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                                                      PLE  DE L’ AJUNTAMENTS Sessió 3/2014

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 29 d’abril de 2014

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques  Morant
Regidors presents:

Grup PP 
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines*
Antonio Magraner Camarena

Grup  Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu) 
Lara Alvarez Boïgues

Grup EUPV Grup BLOC-INICIATIVA-VERDS-
COALICIÓ-COMPROMÍS

Vicent Ribera Solanes
Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents: Miguel Vidal Ferrando 
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu) 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,45 h. del dia vint-i-nou d’abril de dos mil
catorze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala,
per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de L’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada
com cal. Els assumptes tractats són els del següent

ORDRE DEL DIA

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:
1.1Sorteig de les meses electorals per a les eleccions Europees a celebrar el proper 25 de maig

de 2014. 
1.2Moció conjunta de tots els grups polítics de la Diputació de València sobre prevenció del

VIH/SIDA. 
1.3Moció presentada per Vicent Ribera Solanes, regidor del Grup Municipal Compromís, de

rebuig al  tancament  de la  Radio Televisió  Pública Valenciana  anunciat  pel  Govern de la
Generalitat i de suport als seus/seues treballadors/es.

1.4Mocions presentades per portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, sobre:

a) Devolució  de  l’Impost  sobre  les  Vendes  Minoristes  de  Determinats  Hidrocarburs
(IVMDH)

b) Creació d’una comissió de la veritat sobre la repressió de la dictadura franquista.
c) Les Empreses de Treball Temporal (ETT)
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d) Modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola.
1.5Mocions presentades per portaveu d’ERPV, Joan Serra, sobre:

a) L’aturada definitiva i desmantellament del Projecte Castor
b) Sol·licitar la il·legalització de la Fundació Nacional Francisco Franco.
c) En defensa de RTVV.

1.6Moció conjunta dels grups PSOE, Bloc-Compromís i EUPV, sobre la creació d’una mesa

d’àmbit autonòmic per al control del desenvolupament i l’aplicació de la Llei de Reforma
Local 27/2013

---------------------------- // ----------------------------

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

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1. Sorteig de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu del

25 de maig de 2014.

Tractat  el  procediment  a  seguir  per  a  la  determinació,  per  sorteig  -realitzat  mitjançant
ordinador- dels electors que han de composar les meses per als processos electorals convocats per al
proper dia 25 de maig de 2014. 

Seguidament el secretari informa dels treballs preliminars realitzats i en conseqüència fet el
sorteig en la forma determinada, tot resultant designats com a components de les meses electorals,
titulars i suplents, els següents electors:

SECCIÓ MESA NOM I COGNOMS DNI CONDICIÓ

1 A CAMARENA PELEGRI, JOSE JAVIER 20000155E PRESIDENT
1 A CATALA DONET,ANTONIO 73549592P PRESIDENT- SUPLENT 1r
1 A BRINES PALOMAR,M LUISA 20773644K PRESIDENT- SUPLENT 2n
1 A BRINES ALFONSO,FRANCISCO JOSE 20797704T 1r VOCAL
1 A BOIGUES FOLGUERA,ALFRED 20037225Q 1r VOCAL SUPLENT 1r
1 A BOIGUES ALMIÑANA,TERESA 73934736V 1r VOCAL SUPLENT 2n
1 A ALEXANDRE PLANCHA,PAULA 73772429K 2nVOCAL
1 A FERRANDO CLARI,JOSE MARIA 73931656L 2n VOCAL SUPLENT 1r
1 A BOIVIN BARBA,MONICA VICTORIA 20822292R 2n VOCAL SUPLENT 2n
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SECCIÓ MESA NOM I COGNOMS DNI CONDICIÓ

