
AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA
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PLE  DE  L’AJUNTAMENT Sessió: 1/2011
SESSIÓ   EXTRAORDINÀRIA  

Dia:  2 de Març de 2011
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Agustina Brines Sirerol 

Regidors presents:

Grup PSPV 
Eladi Mainar Cabanes 

David Mogort Alberola

Estefanía Gregori Robledillo

Grup PP
Sebastián Mahiques Morant

Mónica Sancirilo Camarena

Rafael Cabanilles Inza

Antonio Magraner Camarena

Grup BLOC
Vicent Ribera Solanes

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Regidors absents: Cap

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les divuit hores del dia dos de març 

dos mil onze, 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 són els del següent 

ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1.Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2010.

1.2.Aprovació inicial de l’Inventari de camins rurals del terme municipal de Simat de la Valldigna.

1.3.Nomenament de representant en la Comissió especial del Calaix jove en la Mancomunitat de municipis 

de la Safor.

1.4.Donar compte decrets d’alcaldia, des del 312 de 2 de juny fins el 572 de 30 de novembre de 2010.

1.5.Ratificació del Decret 527/2010 de 5 de novembre de 2010. 

1.6.Ratificació del Decret 553/2010 de 19 de novembre de 2010. 

1.7.Ratificació del Decret 059/2011 de 14 de febrer de 2011

1.8.Donar compte dels decrets 595 al 598 de 22 de desembre de 2010,  del 36/2011 de 28 de gener i del 

038/2011 d’1 de febrer de 2011. 

1.9.Acord rectificatiu de l’adjudicació del contracte concessió administrativa de la redacció de projecte 

d’obres, construcció, explotació i conservació de cinc centrals solares fotovoltaiques sites en «c/ Au-

siàs March nº5 i nº7, Avgda. Safor nº37, C/Alzira nº16 i nº12, de Simat de la Valldigna».



1.10. Moció de l’alcaldia sobre reconeixement del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de 

la Mancomunitat de la Safor (PACTSAFOR).

1.11. Mocions de rebuig al tancament de TV3.

1.12. Acceptació, si procedeix, de material d’equipament cultural 2010.

1.13. Aprovació, si procedeix, de conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i el Grup Muntanya 

Valldigna.

1.14. Expedient instruït en virtud d’aprovació del pressupost general per 2011, bases d’execució i relació 

de llocs de treball.

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

3. TORN D’INTERVENCIONS  

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

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1. Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2010.  

Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de 

desembre de 2010.

Obert el torn d’intervencions, el secretari comença pregunta si estan d’acord amb l’acta de la 

sessió del passat 27 de desembre de 2010.

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els assistents 

(4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda aprovar aquesta acta.

1.2. Aprovació inicial de l’Inventari de camins rurals del terme municipal de Simat de la   

Valldigna.

Vista la proposta de la Regidoria de Medi Ambient, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DEL REGIDOR DEL MEDI AMBIENT

Vist l’expedient que està tramitant-se per a l’elaboració de l’Inventari  de Camins Rurals de 

titularitat municipal del terme de Simat de la Valldigna.

Ates que s’ha elaborat una relació de camins de titularitat municipal pels serveis tècnics 

municipals: Esta Regidoria  PROPOSA:

Primer. Aprovar provisionalment l’Inventari de Camins rurals de titularitat municipal que 

inclou la relació dels camins i plànols corresponents que apareix a l’expedient com a Annex I i II

Segon. Exposar i publicar aquest acord íntegre al tauler d’anuncis de l’Entitat i al Butlletí 

Oficial de la Província de Valencia, respectivament, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals 

els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions o al·legacions que creguin 

oportunes.
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Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals 

es  resoldran  amb  caràcter  definitiu.  Si  no  se'n  presentaren,  l'acord  provisional  esdevindrà 

automàticament definitiu.»

Obert el torn d’intervencions, el secretari explica la proposta i el seu procediment per a esde-

vindre en definitiu.

