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         PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 2/2009 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
Dia:  23 febrer de 2009 

ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE) 
Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 
Belinda Navarro Climent  
Rafael Cabanilles Inza 

 
Grup BLOC  

Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibañez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 

Joan Serra i Folguerà 

  
Grup EU – Arc Iris   

  
Regidors absents:  Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu) 
Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i quaranta  minuts del 
dia vint-i-tres de febrer de dos mil nou, 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 del Ple de 
l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si 
de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent 

 
ORDRE DEL DIA : 

 
1r.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de gener de 
2009. 

1.2 Aprovació Modificació Plantilla de personal. 
1.3 Ratificació aprovació certificació núm. 1 obra PPOS 2008. 
1.4 Donar compte contracte de manteniment i revisió de les instal·lacions municipals del 

servei públic de subministrament d’aigua potable del terme municipal de Simat de la 
Valldigna 

1.5 Adhesió al Projecte provincial «SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI» i 
aprovació de Conveni entre la Diputació Provincial de Valencia i l’Ajuntament de Simat 
de la Valldigna pel desenvolupament del Projecte provincial «SONA LA DIPU, 
VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI». 

1.6 Moció del  PSOE, BLOC i ER: 
1.6.1 Moció per la defensa dels grups de cultura popular i tradicional valenciana amb ús de 

materials pirotècnics. 
1.6.2 Moció sobre denominació de carrers de Simat de la Valldigna. 

-------------------------------//--------------------------------------- 
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que 
tot seguit s’arreplega. 

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1.  Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de gener 
de 2009. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra aclareix que a la pàgina 14, quan parla 
de la persona de l’Ajuntament que estava dedicat a la revisió de l’aigua, volia dir hui en dia ha 
tornat a passar al servei de l’encarregat de la brigada. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels deu membres assistents acorda: 

1.2. Aprovació Modificació Plantilla de personal. 

Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

Vist que amb data 9 de febrer de 2009, es va iniciar per l'Alcaldia expedient per a dur a 
terme la modificació de la plantilla municipal aprovada per Acord del Ple de data . 

Vist que per acord plenari  de data 19 de desembre de 2008, es va  aprovar la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2009. 

Vist que amb data 10 de febrer de 2009, es va emetre informe, per Secretaria Intervenció 
sobre la modificació de la plantilla. 

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, es proposa la següent 

PROPOSTA 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té com a objecte 
la CREACIÓ de places següents: 

1. Denominació: Administratiu , pertanyent a l'Escala de  l'Administració General,   

Adscripció: Oficina Tècnica. 
Grup: C1. 
Escala: Administració General 
Subescala: Administratiu 
Titulació acadèmica requerida: Títol de Batxiller Superior o equivalent . 
Requisits: Nivell de coneixement de valencià grau Mitjà de la JQCV. 
Forma de provisió del lloc: Promoció interna. 
Complement de destí: 18. 
Complement específic: 511,62 mensual. 

2. Denominació: Administratiu , pertanyent a l'Escala de  l'Administració General,  . 

Adscripció: Estadística. 
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Grup: C1. 
Escala: Administració General 
Subescala: Administratiu 
Titulació acadèmica requerida: Títol  de Batxiller Superior o equivalent. 
Forma de provisió del lloc: Promoció interna. 
Requisits: Nivell de coneixement de valencià grau Mitjà de la JQCV. 
Complement de destí: 18. 
Complement específic: 402,96 

3. Denominació: Tècnic de Gestió d’Administració General.  

Adscripció: Secretaria. 
Grup de Titulació: A2 
Escala:  Administració General 
Subescala: De Gestió 
Titulació acadèmica requerida: Llicenciat en Dret, Econòmiques, Ciències Polítiques i de 
l’administració, o similars. 
Requisits: Nivell de coneixement de valencià grau Mitjà de la JQCV. 
Forma de provisió: Concurs-oposició 
% Jornada:100%: 
Complement de Destinació: 23 
Complement Específic: 250 €/mes 

SEGON. Aprovar la modificació de la plantilla que té com a objecte la SUPRESSIÓ de les 
següents places: 

1. Règim: Funcionari públic d'administració local  

Grup de Titulació: A2 
Escala: Administració Especial 
Subescala: Serveis Especials 
Classe: Plaça de comeses especials 
Plaça: Tècnic promoció econòmica i Participació ciutadana. 
Requisits: 
Titulació: Llicenciat en Dret, Econòmiques, Ciències Polítiques i de l’administració, o 

similars. 
Valencià: Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o superació de 
proves similars en l’accés. 
Accés: Oposició o concurs-oposició. 
Forma de provisió: Concurs-oposició 
% Jornada:100%: 
Complement de Destinació: 23 
Complement Específic: 250 €/mes 

TERCER. Aprovar la modificació de la plantilla que té com a objecte AMORTITZAR les 
següents places quan finalitze el procés selectiu de les places d’Administratiu creades al punt 
primer:  

 

1. Denominació: Auxiliar Administratiu , pertanyent a l'Escala de  l'Administració General,   
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Adscripció: Oficina Tècnica. 
Grup: C2. 
Escala: Administració General 
Subescala: Auxiliar Administratiu 
Complement de destí: 18. 
Complement específic: 511,62 mensual. 

2. Denominació: Auxiliar Administratiu , pertanyent a l'Escala de  l'Administració General. 

Adscripció: Estadística. 
Grup: C2. 
Escala: Administració General 
Subescala: Auxiliar Administratiu 
Complement de destí: 18. 
Complement específic: 402,96 

QUART. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant eixe termini els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimen pertinents. 
Transcorregut el dit termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu este 
acord d'aprovació inicial.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques voldria saber si s’ha de reservar 
un percentatge de places per a persones amb minusvalidesa, i si és així voldria que es plasmés en la 
plantilla municipal. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels deu membres assistents acorda: 

PRIMER.  Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té com a objecte 
la CREACIÓ de places abans transcrites. 

SEGON. Aprovar la modificació de la plantilla que té com a objecte la SUPRESSIÓ de les 
places abans transcrites. 

TERCER. Aprovar la modificació de la plantilla que té com a objecte AMORTITZAR les 
places  abans transcrites, quan finalitze el procés selectiu de les places d’Administratiu creades en el 
punt primer. 

QUART. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant eixe termini els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimen pertinents. 
Transcorregut el dit termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu este 
acord d'aprovació inicial. 

1.3. Ratificació aprovació certificació núm. 1 obra PPOS 2008. 

Vista la resolució de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu: 
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«Decret núm.:  49/2008 
Simat de la Valldigna, 2 de febrer de 2009 

ELADI MAINAR CABANES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la 
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa 
condició, i atenent  les consideracions següents: 

I.  Antecedents de fet: 

1. Atès que amb data 4 d’octubre de 2007, este Ajuntament va sol·licitar de la Diputació 
Provincial de València la inclusió al Pla Provincial d’Obres i Serveis per a l’any 2008. 

2. Atès que amb data 18 de març de 2008, este Ajuntament va rebre la comunicació de 
concessió d’una ajuda a l’empara del PPOS 2008, per a l’execució de l’obra «Millora de la Casa de la 
Música», amb número d’obra 184, per import de 81.740,00 €, dels quals 61.305,00 € anirien a càrrec 
de la Diputació Provincial, i 20.435,00 € a càrrec de l’Ajuntament. 

