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PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA

NIF: P4623300C

Sessió: 16/2010

Dia: 29 de Novembre de 2010
ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta: Agustina Brines Sirerol
Regidors presents:
Grup PSPV

Grup PP

Eladi Mainar Cabanes
David Mogort Alberola
Estefanía Gregori Robledillo

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

Grup BLOC

Grup
(Esquerra)

Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

ERPV

Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents:
Secretària: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i trenta-cinc minuts
del dia vint-i-nou de Novembre 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 ordinària del Ple de
l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del
següent
1 ORDRE DEL DIA:
1 ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 27 de Setembre, 25 d’Octubre i 10 de Novembre de 2010.
1.2 Presa de possessió com a regidor de Vicente Ribera Solanes.
1.3 Donar compte del canvi de regidoria de la Delegació d’Educació.
1.4 Aprovació rectificació adhesió al Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana i Ecovidrio.
1.5 Aprovació de sol·licitud d’integració del Servei d’Informació Juvenil de Simat de la Valldigna
en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil.
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1.6 Aprovació definitiva Conveni urbanístic relatiu a la modificació puntual de les NNSS denominada “Redelimitació i reordenació Unitat d’Execució Número 2”.
1.7 Moció dels grups polítics, ERPV, Bloc, PSOE i PP:
1.7.1 Moció de rebuig a la violència contra el campament Sahraui del Aaiun.
1.7.2 Moció en motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les dones
(25 de Novembre)
2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3 TORN D’INTERVENCIONS