1 B OLTRA BRINES,LAURA 20047909M PRESIDENT

1 B MANSANET MANSANET,M TERESA 73941156C PRESIDENT- SUPLENT 1r

1 B MARTIN FONS,SANDRA 20059633E PRESIDENT- SUPLENT 2n

1 B LLAZER SIREROL,ELISA 73772446S 1r VOCAL

1 B MOGORT ARJONA,MACARENA 20037064Q 1r VOCAL SUPLENT 1r

1 B RIPOLL FONS,JUDITH 20059569G 1r VOCAL SUPLENT 2n

1 B NAVALON CAMARENA,VICENTE 73101319M 2nVOCAL

1 B LACALLE NARANJO,ANTONELLA 2n VOCAL SUPLENT 1r

1 B PALOMARES CAMARENA,M AMPARO 73930219P 2n VOCAL SUPLENT 2n

SECCIÓ MESA NOM I COGNOMS DNI CONDICIÓ

2 A BURGUERA MOTAGUT,CARMELO 73549526B PRESIDENT

2 A FERRANDO REQUENA,ELOY 20037728J PRESIDENT- SUPLENT 1r

2 A FERRANDO SOLANES,ANDRES 20049865Y PRESIDENT- SUPLENT 2n

2 A HUGUET ALTUR,M CARMEN 73549540W 1r VOCAL

2 A BECERRA MENDOZA,MANUEL 20831551Z 1r VOCAL SUPLENT 1r

2 A ALBEROLA BRINES,ROBERTO 20036961M 1r VOCAL SUPLENT 2n

2 A FERRANDO ALBEROLA,ADRIAN 20038753A 2nVOCAL

2 A ALARIO FERRANDO,VICENT RAFAEL 20831607R 2n VOCAL SUPLENT 1r

2 A GONZALEZ PARDO,ANTONIO 20021918G 2n VOCAL SUPLENT 2n

SECCIÓ MESA NOM I COGNOMS DNI CONDICIÓ

2 B MESTRE TOLEDO,MIGUEL 20835093Z PRESIDENT

2 B MAHIQUES MANSANET,MARGARITA 20782901D PRESIDENT- SUPLENT 1r

2 B SERRANO PEIRO,CONSUELO 48305184D PRESIDENT- SUPLENT 2n

2 B TOLEDO BURGUERA,M ROSA 73942892P 1r VOCAL

2 B SOLER BURGUET,MARIA 20756289P 1r VOCAL SUPLENT 1r

2 B OLTRA SOLER,ROSA MARIA 20012448X 1r VOCAL SUPLENT 2n

2 B MAHIQUES FRANCO,ALBA 20060395W 2nVOCAL

2 B VIDAL RIPOLL,ROSA ELISA 73938906R 2n VOCAL SUPLENT 1r

2 B MAHIQUES CASTELLAR,AMANDA 20045376W 2n VOCAL SUPLENT 2n

La  relació  d'electors  components  de  les  diferents  meses  electorals  -titulars  i  suplents-,  es
comunicarà per l'Alcaldia a la Junta Electoral de Zona, per a l'aprovació de la seua designació com a tals.

El ple de la Corporació es dóna per assabentat i conforme. 

 1.2. Moció conjunta de tots els grups polítics de la Diputació de València sobre prevenció
del VIH/SIDA. 

Es dóna compte de la moció enviada pel la Diputació de València, que va ser aprovada per tots els
grups polítics presents al ple de la Diputació, que l’alcalde presentà a dictamen de la Comissió Informativa
per la seua posterior remissió al ple de l’Ajuntament, moció que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Moció conjunta de tots els grups polítics de la Diputació de València, sobre prevenció del
VIH/SIDA

El dia 1 de desembre s'ha commemorat el Dia Mundial de la Lluita contra el VIH/Sida. A l'estat
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espanyol, segons les estimacions, entre 3.500 i 4.000 persones cada any contrauen este virus, que afecta
ja un total de 150.000 persones. D'estos nous casos, un 45 % són diagnòstics  tardans, la qual cosa
complica la posada en marxa del protocol sanitari i la recuperació de la persona afectada.

En l'actualitat, cada any moren en l'estat espanyol mes de 1.000 persones per malalties associades
a la sida.

A  més  a  més,  unes  50.000  persones,  un  terç  del  total  de   les  que  han  contret  el  virus,
desconeixen  que el  tenen,  el  que augmenta  les  probabilitats  d'infecció  a  terceres  persones,  i  este
desconeixement és la causa de mes del 70% de les noves transmissions.

Davant del que és un problema de salut  pública de primer orde, la desinformació i  falta de
conscienciació  de  les  possibilitats  de  transmissió  del  virus  a  altres  persones  s'incrementa
exponencialment, el que suposa un anunciat increment en la incidència de VIH en la població. Hem de
recordar en aquest sentit que els costos en tractaments sempre seran molt majors que els costos en
prevenció i control, no sols en un sentit estrictament econòmic, sinó també en termes de salut pública i
qualitat de vida.

En la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat, a través de la DG de Salut Pública manté el
Pla del VIH/SIDA, actualitzat en 2012 amb l'«Estratègia per a la prevenció del VIH/SIDA i altres Infeccions
de Transmissió Sexual». Així, en desplegament d'este Pla, s'han creat Centres d'Informació i Prevenció en
les  tres províncies, s'han dissenyat i executat programes de prevenció i de diagnòstic  precoç. Fruit de
tot això i entre altres èxits obtinguts, en 2012 (últim any amb  estadística tancada) es van efectuar més de
260.000 proves del VIH, de les  que van resultar positives al voltant de 430.

A pesar de tots els esforços realitzats, encara hi ha una elevada freqüència de diagnòstics tardans
d'infecció de VIH, motiu pel qual s'ha d'incidir en la prevenció; sobretot entre els col·lectius d'especial
vulnerabilitat.

És obvi que el problema de la sida continua molt present i hem de prestar especial atenció a
l'educació i la formació, per a evitar pràctiques i conductes de risc per part de la població, a través d'una
major difusió de la seua prevenció.

Per tot això, el ple de la Diputació de València assumeix els següents
ACORDS

1. Desenrotllar i finançar, en col·laboració amb els ajuntaments de la província, una campanya
informativa-especifica  de  prevenció  de  VIH en  l'àmbit  municipal  que fomente l'ús  del  preservatiu  i
consciencie la població sobre la necessitat de  fer-se la prova de detecció, ja que un diagnòstic precoç del
VIH assegura una millor qualitat de la salut i abarateix els costos sanitaris. Aquesta campanya ha d'anar
especialment adreçada a la joventut, així com la població més vulnerable: els homes que practiquen sexe
amb hòmens (HSH), i a la població més exposada, com és el cas de les dones i homes que exercixen la
prostitució.