3. Atès que en sessió plenària celebrada amb data 26 de maig de 2008, es va resoldre aprovar el 
projecte d’execució de l’obra «Millora de la Casa de la Música 2008», redactat per l’arquitecte Juan 
José Pellicer Berdín, l’import del qual munta la quantitat de 442.406 €. 

4. Atès que en sessió plenària celebrada amb data 29 de setembre de 2008, es va resoldre, 
adjudicar les obres d’execució del projecte «Millora de la Casa de la Música 2008», a l’empresa 
«CONSTRUCCIONES FRANCÉS SA», titular del CIF A46163374, per la quantitat de tres-cents 
quaranta-tres mil euros (343.000 €). 

5. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació 1a., corresponent als treballs d’execució 
de l’obra «Millora de la Casa de la Música/2008», per import de 8.954,88 €, IVA inclòs. A la 
Certificació hi figura el vist i plau de l’arquitecte director de les obres, Juan José Pellicer Berdín, del 
director de les obres (instal·lacions) M. Francisco Prieto Mansanet, i, del contractista, en senyal de 
conformitat amb el seu contingut. 

II.  Fonaments: 

1. Cal aprovar la Certificació d’obra 1a., corresponent als treballs d’execució de l’obra «Millora 
de la Casa de la Música/2008», inclosa al PPOS/2008, amb número d’obra 184, amb un import de 
8.954,88 €. 

2. Cal autoritzar la despesa corresponent a l’execució de les obres amb càrrec a la partida «4-
62202 MILLORA CASA DE LA MÚSICA 2008 (PPOS 2008)» del Pressupost municipal per al 2009. 

3. Cal resoldre sobre això.  

RESOLC: 

Primer. Aprovar la Certificació d’obra 1a., corresponent als treballs d’execució de l’obra 
«Millora de la Casa de la Música/2008», inclosa al PPOS/2008, presentada per l’adjudicatari dels 
treballs «CONSTRUCCIONES FRANCÉS SA», titular del CIF A46163374, per import de 8.954,88€, 
IVA inclòs. 
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Segon. Aprovar la despesa corresponent a la Certificació d’obra 1a. de l’obra, amb càrrec a la 
partida «4-62202 MILLORA CASA DE LA MÚSICA 2008 (PPOS 2008)» del Pressupost municipal 
per a 2009. 

Tercer. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de 
Cooperació Municipal, tot i adjuntant la documentació pertinent. 

Quart. Donar compte d’esta Resolució als serveis d’intervenció – tresoreria als efectes oportuns 
i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de l’adjudicatari dels treballs. 

Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Contra ella cap recurs contenciòs-
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, o 
potestativament, recurs de reposició, davant esta Alcaldia, en el termini d’un mes, ambdós terminis 
comptadors des l’endemà de la notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que 
s’estime adient.» 

Obert el torn d’intervencions, s’explica la proposta per part de l’alcalde Eladi Mainar. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels deu membres assistents acorda: 

Primer . Aprovar la Certificació d’obra 1a., corresponent als treballs d’execució de l’obra 
«Millora de la Casa de la Música/2008», inclosa al PPOS/2008, presentada per l’adjudicatari dels 
treballs «CONSTRUCCIONES FRANCÉS SA», titular del CIF A46163374, per import de 8.954,88 €, 
IVA inclòs. 

Segon. Aprovar la despesa corresponent a la Certificació d’obra 1a., amb càrrec a la partida «4-
62202 MILLORA CASA DE LA MÚSICA 2008 (PPOS 2008)» del Pressupost municipal per al 2009. 

Tercer. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de 
Cooperació Municipal, tot i adjuntant la documentació pertinent. 

Quart . Donar compte d’esta Resolució als serveis d’intervenció – tresoreria als efectes 
oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de l’adjudicatari dels treballs. 

Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Contra ella cap recurs contenciòs-
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, o 
potestativament, recurs de reposició, davant esta Alcaldia, en el termini d’un mes, ambdós terminis 
comptadors des l’endemà de la notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que 
s’estime adient. 

1.4. Donar compte del contracte de manteniment i revisió de les instal·lacions municipals 
del servei públic de subministrament d’aigua potable del terme municipal de Simat de la Valldigna 

Es dóna compte del contracte de manteniment i revisió de les instal·lacions municipals del 
servei públic de subministrament d’aigua potable, el qual, a la lletra diu: 
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«En Simat de la Valldigna, a vint-i-nou de desembre de 2008. 

REUNITS 

D’una banda, JOAN SERRA I FOLGUERÁ, Regidor Delegat de Medi Ambient 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, amb adreça a la Plaça de la Constitució, 1, CIF  
P4623300C. 

I d’altra, JUAN FRANCISCO MARTINEZ CAMARENA, major d’edat, veí de Simat de la 
Valldigna, amb adreça a l’Avinguda Font Menor, 125, NIF 20789322 J, de professió llanterner,  

Es reconeixen plena capacitat i legitimitat per aquest acte, i mitjançant el present document 
estipulen un contracte de prestació de serveis segons el següents: 

ANTECEDENTS 

Primer. El dia 29 de desembre de 2008, s’ha dictat el Decret 531/2008, pel qual l’Alcaldia 
acorda adjudicar Juan Francisco Martínez Camarena, el servei de dedicació immediata i revisió 
mensual de les instal·lacions municipals d’aigua potable de Simat de la Valldigna, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2009, prorrogable fins un màxim de 3 anys, pel preu de 1.400 euros mensuals, iva 
inclòs, resolució que ha sigut notificada a l’interessat.  

Segon. Juan Francisco Martínez Camarena es titular d’una empresa individual, dedicada a la 
instal·lació de llanterneria i ubicada al municipi de Simat de la Valldigna, en concret a l’Av. Font 
Menor, 125. 

Tercer. Ambdues parts han de subscriure un contracte de prestació de serveis, que 
arreplegue les condicions particulars i respete les condicions generals de la contractació establerts a 
la Llei estatal 30/2007 de Contractes del Sector Públic, i per això,  

ESTIPULEN 

Primera. Juan Francisco Martínez Camarena, d’ara en avant «el contractista» prestarà al 
municipi de Simat de la Valldigna el servei de dedicació immediata i revisió mensual de les 
instal·lacions municipals del servei públic de subministrament d’aigua potable del terme municipal 
de Simat de la Valldigna, la qual cosa comprèn tant el casc urbà com la zona coneguda com «Pla de 
Corrals». 

Això comporta, entre d’altres, els següents concrets serveis, entre altres propis de l’objecte 
de la contractació: 

1. Instal·lació de comptadors, tant defectuosos com nous. 

2. Revisió, amb la periodicitat diària, de les instal·lacions municipals de subministrament 
d’aigua potable. 

3. Atendre la reparació de totes les trencadures de les instal·lacions, tant de les canonades, 
com de les bombes, etcètera. Aquesta atenció al servei s’haurà de prestar amb immediatesa, és a dir, 
dins de l’hora en que haja sigut notificat de l’avaria per part de l’Ajuntament, encarregat d’obres de 
l’Ajuntament o Policia Local. La durada de la reparació dependrà de la mateixa i deurà fer-se una 
estimació del temps de la reparació a fi de garantir el servei el més aviat possible.  
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4.-Donar avis a l’Ajuntament de qualsevol incidència que afecte al servei públic 
d’abastiment d’aigua potable.  