-------------------------------//--------------------------------------1 ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.2 Presa de possessió com a regidor de Vicente Ribera Solanes.
Vista la proposta de l’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist que l’Ajuntament per acord del Ple celebrat en el 10 de Novembre de 2010 acordà la
pressa de coneixement de la renúncia voluntària de Juli Ibáñez Montagud, del lloc de regidor de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, així com la renúncia anticipada dels següents en la llista,
Joan Aureli Mansanet i Mansanet, Richard de la Calle Canet i Concepció Aparicio i Alexandre, en
compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li foren enviades les credencials
de Vicente Ribera Solanes, següent en la llista de les eleccions municipal celebrades en maig de
2007. Dites credencials foren rebudes per l’Ajuntament el dia 18 de novembre de 2010, amb
número 2.338 de registre general de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Per tot l’exposat, l’alcaldessa
PROPOSA
Primer.- Acceptar la pressa de possessió de Vicente Ribera Solanes en el càrrec de regidor
de l’Ajuntament en substitució de Juli Ibáñez Montagud, darrere la renúncia voluntària d’este.»
Per unanimitat de tots els membres assistents s’accepta la presa de possessió de Vicent
Ribera Solanes en el càrrec de regidor de l’Ajuntament en substitució de Juli Ibáñez Montagud,
després de la renúncia voluntària d’aquest últim.
Es procedeix a la presa de possessió, pel que Vicent Ribera Solanes, promet per la seua
consciència i honra, complir fidelment les funcions del càrrec de regidor i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
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1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 27 de Se tembre, 25 d’Octubre i 10 de Novembre de 2010.
Es procedeix a l’examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els
dies 27 de Setembre, 25 d’Octubre i 10 de Novembre de 2010.
Obert el torn d’intervencions, el regidor Eladi Mainar pregunta a què es refereix quan a
l’acta del dia 10 de novembre, diu que «té caràcter pregat» i la Secretària li respon que el que vol
dir, és que té el caràcter «rogado», és a dir, prèvia sol·licitud.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per 10 vots a favor (4 PP, 3 PSOE, 1
Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 1 abstenció (Bloc), acorda aprovar les mateixes.
1.3 Donar compte del canvi de regidoria de la Delegació d’Educació.
L’alcaldessa explica que la regidora d’Educació ( Grup municipal socialista ) Estefania Gregori
Robledillo ha renunciat a la regidora d’Educació que tenia atribuïda donat la seua situació familiar i per tant, deixarà d’exercir el càrrec amb dedicació parcial, a mes afegeix que a partir d’ara
serà el regidor del PSOE, David Mogort Alberola el que assumirà esta delegació.
1.4 Aprovació rectificació adhesió al Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana i Ecovidrio.
Vista la proposta de la Regidoria de Medi Ambient, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT
Vist que en data 31 de juliol de 2009 l’Ajuntament de Simat de la Valldigna va aprovar
l’Adhesió al Conveni Marc entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge i ECOVIDRIO.
Atès que s’ha observat error en el protocol l’Adhesió al no escollir la modalitat 2 del punt 1
de protocol, açò és que l’entitat local opta per encarregar la gestió integral de la recollida selectiva
de residus d’envasos de vidre a Ecovidrio, qui haurà de realitzar les operacions de recollida i
transport del vidre, així com també el manteniment, la neteja i la reparació dels contenidors tipus
iglú.
Aquesta regidoria PROPOSA:
Primer. Aprovar l’adhesió al Conveni Marc entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i ECOVIDRIO, escollint la opció 2 del punt 1 del
Protocol d’Adhesió al Conveni Marc.
Segon. Autoritzar al Regidor de Medi Ambient, per a la signatura de tots els documents que
deriven d’este acord.
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Generalitat Valencia, Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i a Ecovidrio.»
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Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica que hi han diferents convenis i
pròrrogues signats amb la Generalitat, però fins ara, no s’havien adonat, que no havien escollit l’opció
correcta, és a dir, en compte de que l’empresa Ecovidrio siga qui assumisca tota l’arreplegada de vidre,
havien seleccionat que ho fera una altra entitat diferent a Ecovidrio, per tant ara estan rectificant eixa
errada.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa, per unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EUACAIS), acorda:
Primer. Aprovar l’adhesió al Conveni Marc entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i ECOVIDRIO, escollint la opció 2 del punt 1 del
Protocol d’Adhesió al Conveni Marc.
Segon. Autoritzar al Regidor de Medi Ambient, per a la signatura de tots els documents que
deriven d’este acord.
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Generalitat Valencia, Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i a Ecovidrio.
1.5 Aprovació de sol·licitud d’integració del Servei d’Informació Juvenil de Simat de la Valldigna en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil.