2. Instar, dins d'esta campanya, als ajuntaments a desenrotllar estratègies de suport i col·laboració
amb les entitats sense ànim de lucre que presten servicis a les persones que viuen amb VIH establides en
el municipi.

3. Instar el Govern de la Generalitat  i de l’estat espanyol a garantir l’accés plenament gratuït i
privat a les persones refugiades i immigrants a les proves de detecció del VIH, així com a reconsiderar la
situació de les persones afectades de VIH, residents en Espanya, independentment de la seua situació
legal en el nostre país, ja que este col·lectiu suposa una part rellevant dels nous diagnòstics.

4. Sol·licitar de les conselleries de Sanitat i d'Educació, Cultura i Esports, del govern autonòmic,
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que intensifiquen la conscienciació i prevenció de la infecció del VIH, en els centres sanitaris i educatius,
fent  èmfasi  en  l'educació  sexual  de  les  persones  beneficiàries,  en  especial   les   més   joves,  en
caracteritzar-se  aquella  com el mitjà més eficaç i econòmic de prevenció de riscos en la transmissió del
VIH i altres ITS.

5. Donar compte d'este acord:
- A totes les persones i grups d'interessats, com a associacions de familiars d'afectats i les

ONGs implicades en la lluita contra el VIH/SIDA en la nostra província.
- Als  diferents ajuntaments de la província.
- A les conselleries de Sanitat i d'Educació, Cultura i Esports
- Al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.»

Obert el  torn d’intervencions,  l’alcalde informa que esta és una moció conjunta sobre el
tractament del SIDA dels quatre grups presents en la Diputació de València i que va ser aprovada
per unanimitat, i ara es presenta el ple d’este ajuntament per al seu tractament i votació.

El regidor Joan Serra pregunta sobre la qüestió plantejada en la proposta d’acord número 2 on es
diu “Instar, dins d'esta campanya, als ajuntaments a desenrotllar estratègies de suport i col·laboració amb
les entitats sense ànim de lucre que presten servicis a les persones que viuen amb VIH establides en el
municipi”, i pregunta, si com ajuntament, teniu constància de si hi ha alguna. Quina és la proposta que
l’Ajuntament té respecte aquelles persones que cal guardar reserva,  en relació a la privacitat, i què cal
tenir en el cas de que hi haja alguna o puga haver-ne.

La  regidora  Dominique  Saneleuterio  contesta  que  des  del  Centre  de  Salut  se  sap  que
l’Ajuntament està disposat a col·laborar en este tema, i es fan campanyes de conscienciació des de
salut pública i es promou des de l’escola. Si fa falta algun tipus de medicament des de l’assistència
social es té en compte.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa municipal, el
Ple per unanimitat dels seus assistents, aprova esta moció.

 1.3.  Moció  presentada  per  Vicent  Ribera  Solanes,  regidor  del  Grup  Municipal

Compromís, de rebuig al tancament de la Radio Televisió Pública Valenciana anunciat

pel Govern de la Generalitat i de suport als seus/seues treballadors/es.

Vista la moció que presenta el Grup Municipal Compromís, i que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ DE REBUIG AL TANCAMENT DE RTVV ANUNCIAT 

PEL GOVERN DE LA GENERALITAT I DE SUPORT ALS SEUS/ES TREBALLADORS/ES

Vicent Ribera  Solanes, com a portaveu del  grup municipal  de Compromís, proposa l'adopció de la
següent:

MOCIÓ

La posada en marxa de la  Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), les primeres ràdio televisió públiques
estrictament valencianes, a l'any 1989, va representar una oportunitat històrica per tal de dotar el país valencià
d'una eina fonamental que fomentara la nostra llengua i la nostra cultura, que oferia un servei públic bàsic a la
ciutadania i un mitjà informatiu plural i proper. Canal 9 i Ràdio 9 naixen en aquesta voluntat legal i amb unes
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expectatives molt altes.
RTVV pretenia ser el mitjà de comunicació propi dels valencians i les valencianes, i des d'on poder

informar a la ciutadania de la seua realitat mes propera, dels municipis, comarques i a l'hora de la resta del món.
Un dels eixos centrals que donaven sentit a la creació d'una televisió pròpia, fou la projecció de la

nostra llengua, cultura i tradicions, la difusió del nostre patrimoni natural, cultural, musical, gastronòmic, turístic, i
alhora convertir-se en el motor de la industria audiovisual valenciana.

Tindre una RTVV pròpia suposava un pas mes en afermar l'autogovern dels valencians i donar un suport
directe a les nostres senyes d'identitat. Així, en la llei de creació del 1984 s'avalava esta decisió d'avançar en la
consolidació autonòmica i la presa de consciència en la diferenciació com a poble, sent necessari la creació
d'uns mitjans públics de comunicació social com a mostra inequívoca de la capacitat d'un poble d'avançar en el
seu desenvolupament cultural propi.

