establiment, així com el seu origen i destí.
4. En una àrea d’influència de tres quilòmetres de ràdio a cel obert, on existeixen colomers

esportius autoritzats, no es podrà concedir cap tipus d’autorització, ni practicar cap activitat que puga
interferir en la pràctica de la Columbicultura, sense perjuí dels torns de vol que es regulen.

Article 9. Control sanitari.

L’Ajuntament  de  Simat  de  la  Valldigna  en  l’àmbit  de  les  seues  competències, arbitrarà  les
mesures necessàries per al control sanitari i de proliferació en el terme municipal on hi haja coloms

d’ornament, tórtores o altres espècies semblants, aglutinades en places, parcs públics, jardins, etc. Així
com per a evitar l’afluència de coloms assilvestrats en zones de residus.

Article 10. Comptabilització amb aus.
1. Per a compatibilitzar la repoblació d’aus depredadores i  la seua incidència en la pràctica

esportiva columbicultura, l’Ajuntament de Simat de la  Valldigna en col·laboració, si  és el  cas, de la

Generalitat Valenciana, previ estudi de les circumstàncies concurrents en cada zona, procuraran els
mitjans necessaris com ara colomers, barreres o de distracció, per a evitar les agressions als coloms
esportius.

2. En  els  concursos, i  com  a  mesura  de  protecció  als  Coloms  esportius  el  Club  podrà

contractar un caçador o personal del propi Club, que vetlarà per la seguretat dels coloms en concurs,
evitant l’acostament de palomes assilvestrades dins de la zona de concurs.

Article 11. Delimitació de zones de vols.

1. A fi de fomentar la columbicultura i protegir els coloms esportius, l’Ajuntament, a instància
de les distintes entitats esportives vetlarà per l’existència de zones d’ús idoni per al vol dels coloms
esportius.

2. Les zones de vol es restringiran a perímetres estrictament urbans en aquelles zones on hi
haja poblacions pròximes d’aus de presa. 

3. En la delimitació de les zones de vol s’evitarà el solapament amb les àrees autoritzades per a
l’entrenament d’aus de falconeria. 

4. La  delimitació  d’estes  zones  preveurà  la  impossibilitat  d’ubicar  activitats  que  puguen
interferir en el vol dels coloms esportius, senyalitzant aquells elements de risc com ara cables, pals,
antenes i instal·lacions semblants, aïllant-los per a evitar electrocucions.

Article 12. Palomes missatgeres.
En matèria de coloms missatgers regirà el Reial Decret 164/2010, de 19 de febrer, pel qual es

suprimeix la regulació dictada per raons extra-esportives en matèria de columbofília.
Sobre tinença de coloms missatgers s’observarà el que disposen els apartats següents:

1. La tinença, control i ús de la colom missatgera es regirà, si és el cas, per la normativa de
caràcter esportiu existent en la marc de la legislació esportiva espanyola, així com per aquella altra
vigent en altres sectors de les Administracions públiques aliens a la Defensa.

2. En la població de Simat de la Valldigna, per a la tinença de coloms missatgers, s’haurà de
constituir un Club o Associació esportiva en la localitat, amb la mateixa regulació legal dels coloms
esportius o de pica.

Article 13. Entrega de coloms.
Les  persones  que  arrepleguen  un  colom  esportiu  aliè  estan  obligades  a  entregar-ho  a
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l’ajuntament de la població on ho hagen arreplegat, a la Federació de Columbicultura de la Comunitat

Valenciana o al club de columbicultura de la localitat, tan prompte com siguen requerides per a això i, a
falta de requeriment, dins de les vint-i-quatre hores següents a la seua arreplega. 

Article 14. Requisits de les competicions i concursos.

1. L’organització de qualsevol competició o concurs en l’àmbit territorial d’este municipi per qualsevol
persona física o jurídica, pública o privada, en el que intervinguen coloms esportius, haurà d’ajustar-se
als requisits següents:

a) Els titulars dels coloms esportius hauran d’estar en possessió de llicència federativa en vigor.
b) Els coloms esportius estaran degudament anellats.
c) Es respectaran els torns de vol i les mesures adoptades pels ajuntaments en compliment del

que disposa l’article 12 de la present Ordenança.

d) En tota publicitat relativa a les competicions i  concursos que s’organitzen per persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, s’evitarà tota informació que puga induir a error quant a la
naturalesa i característiques de la competició o concurs organitzat.

2. En les competicions d’àmbit esportiu autonòmic, en les que participen dos o més entitats

esportives,  els  organitzadors  hauran  de  sol·licitar  l’autorització  prèvia  de  la  Federació  de
Columbicultura de la Comunitat Autònoma Valenciana en la forma prevista en la normativa vigent en
matèria esportiva i en les disposicions federatives.

3. En les competicions i concursos celebrats en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma

Valenciana  autoritzats  per  la  Federació  de  Columbicultura  de  la  Comunitat  Valenciana  en  què
participen coloms esportius procedents d’altres comunitats autònomes seran vàlides les anelles i les
llicències federatives que els dits coloms posseïsquen.

Article 15. Control de les competicions i concursos
La  Federació  de  Columbicultura  de  la  Comunitat  Valenciana, vetlarà  pel  compliment  dels

requisits  assenyalats  en  l’article  anterior  i  pel  desenrotllament  de  les  competicions  i  concursos
esportius  en  les  condicions  tècniques, sanitàries, de  seguretat  i  la  resta  de  les  establides  en  les
disposicions federatives.

Article 16.  Infraccions i sancions.
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de protecció de la columbicultura i del

colom esportiu les accions o omissions tipificades en la present Ordenança.
2. Podran ser sancionades per la comissió de les infraccions tipificades en esta Ordenança les persones

físiques o jurídiques que incórreguen en elles, tant per acció com per omissió.

Article 17. Classificació de les infraccions.
Als efectes de la present Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus:

1. Seran infraccions lleus:
a) La falta d’entrega d’un colom esportiu extraviat en la forma i terminis previstos en l’article

13 d’esta Ordenança.
b) El descuit en la conservació i atenció dels establiments on es mantinguen coloms esportius.

c) La pràctica d’una activitat que interferisca en el vol de coloms esportius, en els termes que
preveu l’apartat 4 de l’article 8 d’esta Ordenança.

d) El manteniment de coloms esportius sense l’assistència deguda en instal·lacions inadequades
des del punt de vista higiènic sanitari.

e) La falta de vacunació o desatenció a tractament obligatori.
f) Mantenir un colom esportiu sense reanellar en els casos previstos en l’article 6.
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g) La falta d’inscripció de les anelles de niu en el registre de coloms esportius de la Federació.

h) La tinença o solta de coloms esportius sense llicència federativa en vigor.
i) No portar el llibre registre de moviments en les instal·lacions a què es refereix l’article 8.3.
j) Qualsevol infracció tipificada com a tal en la present Ordenança que no tinga la consideració

d’infracció greu o molt greu.