Vista la proposta de l’alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist el Decret 24/1995 de 6 de febrer, del Govern Valencià, pel que es regula la Xarxa
Valenciana d’Informació Juvenil.
Vist l’Ordre de 25 d’abril de 1995, de la Conselleria de Cultura, per la que es fixen les
condicions d’obertura i funcionament dels serveis d’informació juvenil de la Comunitat Valenciana.
Atès que l’article segon estableix que les entitats interessades en la integració d’un servei
d’informació en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil, hauran de presentar la sol·licitud al
Director General de l’Institut Valencià de la Joventut, junt amb la certificació de l’acord plenari
d’aprovació.
Atès que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna està interessada en la creació d’un Servei
d’Informació Juvenil a Simat de la Valldigna.
Aquesta Alcaldia proposa:
Primer. Aprovar la sol·licitud d’integració del Servei d’Informació Juvenil de Simat de la
Valldigna en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil.
Segon. Donar trasllat del present acord a l’Institut Valencià de la Joventut i a la Conselleria
de Cultura.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa Agustina Brines, explica que per a presentar-se com
a punt d'informació juvenil, l'IVAJ exigeix una sol·licitud passada pel ple i és el que van a fer en este
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acte. Hi ha un projecte de joventut, que comporta la creació de un punt d'informació juvenil on els
joves, tinguen accés a tot tipus d'informació, estan fent-se algunes actuacions, quan estiga tot un poc
més definit es farà una reunió informativa sobre aquesta evolució.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa, per unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EUACAIS), acorda:
Primer. Aprovar la sol·licitud d’integració del Servei d’Informació Juvenil de Simat de la
Valldigna en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil.
Segon. Donar trasllat del present acord a l’Institut Valencià de la Joventut i a la Conselleria
de Cultura.
1.6 Aprovació definitiva Conveni urbanístic relatiu a la modificació puntual de les NNSS denominada “Redelimitació i reordenació Unitat d’Execució Número 2”.
Vista la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ
DEFINITIVA DE CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ NÚMERO DOS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
VIGENTS
Vist que mitjançant acord plenari de data 27 de juliol de 2010 s’acorda l’exposicio al public
del CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA UNITAT
D'EXECUCIÓ NÚMERO DOS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES VIGENTS.
Ates que el present conveni ha estat exposat al public mitjançant publicacio en el BOP de
num 188 de 10 d’agost de 2010 per un periode de vint dies no presentant-se alegacions
Es proposa l'adopció del següent ACORD
Primer. Aprovar definitivament el Conveni urbanístic, una vegada transcorregut el termini
d’al·legacions, sense que se n’haja presentat cap. El text es transcriu a la lletra tot seguit:
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CONVENI URBANÍSTIC
D'UNA PART: L'AJUNTAMENT
D'UNA ALTRA PART: Els Senyors ___________________________, proveïts del
DNI___________, amb domicili en ______________________, en la seua qualitat de Propietaris
de la parcel·la cadastral núm. XXXX.
EXPOSEN
I.- L'immoble dels senyors __________, consta d'una edificació consolidada amb eixida a l'Av.
Font Menor núm. ____, en la que s'exerceix l'activitat de Bar- Restaurant.
La part posterior de la dita edificació, està constituïda per un corral tanca sense ensostrar, que presta
servicis auxiliars a l'activitat de restauració.
II.- Tant l'edificació, com el corral, es troben dins de l'àmbit de la Unitat d'Execució 2 del sòl urbà
de Simat de la Valldigna, hui dividides en UE 2 A i UE 2 B.
L'edificació consolidada es troba en la Unitat d'Execució UE 2 A, junt amb la resta de sòls ja
edificats amb accés asfaltat a través de l'avinguda de la Font Menor.
El corral, no obstant això, es troba situat en la UE 2B, junt amb la resta de sòls no edificats de la
primitiva Unitat d'Execució núm. 2.
III.- El passat dia 1 de març del 2010, per Acord de Ple es va aprovar inicalment la modificació
puntual de les normes subsidiàries de Planejament, redelimitant l'esmentada Unitat d'Execució i
creant les dos nova UE 2A i UE 2B.
Simultàniament, a la modificació del planejament, s'està tramitant sengles alternatives tècniques de
programa i proposició juridicoeconòmica, per al desenrotllament de les dos Unitats d'Execució
creades.
IV.- Amb la modificació del Planejament indicada, s'introdueix entre les dos Unitats creades, un
nou vial inicialment no previst, que millorarà tant la trama urbana com l'aprofitament dels solars
resultants. No obstant això, dita nova vial, suposarà una divisió entre l'edificació consolidada on
s'ubica el bar, i el corral posterior que serveix de suport al mateix.
Els senyors__________________, consideren el nou vial, resultava contrari tant als seus interessos
econòmics, com a l'interés general, per encarir els costos d'urbanització, amb indemnitzacions
innecessàries per la destrucció del corral.
V.- Obra en l'Ajuntament, informe tècnic favorable a l'alteració del viari sol·licitada. Obra