La  plataforma  «Si  a  RTVV, la  nostra»  creada  en  2012  per  diverses  persones  i  entitats  del  sector
audiovisual valencià, arran de la «Declaració de Burjassot», va manifestar els principis que defensen una ràdio i
televisió  valenciana  viable  com a  servei  públic  fonamental  per  a  la  defensa  i  l'ús  de  la  nostra  llengua, el
coneixement de la realitat territorial i cultural valenciana i la cohesió social.

La gestió política, però, de la nostra televisió publica, no a estat encertada i les diferents direccions al
llarg de temps l'han conduït a una fallida econòmica, d'audiència i de credibilitat. Molta gent va acabar deixant de
costat canal 9, per inútil, per parcial  i  poc atractiva; sempre, però, quedava l'esperança que allò que s'havia
pervertit  des  d'una  gestió  poc adequada es  poguera  revertir  amb un nou model  centrat  en els  objectius
fundacionals de RTVV.

El 9 de febrer de 2013, amb un forat econòmic brutal i uns índex d'audiència ínfims del 4%, el
Consell va culminar un expedient de regulació de l'ocupació que va afectar a 1.183 treballadors de
RTVV. Un procés  desautoritzat  pels  tribunals  i  que atempta  fins  i  tot  als  drets  fonamentals  dels
treballadors  i  treballadores. Sentència  que  ara  vol  utilitzar  el  Consell  com a  element  per  dur  a
endavant el tancament d'una entitat que, segons els professionals dels mitjans audiovisuals és viable i
necessària.

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal de Compromís, el Ple de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ACORDA:

Primer. Manifestar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de tancar RTVV.
Segon. Donar ple suport als treballadors i les treballadores de RTVV.
Tercer. Instar al Consell a cercar alternatives de viabilitat per al manteniment d'una ràdio i

televisió pública valenciana, propera, plural i imparcial com a servei públic fonamental per a la defensa i
l'ús  de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial, cultural i de cohesió social.

Quart. Remetre la present moció i els seus acords a

• President de la Generalitat

• Portaveus  dels grups parlamentaris en Les Corts Valencianes

• Directora de RTVV

• Comitè d'Empresa de RTVV»

 Obert el torn d’intervencions el regidor proposant manifesta que ha passat ja molt de temps
des de que es presentara esta moció, les circumstàncies han canviat, ara la gent està al carrer i no crec
que es torne a obrir la RTVV, no hi ha ganes per part del PP de reobrir-la, diuen que és molt cara. Esta
moció la varem presentar el passat 29 de novembre i vull porta-la endavant per tal que siga aprovada i
passa a donar lectura als punts d’acord i demanar que cadascú decideixi en el seu vot. Després de
llegir els tres punts d’acord primer manifesta que el contingut de la moció ja es va debatre al seu
moment quan es va presentar, per part d’EU i del PSOE, un altra moció sobre el mateix assumpte ja fa
uns mesos.
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 L’alcalde  contesta  que  efectivament  en  el  seu  moment  i  ja  es  va  debatre  i  ara  passem
directament a la votació.  

Finalitzades les intervencions  i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa el ple de
l’Ajuntament per quatre(4) vots a favor (2 GMS-PSOE, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV) i cinc (5)
vots en contra (PP) acorda desestimar la present moció.

 1.4. Mocions presentades per portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, sobre:
a) Devolució de l’Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH)
b) Creació d’una comissió de la veritat sobre la repressió de la dictadura franquista.
c) Les Empreses de Treball Temporal (ETT)
d) Modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola.

 L’alcalde informa que el regidor Víctor Mansanet ha excusat la seua presència hui a la Comissió
i al Ple per qüestions de caràcter personal que li impedeixen estar present per tal de defensar les
mocions presentades.

Per la qual cosa per part de l’alcalde es proposa deixar sobre la taula les mocions presentades pel
portaveu del grup EUPV, Víctor Mansanet,  i que es tracten en una propera sessió. 

Tots els regidors presents al ple manifesten la seua conformitat a la proposta realitzada.

 1.5. Mocions presentades per portaveu d’ERPV, Joan Serra, sobre:

Es dóna compte de les mocions presentades pel regidor portaveu d’ERPV, Joan Serra, que són les
següents:

 1.5.a) L’aturada definitiva i desmantellament del projecte Castor.
Es dóna compte de la moció sobre el projecte Castor, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ  PER  L’ATURADA  DEFINITIVA  I  DESMANTELLAMENT  DEL
PROJECTE CASTOR»

Joan Serra i  Folguerà, portaveu del Grup Municipal  d’Esquerra Republicana del País Valencià,
presenta per a la seua inclusió i debat del Ple ordinari de la Ajuntament de Simat de la Valldigna la
següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per tres

grans infraestructures: una planta marina davant la costa del Delta de l’Ebre, 20 quilòmetres mar endins
davant la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, que aprofita un jaciment petrolífer esgotat a
1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per
terra, al costat del riu Sénia, i una planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs (8
km), però físicament més propera als nuclis de població d’Ulldecona (6 km) i Alcanar (4 km). 