2. Seran infraccions greus:
a) Abandonar coloms esportius.
b) La transmissió per qualsevol títol de colom esportiu, anella de niu i xapa o disc a persona

que no tinga llicència federativa.
c) La falsificació, tall, alteració o manipulació de qualsevol índole realitzada personalment o per

persona interposada de llicència, anella de niu, xapa o disc, certificat de propietat, marques, o inclús el
plomatge que puga induir a confusió sobre la identitat del colom esportiu.

d) L’establiment de centres d’entrenament, depòsits de coloms i altres instal·lacions dedicades
a la columbicultura, sense la deguda autorització federativa.

e) La solta de coloms esportius o de coloms missatgeres, en dies o hores inhàbils o prohibits,
en atenció als torns de vol regulats en l’article 14.1 c.

f) Realitzar accions premeditades encaminades a interferir  negativament el  desenrotllament
d’una  competició  federativa, soltant  o  exhibint  coloms  esportius  que  no  participen  en  la  dita
competició o qualsevol altre tipus de colom amb el mateix fi.

g)  L’organització  de  competicions  o  concursos  sense  atendre  al  que  disposa  la  present

Ordenança.
h) La reincidència, per comissió en el terme d’un any de més d’una infracció lleu, quan així hi ha

sigut declarat per resolució ferma.

3. Seran infraccions molt greus:
 a) «Retenir, apressar, maltractar, abusar, ocultar o caçar coloms  esportius».

b) La utilització en coloms esportius de drogues, fàrmacs o aliments que puguen ocasionar-los
patiments, greus trastorns que alteren el seu desenrotllament fisiològic natural o la mort, excepte els

controlats per veterinaris en cas de necessitat.
c) Matar, lesionar o inutilitzar per a l’esport colombicultor un colom esportiu.
d) La reincidència, per comissió en el terme d’un any de més d’una infracció greu, quan així haja

sigut declarat per resolució ferma.

Article 18. Prescripció de les infraccions.
1. Les infraccions lleus prescriuran al cap de sis mesos, les greus a l’any i les molt greus als tres

anys.

2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar-se des del dia en què la
infracció s’haguera comés.

3. Interromprà al prescripció la iniciació del procediment sancionador amb coneixement de
l’interessat, reprenent-se el termini de prescripció si l’expedient sancionador estiguera paralitzat més

d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

Article 19. Sanciones.
1. Les infraccions a la present Ordenança seran sancionades amb multes de 60 a 6.000 euros,

segons el detall següent:
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb un multa de 60 a 300 euros. 
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 300,01 a 1.200 euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de 1.200,01 a 6.000 euros.

2. La resolució sancionadora podrà comportar la confiscació dels coloms esportius quan es
tracte de la comissió d’infraccions molt greus.
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3. La comissió d’infraccions molt greus previstes en l’article 18.3 podrà comportar la clausura
temporal de les instal·lacions i establiments fins a un termini màxim de cinc anys.

4. La comissió d’infraccions greus i molt greus, previstes en l’apartat 2), punts c), d) i f) i en
l’apartat 3), punts a), b), c) i d), respectivament, de l’article 18 d’esta Ordenança, podran comportar la
sanció accessòria d’inhabilitació temporal per a la tinença de coloms esportius per un període màxim
de cinc anys, i inclús la perduda de la condició de federat.

Article 20. Prescripcions de les sancions.
1. Les  sancions  imposades  per  infraccions  molt  greus  prescriuran  al  cap  de tres  anys, les

imposades per faltes greus, a l’any i les imposades per faltes lleus, als sis mesos.
2. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des de l’endemà a aquell

en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció.
3. Interromprà la prescripció de les sancions, la iniciació, amb coneixement de l’infractor, del

procediment d’execució, reprenent-se el termini de prescripció si aquell es paralitzara durant més d’un
mes per causa no imputable a l’infractor.

Article 21. Graduació de les sancions.
En la imposició de les sancions es tindran en compte, per a graduar la quantia de les multes i

sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència i perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut per la comissió de la infracció.
c)  La  reiteració  o  reincidència  en  la  comissió  d’infraccions,  així  com  la  negligència  i

intencionalitat de l’infractor.
Article 22. Concurrència de responsabilitats.
1. La imposició de qualsevol sanció prevista en esta Ordenança no exclou la responsabilitat civil

i penal que puga correspondre al sancionat.
2. Així mateix, no impedirà, si és el cas, l’exigència de responsabilitat de caràcter disciplinari

esportiu, quan  afecte  persones  integrades  en  la  Federació  de  Colombicultura  de  la  Comunitat
Valenciana, i si és el cas en la Federació Espanyola de Colombicultura, d’acord amb el seu respectiu
Reglament de Disciplina Esportiva.

Article 23. Procediment sancionador.
Per a imposar les sancions a les infraccions previstes en la present Ordenança, se seguirà el

procediment sancionador regulat  en el  Reial  Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel  qual  s’aprova el
Reglament del Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, dictat en Desplegament de la
llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o norma
que ho substituïsca.

Article 24. Òrgans competents.
1. La instrucció dels expedients sancionadors correspondrà a les autoritats municipals.
2. La imposició de sancions correspondrà:
a) A les autoritats municipals, quan la qualificació de la infracció siga lleu o greu.
b) A l’òrgan de la Generalitat Valenciana que ostente la competència en matèria d’interior, quan

la qualificació de la infracció siga molt greu. En este supòsit, l’autoritat municipal remetrà a l’òrgan
indicat l’expedient original, que contindrà totes les actuacions practicades.

Article 25. Mesures cautelars.
L’administració  instructora  podrà  adoptar  mesures  cautelars  fins  a  la  resolució  del

corresponent  expedient  sancionador. Amb anterioritat  a  la  resolució  que  adopte  esta  mesura  es
donarà audiència a l’interessat a fi que formule les al·legacions que estime convenients podent prestar
si  és el  cas  caució suficient. En tot cas, l’adopció d’estes mesures  es  realitzarà  amb l’acord previ
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motivat.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada siga aprovada definitivament pel Ple i siga
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que preveu els articles
49 i 70.2 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local.

Segon  .    Sotmetre estes  a  informació  pública, mitjançant  anunci  en el  tauler  d'anuncis  de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè les persones
interessades puguen presentar reclamacions.

Tercer  .    Donar compte al Plenari de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals  es  resoldran  amb  caràcter  definitiu. Si  no  se'n  presentaren, l'acord  provisional  esdevindrà
automàticament definitiu.

  1.5. Moció enviada per la Diputació de València d’Actuació conjunta dels quatre

grups  polítics  sobre  instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  declarar  la  Comunitat

Valenciana territori lliure de fracturació hidràulica (fracking) 

 Es dóna compte de l’escrit de la Diputació de data de registre d’entrada en este ajuntament
d’11 de novembre de 2013 en el qual s’adjuntava la moció aprovada per unanimitat de tots els grups
polítics i que es transcriu tots seguit  a la lletra:

«PROPOSTA  D’ACTUACIÓ  CONJUNTA  DELS  QUATRE  GRUPS  DE  LA
DIPUTACIÓ  DE  VALÈNCIA  PER  A  INSTAR  EL  GOVERN  DE  LA  GENERALITAT  A
DECLARAR  LA  COMUNITAT  VALENCIANA  «TERRITORI  LLIURE  DE  FRACTURACIÓ
HIDRÀULICA (FRACKING)» I NO PERMETRE QUE S'UTILITZE ESTA TÈCNICA EN TOT
EL SEU TERRITORI

En el passat ple de gener de 2013, Esquerra Unida del País Valencià va presentar una moció per
a declarar la província de València lliure de Fracking, i sol·licitar la implicació de la Diputació de València
com a part afectada en qualsevol sol·licitud d'utilització d'esta tècnica en la nostra província. Després
de debatre's en el Ple els diferents grups van acordar deixar el tema sobre la taula i encarregar dos
informes (un de jurídic i un altre mediambiental) per a abordar la qüestió amb més informació.