igualment, informe jurídic d'acord amb el qual no hi ha motius d'índole legal per a no acceptar la
modificació del traçat del vial. Amb això es permetria el manteniment d'unes activitats de
restauració en les condicions actuals.
“No obstant això, no hauria d'alterar-se la delimitació de les actuals unitats d'execució, per quant
els propietaris no tenen patrimonialitzat el dret a edificar el sòl del corral referit. Al no trobara
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edificat sinó merament tanca i no comptar amb els servicis urbanístics mínims. En les mateixes
condicions es troba un altre immoble tanca, limítrof amb el dels al·legants.
En conseqüència, l'Ajuntament no pot aplicar el règim de les àrees semiconsolidades i edificacions
patrimonialitzades, previstes en els articles 27 i següents de la Llei Urbanística Valenciana, al sòl
d'estos corrals, que haurà de veure's afectat per la reparcel·lació de la UE-2B amb els mateixos
drets (aprofitament) i obligacions (quotes d'urbanització) que la resta de propietaris de la unitat.
La inclusió d'estos sòls en la UE-2A junt amb el resta d'edificacions consolidades a les que, previ
un estudi en detall, caldrà aplicar el règim de les àrees semiconsolidades, obligaria a aplicar en la
reparcel·lació de dita UE-2A dos criteris diferents d'adjudicació de drets i càrregues segons la
situació dels immobles, dificultant la seua redacció i enteniment pels propietaris afectats.
D'altra banda, el canvi suposaria un perjuí als propietaris de la UE-2B, al càrrec del qual s'haurà
d'executar el nou vial, i que no es beneficiaria de l'edificabilitat adjudicada als solars que se
superposen sobre els corrals indicats. Els propietaris d'esta unitat d'execució amb el canvi evitaren
haver de pagar indemnitzacions pel derrocament dels corrals i eventualment de l'activitat en els
mateixos desenrotllada.
Convindria que prèvia exposició pública i aprovació, se subscriguera conveni urbanístic
amb els al·legants, a l'efecte de que els mateixos reconeguen que no hi ha cap motiu legal per a
aplicar el règim de les àrees semi-consolidades als terrenys delimitats pel vatllat que es respecta, i
es comprometen a assumir les obligacions econòmiques derivades de l'actuació.”
Ambdós parts per a facilitar la gestió urbanística del sòl afectat
ACORDEN
PRIMER.- L'Ajuntament tramitarà, l'acceptació de l'al·legació presentada pels propietaris afectats,
alterant el traçat del vial perquè el mateix, rodege la propietat dels senyors ________, sense
necessitat derrocar els seus murs.
SEGON.- Els límits de la Unitat d'Execució núm. 1 i 2 es mantindran inalterats. Aplicant al corral
propietat dels Senyors ___________, el mateix règim juridicoeconòmic que a la resta de sòls de la
UE 2 B.
TERCER.- Els Senyors ___________reconocen expressament, que no tenen patrimonialitzat el dret
a edificar el sòl de la seua propietat, inclòs en la UE 2 B. El qual, deurà de forma prèvia a obtindre
la condició de solar, patir el procés de reparcel·lació i costejar els costos d'urbanització en les
mateixes condicions que la resta de propietaris de la UE 2 B.
QUART.- L'eficàcia dels acords subscrits, queda condicionada a l'efectiva aprovació tant del
present conveni darrere de la seua exposició pública, com de la Modificació Puntual de la Normes
subsidiàries de planejament. Únicament es podrien introduir modificacions en el convingut,
determinades per imposició d'administració autonòmica en fase d'aprovació definitiva del
planejament, o per les al·legacions presentades durant l'exposició pública del conveni.
Segon. Notificar als interessats, i subscriure amb els mateixos l'esmentat acord, de forma
condicional a l'efectiva aprovació tant del present conveni darrere de la seua exposició pública, com
de la Modificació Puntual de la Normes subsidiàries de planejament. Únicament es podrien
introduir modificacions en el convingut, determinades per imposició d'administració autonòmica
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en fase d'aprovació definitiva del planejament, o per les al·legacions presentades durant l'exposició
pública del conveni.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica que el conveni era per adaptar les
unitats d'actuació A i B de la Font Menor, de quines vivendes d'alguna manera ja estaven consolidades,
d’unes modificacions per a que les actuacions passaren a l'altra zona. De manera que, era un conveni
que estava parlat i negociat amb ells, simplement, el que es tracta era, de canviar l’idoma del castellà al
valencià i presentar-lo per a la firma.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió
Informativa, per unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS),
acorda:
Primer. Aprovar definitivament el Conveni urbanístic, anteriorment transcrit, una vegada
transcorregut el termini d’al·legacions, sense que se n’haja presentat cap.
Segon. Notificar als interessats, i subscriure amb els mateixos l'esmentat acord, de forma
condicional a l'efectiva aprovació tant del present conveni darrere de la seua exposició pública, com
de la Modificació Puntual de la Normes subsidiàries de planejament. Únicament es podrien
introduir modificacions en el convingut, determinades per imposició d'administració autonòmica
en fase d'aprovació definitiva del planejament, o per les al·legacions presentades durant l'exposició
pública del conveni.»
1.7