Al llarg d’aquests anys, el projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar i de la
Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d’una forta oposició social
encapçalada  per  la  Plataforma  en  Defensa  de  les  Terres  del  Sénia.  Des  d’esta  Plataforma,  des  de
l’Ajuntament d’Alcanar i des d’Esquerra Republicana, s’han presentat diverses denúncies, al·legacions,
queixes i preguntes tant al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats com davant la Comissió
Europea sobre els dèficits, les mancances i els dubtes que presentava el projecte. Però en totes les
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respostes s’assegurava que es complien els requisits i la normativa vigent.
La infraestructura del projecte Castor s’emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de

l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i prioritari per ser el
reservori subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas per posar-la en funcionament ha estat la
injecció de gas al subsòl marí, on abans hi havia hagut un pou petrolífer que ara està ja esgotat, per
emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les demandes del mercat interior. De fet, s’esperava
que pogués atendre un quart de la demanda de gas natural de l’Estat durant un període aproximat de 50
dies. 

Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha d’injectar el gas matalàs, és a
dir, el volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es puga
extreure el gas útil a la pressió adequada. Aquesta actuació es va efectuar el 13 de juny de 2013 i,
malauradament,  el  14 de setembre,  l’Institut  Geològic de  Catalunya informava que des de feia  una
setmana havia detectat un increment notable de l’activitat sísmica davant de la costa del Delta, a uns 20
quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de Ritcher. Des de llavors fins a
dia d’avui, s’han repetit centenars de sismes la magnitud dels quals ha arribat a 4,2 graus en l'escala de
Richter, el passat 1 d’octubre. D’ací que el 26 de setembre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme
ordenara  el  cessament  de l’activitat  del  magatzem de  gas  Castor  i  demanara  a  l’Institut  Geogràfic
Nacional informació detallada sobre els moviments sísmics.

En paral·lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiaren en el
procés de tramitació els efectes geològics del projecte. Així ho demanava en el recurs d’alçada que va
presentar  l’entitat  el  8  d’abril  de 2010 davant  la  Secretaria  Autonòmica  de Medi  Ambient,  en  què
recordava la necessitat d’incloure en la declaració d’impacte ambiental del projecte un estudi sismològic
sobre el risc per una falla pròxima a la plataforma marina. El mes d’octubre de 2007 l’Observatori de
l’Ebre també havia alertat l’empresa promotora de la conveniència de controlar oportunament els canvis
sísmics que podria provocar a la zona d’injecció de gas al dipòsit i demanava que es fera un seguiment de
tots  els  paràmetres necessaris  abans,  durant i  després de l’actuació.  En ser aprovada la  Declaració
d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no incloïa un apartat per avaluar els riscos sísmics
associats al projecte, la Generalitat de Catalunya va reclamar que el projecte obtinguera una valoració de
l’Institut Geològic de Catalunya, cosa que no es va tenir en compte.

Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes originats per
la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor, el grup municipal d’Esquerra Republicana
del País Valencià proposa al Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Demanar del govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí
Castor  i  el  seu  posterior  desmantellament,  perquè  la  posada  en funcionament  no  ofereix  cap certesa  ni
seguretat que no es tornen a produir sismes d’igual magnitud o superior als que ja s’han patit.

SEGON. Demanar del govern de la Generalitat Valenciana l’empara i defensa dels municipis  afectats,
utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguen davant les institucions espanyoles i europees.

TERCER. Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que  oferisquen a
tota la  ciutadania afectada  la  màxima informació i  transparència  sobre tots els  efectes  que provoca i  pot

provocar diàriament l’activitat del magatzem de gas Castor.
QUART. Demanar tant a nivell estatal com Europeu que s’obri una comissió d’investigació amb la

finalitat de depurar les responsabilitats polítiques i, sobretot, les responsabilitats tècniques que van afavorir
l’aprovació del Projecte Castor, amb diferents informes d’avaluació mediambiental, clarament erronis, incloent-

hi la responsabilitat de l’empresa ESCAL-UGS.
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CINQUÈ. Fer arribar este acord al president de la Generalitat Valenciana, al Ministre d’Indústria, a la
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i al comissari de Medi Ambient de la Unió europea.»

Obert el torn d’intervencions el regidor Joan Serra comenta que suposa que s’ha llegit la moció, i

informa del contingut de la mateixa, explica en què consisteix el projecte Castor. Dóna lectura a diversos
paràgrafs de l’exposició de motius de la moció presentada i transcrita. Planteja que hi ha queixes de molts
municipis de tots els colors polítics. El ministre es va comprometre que, fins que no tinguérem la seguretat de
que no hi  haguera cap tipus  de perill  per les persones no s’injectaria  més gas.  Però ha  continuat havent

terratrèmols i el Ministeri no ha tancat eixe projecte. Inclús les empreses elèctriques afirmen que es va a obrir
en 2015, a més, no s’han fet cap tipus d’estudis ecològics i sísmics com demana la plataforma de la Sénia, si ho
tinguérem ací al costat, voldríem que ens donaren suport i ací estan els punts d’acord que es proposen.

El regidor Vicent Ribera manifesta que estem lluny del lloc on ocorren eixos xicotets terratrèmols i

pareix  que la  cosa  no ens  haja  de vindre però em preocupa per  la  gent  que està  allí,  la  gent està  molt
espantada, si no és molt, molt imprescindible es podria fer en altre lloc, o en terra plana, però com que dóna
malestar a la gent d’allí i si ens passara en la platja de Tavernes voldríem que es preocuparem per nosaltres,
s’hauria de deixar el projecte estancat, perquè no es massa convenient. Votaré a favor. 