La tècnica de fracturació hidràulica (fracking), és nova a Espanya. Consisteix en l'extracció del
gas natural introduint grans quantitats d'una mescla composta per aigua, arena i productes químics.
Aquesta és injectada a alta pressió trencant les roques bituminoses i alliberant el gas natural i altres
gasos  i  líquids  que estan retinguts. La  fractura  hidràulica  suposa  una seriosa  amenaça  als  nostres
recursos  naturals  (contaminació  dels  sistemes  hídrics, greus  afeccions  als  espais  naturals, greus
impactes paisatgístics: pistes, sondejos, sorolls, etc.); una amenaça a la salut humana (introducció de
químics perillosos i cancerígens  en les cadenes tròfiques a través de l'aire i l'aigua), etc. A més, aquesta
tècnica  genera  greus  problemes  de  residus: basses  amb  contaminants  que  s'evaporen, excessiva
expulsió de CO2, filtracions de químics als aqüífers, quantiosos costos per al tractament adequat, i uns
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altres. 

 Esta  tecnologia  ha  sigut  àmpliament  utilitzada  en  els  últims  anys  a  EUA ocasionant  greus
problemes, entre uns altres la contaminació del sòl i el subsòl amb gasos i substàncies químiques que
afecten a les aigües subterrànies i superficials. Les conseqüències comencen a observar-se també en
moltes d'aqueixes regions sobreexplotades i arrasades per esta tècnica, abundant els informes científics
que  relacionen  cada  vegada  més  la  possible  contaminació  d'aqüífers  i  l'increment  evident  de  la
sismicitat amb esta tècnica. En tots aquests casos, i particularment en el nostre donada la importància
de l'aigua i el territori en la nostra riquesa natural, agrícola i econòmica, hauria d'aplicar-se, com a
mínim, el principi de precaució. Un principi que portaria a prescriure una paralització cautelar de totes
les operacions que suposen canvis en la física de sòlids del subsòl, com les injeccions d'aigua o de gas,
com és el cas que ens ocupa. Però els últims avanços i informes que estan sorgint a la llum assenyalen
clarament com l'associació/correlació entre contaminació i sismicitat amb les pràctiques és evident i
evidenciat, motiu més que suficient perquè l'Administració actue amb responsabilitat i protegisca la
ciutadania d'altíssims costos ecològics i vitals encara ni tan sols suficientment avaluats.

Durant els  últims mesos el fracking ha generat molts  debats i  s'ha convertit  en una clara
preocupació per  a la  major  part  de la  ciutadania. En aquests  mesos s'han succeït  ja  diverses  lleis
autonòmiques  amb l'objectiu  de prohibir  aquesta  pràctica  en el  seu territori, concretament estan
aprovades a La Rioja i Cantàbria, i en tràmits de ser-ho a Navarra i Catalunya. En el cas de la província
de València s'han posicionat en contra ja municipis com Torrent, València, l’Alcúdia, Ròtova i Oliva, i
progressivament aniran incorporant-se uns  altres. També rellevant per a nosaltres resulta l'informe
d'especialistes de la Diputació de Castelló, centrats en el cas concret d'esta província, i on queda clara
l'oposició  a  l'ús  d'esta  pràctica  en  el  seu  territori.  A  més,  existeixen  països  que  davant  les
conseqüències  que  ocasiona  la  fracturació  hidràulica  han  decidit  prohibir  en  tot  el  seu  territori
nacional l'exploració i explotació de mines d'hidrocarburs líquids o gasosos per mitjà de perforacions
seguides de fracturació hidràulica de la roca. És el cas, per exemple, de França i Bulgària. Uns altres,
com Suïssa, alguns Lander Alemanys i últimament a l'estat de Nova York, a EUA, han decidit implantar
una moratòria sobre el seu ús donat els riscos que comporta i la poca certesa existent sobre les seues
possibles  conseqüències. A  més, en  aquells  llocs  on la  pràctica  porta  anys  utilitzant-se  no deixen
d'observar-se les conseqüències, especialment en risc sísmic i de contaminació d'aqüífers. Com a molts
experts assenyalen no hi ha, actualment, cap garantia que permeta garantir la recuperació ambiental i
ecològica dels extensos territoris que està tècnica necessita.

El passat mes de juny de l'any 2011, la Comissió de Medi ambient, Salut Pública i Seguretat del
Parlament Europeu va publicar un Informe en el qual es rebutjava l'ús de la fractura hidràulica com a
tècnica de recerca i d'extracció de gas. En l'informe es posa de manifest els possibles perjudicis que
aquesta  tècnica  pot  provocar: emissió  de  contaminants  a  l'atmosfera, contaminació  de  les  aigües
subterrànies a causa de cabals de fluids o gasos provocats per fuites o abocaments, fugides de líquids
de fracturació  i  descàrregues  no controlades  d'aigües  residuals, as!  com la  utilització  de més 600
productes químics per a alliberar el gas natural. 

Si bé és cert que l'informe jurídic assenyala que la Diputació no posseeix capacitat legal per a
nomenar la Província territori «lliure de fracking» i  és complexa la possibilitat de declarar-se part
interessada  (encara  que, no  obviem una  realitat. Es  tracta  d'una  tècnica  que  les  seues  possibles
principals  conseqüències, entre unes altres, són la contaminació i  un clar increment dels fenòmens
sísmics, la qual cosa pot derivar a més del cost mediambiental i col·lectiu per a la ciutadania, en un clar
cost econòmic sobre una institució que és titular d'una part molt important de les carreteres de la
província), també és evident que el desenvolupament d'un projecte com este, perjudica greument tant
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als  municipis  afectats  com als  del  seu entorn més immediat, amb especial  incidència en el  sector
agroalimentari i el turisme rural. Un dany que per tant implica costos mediambientals i de qualitat de
vida present i futura de la ciutadania, socials i econòmics. El paper de la Diputació de València, com el
de totes les institucions públiques, no és només vetlar pels interessos i el benestar de l'immediat, sinó
contribuir a una millora progressiva de la qualitat de vida de la ciutadania, de la conservació del Medi
ambient i de la seua progressiva recuperació.

A més, l'informe mediambiental presentat per la Diputació de València, si ben menys centrat en
el territori provincial que el realitzat pel Comitè d'experts de la Diputació de Castelló, incideix en
diverses qüestions claus que hem de destacar i que serveixen per a completar tot l'exposat fins ara:

- En primer lloc, com ja ha sigut constantment denunciat per organitzacions ecologistes, socials i
polítiques  a  nivell  local, autonòmic, estatal  i  europeu, l'absència  d'una  vertadera  “normativa
reguladora específica dels aspectes ambientals associats a les actuacions conegudes com fracking”
(Mancant, per exemple, de l'obligatorietat de l'avaluació mediambiental per a totes les etapes del
gas fracking).

- Els additius químics utilitzats en el procés de fractura NO són públics.

- Reconeixement de la potencialitat de risc que posseeix per al nostre medi ambient el procés de
fractura hidràulica. 

- El procés requereix d'un consum molt important d'un dels nostres recursos més preuats: l'aigua,
podent aparèixer ràpidament un conflicte amb la nostra Agricultura i una explotació excessiva dels
nostres aqüífers. 