Moció dels grups polítics, ERPV, Bloc, PSOE, EU-ACAIS i PP.

1.7.1 Moció de rebuig a la violència contra el campament Sahraui del Aaiun
Vista la moció presentada de forma conjunta per tots els grups polítics, i que es transcriu a
la lletra tot seguit:
«MOCIÓ DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA CONTRA EL CAMPAMENT SAHRAUÍ DEL AAIUN
Els darrers dies s’han produït esdeveniments tràgics al Sàhara Occidental, a la ciutat d’El
Aaiun. L’acció de les forces de seguretat i de l’exèrcit marroquí contra l’acampada de protesta de la
població sahrauí ha produït diversos morts, ferits i desapareguts, i, sobretot, representa una acció de
força contra una protesta pacífica.
Malauradament, aquesta mena de reaccions no és nova en la tràgica història del Sàhara
Occidental. Des de la fallida i vergonyosa descolonització del 1975, que va suposar l’abandonament
d’un poble a mans de dos estats, amb un absolut menyspreu al dret d’autodeterminació, el poble
sahrauí ha hagut de lluitar per la seva supervivència i pel dret a un estat propi, aconseguit
parcialment amb la República Àrab Sahrauí Democràtica, reconeguda per nombrosos estats
africans, però no per les instàncies internacionals, i tampoc per l’estat espanyol.
És en aquests circumstàncies quan el poble sahrauí necessita de l’expressió de la nostra
solidaritat. La raó democràtica és al costat de la RASD i de les vies pacífiques i democràtiques per a
la resolució d’un conflicte històric, resolució que només pot venir de l’efectiva realització del
referèndum d’autodeterminació, sense les manipulacions de població realitzades per l’estat
marroquí.
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Per aquest motius, el Plenari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna proposa els següents
acords:
1. Expressar la seva protesta per la desproporcionada i violenta actuació de les forces de
seguretat marroquines contra el campament sahrauí d’El Aaiun.
2. Reclamar al govern marroquí el cessament immediat de la violència i la resolució del
conflicte per la via del respecte a la voluntat democràtica del poble sahrauí expressada de forma
lliure i democràtica.
3. Reclamar del govern espanyol, com a antiga potència colonitzadora al Sàhara Occidental,
un paper actiu per al respecte als drets del poble sahrauí i defensa de les resolucions de l’ONU.
4. Reclamar al Govern del Marroc que permeti l'accés a la zona d'observadors acreditats de
les institucions internacionals.
5. Comunicar aquest acord als Governs espanyol i ambaixada marroquina, i a la
representació de la RASD a l’Estat Espanyol.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica que la Unió Europea s’ha
pronunciat en contra de l’actuació de l'exèrcit marroquí al poble sahrauí, cosa que l’Estat Espanyol no
ha fet. Clarament el que es reclama és el dret que té el poble sahrauí a poder viure en pau.
El regidor Víctor Mansanet té una proposta i és que s'incloga la condemna d'assassinat del jove
sahrauí de 14 anys Nayem Elgarhi.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa, per unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EUACAIS), acorda aprovar la moció abans transcrita.
1.7.2 Moció en motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les dones
(25 de Novembre)
Vista la moció presentada de forma conjunta per tots els grups polítics, i que es transcriu a
la lletra tot seguit:
« Moció en motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25
de novembre)
Joan Serra i Folguerà, en nom del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, presenta el
següent text a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
Exposició de motius
Cada 25 de novembre les diferents instàncies públiques s'adhereixen a la commemoració
del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Per la seva banda, la societat està
prenent diàriament una major consciència i sensibilitat davant aquest tipus de violència i es fa més
evident la necessitat de donar una resposta integral i global a aquesta problemàtica.
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Malauradament, continuem constatant amb impotència el nombre creixent de dones que
pateixen violència masclista, una violència estructural que està lluny de desaparèixer i que es
fonamenta en el patriarcat com a sistema estructurador de les relacions desiguals entre homes i
dones. Aquesta violència constitueix el principal atac contra els drets de les dones i suposa una
coerció de la llibertat i autonomia individuals.
No podem obviar que els municipis juguem un paper molt important en el bon funcionament
de la Llei Integral contra la violència de gènere, atès que és el consistori la instància que ofereix
proximitat a les seues ciutadanes, cosa que comporta la responsabilitat de conèixer i donar resposta
a les seues necessitats. Per això, és fonamental que el consistori continue donant impuls a tots els
esforços realitzats, que s'implique fermament en la lluita contra la violència masclista i que
s’incidisca en la consciència social per tal que ningú faça bandera del masclisme.
En l’última dècada, 629 dones han sigut assassinades , amb una mitjana de 63 per any. En
2010 hem superat la xifra de feminicidis de 2009. Des de l'1 de novembre del 2009 al 31 d'octubre
d'enguany, 75 dones han sigut mortes a mans d'assassins masclistes amb una violència brutal, 18
d’elles eren ciutadanes dels Països Catalans.
Per tot el que hem expressat anteriorment
ACORDEM:
• Convocar a tota la ciutadania, centre educatiu i col·lectius locals a una concentració a la
porta de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per rebutjar la violència masclista el proper
dimecres 24 de novembre a les 13,15 hores.
•Penjar al balcó de l’ajuntament una tela de color lila amb un llaç negre.
Reiterar el nostre compromís de:
• Seguir treballant des dels diversos àmbits municipals el tractament de la violència
masclista, centres educatius, serveis socials, col:lectius locals,...
• Elaboració d'un protocol per a una intervenció coordinada contra la violència masclista
amb tots els actors municipals necessaris.
• Creació de programes de sensibilització i formació que contribueixin a l'eliminació de la
tolerància envers les violències contra les dones i fomentin l'assumpció de tots els paràmetres de la