El regidor Víctor Mansanet pregunta si quan s’aprove i estiga tot inventariat, automàtica-

ment la propietat passa a ser municipal o si hi ha un altre tràmit. Diu que no entén bé, com passa a 

ser d’una terra de ningú sense registre,  vol saber quin és el procediment i si s'ha d’enregistrar.

El regidor Joan Serra, li contesta que molts dels camins, sobretot els principals sí que estan 

enregistrats a nom de l’Ajuntament. Queden alguns camins dubtosos, que per diverses circumstàn-

cies, es van asfaltar, altres que no sabien i es dubtava, depenent del criteri, depenent de l’informe, 

podia semblar que era públic o que no era públic. 

Aleshores, el que s’ha fet, ha sigut fer una relació bàsicament dels camins principals i dir: 

tots eixos camins principals són de l’Ajuntament i si algú te alguna cosa a dir o creu que és seu, que 

presente les escriptures. Això es va fer en l’anterior termini, en el que vingueren 5 ó 6 persones do-

nant les explicacions  o justificant eixos camins considerats municipals i que eren privats, aleshores, 

no s’inclouen com camins municipals. Tots els altres sí, inclús algun que presentava dubtes, s’ha 

demostrat si és privat o no. 

Acaba dient que l’Ajuntament tampoc és que vullga tots els camins del poble,  però no vol 

fer una despesa per arreglar uns camins que són particulars, per tant, el que sí que es té ara, és una 

relació de camins principals i una xarxa de camins, que a partir d'ahí, seran de propietat municipal, i 

no passarà el que ha passat alguna vegada, que han vingut els veïns d'un camí que es suposava que 

era públic demanant que l’Ajuntament l’arreglarà, l’Ajuntament l'ha arreglat i després són tot pro-

blemes, aquell que deia que el camí era públic resulta que no tenia part del camí, sinó que era propi-

etat privada del d'enfront. D’aquesta manera s’evitaran eixos problemes, s’arreglaran els camins pú-

blics i els particulars, que se’ls arregle cada el propietari.

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de l’Ajuntament,  amb el  dictamen 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 provisionalment l’Inventari de Camins rurals de titularitat municipal que 

inclou la relació dels camins i plànols corresponents que apareix a l’expedient com a Annex I i II.

Segon. Exposar i publicar aquest acord íntegre al tauler d’anuncis de l’Entitat i al Butlletí 

Oficial de la Província de Valencia, respectivament, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals 

els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions o al·legacions que creguin 

oportunes.

Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals 

es  resoldran  amb  caràcter  definitiu.  Si  no  se'n  presentaren,  l'acord  provisional  esdevindrà 

automàticament definitiu.

1.3. Nomenament de representant en la Comissió especial del Calaix jove en la Mancomu  -  

nitat de municipis de la Safor.
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Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l’escrit de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, en el que s’informa que en la 

sessió celebrada el passat 28 de setembre, es va aprovar la creació del servei de la unitat d’actuació 

“Calaix Jove de la Safor” on també es va aprovar el Reglament regulador del seu funcionament.

Vist  que s’ha de procedir al  nomenament  d’un regidor  i un representant  tècnic d’aquest 

municipi per a que formen part de la Comissió especial del Calaix jove.

Vist  que  segons  l’article  38  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre  pel  que 

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’haurà 

d’efectuar el nomenament de representants de la Corporació en tota mena d’òrgans col·legiats quan 

haja d’estar representada.

Esta Alcaldia PROPOSA:

Primer. Nomenar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per formar part de 

la Comissió del Calaix Jover a: 

Vicente Ribera Solanes.........................................Regidor de Cultura i Joventut

Segon. Donar trasllat d’aquest acord  a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.»

Obert el torn d’intervencions, l'alcaldessa explica  la proposta. 

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de l’Ajuntament,  amb el  dictamen favorable  de  la 

Comissió informativa, per  unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-

ACAIS), acorda:

Primer. Nomenar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per formar part de 

la Comissió del Calaix Jover a: 

Vicente Ribera Solanes.................................................Regidor de Cultura i Joventut

Segon. Donar trasllat d’aquest acord  a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

1.4. Donar compte decrets d’alcaldia, des del 312 de 2 de juny fins el 572 de 30 de novembre de   

2010.