5.-Notificar l’Ajuntament els canvis de comptadors i les noves instal·lacions realitzades.  

6.- El contractista es responsable del control i la cloració diària del dipòsit que subministra 
aigua al terme municipal de Simat de la Valldigna,  i del dipòsit de la zona coneguda com «Pla de 
Corrals». 

7.- El contractista semestralment realitzarà les lectures del consum de l’aigua, així com la 
revisió del comptadors. 

8.- El contractista deurà presentar davant l’Ajuntament quinzenalment una relació de les 
actuacions o reparacions realitzades en la xarxa d’aigua potable. 

Segona. L’Ajuntament pagarà al contractista la quantitat de 1.400 (mil quatre-cents) euros 
mensuals, iva inclòs, darrere la presentació de l’oportuna factura, i dins dels terminis legals.  

Tercera. Les reparacions seran de càrrec de l’ajuntament fins l’equip de mesura de l’usuari 
(comptador), així com les de la xarxa, tant les peces utilitzades com la ma d’obra. El preus 
aplicables a les hores de serveis es mantindran com en l’anterior contracte a 20 €/ hora. 

Quarta. La durada del present contracte s’estableix en el termini d’un any, és a dir, 
començarà el dia 1 de gener de 2009, i finalitzarà el 31 de desembre de 2009 sense possibilitat de 
pròrroga tàcita, atès que haurà de ser establida de manera expressa i seguint el procediment 
administratiu procedent.  

Així mateix , el contractista abonarà a l’ajuntament els comptadors i altre material que 
aquest li proporcione a l’inici de la relació contractual. 

Quinta. A la finalització del contracte l’Ajuntament o el futur contractista es farà càrrec 
d’aquells comptadors i material adquirit pel contractista per a la prestació del servei, abonant a 
aquest contractista el preu brut de compra, el qual s’haurà de justificar documentalment, i no es 
poden excedir de la quantitat de 18.000,00 €, quantitat que anirà disminuït per cada anualitat en un 
5% de la quantitat inicial. 

Sexta. A la finalització del contracte, l’Ajuntament no es subrogarà en els contractes de 
treball que haja pogut subscriure el contractista, atès que la present contractació es fa atenent la 
qualificació personal del titular de la empresa contractista, i a que aquesta no es dedicarà 
exclusivament a la prestació del servei objecte del present contracte.  

Sèptima. En allò no establert al present contracte, les parts es sotmeten al disposat en la Llei 
30/2007 de Contractes del Sector Publico. 

Octava. Les condiciones establides en el present contracte es mantindran si es realitza una 
nova contractació del servei de dedicació immediata i revisió mensual de les instal·lacions 
municipals del servei públic de subministrament d’aigua potable del terme municipal de Simat de la 
Valldigna, amb el mateix contractista.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica com està  portant-se ara la gestió 
de l’aigua potable. Explica que a mes de les funcions que es realitzaven l’any passat se li assignen 
tasques com ara el control del dipòsit d’aigua de Simat i del Pla de Corrals. 



  AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)  Telèfon: 96 2810007 Fax:  96 2811984  e-mail:   svalldigna@gva.es   NIF: P4623300C 

 

 
9 

Els membres assistents al plenari, es donen per assabentats del mateix. 

1.5   Adhesió al Projecte provincial «SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA 
WIFI» i aprovació de Conveni entre la Diputació Provincial de Valencia i l’Ajuntament de 
Simat de la Valldigna per el desenvolupament del Projecte provincial «SONA LA DIPU, 
VALENCIA PROVINCIA WIFI ». 

Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu: 

«La societat de la informació, el procés de modernització de les Administracions Públiques 
així com el dret d'accés  electrònic dels ciutadans als serveis públics consagrat i articulat en la Llei 
11/2007, de 22 de juny, exigeixen amb data caducitat ( 31 de desembre del 2009 ), que aquelles es 
doten dels mitjans i sistemes electrònics perquè eixos drets puguen fer-se efectius. Ara bé, el dret 
dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics i la 
correlativa obligació d'estes de facilitar-los, esdevindrà inútil si les els poders públics no impulsen 
la instal·lació, i gestionen l'ús,  de les infraestructures indispensables perquè els potencials usuaris – 
ciutadans, entitats i empreses - puguen accedir a eixos  serveis que, per via telemàtica, els 
oferisquen els operadors privats o les pròpies Administracions Públiques.  

Posar en mans dels ciutadans els mitjans tècnics adequats que facen possible i agilitzen, 
sense perjuí de les actuacions que a la iniciativa privada li corresponen i que en molts casos ve ja 
desenvolupant, el seu accés als canals pels quals han de transitar per a exercitar els seus drets és, 
sens dubte, una actuació que entra en l'àmbit de les capacitats que la legislació assigna als ens 
locals. Des d'este prisma el subministrament, instal·lació, manteniment i explotació de Xarxes 
Digitals Municipals basades en tecnologia sense fil ( Xarxa Digital Municipal, Zones Digitals 
Municipals i Edificis Digitals ) en els municipis de la província fins a formar una verdadera Xarxa 
Digital Provincial, suposa un important pas avant. 

És en este context on la Diputació Provincial exercint,  les seues competències de 
cooperació, assistència i col·laboració amb els municipis per a la utilització interactiva de les 
tecnologies de la informació i comunicació, i en compliment de  la Disposició Final Tercera de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públic, va plantejar el 
Programa «Sona La Dipu, València Província Wifi», a què es van adherir inicialment la majoria 
dels municipis de la província i,  per acord  plenari de 21 de gener de 2.009,  va donar llum verd a 
les Directrius que regiran la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats locals de la 
província per al desenvolupament del dit Programa i el seu Conveni regulador. 

L'Exposició de Motius de la Llei General de Telecomunicacions  ( Llei 32/2003, de 3 de 
novembre ) declara que la regulació de les comunicacions electròniques s'inspirarà a mantindre el 
règim de lliure competència alhora que assegura una mínima intervenció de l'Administració en el 
sector, per a fixar, en l'article 8.4, les pautes de regulació de l'activitat de les Administracions 
Públiques, per si o per mitjà de persona interposada, com a operadors de xarxes i serveis de 
comunicació electrònica. L'esmentat article admet expressament la intervenció de les Administració 
Públiques en el mercat de les telecomunicacions com un operador més, ja siga de forma directa o 
indirecta a través d'empreses públiques ( en el seu sentit més lat) 

D'altra banda, la Llei Reguladora de les Bases del Règim local assenyala en l'article 25 que, 
«el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l'esfera de les seues competències pot 
promoure qualsevol classe d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribuisquen a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal», per a afegir en l'article 85 que «són serveis 
públics locals els que presten les entitats locals en l'àmbit de les seues competències» i, establir  en 
l'article 70,bis, apartat tercer, «els municipis hauran d'impulsar la utilització interactiva de les 
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tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la comunicació amb 
els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, 
d'enquestes i, si és el cas, de consultes ciutadanes».  