cultura de la pau.
• Elaboració de memòries i reculls de dades sobre la violència masclista al municipi per
poder planificar estratègies que tinguin un impacte real sobre la realitat.
• Difusió dels valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els
ciutadans i ciutadanes.
Demanar a la Generalitat Valenciana:
• Que desenvolupe La Llei Integral que fa 6 anys es va aprovar pel govern de l’estat
espanyol.
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• Que garantesquen i augmenten, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per
a l'atenció, assistència, protecció, recuperació i la reparació integral de les víctimes de violència
contra les dones.
• Que apliquen i prioritzen polítiques integrals encaminades a la prevenció, la detecció,
l’atenció i l’eradicació de la violència contra les dones en la posada en marxa de la Xarxa d'atenció i
recuperació integral.
• Que es garanteixi una coordinació eficaç dels circuits dels serveis assistencials existents
per aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de les víctimes.
• Que es creen canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els
moviments de dones dels Països Catalans perquè juntes reclamem amb més força la fi de la
violència masclista.
Demanar al Govern de l’Estat:
La dotació pressupostària suficient per al total i ràpid desenvolupament de la la Llei del dret
de les dones a eradicar la violència masclista (aprovada pel Parlament el 16 d’abril de 2008).
Reformes legals urgents per millorar l'eficàcia de la Llei orgànica de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de la lluita contra la
violència masclista.
Transmetre aquests acords als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i del Congrés
dels Diputats.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa explica que és una denúncia que fan des de Simat i
en nom de tots els simaters/es.
Joan Serra explica que el grup d'Esquerra Republicana, quasi tots els anys, presenta una moció,
on es planteja elaborar una sèrie de pautes per a tenir dades i coneixements de les diferents actuacions
o diferents agressions del municipi, per a poder, d'alguna manera, sensibilitzar més a la gent i diu que
possiblement estarà fent-se, però, entén que a partir d'ara s’hauria de fer en mes contundencia.
Reconèixer que en aquest poble desgraciadament també hi han agressions masclistes i de violència,
que d'alguna manera han d'anar disminuint i eliminant-se del nostre entorn.
L’alcaldessa Agustina Brines, diu que abans de presentar-se aquesta moció ja estava penjat el
cartell a la porta de l'Ajuntament i ja estava programant-se l'acte, i creu que no és una qüestió de
protagonisme, sinó de denúncia. Sobre el tema de les dates diu que el regidor Eladi Mainar pot dir més
coses, però creu que això és una cosa confidencial i efectivament és una cosa que ho porta l'Assistenta
Social, per desgràcia hi ha algun cas, i algun cas que és més públic, però, és un cas confidencial i no és
una cosa que s'haja de fer pública, i continua dient què és una qüestió de denúncia de tots i de totes,
sense agafar el protagonisme ningú.
El regidor Víctor Mansanet, diu que creu que s'ha presentat tots el anys, i creu que alguna volta,
es va parlar de l'elaboració d'un Pla Integral contra la violència, de forma que es convertisca en una
prioritat política irrenunciable.
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L’alcaldessa Agustina Brines, diu que és una cosa que aprofiten per a fer sempre durant aquest
dia, no sols per a denunciar la violència de gènere contra les dones, sinó l’eliminació de violència per a
tots els nivells: la infantil, adolescent, la violència que representa en les televisions, i fan una crida per
a que intenten evitar l’origen d'eixe tipus de violència i aprofitar aquest acte per a fer una denúncia per
a tot tipus de violència.
El regidor Joan Serra, diu que evidentment, no s’han de traure dades personals ni concretes,
però hi ha una moció en què s'acordà un protocol per a una intervenció coordinada contra la violència
masclista amb tots els factors municipals necessaris, és a dir, si no s'ha fet fins avui, s’ha de fer, sinó
simplement són rumors, dades, i no poden, d'alguna manera, actuar globalment en contra de la
violència. Per tant, el protocol no afecta a ninguna persona en concret i creu que és una cosa que hauria
d’estar feta.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa, per unanimitat dels 11 membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1
ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda aprovar la moció abans transcrita.
1 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
2.1. MC 10/2010 Crèdit extraordinari i Suplement de credit.
Es procedeix a votar la urgència i per unanimitat de tots els assistents (4 PP, 3 PSOE, 1
Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), s’acorda incloure aquest punt a l’ordre del dia.
Vista la proposta de l’alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vista la memòria realitzada per l’alcaldia, justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el
Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari, redactada d’acord amb el
que disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos.
Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les activitats que
promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent, exigeixen efectuar
en l’actualitat les despeses especifiques i determinades que s’expressen a continuació, les quals no
poden demorar-se a altres exercicis futurs.
Aquestes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el disponible i, en
conseqüència, es proposa:
Primer.
a)1. Concedir crèdit extraordinari a les partides que es detallen a continuació:
PDA
DENOMINACIÓ.................................................................................CRÈD EXTRA.
342.621.00 Construcció pista de paddel.............................................................................15.000,00 €
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI............................................................................15.000,00 €
2. . Concedir suplement de crèdit a les partides que es detallen a continuació:
12