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia, des del 312/2010 de 2 de juny al 572/2010 de 30 de 

novembre de 2010.

El secretari explica que aquestos són els decrets que ja es van donar compte en la comissió 

del 23 de febrer, i ara s’ha de donar compte al plenari.

1.5. Ratificació del Decret 527/2010 de 5 de novembre de 2010.   

Vista la Resolució de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
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«Decreto 527/2010

Simat de la Valldigna, 5 de noviembre de 2010

Vista la memoria descriptiva de las obras no previstas en el proyecto de obra (modificado) 

«Ampliación y rehabilitación de planta baja para el servicio cultural de Biblioteca y supresión 

de barreras arquitectónicas»,  presentada por arquitecto redactor  del proyecto  de fecha 25 de 

octubre de 2010, el importe del cual asciende a la cantidad de 25.889,12  euros y 4.660,04 euros de 

IVA.(Total 30.549,16 €)

Vista la conformidad del contratista a la memoria descriptiva de las obras no previstas en el 

proyecto de obra (modificado)  «Ampliación y rehabilitación de planta baja para el  servicio 

cultural de Biblioteca y supresión de barreras arquitectónicas»,

Considerando la urgencia del expediente y la necesida de dar cumplimento a los plazos del 

Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local.

Visto el articulo 202 y 217 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, del Contratos del Sector 

público.

RESUELVO

PRIMERO:  Aprobar  el  expediente  de  modificación  del  proyecto  de  «Ampliación  y 

rehabilitación de planta baja para el servicio cultural de Biblioteca y supresión de barreras 

arquitectónicas», presentada por arquitecto redactor del proyecto  de fecha 25 de octubre de 2010, 

el  importe del cual asciende a la cantidad de 25.889,12  euros y  4.660,04 euros de IVA.(Total 

30.549,16 €)

SEGUNDO: Aprobar  el  expediente  de  modificación  del  contrato  de  «Ampliación  y 

rehabilitación de planta baja para el servicio cultural de Biblioteca y supresión de barreras 

arquitectónicas», presentada por arquitecto redactor del proyecto  de fecha 25 de octubre de 2010, 

el  importe del cual asciende a la cantidad de 25.889,12  euros y  4.660,04 euros de IVA.(Total 

30.549,16 €)

TERCERO:  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  presente  modoficacio  del  proyecto 

consistente  en  «Ampliación  y  rehabilitación  de  planta  baja  para  el  servicio  cultural  de 

Biblioteca y supresión de barreras arquitectónicas» con cargo a la financiación atribuida por el 

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

CUARTO: Notificar al adjudicatario la presente resolución y que proceda a la ejecución de 

las obras.

QUINTO: Dar cuenta de la presente resolución al pleno en los efectos oportunos.»

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa que aquest decret ja es va donar compte en 

la comissió del 23 de febrer de 2010.

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de l’Ajuntament,  amb el  dictamen favorable  de  la 

Comissió informativa, per  unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-

ACAIS), ratifica aquesta proposta.
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1.6. Ratificació del Decret 553/2010 de 19 de novembre de 2010.   

Vista la Resolució de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.:  553/2010  

Simat de la Valldigna, 19 de novembre de 2010

AGUSTINA BRINES SIREROL, alcaldessa-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. La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, publicà a l’empara de l’Orde 36/2010, 

de 26 d'octubre de 2010, les bases de les ajudes RURALTER-Leader.

2.  L’Agència  Valenciana  de  Foment  i  Garantia  Agrària,  ha  convocat  a  l’empara  de  la 

Resolució de 27 d’octubre de 2010, de la directora de l’Agència, les ajudes RURALTER-Leader, 

tercera ronda de presentació de projectes.

3. Atès que este Ajuntament va aprovar formar part de l’Associació sense ànim de lucre 

RURALTER- Leader Zona 7, en sessió extraodrdinària del Ple de l’Ajuntament, celebrada el dia 17 

de novembre de 2009.