De l'anterior, fàcilment es dedueix l'interés municipal i el benefici que per a la comunitat 
veïnal suposa la implantació de serveis que, amb vocació d'universalitat, subministren des del punt 
de vista econòmic i tècnic, l'accés i la normal utilització dels canals tecnològicament més avançats. 
I això encara considerant que la prestació de serveis de comunicacions electròniques per les 
Administracions Públiques constituix un “servei d'interés general”,  una activitat liberalitzada i no 
un “servei de titularitat pública” o un “servei públic” en el sentit clàssic del terme. Evidentment una 
Administració Pública, en este cas  l'Ajuntament, directament o a través d'un tercer, però també 
coordinadament amb altres Administracions Públiques i molt especialment a través de la Diputació 
( donades les seues competències amb vista a la col·laboració, assistència, coordinació i cooperació 
amb les entitats locals de la província ),  pot intervindre en el mercat de les telecomunicacions com 
un agent més, competint amb la resta dels operadors en l'activitat d'establir i explotar xarxes o 
prestar serveis de telecomunicacions. En este cas, la seua activitat estarà sotmesa tant a la normativa 
sectorial de les telecomunicacions com a la resta de la normativa reguladora de la lliure 
competència que puga ser-li d'aplicació a les activitats exercides 

Afegir a més que millorar la cohesió territorial i agilitzar l'eliminació dels obstacles que 
produïxen deficiències, quan no carències, en infraestructures de comunicacions que poden 
desembocar en una bretxa digital ( amb la consegüent fallida d'oportunitats per a ciutadans i entitats 
i el foment de desigualtats inacceptables ) han de ser objectius estratègics de les Administracions 
Públiques, i així es proclama, amb la Diputació Provincial de València, en l'anteriorment esmentat 
acord plenari de 21 de gener de 2.009.  Per això, si  la legislació vigent establix, com fa, que  la 
Província  té com a fins propis i específics garantir els principis de solidaritat i equilibri 
intermunicipals en el marc de la política econòmica i social, el govern i l'administració provincial 
de forma coordinada amb els governs dels ens locals del seu territori, ha de fomentar el més 
complet compliment d'estos fins, dotant als ens locals de la província dels adequats mecanismes de 
relació electrònics amb els ciutadans i implantar les  infraestructures de comunicacions que els 
permeten, la més eficaç comunicació amb les diferents Administracions Públiques. El Programa que 
ens ocupa aborda de ple estos objectius estratègics; objectius de què participa plenament este 
Ajuntament.  

El desplegament de Xarxes Digitals Municipals basades en tecnologia sense fil, fins a 
formar una Xarxa Sense fil Provincial,  es presenta d'esta manera, com una de les accions més 
potents en el compliment dels objectius de cohesió territorial en la província i al temps, com s'ha 
apuntat, evitar l'anomenada bretxa digital. En este sentit este Ajuntament pretén formar part de la 
Xarxa Digital Provincial dissenyada per la Diputació. 

De la mateixa manera, la implementació i desenvolupament d'una Xarxa Wifi (entesa en la 
seua més àmplia accepció ) en cada un dels municipis de la província, significa assumir dins de la 
competència local una activitat econòmica que empara un servei d'interés general -  així ho 
considera l'article 2 de la Llei General de Telecomunicacions - encara que de caràcter no essencial, 
entés com a activitat exercida per l'Ajuntament que no impedeix la seua realització per empreses 
privades, per quant les entitats locals, com ja s'ha expressat, “hauran d'impulsar la utilització 
interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la 
comunicació amb els veïns”. 

Però, a més, i en la fase d'explotació de les infraestructures instal·lades o que instal·le qui es 
constituïsca en operador gestionant el servei atorgat per l'Administració, suposa, en sentit estricte, 
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l'exercici d'una activitat econòmica per part dels ens locals que, com ja s'ha anticipat, entra 
plenament dins de l'àmbit de les seues capacitats i queda emparada constitucionalment en els 
articles 9 ( “promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups que 
la integren, siga real i efectiva” ) i  128 ( que possibilita la intervenció de les Administracions 
Públiques en concurrència amb la iniciativa privada en la dació de béns al mercat ). Eixa activitat es 
pretén siga exercida per delegació dels ens locals titulars de la capacitat i competència, per part de 
la Diputació Provincial – una vegada acceptada la delegació que li facen els  Ajuntaments –. 
L'activitat a desenvolupar per la corporació provincial ho és, en exercici del genèric deure de 
cooperació, assistència i col·laboració que s'assigna a les Diputacions Provincials, i el més concret 
de col·laboració  amb els municipis que “ per la seua insuficient capacitat econòmica i de gestió no 
puguen desenvolupar en grau suficient “ l'impuls de «la utilització interactiva de les tecnologies de 
la informació i de la comunicació» a les que es referix l'article 70 bis de la Llei Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 

És en l'exercici, per la Diputació Provincial,  d'una activitat suportada en un servei d'interés 
general per part de les Administracions Públiques – en concret per part de la Diputació Provincial 
per delegació dels respectius Ajuntaments – on ha de residenciar-se l'actuació que la província 
pretén portar a terme. 

Com ja s'ha avançat, prestar un servei de comunicacions electròniques per part de les entitats 
locals ( Administracions Públiques ) és plenament d'acord amb l'ordenament jurídic vigent tant si és 
promovent el desenvolupament del sector de les telecomunicacions, com la utilització de nous 
serveis i desplegament de xarxes,  l'accés a estos en condicions d'igualtat, i impulsant la cohesió 
territorial, econòmica i social, on estes no existeixen o són indiscutiblement insuficients, com en els 
supòsits en què una concreta entitat pública ( en el present cas una entitat local ) decidisca prestar el 
servei en zones on ja s'està prestant per operadors privats, en concurrència amb estos. En este últim 
cas s'estarà actuant com un operador més i esta actuació, des del punt de vista de la Llei General de 
Telecomunicacions, esdevindrà d’interès general per vindre emparada ( article 4) per indicadors 
com ara propiciar l'increment d'ofertes, promoure la inversió eficient en noves tecnologies, 
fomentar la innovació tecnològica i en definitiva, impulsar beneficis per als ciutadans derivats del 
règim de lliure competència. 

Entesa en la forma ressenyada l'activitat a desenvolupar pels respectius ajuntaments ( 
activitat per a la prestació d'un servei d'interés general ) res els impedix que s'adherisquen al 
Programa «Sona la Dipu, València Província Wif»,  i assumir com propi el subministrament, 
posada en funcionament, explotació i manteniment de les infraestructures i serveis per mitjà de 
Xarxes Sense fil per a l'accés dels ciutadans i entitats municipals als serveis de la societat de la 
informació i, al mateix temps delegar l'exercici d'esta activitat, assumida basant-se en les capacitats 
que els atorga l'article 25 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la pròpia Llei 
General de Telecomunicacions en l'article 8.4, en la Diputació Provincial. 

La delegació municipal ( per a oferir estos serveis d'interés general al mercat ) té perfecta 
cabuda en la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. Si l'article 31 de l'esmentat text legal  
assenyala “que són fins propis i específics de la província garantir els principis de solidaritat i 
equilibri intermunicpales en el marc de la política econòmica i social i, en particular :a) garantir 
la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de la 
competència provincial», l'article 70, bis, apartat tercer, després d'afirmar que els «municipis 
hauran d'impulsar la utilització interactiva les tecnologies de la informació i la comunicació» 
determina que «les Diputacions Provincials col·laboraran  amb els municipis que, per la seua 
insuficient capacitat econòmica i de gestió, no puguen desenvolupar en grau suficient el deure 
establit en este apartat». 
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Però és més, entre les finalitats de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics figura la de “facilitar l'accés per mitjans electrònics dels ciutadans a 
la informació”, i la més genèrica de “contribuir al desenvolupament de la societat de la informació 
en l'àmbit de les Administracions Públiques i de la societat en general”, finalitats de molt difícil 
compliment si no es desenvolupen i potencien els mitjans perquè els ciutadans puguen accedir de 
forma còmoda i segura als serveis que les administracions locals hagen implementat en 
desplegament dels principis establerts en la legislació vigent. 