L’alcalde contesta que el projecte està ací, però està tancat, el Govern València va dir que mentre no hi
haja seguretat per a tots els qui viuen allí no es posarà en marxa.

El regidor Joan Serra manifesta que «no es posarà en marxa», no és sols una qüestió d’això. La setmana
passada va haver terratrèmols. Pregunta que com se soluciona. Apaivagant el tema en un o dos anys,  no

cancel·lar-ho, i tornar a injectar a vore què passa. El Govern ha dit «que no es posarà en marxa mentre que no
hi haja seguretat», però com s’injecta gas sense fer un estudi sismològic, és incomprensible, supose que tu
-referint-se a l’alcalde- tens molta confiança amb el govern del PP, però siga de qui siga eixe projecte és un
projecte inútil i a més sense considerar el que diguera un estudi i allà vosaltres el que hagueu de votar.

Finalitzades  les  intervencions  i  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  el  ple  de
l’Ajuntament per quatre(4) vots a favor (2 GMS-PSOE, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV) i cinc (5) vots en
contra (PP) acorda desestimar la present moció..

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

 1.5.b) Sol·licitar la il·legalització de la Fundació Nacional Francisco Franco.
 Es dóna compte de la moció sobre la Fundació Francisco Franco que transcrita a la lletra diu: 

“MOCIÓ  PER  SOL·LICITAR  LA  IL·LEGALITZACIÓ  DE  LA  FUNDACIÓN

NACIONAL FRANCISCO FRANCO

Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià,
presenta per a la seua inclusió i debat del Ple ordinari de la Ajuntament de Simat de la Valldigna la
següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Arran del procés sobiranista que Catalunya ha emprès de manera democràtica i pacífica, han

sorgit  moltes  veus  en  contra;  algunes  amb  amenaces  totalment  inacceptables  des  d’una  òptica
democràtica.  De  fet,  la  Fundación  Nacional  Francisco  Franco (http://www.fnff.es)  ha  estat  l’autora
d’algunes d’estes amenaces. Esta  fundació enalteix la figura d’un dictador feixista i fa apologia del feixisme
i la violència contra tot moviment cultural i ideològic que no siga el de l'absolutisme espanyolista.

Si es prenen uns minuts a visitar la seva pàgina web, es pot comprovar que:
α)S’hi fa apologia explícita del feixisme i s’exalta la figura i l’obra del dictador F. Franco. 
β) La majoria dels seus continguts criminalitza i persegueix qualsevol ideologia que no coincidisca
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amb els seus ideals totalitaris. 
χ) Als seus diferents butlletins i articles, es commemoren a mode de victòria i orgull patriòtic,

dates i fets tràgics i deplorables que no són res més que el testimoni d'actes detestables d’opressió
exercits pel dictador F. Franco durant els 40 anys de dictadura. 

δ) En alguns dels seus butlletins i, especialment al d'octubre de 2012, la fundació insta el Govern
d’Espanya a declarar l’estat de guerra contra Catalunya i a arrestar, jutjar i condemnar el seu legítim
president, Sr. Artur Mas. En aquest mateix paràgraf, es fa al·lusió, com a model d’actuació a seguir, al
tràgic final del president de la República Catalana, Lluís Companys, que fou assassinat per les forces
franquistes després d’una pantomima de juí. 

ε) En els seus continguts es fa una crida reiterada a la població perquè defense la unitat d’España
contra  els separatistes, referint-se als independentistes amb una llarga llista d’adjectius vexatoris i, a la
vegada, incentivant l'odi, la xenofòbia i la violència entre conciutadans. 

φ) Durant el període 2001-2004 la fundació va estar subvencionada pel Govern de Espanya amb
una quantitat superior a 147.000 €, subvencions que poden ser consultades al BOE. Es desconeixen les
subvencions rebudes passat aquest període, ja que la seua publicació va causar una gran polèmica. En
aquella època,  quasi  tots  els  partits  polítics  van demanar al  govern d'Espanya, del Partit  Popular,  el
cessament  immediat  de  les  subvencions  a  la  FNFF.  Tanmateix,  el  Govern  d’Espanya  s’hi  va  negar,
justificant que la FNFF duia a terme una tasca de conservació de la memòria històrica.

γ) La  FNFF  comercialitza  a  la  seva  pàgina  web  diversos  articles  i  banderes  totalment
anticonstitucionals, la venda i distribució de les quals haurien d’estar totalment prohibides en un estat de
la Unió Europea, com ocorre amb les insígnies nazis i les esvàstiques.

El passat 15 de novembre es va publicar l’informe final del Comitè Contra la Desaparició Forçada,
dependent de l’ONU,  en què es dóna a l’Estat espanyol el termini d’un any per posar fi a la impunitat del
franquisme  i  dignificar-ne  les  víctimes.  Així,  l’ONU  reclama  al  Govern  d’Espanya  «les  mesures
necessàries, legislatives i judicials, de cara a superar els obstacles jurídics d’ordre intern que puguen
impedir  les  investigacions» sobre  els  crims  franquistes.  A  més,  l’informe  planteja  la  creació  d’una
Comissió  de  la  Veritat,  formada per  experts  independents,  sobre les  violacions  dels  drets  humans
perpetrades pel franquisme. 