4.  Atès  que  el  termini  de  presentació  de  projectes  finalitza  el  proper  dia  vint-i-dos  de 

novembre de 2010.

5. Els serveis tècnics municipals han confeccionat la memòria valorada de l'obra a executar a 

l’empara de l’Ordre esmentada, anomenada “Recuperació de la Plaça Abadia i la seua connexió 

amb Avda. Font Menor”.

II.  Fonaments:

1. Cal aprovar la memòria valorada de l'obra a executar a l’empara de la Resolució de 27 

d’octubre de 2010, anomenada “Recuperació de la Plaça Abadia i la seua connexió amb Avda. Font 

Menor”, i el pressupost d'execució per contrata del qual que munta a la quantitat de 76.270,67.-€ 

(IVA exclòs).

2. Cal resoldre sobre això.

RESOLC:

Primer. Aprovar la memòria valorada de l'obra a executar a l’empara de la Resolució de 27 

d’octubre de 2010, anomenada “Recuperació de la Plaça Abadia i la seua connexió amb Avda. Font 

Menor”, i el pressupost d'execució per contrata del qual que munta a la quantitat de 76.270,67.-€ 

(IVA exclòs).

A l’expedient constarà exemplar diligenciat de la memòria valorada de l'actuació aprovada.

Segon. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de l’Agència 

Valenciana de Foment i Garantia Agrària, així com a l’Associació RURALTER-Leader Zona 7, una 
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ajuda a l’empara de la Resolució de 27 d’octubre de 2010, destinada a  l’execució dels treballs 
descrits a la memòria valorada aprovada, que compta amb un pressupost d'execució per contrata que 
munta a la quantitat de 76.270,67.-€ (IVA exclòs).

Tercer. Autoritzar l’alcaldessa-president per tot allò que resulte necessari per tal de donar 
compliment al contingut, condicions i requisits establertes a l’Ordre reguladora d’estes ajudes.

Quart. 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, el  secretari explica que aquest decret ja es va donar compte en 
la comissió del 23 de febrer de 2010

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de l’Ajuntament,  amb el  dictamen favorable  de  la 
Comissió informativa, per  unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-
ACAIS), ratifica aquesta proposta.

1.7. Ratificació del Decret 059/2011 de 14 de febrer de 2011  

Vista la Resolució de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 059/2011  
Simat de la Valldigna, 14 de febrer de 2011

JOAN SERRA FOLGUERÀ, alcalde acctal. de la Corporació Local de Simat de la Valldigna 
tot d'acord amb el Decret de l'Alcaldia 053/2011, d'onze de febrer, 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. La Conselleria de  Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ha convocat a l’empara 
de l’Ordre 24/2010, de 29 de desembre, les ajudes gestionades per la Direcció General de Gestió del 
Medi Natural en matèria de prevenció d’incendis forestals, per a l’exercici 2011, concretament, a 
l’Annex es regulen les Ajudes destinades a la realització d’activitats de voluntariat ambiental en 
prevenció d’incendis forestals.

2. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, atesa la rellevància del seu entorn natural, forestal 
i paisatgístic considera adient sol·licitar una ajuda per tal de contribuir a la prevenció i vigilància 
enfront  els  incendis  forestals,  i  garantir  la  conservació  de  la  riquesa  mediambiental  del  nostre 
territori, que va ser greument afectada per l'incendi forestal esdevingut el mes de juliol de 2010.

3. Els serveis tècnics municipals han confeccionat la memòria valorada de les activitats a 
executar  a  l’empara  de  l’Ordre  esmentada,  anomenada  “Voluntariat  ambiental:  Serres  de  la 
Valldigna/2011”.

II.  Fonaments:
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1.  Cal  aprovar  la  memòria  avaluada  de  les  activitats  a  executar  a  l’empara  de  l’Ordre 

24/2010, de 29 de desembre, anomenada “Voluntariat ambiental: Serres de la Valldigna/2011”, i el 

pressupost de la qual que munta a la quantitat de 30.000,00.-€.