Entenent que, la transferència d'activitats i serveis a altres Administracions Públiques, 
l'aprovació de la concreta forma de gestió d'un servei públic – en este cas la prestació d'un «servei 
d'interés general» que haurà de ser oferit en el mercat en concurrència amb els altres actors -, la 
delegació de competències i la seua acceptació correspon al ple de l'entitat local, i que per a portar a 
terme esta transferència es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de 
membres de la corporació com s'infereix dels articles 22 i 47 de la Llei Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

Entenent igualment que, per a concretar les obligacions i drets que els Ajuntaments 
adquireixen i suporten amb la delegació, i la delegació mateixa i fer efectiva la cooperació 
provincial amb els municipis, entre els previstos en l'article 30,5 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, el 
Conveni Administratiu, és l'instrument idoni. 

Vistos els acords provincials i la documentació que els suporta i en especial les Directrius 
per a la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats locals de la província  per al 
desenvolupament del programa provincial «Sona La Dipu, València Província Wifi», i el Model de 
Conveni entre la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament per al desenvolupament del 
Projecte  Provincial en el marc de la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats locals de 
la província». 

Vistos igualment els Informes municipals que formen part de l'expedient. 

Es proposa al Ple de la Corporació , l'adopció de l’acord següent : 

Primer : Adherir-se al Programa Provincial «Sona La Dipu, València Província Wifi» en els 
termes fixats per les Directrius que regeixen la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats 
locals de la província per al seu desenvolupament. Assumint com pròpia la competència per a 
executar les actuacions necessàries per a implementar les accions en què es concreta esta 
col·laboració i cooperació provincial del Programa Provincial «Sona la Dipu, València Província 
Wifi», i delegant en la Diputació Provincial de València, en el marc de la cooperació i col·laboració 
amb els Ajuntaments de la província que li són propis i en els termes que preveu les Directrius 
Provincials i el corresponent Conveni Administratiu, l'exercici d'esta competència per al 
subministrament, instal·lació, manteniment i explotació d'una Xarxa Digital Municipal en basada en 
tecnologia sense fil en el municipi i la prestació de l'activitat municipal que s'assumeix – prestació 
d'un serveii d'interés general. 

Segon: Aprovar el Conveni Administratiu que, com a part del present acord, a continuació 
es transcriu( Annex I). 

Tercer: Autoritzar l'Alcalde-President tan àmpliament com en Dret procedisca, per a la firma 
de l'esmentat Conveni Administratiu amb la Diputació Provincial i de tots els documents que siguen 
necessaris per a l'efectivitat dels drets i obligacions que es deriven del present acord. 
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Quart: L'efectivitat de drets i obligacions que es desprenen dels acords anteriors ho serà des 
de la firma per part d'este Ajuntament i la Diputació Provincial de València del Conveni 
Administratiu a què s'ha fet referència.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort explica la moció. 

El regidor Juli Ibáñez diu que té més informació i l’explica. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels deu membres assistents acorda: 

Primer:  Adherir-se al Programa Provincial «Sona La Dipu, València Província Wifi» en els 
termes fixats per les Directrius que regeixen la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats 
locals de la província per al seu desenvolupament. Assumint com pròpia la competència per a 
executar les actuacions necessàries per a implementar les accions en què es concreta esta 
col·laboració i cooperació provincial del Programa Provincial «Sona la Dipu, València Província 
Wifi», i delegant en la Diputació Provincial de València, en el marc de la cooperació i col·laboració 
amb els Ajuntaments de la província que li són propis i en els termes que preveu les Directrius 
Provincials i el corresponent Conveni Administratiu, l'exercici d'esta competència per al 
subministrament, instal·lació, manteniment i explotació d'una Xarxa Digital Municipal en basada en 
tecnologia sense fil en el municipi i la prestació de l'activitat municipal que s'assumeix – prestació 
d'un servei d’interès general. 

Segon: Aprovar el Conveni Administratiu que, com a part del present acord, a continuació 
es transcriu (Annex I). 

Tercer: Autoritzar a l'Alcalde-President tan àmpliament com en Dret procedisca, per a la 
firma de l'esmentat Conveni Administratiu amb la Diputació Provincial i de tots els documents que 
siguen necessaris per a l'efectivitat dels drets i obligacions que es deriven del present acord. 

Quart :  L'efectivitat de drets i obligacions que es desprenen dels acords anteriors ho serà 
des de la firma per part d'este Ajuntament i la Diputació Provincial de València del Conveni 
Administratiu a què s'ha fet referència. 

MODEL DE CONVENI 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I  
L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA PER AL DESENR OTLLAMENT DEL 
PROJECTE «SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI» EN EL MARCO DE LA 
COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ PROVINCIAL AMB LES ENTIT ATS LOCALS DE 
LA PROVÍNCIA. 

A València,  ______ de ____________ de ________ 

REUNITS : 

D'una part D. ALFONSO RUS TEROL, president de la Diputació Provincial de València, 
en nom seu i representació, en virtut del que disposa l'article 34.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, facultat expressament per a la firma del present conveni per Acord 
Plenari/ Comissió de Govern, de data _________________,assistit pel secretari general d'esta 
corporació, D. Vicente Boquera Matarredona, en exercici de les funcions de fe pública que li 
atribueix la Disposició Addicional Segona, 1, de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de 
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l'Empleat Públic. D'una altra part D. _______________________, alcalde- president de 
l'Ajuntament de _______________________________, expressament habilitat per a este acte pel 
ple de la corporació en sessió celebrada en data ______________________, assistit en exercici de 
les seues funcions pel secretari de l'esmentat Ajuntament ___________________________. 

Ambdós parts es reconeixen, en la representació que ostenten, capacitat prou per a la firma 
del present CONVENI , i per a obligar en els termes del mateix a la persona jurídica que 
representen.  

En virtut d'això, 

MANIFESTEN: 

Primer: La societat de la informació i el procés de modernització de les Administracions 
Públiques i així com el dret d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics consagrat i articulat 
en la Llei 11/2007, de 22 de juny, imposa l'obligació amb data caducitat (31 de desembre de 2009), 
que les Administracions Públiques es doten dels mitjans i sistemes electrònics perquè eixos drets 
puguen fer-se efectius. Ara bé, el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions 
Públiques a través de mitjans electrònics i la correlativa obligació d'esta de facilitar-los, esdevindria 
en inútil si les els poders públics, les Administracions Públiques, no arbitren i fomenten les 
infraestructures precises perquè els potencials usuaris – Ciutadans, entitats i empreses - puguen 
accedir als serveis que per via telemàtica els ofereixen les pròpies Administracions Públiques. 