Òbviament, no es pot dur a terme la tasca d’aclariment i depuració dels crims del franquisme
quan l’estat permet i subvenciona una fundació que en fa apologia amb total impunitat.

Així doncs, per tots els motius mencionats, el grup municipal d’Esquerra Republicana del País
Valencià proposa al Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents 

ACORDS:

1. Considerem que la Fundación Nacional Francisco Franco no pot tindre lloc dins de la legalitat
d’un estat democràtic europeu, atesos els objectius i  els continguts antidemocràtics i  totalitaris que
promou.

2. Apel·lant  la  nostra  consciència  democràtica,  europea  i  moderna,  entenem  que  la  sola
existència de la Fundación Nacional Francisco Franco és un insult a totes les víctimes del franquisme i del
feixisme, en general: la Fundación no sols no mostra el més mínim pudor i voluntat de condemna de la
violència exercida sobre les víctimes del franquisme, sinó que, a més, se’n mostra orgullosa i  en fa
apologia. 

3. Demanem al Govern d’Espanya que assumisca les peticions efectuades per l’ONU a través de
l’informe del Comitè Contra la Desaparició Forçada i es comprometa a fer-les efectives, començant per
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la il·legalització de totes les organitzacions que fan apologia de la violència franquista.
4. En concret, instem tots els grups parlamentaris amb representació a les Corts Espanyoles a

exigir del Govern d’Espanya que il·legalitze immediatament la Fundación Nacional Francisco Franco i que
se sol·licite la devolució i el cessament de qualsevol subvenció pública de què haja estat beneficiària.

5. Instem el Govern d’Espanya perquè tot el fons documental i material de la Fundación passe a
ser custodiat pel Ministeri de Cultura, ja que entenem que, si té un valor històric i d’interès públic, és un
Ministeri qui l’ha de gestionar, de manera que no es faça apologia del feixisme i de la violència política i
que puga estar a l'abast de tot el món.»

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que estem en una democràcia
incipient, des de l’any 2002/2004, esta fundació va rebre 147.000 € de subvenció, quan és una fundació
xenòfoba, feixista i impulsora d’activitats no licites. Hi ha un dictamen d’un comitè de l’ONU que li dóna
un temps al govern espanyol perquè desaparega eixa fundació, i evidentment el Govern espanyol tindrà
alguns interessos molts pròxims i no la il·legalitza. Siguen els qui siguen els actes violents en contra de les
persones, tan de pensaments com de fets, estan mals fets. No es deuen donar ajudes a aquells que el que
fan és l’apologia del feixisme i  la violència contra qualsevol moviment cultural-ideològic que no siga
l’absolutisme espanyol. Vosaltres direu i fareu el que considereu, és una ajuda per tal que hi haja més
civisme i hi haja menys agressions o intentem evitar-les.

Finalitzades les intervencions  i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el ple de
l’Ajuntament per quatre(4) vots a favor (2 GMS-PSOE, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV) i cinc (5)
vots en contra (PP) acorda desestimar la present moció.

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

 1.5.c) En defensa de RTVV.
Es dóna compte de la moció en defensa de RTVV i que transcrita  a la lletra diu:

«MOCIÓ EN DEFENSA DE RTVV

Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià,
presenta per a la seua inclusió i debat del Ple ordinari de la Ajuntament de Simat de la Valldigna la
següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des d'Esquerra Republicana  volem manifestar  el  nostre  rebuig total  i  absolut  a  la  decisió

anunciada pel Govern Valencià de tancar la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El tancament de RTVV
constitueix un atac al pluralisme informatiu perpetrat contra una televisió pública que es va crear l’any
1989 amb l’objectiu de garantir  el  dret  a  la informació,  com a vehicle de difusió i  promoció del
valencià i com a element de vertebració territorial per al País Valencià. Amb el seu tancament, la
societat Valenciana es queda sense cap mitjà públic en català, ja que el Govern Valencià també s’ha
encarregat  de  censurar  les  emissions  de  l’altra  cadena  que  operava  en  la  nostra  llengua  al  País
Valencià, TV3.

La crisi del servei públic audiovisual és de gestió política, clarament induïda amb la finalitat
d’enfonsar  els  grans  mitjans  públics,  comunicativament  democratitzadors,  en  benefici  econòmic  i
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polític del sector privat afí als partits dels governs de torn. Cal no oblidar que la responsabilitat de
l’actual estat de fallida de RTVV és única i exclusivament dels successius governs del PP. El PP i els
seus governs has gestionat RTVV d’una manera ruïnosa, a través dels directors generals que han anat
nomenant al seu gust i que han introduït comissaris polítics per manipular la informació en benefici del
partit. Això ha provocat que la major part de la societat valenciana deixara de sentir-se representada
per un mitjà de comunicació que és seu.

Sense  els  serveis  públics  d’uns  mitjans  de  comunicació  plurals,  de  qualitat,  independents,
rigorosos,  professionals,  al  servei  de  la  ciutadania  i  en  valencià  no  hi  haurà  ni  benestar
informativocomunicatiu ni qualitat democràtica.