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

NIF: P4623300C

PDA
DENOMINACIÓ.................................................................................CRÈD EXTRA.
342.621.00 Construcció pista de paddel.............................................................................11.000,00 €
2 TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS ..................................................................26.000,00€
Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
a)

Baixa de crèdit:
- 151.761.00 (Transferències capital pista de paddel).....................................................15.000,00 €
- 450.600.00 (Inversions infraestructures)......................................................................11.000,00 €

3 TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.......................................26.000,00 €
Segon
Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, pel
termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest. Durant
aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions
davant del Plenari.
Tercer
Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze dies no es
presenten reclamacions.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa Agustina Brines, explica la proposta.
El regidor Sebastián Mahiques, pregunta si els diners per a la construcció de la pista de pàdel
no estaven eliminats ja.
La secretària Elisa Armengot, li contesta que l’any passat hi havia 15.000 euros en el capítol 6
(inversió) i la Diputació va exigir que es canviés a una aplicació del capítol 7 (transferències de
capital).
Com ara van executar-ho com a inversió de l’Ajuntament, es crearà una partida del capítol 6,
per 15.000 euros i un suplement de crèdit a la mateixa partida per 11.000 euros, que es finançarà amb
les baixes de crèdit del capítol 7 que passa al 6, i amb part de l’import per la venda del solar.
El que es va fer aquest any, va ser incorporar el romanent d’eixe crèdit finançat amb el
romanent de tresoreria.
El regidor Víctor Mansanet, pregunta si els 15.000 euros de la subvenció són necessàriament
per a la pista de pàdel i la secretaria li aclareix que els 15.000 euros procedeixen de recursos de
l’ajuntament, que no hi ha cap subvenció.
El regidor Eladi Mainar, vol comentar que la subvenció ja fa temps que està demanada i que en
un principi havia d’estar en juny i ara no saben perquè l’Ajuntament de Simat s’ha quedat fora, o dels
últims, el que volen per tant, és portar-ho endavant, mantenint la possible subvenció, si és que la
concedeixen.
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El regidor Sebastián Mahiques, vol saber si en eixos metres, cabran dues pistes de pàdel;
l’alcaldessa Agustina Brines, li respon que sí, que és per a dues pistes, però que primer s’instal·larà la
que hi ha més al fons.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa, per unanimitat dels 10 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 1 en
contra (EU-ACAIS), acorda:
Primer. Concedir el crèdit extraordinari i suplement de crèdit, a les partides abans detallades.
Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província,
pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest. Durant
aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions
davant del Plenari
Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze dies no
es presenten reclamacions.
3. TORN D’INTERVENCIONS
El regidor Víctor Mansanet, pregunta pel treball que està fent Isabel Canet en relació al
PGOU.
El regidor Joan Serra li contesta que dins de les deficiències del PGOU, una era fer el
catàleg de Bens Patrimonials i dins del catàleg del Patrimoni estava el casc històric on s’havia de
vore si hi havien elements patrimonials que s’havien de protegir, fent-se un catàleg de quins
elements són els que s’havien d’aportar a Conselleria, per a que es decidisca a favor del PGOU.
El regidor Sebastián Mahiques, fa una xicoteta crítica a la Font del Pla de Corrals, i diu que
està totalment d'acord amb l’escrit d’Arc Iris, creu que eixa escultura no està acord amb l’entorn.
L’alcaldessa Agustina Brines, diu que cadascú té un gust, i que front a les coses noves tots
reaccionen un poc d’eixa forma.
El regidor Víctor Mansanet, pregunta si no es van ensenyar esbossos de la Font.
El regidor Eladi Mainar, respon que sobre l’art no li agrada opinar, perquè de vegades, el
que per a ú és bonic per a altre no ho és, opina que criticar a través de fotos tampoc és correcte.
El regidor Joan Serra, diu que en relació al tema dels camins, l’Ajuntament va demanar a la
Diputació a través del Pla de Camins Rurals, una subvenció de 60.000 euros, aquesta va vindre
denegada. Automàticament es va fer un escrit al President de la Diputació el 15 d’abril, sol·licitant
una nova baremació, van tardar en contestar i al mateix temps es va demanar una entrevista amb el
Diputat competent. De l’entrevista amb el Vicepresident, va eixir el compromís d’atorgar 40.000
euros per als camins. Ha anat passant el temps, amb telefonades periòdiques, i finalment, en una
reunió, el Vicepresident va assegurar que no hi havia cap problema en el tema de l'ajuda. Ara han
concedit 40.000 euros per la millora de la xarxa de pluvials en el casc urbà, només s’assabentaren
van fer un escrit per a vore si es podia rectificar, han contestat que demà mateix estarà rectificat el
canvi d'ampliació del PPOS.
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Altre tema és, que està en tramitació l’adjudiacio per la col·locació de plaques
fotovoltaiques, això suposa uns ingressos per a l’ajuntament, i assenyala que vindran molt bé ja que
des de la Diputació, han dit que el proper any disminuiran les ajudes al voltant d’un 50%.
Un altre tema és, que ja han notificat l’ordre de pagament dels 100.000 euros per a la Font
Gran. Vol assenyalar que hi han 3 o 4 plànols d’iniciatives per a la Font Gran, que estaran exposats
al públic i es farà ban per a que la gent diga quin projecte és el que li agrada més i a partir d’ahi
