AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

e-mail: svalldigna@gva.es

PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
Dia: 18 de gener de 2010

NIF: P4623300C

Sessió: 1/2010

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE)
Regidors presents:
Grup PSPV
Estefanía Gregori Robledillo
David Mogort Alberola

Grup PP
Sebastián Mahiques Morant
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Antonio Magraner Camarena

Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibáñez Montagud

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents: Cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les vint hores del dia divuit de gener de dos
mil deu, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per
tal de realitzar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada
com cal. Els assumptes tractats són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1. RATIFICACIO DE LA URGÈNCIA:
2. RECOLZAMENT A LA PROPOSTA DEL CONSELL DE LA GENERALITAT
VALENCIANA SOBRE L’ADSCRIPCIÓ AL NOU IES DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
DE L’ALUMNAT PROCEDENT DELS MUNICIPIS DE SIMAT I BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA PER AL CURS 2010-11.
-------------------------------//--------------------------------------Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que tot
seguit s’arreplega.
ORDRE DEL DIA:
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA:
De conformitat amb el que estableix l’article 79 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Regim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, ha de pronunciar-se el Plenari sobre la
urgència de la sessió.
L’Alcalde explica que aquesta urgència ve donada per una sèrie de declaracions que s’han fet, per un
Ple extraordinari que es va fer la setmana passada a Tavernes i per l’acord del Consell Escolar Municipal.
Degut a estes qüestions l’Ajuntament de Simat i els grups polítics que representen a tot el poble, pensem que
es necessària una postura única i ràpida, per tant, procedeix ratificar la urgència de la convocatòria d’este ple
.
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Sotmesa a votació la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria per part de l’Alcaldia, el
Plenari, per unanimitat de tots els presents (3 PSOE, 2 BLOC,1 ESQUERRA,4 PP,1 EU-ACAIS) aprecia
la urgència, per la qual cosa es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia.
2. RECOLZAMENT A LA PROPOSTA DEL CONSELL DE LA GENERALITAT
VALENCIANA SOBRE L’ADSCRIPCIÓ AL NOU IES DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA DE
L’ALUMNAT PROCEDENT DELS MUNICIPIS DE SIMAT I BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
PER AL CURS 2010-11.
Vista la moció que presenten tots els grups municipals, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS PSPV-PSOE; BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ,
ESQUERRA REPUBLICANA, PARTIT POPULAR I ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS DE
RECOLZAMENT A LA PROPOSTA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT
VALENCIANA SOBRE L´ADSCRIPCIÓ AL NOU IES DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA DE
L’ALUMNAT PROCEDENT DELS MUNICIPIS DE SIMAT I BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA PER
AL CURS 2010-2011
Els grups sotasignants volen fer palesa la seua sorpresa pels acords presos en un plenari urgent de
l’Ajuntament de Tavernes celebrat el passat 14 de gener de 2010 pel qual es demana que l’alumnat de
Tavernes vaja al nou institut “La Valldigna”, situat a la zona del Cambro, tot just a l’entrada de Tavernes de
la Valldigna. per la carretera d’accés dels municipis de Simat i Benifairó de la Valldigna.
Els grups que presentem aquesta moció manifestem la nostra preocupació per aquest acord, que en
poques paraules el podríem definir com inversemblant.
És per això que es proposa al ple de l’ajuntament l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER: DEMANEM, que al nou centre “LA VALLDIGNA” es mantinga l’adscripció que s’ha
plantejat des d’un principi per part de la Conselleria d’Educació qui és competent en este assumpte, en quant
a l’alumnat de Simat i de Benifairó de la Valldigna, o siga mantenir la seua adscripció a aquest institut.
SEGON: Remetre aquest acord plenari urgentment a la Directora dels Serveis Territorials
d’Educació de València, al Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, a les AMPA de la Valldigna,
al Consell Escolar Municipal de Tavernes, i als Consells Escolars de Centre de Benifairó i Simat de la
Valldigna.»
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde llig la moció, firmada per tots els portaveus dels grups
municipals presents al plenari.
El regidor Sebastián Mahiques, portaveu del grup municipal PP, diu que la moció explica molt bé el
sentiment del poble de Simat, està molt ben detallada. S’alegra que per primera vegada, unànimement,
s’aprove una proposta, en la que es diu que estem d’acord amb la Conselleria d’Educació, estem d’acord i
creiem que la Conselleria en este cas ho ha fet correctament, per tant, anem a aprovar-la.
El regidor Víctor Mansanet, portaveu del grup EU-ACAIS, manifesta que avala la moció, que és
raonable i lògica, sobretot quan un Consell Escolar Municipal es pronuncia sobre un informe de la
Conselleria, ratificant una evidència. L’Institut nou està beneficiant als pobles de Simat i Benifairó, sense
això voler dir que hi han privilegis. S’economitza en temps i en espai, també cal donar-li qualitat a
l’ensenyança, que siga vertadera.
Aprofita per reivindicar el Consell Escolar Municipal de Simat de la Valldigna, ens estalviaríem
molts problemes, ja que encara que no és vinculant, els seus acords són representatius. S’ha demostrat en
Tavernes que este organisme és important.
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El regidor Joan Serra, portaveu del grup municipal Esquerra, explica la postura del seu grup, que es