El Govern popular valencià hauria d’acatar la sentència i readmetre els treballadors de RTVV
acomiadats.  En  este  sentit,  cal  recordar  que la  nul·litat  de  l’ERO es  basa  en  la  falta  de  criteris
d'afectació i en la manipulació de les llistes d'afectats, amb la intenció d’acomiadar els treballadors per
motius d’afiliació i afinitat política.

Així doncs, manifestem el nostre suport als treballadors i treballadores de la Ràdio Televisió
Valenciana i el encoratgem a continuar lluitant per la defensa dels nostres mitjans de comunicació
públics.

Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna  adopta els següents
ACORDS

PRIMER. Manifestar el més ferm rebuig de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna al tancament
de RTVV per la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes.

SEGON. Instar  el  Govern i  el  president  de la  Generalitat  Valenciana,  Alberto Fabra,  a  la
negociació amb totes les parts implicades per tal de trobar una sortida sobre la base del manteniment
dels serveis de la radiotelevisió pública valenciana.

TERCER. Exigir que la nova RTVV sigui allò per al que va ser creada, una veritable TV pública,
independent,  plural i en valencià.

QUART.  Exigir  la  retirada  del  Decret  Llei  pel  qual  es  nomena  el  director  general  i  els
membres del Consell d’administració saltant-se les Corts Valencianes.

CINQUÈ. En el cas que l’actual govern valencià no tinga la voluntat de mantindre RTVV, exigir-
ne la dimissió i la convocatòria d’eleccions a les Corts Valencianes per deixar pas a un nou govern que
sí que es comprometa a mantenir una institució de totes les valencianes i els valencians.

SISÈ. Notificar estos acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència de la
Generalitat Valenciana.

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que sou covardes.
L’alcalde contesta per que m’has de dir el que tinc que votar.
El regidor Joan Serra manifesta que està en esta moció, l’altra ja està passada, vos dic que sou

covardes en este aspecte. Jo crec que vosaltres sí que voleu que als vostres xiquets els ensenyen en
valencià, els donen la nostra cultura, de proximitat, però el vostre govern el que fa és retallar i que les
persones no puguen dir ni escoltar res en valencià. Primer era TV3, perquè era catalana, era un delicte,
i eliminem TV3, quan podem agafar la TV que vulguem, després Radio Catalunya i després a RTVV,
quan estan mantenint els sous dels treballadors fins ara, de vergonya. Treballadors que no han entrat
en l’edifici des de fa 2 anys i el govern valència els paga el sou tots els dies. I això resulta que no passa
res. 

L’alcalde diu que és una moció que ja s’ha parlat, però segueix en l’argumentació.
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El regidor Joan Serra manifesta que quan es presenta una moció no sols es per votar-se, com
en les eleccions, es pensa que els representants elegits tenen «bula» per fer en 4 anys el que vulguen,
això no és això, hi ha el que es diu la participació de la ciutadania, si és que algú s’ho creu. Quan es
presenta una moció poden haver coses a favor i en contra. 

En este moment l’alcalde li diu al regidor que se centre en la moció, per favor. El que estàs
comentant ja ho sabem.

A continuació el regidor Joan Serra dóna lectura íntegra a la moció transcrita en este punt.

El  regidor David Mogort, manifesta que esta és una moció pareguda a la que presentarem
nosaltres i anem a votar-la a favor.

El regidor Vicent Ribera manifesta que està d’acord i votarà a favor.

Finalitzades les intervencions  i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el ple de
l’Ajuntament per quatre(4) vots a favor (2 GMS-PSOE, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV) i cinc (5)
vots en contra (PP) acorda desestimar la present moció.

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

 1.6. Moció conjunta dels grups PSOE, Bloc-Compromís i EUPV, sobre la creació

d’una mesa d’àmbit autonòmic per al control del desenvolupament i l’aplicació de la Llei

de Reforma Local 27/2013.

 L’alcalde planteja si algú dels firmants vol passar a defensar la moció presentada per tots i sent
conscients que va ser el regidor Víctor Mansanet qui va plantejar esta moció, que després va ser
signada per dos portaveus més.
 Els regidors David Mogort i Vicent Ribera, també firmants de la moció presentada, manifesten
que per deferència amb el regidor Víctor Mansanet, que ha excusat la seua presència per qüestions de
caràcter personal que l’impedeixen estar present, i per tal que ell puga defensar esta moció, proposen
deixar-la sobre la taula i que es tracte en una propera sessió en la que estiga present el regidor Víctor
Mansanet. 

 Tots els membres presents al ple manifesten la seua conformitat a la proposta realitzada.

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

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:



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84   

«Este  acord  posa  fi  a  la  via  administrativa.  Contra  ell  cap  interposar  recurs  contenciós-
administratiu,  davant  el  Jutjat  del  contenciós-administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos,  o,
potestativament, recurs de reposició davant el  Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors
des l’endemà de la notificació.»

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 21 hores i
10 minuts, del dia 29 d’abril de 2014 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.

Simat de la Valldigna, 29 d'abril de 2014