Posar en mans dels ciutadans els mitjans tècnics adequats que facen possible i agilitzen, 
sense perjudici de les actuacions que a la iniciativa privada li corresponen, i que ve ja desenrotllant, 
el seu accés als canals pels quals ha de transitar per a fer real i efectiu el seu dret d'accés electrònic 
als serveis públics, és sens dubte una actuació que entra dins de l'àmbit de les capacitats que la 
legislació vigent assigna als ens locals. Des d'este prisma, la instal·lació de xarxes digitals 
municipals basades en tecnologia sense fil (Xarxa digital municipal, zones digitals municipals i 
edificis digitals ) en el municipi, que interconnectades amb la de la resta de municipis conforme una 
verdadera Xarxa Provincial, suposa una oportunitat per a la cohesió territorial i fer real i efectiu el 
dret a la igualtat i llibertat dels individus i grups.  

Segon: Que la Diputació Provincial de València, entenent que l'accés electrònic als serveis 
públics esdevé ineficaç quan únicament són les Administracions Públiques les que ofereixen els 
serveis electrònics i no es fomenten els llits que faciliten als ciutadans l'accés a estos serveis, i en 
una aposta clara per la més ràpida implementació de les noves tecnologies, pretén, a través del 
Programa «SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI», dotar als municipis de la província 
d'una Xarxa Sense fil Provincial que integre les Xarxes Sense fil municipals (Xarxa Digital 
Municipal, Zones Digitals municipals i Edificis Digitals) que facilite a ciutadans, entitats i 
empreses, l'accés efectiu a les potencialitats que la societat de la informació ofereix. És en este 
context que la Diputació Provincial exercint les seues competències de cooperació, assistència i 
col·laboració amb els municipis per a la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i 
comunicació, i en compliment de la Disposició Final Tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públic, va plantejar el Programa «SONA LA DIPU, 
VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI», a la qual, es van adherir inicialment la majoria dels municipis de 
la província.  

Tercer: Que a través d'este Conveni es pretén concretar i donar forma a la inicial petició 
d'inclusió en el Programa «SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI» dels diferents 
municipis de la província de València, fixant el marc de col·laboració i cooperació provincial en 
l'exercici de les competències que han adoptat com pròpies les corresponents entitats locals. 
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Quart: Que l'Ajuntament de ____________, en desplegament de les capacitats que per a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la seua comunitat veïnal li assigna l'article 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local ha assumit com pròpia l'activitat de 
subministrament, posada en funcionament, manteniment i explotació d'infraestructures i serveis 
mitjançant xarxes sense fil per a l'accés dels ciutadans, empreses i entitats als serveis de la Societat 
de la Informació que pretén ser implementada per la corporació local en règim de concurrència amb 
la iniciativa privada. 

Quint: Que amb vista a coordinar els esforços de les diferents entitats locals i possibilitar el 
més abast i més eficaç funcionament de les xarxes sense fil que pretenen desplegar-se els diferents 
termes municipals que conformen la província de València, la Diputació Provincial gestionarà per 
delegació de les entitats locals titulars de la competència, el subministrament, posada en 
funcionament, manteniment i explotació d'infraestructures i serveis mitjançant xarxes digitals 
municipals basades en tecnologia sense fil per a l'accés dels ciutadans, empreses i entitats 
municipals als serveis de la societat de la informació materialitzant la possibilitat que la legislació 
vigent li atorga amb vista a prestar els serveis precisos per a garantir l'efectivitat, en l'àmbit dels 
municipis, dels drets proclamats en l'article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics, i que s'amplia amb tots aquells altres serveis municipals que a 
través d'estes xarxes poden prestar-se. 

Sext: Que els serveis que la Diputació Provincial per delegació dels corresponents entitats 
locals, pretenen implementar pretenen ser igualment un factor de cohesió territorial en la província. 
Sext : Que ambdós parts, en la representació que ostenten, tenen interès a desenrotllar el present 
CONVENI, en la virtut i de mutu del qual acord subscriuen els pactes que es contenen en les 
clàusules següents: 

TANQUES 

PRIMERA: Objecte del Conveni. 

1. El present Conveni té com a objecte l'actuació conjunta de la Diputació Provincial de 
València i l'Ajuntament de ________, en el subministrament, instal·lació, posada en funcionament, 
manteniment i explotació d'infraestructures i serveis de comunicació mitjançant Xarxes Digitals 
municipals basades en tecnologia sense fil per a l'accés dels ciutadans, empreses i entitats als 
serveis de la Societat de la Informació i prestació d'altres serveis de la competència municipal. 

2. El present Conveni arreplega la col·laboració de les parts firmants en les actuacions 
descrites anteriorment, considerant que en elles conflueixen els interessos específics de l'ens local 
adherit i l’interès provincial. 

- La dita col·laboració es materialitza en l'activitat prestacional assumida pel municipi fent 
ús de les capacitats que li atribueix la legislació de règim local i la Llei General de 
Telecomunicacions, 

l'exercici del qual es delega en la Diputació Provincial i és d'acord amb la clàusula general 
d'habilitació que conté a favor seu l'art. 4rt. de la Carta Europea d'Autonomia Local. - Al mateix 
temps amb el present instrument es compleix a l'obligació legal – Article 70, bis,3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de la Bases del Règim Local - imposada la diputacions provincials de 
col·laborar amb els municipis que, per la seua insuficient capacitat econòmica i de gestió, no 
puguen desenrotllar en grau suficient el deure impulsar la utilització interactiva les tecnologies de la 
informació i la comunicació, i es concreta i dóna forma a la possibilitat prevista en la Disposició 
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Final Tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, amb vista a prestar el suport oportú per a garantir l'efectivitat, en l'àmbit dels Municipis, 
dels drets proclamats en l'article sext.  

- Pel que es refereix a l’interès de la província, este Conveni Desenrotlla les seues 
competències, contingudes en l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i Particularment la d'assistència tècnica als municipis i la Coordinació dels serveis 
municipals entre si per a la garantia de la prestació integral i adequada dels de la competència 
municipal, i de quants altres, basant-se en les capacitats que la legislació local atorga als municipis, 
s'assumisquen per a la satisfacció de les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal  

SEGONA: Obligacions de les parts. 

1. Per a poder fer efectiva l'actuació de la Diputació Provincial en el subministrament, 
posada en funcionament, manteniment i explotació d'infraestructures i serveis de comunicació 
mitjançant xarxes digitals municipals basades en tecnologia sense fil en el seu territori, l'ajuntament 
que subscriu el present conveni Administratiu, assumeix les obligacions següents: 

a) Delegar en la Diputació Provincial de València l'exercici de la competència municipal 
ressenyada. La delegació se estendrà, tan àmpliament com en Dret procedisca, al subministrament, 
posada en funcionament, manteniment i  explotació d'infraestructures i serveis de comunicació 
mitjançant xarxes digitals municipals basades en tecnologia sense fil per a constituir una Xarxa 
Sense fil Provincial (Xarxa Wifi Provincial) objecte del present Conveni. 

b) Autoritzar la Diputació Provincial de València la utilització, en la forma que en Dret 
corresponga, dels béns patrimonials i de domini públic local per a la instal·lació dels elements 
mecànics precisos per al funcionament correcte de la xarxa sense fil ressenyada. 

c) Facilitar l'electrònica de xarxa que ha d'abastir els elements mecànics precisos per al 
funcionament de la Xarxa Sense fil. 

d) Proporcionar l'allotjament i subministrament elèctric de la “sala de comunicacions” que 
haurà de comptar amb un accés independent i degudament separat en dependències municipals. 

e) Atorgar el tractament d'instal·lació municipal a les actuacions que en el desplegament de 
la Xarxa Sense fil, siguen necessàries per al funcionament correcte del sistema, facilitant inclús els 
mitjans personals necessaris per a la seua més correcta instal·lació. 

f) Remoure qualsevol tipus d'obstacle que impedisca o dificulte la instal·lació dels elements 
tecnològics imprescindibles per al funcionament correcte de la Xarxa Digital Municipal basada en 
tecnologia sense fil conforme al Projecte de la Diputació Provincial. 

g) Proporcionar la més àmplia col·laboració a la Diputació Provincial de València per a la 
instal·lació i explotació de la Xarxa Sense fil. 