- A més, existeix també el risc que la tornada de les aigües residuals i la contaminació provocada pel
procés derive en un canvi de les propietats dels sòls i la migració cap a l'exterior de substàncies
tòxiques  naturals  presents  en  el  subsòl.  D'altra  banda  faltaria  l'avaluació  real  del  cost  de
recuperació dels territoris sotmesos a aquesta pràctica, que queden completament arrasats.

- Pot provocar també una contaminació dels nostres aqüífers. 

- Més controvertit sembla el tema sísmic, encara que és important assenyalar que qui no reconeix la
relació entre fracking i sismicitat, segons l'informe, es tracta principalment de les empreses, però
podem assenyalar  com ja  existeix un reconeixement explícit  d'aquesta correlació per  part  de
governs com l'Holandès o el Britànic, per exemple. 

- Una altra qüestió important és assenyalar l'increment d'emissions de gas metà a la atmosfera.

- També  destaca  l'informe  com l'opció  per  aquesta  tècnica  de  producció  d'energia  pot  reduir
notablement les inversions destinades a energies renovables.

- Finalment fa dues recomanacions clares: evitar l'ús d'esta tècnica pròxim a zones residencials i
evitar l'ús d'esta tècnica prop de zones d'especial interès mediambiental.

Per  tot  açò  creiem  que  és  el  moment  d'abordar  de  nou, amb  rotunditat  i  claredat, un
posicionament clar sobre aquesta pràctica. No solament per les conseqüències evidents i demostrades,
sinó també per l'existència de potencials riscos massa importants per a ser obviats, pel seu innegable
impacte sobre el medi ambient i, amb açò, sobre pilars claus de la nostra economia i la nostra societat;
sinó també per les molt importants dubtes que existeixen encara sobre quin és el vertader abast de
les seues conseqüències, tenint en compte com cada vegada més estudis científics i avaluacions de les
seues conseqüències desaconsellen la  seua utilització, i  havent de desaconsellar-se la  seua pràctica
mentre  no  existisca  evidència  científica  que  determine  amb  exactitud  l'existència  o  no  de
conseqüències ambientals, sobre la base del Principi de Cautela arreplegat en el Patrimoni Comunitari.

Per tot açò proposem com a acord conjunt:  PROPOSICIÓ 

1. Sol·licitar de les Corts i el Govern Valencià que declaren la Comunitat Valenciana «Territori Lliure
de  Fracturació  Hidràulica  (Fracking)»  i  no  permetre  que  s'utilitze  esta  tècnica  en  tot  el  seu
territori. 
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2. Instar el Govern de l'Estat i el Consell a denegar la concessió de permisos de recerca i explotació
d'hidrocarburs  per  mitjà  de la  tècnica  coneguda  com fracturació  hidràulica, i  a  suspendre els
permisos en vigor, així com a elaborar una norma que prohibisca esta tècnica. 

3. Adonar d'estos acords a: 
- Govern estatal (Ministeris d'Indústria, Energia i Turisme i d'Agricultura, Alimentació i Medi

ambient). 
- Consell i Govern de la Generalitat Valenciana.
- Grups Parlamentaris de les Corts 
- Diputacions Provincials de València i Alacant 
- Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
- Municipis de la Província de València 
- Associacions de defensa i protecció del medi ambient de la província de València.»

Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort manifesta que com ja ha estat aprovada
per un òrgan superior i votada per unanimitat dels quatre partits polítics, no fa falta molt de debat. I a
més és molt pareguda o complementària a una que va presentar el BLOC i que ja vam aprovar, crec
que per unanimitat.

L’alcalde afegeix que esta proposta també ve perquè el regidor Joan Serra va presentar una
relacionada amb el projecte Castor, venia un poc a parlar d’açò, no està localitzat a Castelló i esta és
més a nivell global i per això també el presentar-la.

Vista  la  qual  cosa  i  el  dictamen favorable  de la  Comissió  Informativa  municipal, el  ple  de
l’ajuntament  per  unanimitat  dels  10  membres  assistents (6  PP, 1  GMS-PSOE,1  EUPV, 1  BLOC-
Compromís, i 1 ERPV),  ACORDA:

Primer. Sol·licitar a  les  Corts i  el  Govern Valencià  que declaren la  Comunitat  Valenciana
«Territori Lliure de Fracturació Hidràulica (Fracking)» i no permetre que s'utilitze esta tècnica en tot el
seu territori. 

Segon. Instar al Govern de l'Estat i al Consell a denegar la concessió de permisos de recerca i
explotació d'hidrocarburs per mitjà de la tècnica coneguda com fracturació hidràulica, i a suspendre els
permisos en vigor, així com a elaborar una norma que prohibisca esta tècnica. 

Tercer. Remetre els presents acords a: 
- Govern estatal (Ministeris d'Indústria, Energia i Turisme i d'Agricultura, Alimentació i Medi

ambient). 
- Consell i Govern de la Generalitat Valenciana.
- Grups Parlamentaris dels Corts 
- Diputacions Provincials de València i Alacant 
- Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
- Municipis de la Província de València 
- Associacions de defensa i protecció del medi ambient de la província de València.»

 1.6.  Moció  presentada  pel  portaveu  d’ERPV  contra  la  incineració  de  residus

urbans en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana
 Es dóna compte de la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, la qual, a la lletra, diu: 

«MOCIÓ  CONTRA  LA  INCINERACIÓ  DE  RESIDUS  URBANS  EN  EL  PLA
INTEGRAL DE RESIDUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PIRCV) 2013

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La  publicació  la  setmana  passada  del  Pla  Integral  de  Residus  de  la  Comunitat  Valenciana
(PIRCV) en el DOCV, que inclou en els  seus objectius la instal·lació de diverses incineradores de
residus sòlids urbans (RSU) en el nostre País, planteja de nou l'amenaça d’introducció d'aquest tipus
d'instal·lacions contaminants en llocs no determinats del  nostre territori, amb els riscos directes i
indirectes per a la salut de la població que impliquen. Aquestes incineradores de residus sòlids urbans
comporten la generació de contaminants altament tòxics i perillosos, com dioxines i furans, i la seva
emissió, al costat de metalls pesants. Així doncs, estos residus faran que els abocadors continuen sent
necessaris, però cada vegada més perillosos, ja que les cendres volants i  escòries generades en la
incineració impliquen fins a un 30% del volum total dels residus incinerats i són molt més contaminants
que les escombraries urbanes.

En el PIRCV2013, no se situen les plantes d'incineració al País Valencià; tampoc no es determina
la  quantitat  d'incineradores  i  els  corresponents  volums  de  tractament, un  aspecte  exigit  per  la
Directiva Marc de Residus i la legislació estatal. A més, el tractament de residus urbans via incineració o
valorització energètica comportarà l'incompliment de les directives europees de residus quant a la
jerarquia en el tractament, ja que la necessitat de rendibilitzar les instal·lacions d'incineració implica
habitualment l'incompliment de l'ordre de prioritats en la recollida, selecció i destinació final de les
escombraries domestiques, atès que s’incinera residus que es poden reciclar i reutilitzar.

La necessitat d'iniciar decidides polítiques alternatives en la recollida selectiva dels residus, com
la recollida  porta a porta o la  instal·lació de contenidors d'orgànics  en nombre suficient, no està
contemplada en el PIRCV aprovat, que solament recull generalitats en aquest aspecte. De fet, tan sols
es preveuen modificacions en el sentit d'afavorir la instal·lació de les incineradores, que absorbiran tots
els rebutjos dels residus urbans que ara van a les plantes de tractament. Per tant, es mantindrà o fins i
tot es reduirà el baix índex de reciclatge i aprofitament dels recursos dels RSU, ja que es necessitaran
alts volums d'aquests residus per afavorir la rendibilitat de la incineració, especialment en plantejar que
siguen les empreses privades les que les financien i gestionen les incineradores.