començar les obres, ja que tenen una durada de 7 mesos. Si hi ha sort i es pot ampliar amb els
200.000 euros inclosos en les esmenes dels pressupostos de l'Estat ho complementaran i faran un
sanejament a la Font Gran.
Es dona pas a les intervencions dels veïns assistents.
La veïna Elisa Vidal diu que és la primera vegada que va a un ple i vol donar la seua opinió
sobre la transformació de la Font Gran, li pareix increïble el canvi que han consentit fer-li, perquè
tant que diuen en la personalitat del poble i consenteixen transformar-la en un pedaç modern. Creu
que la Font és podia millorar però mantenint l'autenticitat i l'encant que tenia, està dolguda amb eixa
actuació i diu que hi ha molta gent que pensa com ella.
L'alcaldessa contesta que hi ha gusts per a tots i pensaven que era una cosa bona per al
poble, damunt ho van passar per Patrimoni perquè és una zona de protecció del monestir, i creu que
ho han fet be, diu que és una cosa distinta, en algunes coses han millorat i en altres no, però és com
tot. No es la font que hi havia, però és que la font que hi havia quan els nostres pares eren joves
tampoc existia ja. Diu que per al seu gust falta zona verda, però és una opinió personal i és una cosa
que cadascú pot opinar.
El regidor Eladi Mainar, diu que el que està dient Elisa és interessant, però diu que si ens
plantejem el què és autèntic pensa que és l'acumulació de coses que s'han fet fins ara, i a poc a poc
d'eixa font de ser grandíssima l'han fet cada vegada més menuda.
El regidor Víctor Mansanet, contesta que a ell no li agrada com s'ha quedat, no per estètica
sinó perquè a ell li agrada més el verd, a més sembla que no hi havia altre projecte i la Confederació
va donar dos opcions.
El regidor Eladi Mainar, diu que es va modificar, però no hi havien dos projectes,
El regidor Joan Serra explica que van anar a vore el projecte, la Confederació va presentar el
projecte a Patrimoni, i Patrimoni va canviar la trama del sòl perquè li pareixia que hi havia massa
trama diferenciada. Es va consultar si es podia actuar en el Clot de la Font perquè això era afecció
del monestir i mai s'ha plantejat un altre tipus de projecte, però sempre la Confederació ha sigut
molt estricta en la possibilitat de fer canvis, però el que li sorprèn és que aquest projecte es va
presentar ací i es va votar per unanimitat, si no recorda mal.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta que si ell va votar això, Agustina li respon que sí,
què ho recorda molt bé ja que va ser en una comissió que també estaven els de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i s’ explica la proposta.
El regidor Joan Serra explica que ells no van fer el projecte, va ser la Confederació qui ho va
presentar i que ells dins del mal que hi havia vam creure que no s’havia de deixar passar aquesta
oportunitat, perquè l’Ajuntament no tenia els diners necessaris per a fer aquest projecte. Diu que
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tots els projectes que s'han fet , excepte el de la Font Gran, s'han presentat a Ple i s'han votat. Ara
es presentarà un altre projecte i s'intentarà que la gent participe.
El regidor Eladi Mainar, diu que si no ho hagueren fet, en un futur l'ajuntament s'haguera
d’haver gastat mils de euros per a modificar-la, per l’aluminosi, les baranetes que hi havien i per
l'accessibilitat que no complia en ninguna norma d’accessibilitat, i d'aquesta manera se’ls ha gastat
la Confederació.
L'alcadessa Agustina Brines, li contesta a Joan que espera que hi participe més gent en el
carrer Convent, ja que en el carrer Major, només van participar 2 veïns.
El regidor Sebastián Mahiques, explica que no va saber que la gent puguera participar en les
obres del carrer Major.
L'alcadessa Agustina Brines, diu que la gent s'assabenta del que l'interessa.
La veïna Elisa Vidal, pregunta si quan els donaren el projecte de la Font Gran no podien
modificar res i el regidor Eladi Mainar, li respon que a ells els va agradar i a més va estar exposat al
públic.
L'alcadessa Agustina Brines, diu que el més important era el got, i el got s'ha quedat com
estava, l’únic que s’ha canviat, han sigut les escales.
El regidor Joan Serra diu que abans de fer l'obra van plantejar a la Confederació que es fera
una exposició pública i no els va parèixer be, però sí que va estar exposada.
La veïna Imma Cunyat vol preguntar, des del grup d'Esquerra Republicana diverses
qüestions:
Primer. El tema de la Web de l'Ajuntament, és una llàstima ja que ha hagut una legislatura
molt dinàmica, creu que no fa justícia el que s'ha fet per part de l'Ajuntament, han hagut una gran
quantitat de presentacions de llibres, també la presentació de l’Agenda 21 de participació ciutadana,
cursos, aleshores pensem que no es fa justícia perquè no es visualitza la tasca realitzada, perquè és
una web obsoleta i a més creuen que no hauria de ser una competència exclusiva d'un regidor sinó,
que s’hauria de buscar a un funcionari que s'encarregara de la web i que es visualitze la tasca
realitzada.
Segon. Per altra banda vol saber si està previst fer l'escola de Nadal per a conciliar la vida
familiar i laboral.
L’alcaldessa Agustina Brines, diu que el tema de la web ja l'han parlat diverses vegades i
que ja està en marxa, però porta un procés i s'està actualitzant, i que sí que hi ha un funcionari
previst per a que porte la web. Per altra part l'escoleta de Nadal no estava prevista, sí en pasqua i
nadal, però si hi ha demanda sí que es pot preparar, el que està previst són tallers puntuals,com un
curs de monitor de temps lliure i d'ací eixiran monitors formats. Per acabar li dona a les gràcies a la
regidora Estefania Gregori per la dedicació que ha tingut.
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:
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«Aquest 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, 13 de Desembre de 2010
La Secretària

Elisa Armengot Audivert
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