1. La Diputació Provincial de València en el marc de la col·laboració i cooperació amb les 
entitats locals adherides al Projecte, i acceptant la delegació de competència per al Exercici de 
l'activitat de subministrament, posada en funcionament, manteniment i explotació d'infraestructures 
i serveis de comunicació mitjançant xarxes digitals municipals basades en tecnologia sense fil en les 
entitats locals de la província per a conformar una Xarxa Sense fil Provincial (Xarxa Wifi 
Provincial), assumeix les obligacions següents: 
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a) Executar per si o a través de l'operador que resulte Adjudicatari del procediment 
concurrencial convocat a l'afecte per la Diputació Provincial, les infraestructures necessàries 
(subministrament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment) per a la posada en servei 
d'una la Xarxa Digital basada en tecnologia sense fil (Xarxa Digital Municipal, Zones Digitals 
Municipals i Edificis Digitals) en el municipi que, degudament connectada amb la dels restants 
municipis adherits al Projecte conformaran la Xarxa Sense fil provincial (Xarxa Wifi Provincial). 

b) Tramitar els expedients per a la prestació de l’activitat econòmica en concurrència amb la 
iniciativa privada en què es tradueix la competència municipal delegada en la Diputació Provincial.  

c) Explotar en la forma que es determine pels òrgans de Govern i administració provincial, 
les Xarxes Digitals a instal·lar una vegada siguen operatives, buscant per a això la forma de gestió 
més adequada que garantisca la consecució dels fins fixats pels ens locals adherits i per la pròpia 
Diputació Provincial. 

d) Desplegar, d'acord amb les directrius que la Diputació establisca, una Xarxa Digital 
Provincial basada en tecnologia sense fil resultat de la interconnexió de les Xarxes Digitals 
municipals incloses en el Projecte «SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI». 

e) Fomentar, de conformitat amb la legislació vigent i dins dels paràmetres en ella definits, 
el dret universal d'accés a Internet de ciutadans, empreses i entitats com a factor de cohesió 
territorial i impulsor de la materialització efectiva de la societat de la informació en la província de 
València. 

TERCERA: Vinculació de les actuacions al els paràmetres fixats en els acords 
provincials. 

Les actuacions s'ajustaran i participaran dels criteris que es definisquen amb caràcter general 
en els acords fixats pel ple de la Diputació Provincial de València i les resolucions dictades per la 
Presidència en el seu desenrotllament.  

QUARTA: Vigència del Conveni.  

1. La vigència del conveni serà de vint-i-cinc anys comptats des de la firma del mateix. 

2. La seua llarga durada ve justificada per la necessitat amortitzar, a través de la seua 
explotació, les aportacions econòmiques imprescindibles per a fer efectiu el subministrament, 
posada en funcionament i manteniment d'infraestructures necessàries per a la plena operativitat de 
les Xarxes Digitals municipals basades en tecnologia sense fil per a l'accés dels ciutadans, empreses 
i entitats als serveis de la societat de la informació i pels propis costos d'explotació. 

QUINTA: Informació sobre el desenrotllament de les actuacions. 

1 .- Per a la realització efectiva per la Diputació de València de les actuacions en què es 
concreta el present Conveni administratiu l'ens local adherit facilitarà quanta informació siga 
precisa per a l'elaboració dels Projectes de subministrament e instal·lació dels elements mecànics 
imprescindibles per al desplegament de la Xarxa Sense fil Digital en el municipi. La informació es 
canalitzarà a través del corresponent Servei Provincial. 

2. En tot cas, la Diputació Provincial de València mantindrà informats els ens locals 
participes del Projecte «SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI» de les actuacions 
desenrotllades i, en especial: 
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- Del projecte seleccionat per al subministrament i instal·lació  dels elements mecànics de les 
Xarxes Digitals municipals basades en tecnologia sense fil. 

- De la temporalització, implantació territorial i la finalització de la fase d'instal·lació i 
subministrament i del seu resultat.  

- Del procediment a utilitzar en l'explotació del servei d’interès general que representa el 
Projecte «SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI» i dels acords adoptats per a la seua 
efectivitat. 

QUINTA : Modificacions del Conveni. 

1. Les modificacions del present Conveni requeriran l’acord de l'ens local adherit i de la 
Diputació Provincial de València. 

2. Les modificacions pactades s'adjuntaran al present Conveni Com a annex. 

SEXTA: Incompliment del Conveni. 

1. L'incompliment del present Conveni faculta als Firmants per a instar la seua resolució. 

2. La resolució del present Conveni o qualsevol altre litigi o controvèrsia que se suscite, 
requerirà que la part interessada formule un requeriment en este sentit a l'altra part. La desestimació 
expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.  

SÈPTIMA: Causes d'extinció del Conveni. 

El present Conveni s'extingirà per les causes següents: 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu terme. 

b) Per resolució, de conformitat amb l'apartat anterior. 

c) Per acord de les parts firmants. 

d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució de els contractes administratius, i en 
general per aquelles causes que siguen incompatibles amb les normes i els principis que presideixen 
les relacions interadministratives i de cooperació. 

OCTAVA: Marco normatiu del Conveni. 

1. Els acords municipals i provincials adoptats per a la posada en funcionament del projecte 
«SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI», i les resolucions de la  residència de la 
Diputació Provincial de València que ho desenrotllen i la normativa que serveix de suport a un i 
altres, constitueixen el seu marc normatiu. 

2. Són, en especial, normes de referència del present Conveni: 

- Carta Europea de 15 d'octubre de 1985, que aprova i ratifica la Carta Europea d'Autonomia 
Local. 

- Articles 4, 6, 13 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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- Disposició Final Tercera, article 6 i concordants de la Llei 11/2007, de 22 de juny d'accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis públics. 

- Articles 10, 25, 31, 36, 55, 57 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local i concordants del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s’aprova 
el text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

NOVENA: Jurisdicció competent. 

La naturalesa administrativa del present Conveni fa que la Competència per a resoldre els 
conflictes i incidències que puguen suscitar-se entre dins de l'àmbit competencial de la jurisdicció 
Contenciós-administrativa. 

DESENA: Responsabilitat enfront de tercers.  

La responsabilitat que puga generar-se enfront de tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desenrotllament d'este conveni, correspondrà a l'autor material de les dites actuacions.  

I en prova de conformitat els atorgants firmen el present Conveni Marc per triplicat 
exemplar. 