En  definitiva, el  procés  comporta  la  incineració  de  residus  que  constitueixen  recursos
aprofitables, l'augment innecessari de la contaminació atmosfèrica amb contaminants específics d'alt
risc i la necessitat d'obertura d'abocadors de residus perillosos, que augmen el risc per a les aigües i els
sòls del nostre entorn. 

Segons la informació que apareix en la memòria del PIRCV, s'estima que la matèria orgànica
representa un 41% dels residus generats i que el rebuig s'estima en un 44% dels residus gestionats,
encara que la realitat està molt lluny, sobre el 70%. Aquest fet evidencia la necessitat de potenciar una
millor selecció en origen, una selecció més eficient en les plantes de tria i separació i la necessitat de
millorar l'aspecte comercial dels subproductes que resulten de les operacions de selecció dels residus
urbans. 

Cal tenir en compte que la major part del rebuig és material reciclable, com plàstic, cartó,
paper i metalls, que moltes vegades es veu contaminat en barrejar-se amb la fracció orgànica dins de la
bossa  grisa. Això  s'ha  millorat  substancialment  en  altres  comunitats  i  països  europeus, allà  on  la
recollida és més selectiva en origen, amb el porta a porta i/o el contenidor d'orgànics.

El PIRCV 2013 solament recull una exigència mínima de recuperació de materials del 9%, una
xifra ridícula que s'hauria d'augmentar fins a almenys el 50%, precisament per estimular les accions
tendents al reciclatge i recuperació dels recursos aprofitables que ara van a parar a l’abocador i que
amb el nou PIR es pretenen incinerar. 

Per tots els motius que s’acaben d’exposar, el Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna
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proposa l’adopció dels següents  ACORDS

1. Estudiar, si més no amb la resta d’ajuntaments de la Valldigna i amb altres municipis de la Ribera i
la Safor, la possibilitat de presentar davant el Tribunal Superior de Justícia valencià un recurs
contenciós-administratiu per la presumpta il·legalitat del PIRCV 2013, ja que no determina la
ubicació  de  les  incineradores, no  especifica  quin  nombre  d’incineradores  es  construirà, no
estableix els volums de tractament i no compleix els mínims exigits per la  Directiva Marc de

Residus quant a objectius de reciclatge, reutilització i reducció de residus ni la jerarquia en el
tractament d'aquests RSU.

2. Presentar recurs davant la  Conselleria d'Infraestructures, Territori  i  Medi  ambient, sol·licitant
l'exclusió de la incineració de RSU del PIRCV2013. 

3. Sol·licitar a la nova Comissió de Consorcis la redacció de projectes concrets per a la reducció,
reutilització i reciclatge efectius a través de polítiques de recollida selectiva en origen, com ara la
implantació  de  mètodes  de  recollida  de  RSU, com el  porta  a  porta  on  siga  factible  o  el
contenidor  d'orgànics  en  nombre  suficient, que  permeten  un  millor  reciclatge  dels  residus
inorgànics

4. Sol·licitar  que es dote les  plantes de tractament de residus urbans de les millors tècniques
disponibles (MTD) per a la selecció i tria de residus urbans, estipulant els recursos econòmics i
humans per a  la  instal·lació de l'equipament tecnològic  que permeta una millor  selecció  de
residus reciclables i reutilitzables.

5. Sol·licitar  la  creació  d'un  departament  de  R+D+I  per  al  desenvolupament  de  tecnologies  i
mètodes que milloren el rendiment i eficàcia de la selecció, tria i aprofitament com a recursos
dels components dels residus urbans que ho permeten. 

6. Realitzar campanyes de conscienciació per aconseguir que la població assumisca el canvi en les
condicions de recollida de residus i la necessitat de la separació de la matèria orgànica en origen.

7. Impulsar el compostatge, aplicant les millors tècniques disponibles (MTD) i garantint la qualitat
del compost amb tractaments i controls rigorosos que estimulen l'ús per part dels agricultors,
així com estimular el compostatge domestic en les hortes familiars per autoabastiment.

8. Impulsar la introducció de materials biodegradables i compostables en la fabricació d'envasos i
bosses per a la recollida dels RSU, fomentant la fabricació, distribució i ús d'aquests materials.

9. Declarar Simat de la  Valldigna municipi  lliure d'incineradores o de valorització energètica de
residus urbans.

10. Comprometre’s  fermament  a  informar  desfavorablement  qualsevol  sol·licitud  de  Declaració
d'Interès Comunitari (DIC) per a la introducció d'aquest tipus d'instal·lacions d'incineració o
valorització energètica de residus urbans. 

11. Incloure  en  les  normes  urbanístiques  del  PGOU  del  municipi  la  prohibició  expressa  a  la
instal·lació d'aquestes plantes de valorització energètica de residus sòlids urbans en el seu terme
municipal.                                  

  Simat de la Valldigna, 18 de novembre de 2013.»

Obert el torn d’intervencions, per part del regidor Joan Serra es manifesta que suposa que tots
haureu llegit la moció. Hi ha un tema que és molt important i és saber de totes les deixalles que es fan
quantes es poden transformar i quantes es poden recuperar, cal incentivar per recuperar el que es
puga recuperar. La moció es presenta perquè el que no potser es fer un pla al País Valencià,  que es diu
Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) 2013, sense dir on s’han de col·locar les
plantes incineradores i de quina manera, com han de ser, i  sense considera que molt dels residus es
podrien fer sense haver de carregar-se en camions i hi hagueren altres polítiques on hi hages menys
negoci. Com per exemple en el transport,  hi ha molta despesa, la “pesà” és molt lleugera i és fa pagar
al ciutadà el que no li correspon pagar. El que es tracta és que el nostre poble, el nostre entorn estiga
lliure  d’eixes  plantes  que  són  molt  molt  contaminants, semblant  a  la  fabrica  d’Asfaltos  Chova.
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Provoquen moltes cendres  a  l’atmosfera  contaminants i  en una situació  moderna no ho deuríem
acceptar. Si voleu algun detall més i si puc contestaré. Manifesta que a la moció hi ha unes xifres. La
xifra de recuperació de material es baixíssima, vosaltres tindreu les de Simat i hui segur que estem
arreplegant molt més. Si poses límits molt baixets i si no incentives per fer el reciclatge l’únic que fas és
deixar les deixalles perquè s’incineren. 

Hi ha territoris on la matèria orgànica se separa de les inorgàniques, i en eixa matèria orgànica
es pot fer compostatge de qualitat, ara sí que es fa però com és tot en conjunt els compostatge no és
el més òptim possible.

 El regidor David Mogort manifesta que si que es veritat que algun país del Nord d’Europa gasta
esta tècnica , caldria vore si el tant per cent que es recicla es molt mes gran i si es perquè incentiven la
reutilització i el reciclatge, nosaltres en principi anem a votar-la a favor, creguem que si no hi haguera
darrere tant de rerefons polític i si una visió més empresarial  seria una bona opció però reduït al
mínim la quantitat de fem a incinerar. 