transcriu a la lletra tot seguit:
«Esquerra recolza la proposta consensuada de la Comunitat Educativa
Al llarg del curs 2008/09, diferents reunions van tractar l’adscripció dels centres educatius de
Simat, Benifairó i Tavernes als dos IES de Tavernes. Al llarg d’aquests debats, les AMPAs de Tavernes i més
tard les de Simat i Benifairó, arribaven a un acord consensuat i la proposta era ben clara; la proximitat als
IES era el criteri més raonable i lògic. Aquesta proposta adscriu els centres de Benifairó, Simat, Divina
Aurora, Patronat i Sant Miquel a l’IES La Valldigna i a l’IES Jaume II els centres Alfàndec, Magraner i el
San José HHDC.
Durant el curs 2009/10 i concretament la setmana passada, es va convocar el Consell Escolar
Municipal(CEM) per tractar l’arranjament escolar. Però d’aquest tema, se’n passaren a parlar de
l’adscripció, tot i estar segurs que aquest tema ja estava decidit i tancat. Però el regidor d’educació de
Tavernes no estava per acceptar-la i decideix fer una nova proposta en la què adscriu els centres de
Tavernes, excepte el de la Divina Aurora. Mentrimentres, la Conselleria envia als ajuntaments afectats, una
Resolució de 28 de desembre, fent també altra proposta, atenent els informes de la inspecció educativa. En
el CEM, el regidor perd la votació de la seua proposta i convé de fer un Ple extraordinari, amb majoria
absoluta del PP, per aconseguir enviar la seua proposta a la Conselleria.
Al Ple convocat dijous a les 14 hores, es tractava aquest tema. Un Ple llarguíssim en el que es voten
dues propostes, totes dues diferents de la que es consensuava des d’un primer moment. Poc ens referirem a
aquestes propostes per ser il•lògiques, poc respectuoses amb els òrgans corresponents, CEM, CECs, AMPAs
i comunitat educativa en general i sobretot, de caire xenòfoba, doncs el criteri de ser de Tavernes preval
respecte de ser de Simat i Benifairó.
Esquerra considera que l’ajuntament de Tavernes tracta amb descortesia a la resta dels
ajuntaments, però a més a més, discrimina l’alumnat de Simat i Benifairó perquè considera que són alumnat
de segona. I si no, que explique les paraules del regidor d’Educació, Salvador Ribis, quan al Ple afirmava
que Tavernes paga els seus impostos i està per defendre l’alumnat de Tavernes. Això estaria bé si aquesta
acció no discriminara a la resta de pobles. A més a més, cal recordar-li que Simat i Benifairó també paguen
els seus impostos i qui construeix un nou IES no és l’ajuntament de Tavernes, sinó la Conselleria
d’Educació amb els impostos també de Simat i Benifairó.
Esquerra vol recordar que ja presentàrem i recolzàrem una moció exigint a la Conselleria la
construcció d’un IES a Simat per a l’alumnat de Simat i Benifairó, i si de cas, també per a l’alumnat de
Barx. La Conselleria va contestar negativament, dient que estava previst el de Tavernes. Amb aquest nou
IES a Simat, haguérem descongestionat l’IES de Tavernes, permetent que l’alumnat del primer cicle de
l’ESO accedira definitivament als IES i afavorint la proximitat de l’alumnat de Simat i Benifairó a l’IES de
Simat.
Esquerra continuarà recolzant la proposta inicial, consensuada i aprovada per tota la comunitat
educativa dels tres pobles. Per tant, qualsevol proposta que afavorisca l’alumnat de Tavernes i discrimine a
la resta, aquella que no estiga debatuda i consensuada en els òrgans de participació de la comunitat
educativa, no comptarà amb el vist i plau dels col•lectius d’Esquerra de Simat, Benifairó, Tavernes i Barx.
Alguns s’omplin la boca defensant LA VALLDIGNA i al mateix temps li posen la traveta al poble del
costat.
És com si a l’hospital de Gandia anàrem amb una malaltia greu i ateneren primer a una persona
per ser de Gandia amb una xicoteta ferida.
Esquerra, el meu grup, continua demanant la creació del Consell Escolar Municipal de Simat, on la
participació de tots els sectors de la comunitat educativa han de plantejar propostes.»
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La regidora Agustina Brines, portaveu del grup municipal del BLOC, diu que considera esta
proposta urgent i necessària, que l’Ajuntament de Tavernes ha adoptat una actitud totalment electoralista, ja
que no té potestat en esta matèria, a més quan el Consell Escolar Municipal havia votat en contra. Ja patim
prou els desplaçaments com per ara ser tractats com ciutadans de segona, tant l’alumnat de Simat com els de
Benifairó. Estem d’acord que l’adscripció continue tal i com està fins ara.
L’alcalde i portaveu del PSPV, vol agrair la unanimitat de tots els grups polítics, en este tema
candent i importantíssim, demostrant que lluitem per l’educació dels nostres fills. Per tant, li agradaria agrair
aquesta unanimitat, al seu parèixer encertada. Volen manifestar que l’Ajuntament lluitarà per una educació
pública i per que els nostres alumnes no siguen ni de segona ni de primera, si no igual que tots.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació, per unanimitat
dels 11 membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV, 1 EU-ACAIS), acorda:
PRIMER: DEMANEM, que al nou centre “LA VALLDIGNA” es mantinga l’adscripció que s’ha
plantejat des d’un principi per part de la Conselleria d’Educació qui és competent en este assumpte, en quant
a l’alumnat de Simat i de Benifairó de la Valldigna, o siga mantenir la seua adscripció a aquest institut.
SEGON: Remetre aquest acord plenari urgentment a la Directora dels Serveis Territorials
d’Educació de València, al Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, a les AMPA de la Valldigna,
al Consell Escolar Municipal de Tavernes, i als Consells Escolars de Centre de Benifairó i Simat de la
Valldigna.
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.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simat de la Valldigna, 19 de gener de 2010
El Secretari
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