1.6. Moció del  PSOE, BLOC i ER: 

1.6.1. Moció per la defensa dels grups de cultura popular i tradicional valenciana amb ús de 
materials pirotècnics. 

Vista la moció presentada per l’equip de govern d’aquest ajuntament i que literalment 
transcrita diu: 

«MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMEN T DE 
SIMAT DE LA VALLDIGNA (PSPV-BLOC-ESQUERRA) PER LA D EFENSA DELS 
GRUPS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL VALENCIANA A MB ÚS DE 
MATERIALS PIROTÈCNICS. 

El passat 23 de maig de 2007, el Consell d’Europa va aprovar la directiva 23/2007, sobre la 
posada al mercat d’articles de pirotècnia, establint la prohibició, entre altres actuacions relacionades 
amb l’ús de la pirotècnia, de la fabricació i ús d’articles pirotècnics que funcionen de forma errada o 
imprevisible. 

Davant la inquietud i gran preocupació que va generar l’entrada en vigor d’aquesta norma 
europea entre els aficionats, entitats festeres, empreses pirotècniques i públic en general, el Govern 
de l´Estat Espanyol va decretar una moratòria de 3 anys per la posada en marxa d’aquesta ordre, 
pròxima a finalitzar. 

Aquesta normativa afecta de forma directa a la cultura, tradicions i celebracions festives del 
nostre poble, ja que el material pirotècnic és tradicional a les «cordaes» de Festes, a la Mascletà de 
l´últim dia de Festes, i sobretot també al Correfocs, representats per Simat i arreu del País per la 
nostra Colla de Dimonis «Fem Fredat», i és especialment el material pirotècnic que s’utilitza als 
Correfocs el principal afectat per la prohibició d’aquesta directiva europea. 

Hi ha que destacar que tots aquests actes tradicionals, on es fa ús de material pirotècnic, es 
realitza dins d’uns estrictes controls i mesures de seguretat excepcionals, amb l’objectiu de 
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preservar tant la seguretat dels participants com el públic assistent, així com tots els elements urbans 
propers a aquestes celebracions. 

Igualment, cal assenyalar que l’entrada en vigor d’aquesta normativa europea, que es 
tradueix en la prohibició de la fabricació i ús d’aquest tipus de coets, suposaria també un greu 
perjudici econòmic a totes les empreses del sector pirotècnic, i que el 80% d’aquestes empreses del 
món de la pólvora de l´Estat Espanyol estan al País Valencià. 

Des de l´Equip de Govern de l´Ajuntament de Simat, considerem que prohibir una de les 
nostres tradicions festives més importants i màxims exponents culturals, no és la millor solució.  

Cal una entesa entre la Unió Europea amb les entitats i municipis afectats per aquesta 
normativa, establint a dita normativa excepcionalitats per aquestes festes pirotècniques,  amb la 
finalitat de que es desenvolupen com sempre s´han fet, tant a Simat com a la resta del País Valencià. 

Per tot aquests motius, l´Equip de Govern de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 
proposa: 

PROPOSTA D’ACORD 

• L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a la Comissió de Cultura de la Unió Europea 
a rebre una representació formada per entitats i municipis afectats per aquesta directiva, per 
traslladar-los en primera persona les reivindicacions i propostes d’aquests col·lectius en defensa de 
les nostres tradicions i celebracions pirotècniques, amb l´objectiu d´establir una excepció a la norma 
per a la celebració, en unes condicions òptimes de seguretat i vigilància, i ús d’aquest material 
pirotècnic. 

• L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Govern de l’Estat Espanyol a ampliar la 
moratòria per l´entrada en vigor d´aquesta normativa, mentre no es celebre un diàleg i entesa per 
part de la Unió Europea amb les entitats i municipis afectats. 

• Donar trasllat d´aquests acords al President de la Unió Europea, al President del Parlament 
Europeu, al President del Govern de l´Estat Espanyol, al President de la Generalitat Valenciana, a la 
Federació Valenciana d´Associacions d´Amics del Coet, a la Federació de Dimonis i Diables del 
País Valencià i a la Colla de Dimonis Fem Fredat de Simat.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Juli Ibáñez explica la moció. 

La regidora Belinda Navarro, s’incorpora a la sessió. 

El regidor Joan Serra vol comunicar i que quede constància que el 11/02/09, el diputat Joan 
Tardà va aconseguir el compromís del Ministre Sebastián per què la directiva europea no afecte a 
les festes del foc. Afegeix que esta directiva està en contradicció amb les nostres festes populars, 
així ho va transmetre al parlament espanyol per a que la directiva no afecte als pobles amb cultura 
del foc mediterrània, comprometent-se a treballar amb estos pobles. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels deu membres assistents acorda aprovar la moció abans transcrita. 

1.6.2. Moció sobre denominació de carrers de Simat de la Valldigna. 
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Vista la moció que presenten ERPV, Bloc Nacionalista i PSPV-PSOE de Simat de la 
Valldigna, i que literalment transcrita diu: 

«MOCIÓ QUE PRESENTA ERPV, BLOC NACIONALISTA I PSPV- PSOE  
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

Els noms dels carrers d’un poble són  i marquen l’esperit d’una població. En ells es reflexen 
les vivències, els delers, i l’agraïment de vegades a diferents persones, o personatges que han fet, o 
han desenvolupat una tasca important en el devenir dels diferents pobles. 

En moltes ocasions, i si feren un repàs per la nomenclatura dels nostres carrers durant la 
història més recent, veuríem que cada època ha posat noms als mateixos carrers, i que eixes vies 
marquen la història de la població. Així, hem vist noms de personatges, però també de països, nom 
com els de Veneçuela, Itàlia, Pablo Iglesias, etc, han marcat el devenir de la història més actual. 

A hores d’ara, i des de la recuperació de la democràcia a Espanya, els pobles i els seus 
governs, han utilitzat el nomenclàtor de les seues poblacions per acollir i assentar la memòria 
històrica dels nostres veïns; hem utilitzat noms tradicionals; hem canviat altres, que no anaven en 
consonància amb els nous temps democràtics, i hem inclòs d’altres que signifiquen i han tingut una 
gran emprempta per als nostres conciutadans. 

És per la qual cosa, aquest ajuntament, vol que d’ara endavant posar noms als carrers del 
nostre poble no signifique cap motiu de confrontació entre els veïns i els seus representants, i per 
això vol que s’accepten algunes regles en torn als noms dels carrers de Simat de la Valldigna 

Per la qual cosa, 

SOL·LICITEM 

- Que els noms dels carrers i avingudes del nostre poble sempre es posaran a persones que 
ja hagen mort. 

- Que en cas de que alguna persona estiguera viva, i pels seus mèrits, el consistori accedira a 
posar el nom d’un carrrer a aquest personatge, ho seria per unanimitat. 

- Que en cas que es vulga donar nom a un carrer ho siga almenys amb el vot favorable de la 
majoria qualificada de 8 regidors del consistori. 

- Que si s’aprova un canvi de nom, s’execute en un termini de 3 mesos.  

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la moció. 

 Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació el Ple de la Corporació per 
unanimitat  dels deu membres assistents acorda aprovar la moció abans transcrita. 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 20 
hores del dia 23 de febrer de 2009, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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, 2 de març de 2009. 
La Secretària 

  