El regidor Victor Mansanet manifesta que està a favor, la moció li pareix raonable, oportuna i
que a més estem d’acord amb el 100% dels acords que proposa, que coincideixen amb la moció que
havíem presentat i que en haver-la presentat els 4 grups de la Diputació la llevàrem. És important el
que diu sobre el transport i que pot ser contaminant, ahí està el cas flagrant de Sagunt, la major part
del fem es fa a un cimentera i alguns dels residus venen des de Castelló i la crema d’estos productes fa
un núvol tòxic que afecta la salut de les persones,  que és el més important,  i també afecta el medi
ambient. El  Pla  de Residus ve viciat  des d’un principi, no hi  ha criteris  clars d’ubicació, hi  ha  una
absència de memòria econòmica, absència de planificació i absència d’uns nous sistemes de recollida, i
que està ben explicat en la moció presentada. 

  El regidor Vicent Ribera manifesta que li pareix molt interessant el que diu la moció, i voldria
afegir una cosa, no sols es cremar, per on se’n va un 80% del residu, però el que queda, un 20% és
volàtil i bo no crec que siga. He vist el que passa en la incineradora de Quart de Poblet que esta al cost
d’un polígon industrial i pròxim del centre comercial que es diu Bonaire, la quantitat de pudor que fa
allí es insuportable, no més per la mala olor que fa, crec que deu ser algo mal. En una incineradora es
poden cremar des de medicaments fins a coses males per la salut. Pense  que les incineradores deurien
estar fins i tot prohibides, es fan propet de les poblacions, si pugueren fer-se en un terme molt gran i
allunyat de la població seria com un mal menor. Les dos que conec, la de Quart de Poblet i la de Sagunt
estan al costat de zones habitades. Sols per la pudor ja valdria la pena estalviar-lo. Votaré a favor de la
moció

 L’alcalde diu que des del Partit Popular creguem el PIRCV no és sols incinerar, abans de la
incineració cadascú deuríem fer un bon reciclatge, i després el que si que es gasten les incineradores és
per a traure energia.  El PIRCV el que aposta és per la recuperació de l’energia continguda en les
residus urbans, no es eliminar-lo per eliminar-lo, a mi també m’han passat estadístiques. Dona compte
de xifres en diferents països europeus. Els percentatges de recuperació energètica oscil·len entre el 33
% en Alemanya al 50% de Dinamarca i Suïssa, dades que venen  respaldades per l’EUROESTAT. Anem a
votar en contra del que esteu comentant.
 

El regidor Joan Serra diu que no heu de ser tan submisos amb el PP de la Generalitat, No és
cert que al PIRCV s’aposte pel reciclatge, simplement contempla el 9%, exigència mínima recuperació
del  9%, eixa xifra és  ridícula, no s’aposta per això. Tampoc s’aposta perquè no s’ha planificat. Des
d’ERPV no estem oposant-nos a que no s’incinere res sinó que volem que es faça un Pla. En Alemanya
hi  ha  una política  molt  diferent  de la  que es  porta  ací. Este  Pla  permet  que, quan es  considere,
l’organisme  corresponent  de  la  GV  designe  on  s’ha  de  posar  una  incineradora. No  hi  ha  cap
planificació. Si hi haguera una planificació, es contemplaria separar els residus orgànics i moltes més
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coses, si vosaltres cregueu que eixa és la política per al medi ambient, doncs ¡¡molt guapa¡¡, sabeu que

no és el millor per previndre la contaminació mediambiental, és una situació prou caòtica

Vist la qual i els dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple de l’ajuntament
per quatre (4) vots a favor de la moció (1 GMS-PSOE, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís, i 1 ERPV) i sis (6)
vots en contra de la moció (6 PP),  ACORDA:

Únic. Desestimar la moció presentada.

2.  ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

Donat el caràcter ordinari de la sessió l’Alcaldia planteja si hi ha algun punt que tractar fora de
l’ordre del dia.

No hi ha cap punt.

 3. TORN D’INTERVENCIONS

3.1. El regidor David Mogort manifesta que ara fa un any que es van realitzar els canvis de les

perilles de la llum, i pregunta, si heu vist estalvi en la factura de la llum o s’ha compensat amb les
pujades de preus?.

L’alcalde contesta que l’altre dia ho vaig comentar al tècnic. Hi ha un estudi fet. Si que hi ha un
estalvi en el consum de llum però com ha hagut en el preu de la llum, potser per eixes pujades l’estalvi

no haurà sigut tan efectiu com pensàvem. Si no s’hagueren canviat les perilles el rebut de la llum
haguera augmentat. Quan vam fer el canvi es notava el baixó de llum però la gent s’ha adaptat. El que
és bo seria que hi haguera un altra subvenció i  poder «arrematar-ho». Si a llarg termini poguérem
canviar les perilles que tenim al centre del poble que són de 250W (Av. Font Menor,  C/ Major, C/ de

l’Om i altres) m’agradaria baixar-les a 150 ó 100. En el Pla de Corrals en l’obra inclosa en el Pla Nuclis,
hem canviat l’enllumenat, que era molt vell, i hem posat perilles de 70 wats, que es vora més del que hi
havia abans i anem a gastar-nos el pressupost que tenim. Segons vejam els resultats del Pla de Corrals
ja ho canviàrem ací en Simat.

 3.2. El regidor David Mogort respecte a la neteja dels  bancals, es va enviar un escrit i uns veïns
han netejat i altres no, que aneu a fer ara?

El regidor Rafael Cabanilles, contesta que hem demanat a la policia que faça un altre inventari

actualitzat després d’eixe escrit i he parlat amb l’advocat per fer una carta més forteta i enviar-la als
veïns que no ho han fet.

El  regidor Joan Serra manifesta que no estaria de més enviar-li  una carta també a la CHJ.
L’alcalde diu que ja s’ha enviat. S’han enviat vàries, sobre alguns barrancs. L’única actuació que ha fet la

CHJ és al barranc de Malet i no ens va avisar.

3.3. El regidor Victor Mansanet, manifesta que va fer una «pregunta raïm». En la pujada a Barx,
abans del pont de pedra, s’han tallat uns pins, és en terreny municipal? L’alcalde diu que no, que és el
terreny  d’un  particular. El  regidor  Rafael  Cabanilles  comenta  les  converses  mantingudes  amb  el

propietari i amb el forestal. I informa que després l’home ho va netejar. L’alcalde diu que ha fet bé en
netejar-ho, hi havia ja un lloc on es tiraven enderrocs.

La segon pregunta. El regidor Victor Mansanet pregunta sobre els enderrocs que hi ha enfront
del taller de Mauri?. L’alcalde contesta que això també és un solar de particulars. Volíem comprar-lo,

però els propietaris pensen que te molt de valor, encara que no hem parlat mai de preu, i al final me
van dir que no volien vendre. A la part de dalt, hi ha amuntonades d’enderrocs, hi ha un terreny que ara
es veu més i  que està brut i  això no és de l’ajuntament, és de dos particulars. Si  ho veneren de
categoria, així si fora de l’ajuntament es podria invertir a través d’alguna subvenció de la Diputació, com

la d’Espais Degradats, però per això cal que el terreny siga de propietat municipal, sinó no poden
actuar ells.
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 3.4.  El regidor David Mogort pregunta com ha estat la visita a FITUR?.

      L’alcalde li contesta que ha estat bé, al final vam anar i estiguerem allí dimecres de vesprada i
dijous pel mati. Ara la Comunitat Valenciana ho té més englobat en un únic estand, abans cada poble
tenia el seu estand, ara està tot junt. Vam aprofitar el viatge per tancar coses del dia de la Valldigna, no
teníem clar si este any la Diputació ens ajudava i si, parlàrem en el Diputat i en el President, que ens

van dir que podíem comptar amb la Diputació. A nivell de mostrar el territori ja sabeu com funciona, hi
havia persones que estaven allí, una era una xica de Tavernes i una altra xica, (Montse i Carmen), moltes
persones es van interessar i poc més sabem. A l’endemà estigueren en la visita del President de la
Generalitat i cap a casa.

3.5. El regidor Joan Serra, manifesta que en referencia a l’última pregunta del regidor  David
Mogort, comenta que la setmana passada estiguérem en comissió i – dirigint-se a l’alcalde- t’hagueres
pogut esplaiar en el tema de FITUR i sobre el tema del turisme. Nosaltres som representants d’una
«parcel·leta» del poble, vosaltres sou d’una parcel·la més gran. Però el poble som tots. 

 L’alcalde contesta que t’ho he explicat ara. Afegeix que en principi no estava previst anar i
després si.
 Però dilluns  ja  ho  sabries?  pregunta  el  regidor  Joan  Serra. Si  dilluns  ja  ho  sabia, contesta
l’alcalde, però no me va vindre al cap. Si m’ho hagueres preguntat t’ho haguera dit. 

El regidor Joan Serra comentat que a bou passat és diferent. Però les preguntes que volia fer
estaven relacionades en que me vas dir que vas tindre una reunió pel tema dels solars, de la unitat 1 i 2
de la Font Menor, com ha quedat? Hi ha consens?. L’alcalde diu que anàrem Bernardo Monserrat i
l’advocat urbanístic (Lluís Ferrando), els tres ens vam reunir amb el director territorial i dos tècnics

d’ell, hi  havia  uns  «flecos»  que  no s’havien  acabat  de tancar, hi  havia  alguna cosa  de  participació
ciutadana i 4 cosetes més, que han de redactar els tècnics i supose que no hi haurà cap problema en
que passe a la propera reunió. Ens van donar allí l’escrit de les qüestions a tenir en compte i ens van
explicar el que volien. El mateix dia arriba eixe escrit a l’ajuntament.  Supose que els nostres tècnics

amb les  directrius  que  els  han  donat  de la  Conselleria  ho rectificaran  i  en  la  pròxima  comissió
s’aprovarà. Si vols el secretari et pot facilitar l’escrit que ha remés la Conselleria. El regidor Joan Serra
planteja que ja no és sols el tema de la reparcel·lació és també el tema de la qüestió escolar. 

3.6. El regidor Joan Serra manifesta que les meus preguntes no anaven per ahi, i afegeix que la

veritat és que estic indignat amb el grup popular que mos mana en l’estat Espanyol i en l’Administració
Autonòmica. Hui he rebut una carta dirigida a ma mare dient-li que li pugen la pensió 1,5€, és una cosa
fabulosa ¡¡¡¡ no és cas de rissa ¡¡¡ si necessites una medicina l’has de pagar¡¡¡ s’han de fer copagaments. 
L’alcalde contesta que justet l’altre dia vingue la diputada que porta eixa qüestió i explicava el que

passa. Llàstima no haver coincidit. Quan es diu que s’han de pagar les medicines i al final resulta que
s’ha  de  pagar  un  màxim  de  8  euros. La  regidora  Monica  Sancirilo  i  Dominique  Saneleuterio  es
manifesten al respecte i ratifiquen que eixa (8 euros) és la quantitat màxima que un jubilat ha de pagar
al mes i que ho saben per un cas propi. 

El regidor Joan Serra contesta: però tota pedra fa paret. Hi ha associacions de dependents que
protesten i és perquè hi ha retallades, en algun moment en este plenari s’ha dit que no han hagut
retallades. L’alcalde diu que això no és així, que si el primer que es diu és que hi que «apretar-se» el
cinturó això vol  dir  que es fan retallades  en algunes coses. El  regidor Joan Serra diferència  entre

l’impost que paguen les gran empreses i  els  ciutadans «d’a peu». Després tenim cada vegada més
restriccions d’escoltar i de sentir en la nostra llengua. Ara ja no es pot sentir Catalunya Radio, qui no
vullga que no la senta però és una informació plural  més i  en la nostra llengua, és una restricció
informativa més que es fa i en la nostra llengua. Tot com una bassa d’oli ¡¡¡. 

 Després tenim l’avantprojecte de Seguretat Ciutadana del Govern Espanyol. Ens afecta a tot el
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món. Qui la faça que la pague, qui trenca un «escaparate» en una manifestació que el pague, però que
no hi haja la prepotència de dir «ara t’agarre i et tanque. I damunt et pegue una palissa» com ho fa esta
policia i l’altra (cas d’Ucraïna). Posa com exemple el cas dels xiques de l’institut, també està ahi i estan
les imatges de les agressions. En esta llei és molt pitjor i alguna cosa hi haurà que dir. Com anècdota,
dir-vos que jo he anat a molt mítings i n’he fet molts, sabeu quan no ha hagut problemes? quan no ha
vingut la policia. Quan ha vingut la policia ha hagut conflictes i sabeu que, al final la policia ha protegit
als energúmens d’Espanya 2000 quan han vingut a eixos actes. Un altra cosa, que ho presentaré com
moció i ens afecta a tots, estem davant una llei d’avortament rància, que tot el món deuria manifestar-
se en contra. El regidor considera que aquella persona que vullga avortar, que no ho faça de manera
clandestina i posant en perill la seua vida. Avortar no ho vol ningú, no és un plaer, deu ser una decisió
molt delicada. Cadascú de nosaltres, amb el nostre pensament deuríem de pronunciar-nos, i no tots els
del PP estan d’acord amb Gallardón i Rouco Valera. Sols un grup de l’extrema dreta. 

El regidor Joan Serra afegeix que hi ha un altra qüestió, que és la presentació de les mocions. Jo
vaig presentar una moció sobre el cas Castor, que és diferent a la del franking. Per cert el dia 17 de
gener en el periòdic «Expansión» va eixir una noticia on l’empresa ACS havia enviat un comunicat
dirigit al Mercat de Valors dient que els problemes tècnics estaven solucionats i la planta podia entrar
en funcionament. Considere que això vulnera els drets i l’ètica de la ciutadania i no de l’economia, o no
del negoci, perquè si és del negoci es fa. Ahi està el conseller de Sanitat de Madrid que ha dimitit. Per
últim dir-vos que en la moció que heu rebutjat abans, esteu rebutjant que es realitzen campanyes de
conscienciació per aconseguir que la població assumisca el canvi en les condicions de recollida de
residus  i  la  necessitat  de la  separació de la  matèria  orgànica  en orige, impulsar  el  compostatge, i
impulsar la introducció de materials biodegradables i compostables en la fabricació d'envasos i bosses
per a la recollida dels RSU, fomentant la fabricació, distribució i ús d'estos materials. 

La regidora Monica Sancirilo respecte a la qüestió de les medicines plantejades pel regidor Joan
Serra manifesta que ella coneix el tema, sobre tot per son pare que ho gasta molt, i és fins 8 Euros al
mes que ho pagues tu de la teua butxaca. El que te gastes de més la Generalitat ho torna al compte
corrent de la persona. T’ho dic perquè si t’ho pregunten per què, ho contestes així. 

El regidor Joan Serra manifesta que eixe no és el problema i si una persona necessita una
ambulància que passa?, va haver un moment, ara no ho se, si paga el malat o no. Hi ha molt detalls. I en
la nostra Fe, quan tu anaves a la nova Fe les analítiques les carregaven en una furgoneta i les portaven a
la vella Fe. El despilfarrament està en eixes coses. Sóc partidari que a la gent que ho necessita que se li
donen els medicaments, però si no ho necessita que no, restringir el que faça falta restringir, però
sempre es restringís a qui no té les necessitats cobertes. La qualitat de vida es nota. Jo per sort no tinc
el problema ni de l’educació ni el de sanitat, de moment. Però hui hi ha gent que no poden anar al
metge perquè estan al límit, sobre tots aquells que els seus ingressos son mínims. L’alcalde diu que anar
al metge no costa diners. El regidor diu que tenir un xiquet malat per la vesprada i anar a Tavernes això
no  costa  diners?  si  que  costa  diners.  La  regidora  Dominique  Saneleuterio  contesta  és  una
descentralització de serveis, i li recorda que no s’ha de pagar per l’ambulància. Respecte a la Fe és una
infraestructura molt gran i no és possible passar-ho tot a l’hora. Allò és molt gran, i un laboratori no es
pot passar tot de hui per demà. 

 El regidor Joan Serra contesta, però passar gent de la pública a la privada sí que es fa. Jo voldria
que eixes persones tingueren el mateix servei que tinc jo, el que voldria es que el ciutadà de a peu
puga tindre com jo, que hui me fa mal l’esquena i demà em fan les plaques i em tracta el traumatòleg. El
que vull és que els altres tinguen, almenys, el mateix que jo. 

 La regidora Dominique Saneleuterio li contesta que jo no tinc el privilegi que tu tens i jo vaig a
la Seguretat Social de tots i vaig al torn que diuen i jo i la meua família anem quan hem d’anar. Dóna
gràcies pel privilegi que tu tens. I tens el segur privat pel que tu eres.
 El regidor Joan Serra manifesta que estem parlant de les necessitats que cada vegada té la gent. 
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L’alcalde considera que està prou comentat este tema i si de cas es vol continuar, després fora del ple.

 3.7. El regidor Rafa Cabanilles informa que el curs sobre la poda dels kekis ha començat hui, hi
ha unes 60 persones apuntades. En abril farem un altre. El regidor David Mogort pregunta si sobre
magranes teniu alguna cosa prevista?. El regidor Rafael Cabanilles contesta que en Tavernes es farà un. 

El regidor de Medi Ambient també informa que este any el dia de l’arbre es farà el dia 9 de
febrer ó el 16 de febrer.

 3.8.  L’alcalde comenta unes qüestions sobre la gestió municipal:
a) Respecte del bar dels jubilats, informa que s’han presentat 6 persones, ara els enviarem un

plec  de condicions i  en la  mesa  de contractació  hi  haurà  un representat  de cada grup polític, la
regidora de Benestar Social i he pensat que estiguen també dos jubilats. Volem fer una entrevista i vore
com ho podrem seleccionar per trobar la millor solució. Per un costat estarà el preu del que venen allí
als jubilats i un altre per la gent de fora, i per un altre el cànon i la despesa de llum. El regidor David
Mogort  planteja  agafar  alguns  preus  tipus  i  baremar. L’alcalde  afegeix  que  l’ajuntament  pagarà  els
primers 5.000€ de llum a l’any, per controlar un poc el gasto, el que passe d’ahi ho pagarà l’adjudicatari,
i a més ha d’acceptar les clàusules que posa l’ajuntament, que són 300€ de cànon, i fer una entrevista
sobre un programa del que van a fer.  Valorar-ho i vore si podem agafar la persona més compatible per
al bar.
 b) L’alcalde també informa que anem a  traure l’obra  del  carrer  del  Toro, el  procediment
d’adjudicació és a la baixa, a la Mesa de contractació hi haurà un regidor de cada grup. El regidor David
Mogort pregunta si la reunió serà a ultima hora del matí per no tallar el treball del mati per la meitat.
L’alcalde li conteta que sí, com sempre.

c) L’alcalde informa que en el Pla de Corrals estem agafant l’aigua del pou de l’Esperanza, i la
de sanitat ens diu que hem de fer un pou per extraure l’aigua per a consum humà, i això que les
analítiques de l’aigua actual són correctíssimes, ens ixen molt bé. Anem a fer un pou en la zona on
estan el contenidors de reciclatge. Primer anem a demanar els permisos a la CHX i després perforar, i
a vore si traguem aigua i d’aquí al dipòsit. El regidor David Mogort planteja si heu mirat per dalt, per si
ix aigua més prop del dipòsit. L'Alcalde contesta que sols pot ser en terrenys propietat de l’ajuntament,
hi ha gent que ha brindat els seu terreny per vore si tenia aigua, vam vore que hi havia aigua, però vam
vore que és més factible eixa zona que hem dit. Sabem que el consum d’aigua serà baix, és més per
donar el servei de donar aigua a la pedania. També estava l’opció de posar «aigua no potable», però allí
hi ha dos locals públics i els hem de subministrar aigua potable i per això anem a fer estes gestions. I
pareix que el cost no és massa elevat.

 El regidor Vicent Ribera pregunta quin és els cost estimat?. L’alcalde contesta que fer el pou
costa entre 6.000 i 7.000€, i després esta fer la canalització. Si tinguéren que pagar la inversió els veïns
d’allí els costaria molt.
  El regidor Vicent Ribera pregunta per què l’aigua del pou de L’Esperança o de la Murta no és
bona i si la d’on estan els contenidors si?. L’alcalde contesta que eixe dubte també el tenia ell, però que
la qüestió està en tindre la concessió administrativa, l’analítica de l’aigua del pou de L’esperança ix
perfecta jo pensava que quan estava clorada ja era bona, però la CHX el que vol és que hi haja una
concessió administrativa i que siga com aigua potable i el pou de l’Esperança no la té, i no vol fer la
tramitació donat que a ells no els fa falta.  

 El regidor Joan Serra explica com és el procés de les aigües potables i que de vegades l’aigua va
per sèquies, i es devia vore si es podia fer un tractament i procedir a fer una depuració. Planteja que
hui  fas  un pou  i  tens  aigua  però  no saps  si  més endavant  en tindràs. Ara  sabem que el  pou de
l’Esperança si que en té. 

 L’alcalde explica que s’ha parlat en els representants del Pou de l’Esperança i explica com es va
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quedar i que és una SAT i  a ells no els interessa legalitzar-se com a pou d’aigua potable. Nosaltres
tenim un conveni que ens diu que tenim dret a uns litres d’aigua de reg. Hem mirat altres opcions i si
podíem portar aigua per canonades des d'ací cap a dalt, però al final hem vist que l'opció més viable és
esta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En finalitzar el  tractament dels  punts de l'ordre del  dia, els  quals  comporten l'adopció de
resolucions administratives, el ple de l'Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats,
els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:

«Este  acord posa  fi  a  la  via  administrativa. Contra  ell  cap interposar  recurs  contenciós-
administratiu,  davant  el  Jutjat  del  contenciós-administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos,  o,
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense

perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors
des l’endemà de la notificació.»

No havent més assumptes a tractar l’alcalde-president, va cloure la sessió sent-ne les 21 hores
i 25 minuts, del dia 27 de gener de 2014 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.

Simat de la Valldigna, 28 de gener de 2014