2. Cal resoldre sobre això.

RESOLC:

Primer. Aprovar la memòria valorada de les activitats a executar a l’empara de l’Ordre de 

24/2010, de 29 desembre, anomenada “Voluntariat  ambiental:  Serres de la Valldigna/2011”, i el 

pressupost de la qual que munta a la quantitat de 30.000,00.-€.

A l’expedient  constarà  exemplar  diligenciat  pel  secretari  de  la  memòria  avaluada  de 

l’actuació aprovada.

Segon. Sol·licitar  a  la  Conselleria  de  Medi  Ambient,  Aigua,  Urbanisme  i  Habitatge,  a 

l’empara de l’Ordre 24/2010, de 29 de desembre, per la qual es convoquen i s’aproven les bases 

reguladores  de  les  ajudes  gestionades  per  la  Direcció  General  de  Gestió  del  Medi  Natural,  en 

prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2011, una ajuda destinada a la realització d’activitats 

de voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2010, per a executar les 

activitats de “Voluntariat ambiental: Serres de la Valldigna/2010”, amb un pressupost d’execució 

que munta a la quantitat de 30.000,00.-€.

S’assoleix  i  es  manifesta  el  compromís  de  donar  compliment  al  contingut,  condicions  i 

requisits establerts a l’Ordre reguladora d’estes ajudes.

Tercer. Autoritzar el regidor delegat d'Urbanisme i Medi Ambient, tot d'acord amb l'acord 

del Ple d'este Ajuntament de 17 d'abril de 2010 i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 

106,  de 6 de maig  de 2010,  per  tot  allò  que resulte  necessari  per  tal  de donar  compliment  al 

contingut, condicions i requisits establertes a l’Ordre reguladora d’estes ajudes.

Quart. Ratificar la present Resolució al Plenari de la Corporació Local a una pròxima sessió 

que es celebre.

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, el secretari explica que aquest decret, és el que parla de la sub-

venció per al voluntariat ambiental de la Valldigna 2010, per un import de 30.000 euros. 

El regidor Joan Serra, diu que en aquesta memòria ell sap que el PP podria fer moltes coses, 

perquè el que no es pot fer, és encetar un voluntariat ambiental, costejat exclusivament per l’Ajunta-

ment i després la Conselleria que done l'esquena i no vullga saber res. Existeix una extensió de zo-

nes forestals, i de zones agrícoles per a poder salvaguardar tant en el tema d'incendis com en el tema 

de deixalles i restes que s’abandonen per ahí. 

El que no pot ser és no valorar l'esforç que fa la gent que participa en el voluntariat ambien-

tal, durant aquestos anys. Gràcies a ells i a la ràpida detecció de l’incendi que va haver en la pujada 

del Pla de Corrals d’ara fa dos anys,  es va aconseguir extingir ràpidament.
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Sobretot l'any passat mentre estava el voluntariat ambiental, no es va declarar cap incendi, ni 

en pasqua ni a l’estiu, però quina bona sort, després de desaparèixer el voluntariat ambiental, coste-

jat íntegrament per l’Ajuntament, van aparèixer els incendis que van destrossar la major part del 

nostre terme. 

Continua dient al PSOE i al PP,  que els agrairia que  des de las seues posicions, perquè això 

depèn de la Conselleria, que pressionen i que justifiquen i demanen el que s’haja de demanar,  a la 

Diputació i a la Generalitat, que recolzen aquesta proposta  que per a Simat i per a tot el territori és 

vàlida i és important.

El regidor Sebastián Mahiques, diu que el seu partit sempre recolzarà aquelles propostes que 

siguen per al bé del poble, i si fa falta que facen alguna reunió en València i si creuen que poden 

aportar alguna cosa, que estan a la seua disposició, per a acompanyar-los on faça falta, segueix dient 

que si aquestes ajudes s’han de  presentar per escrit, que compten amb el recolzament del Partit 

Popular.

El regidor Joan Serra, li contesta que si que és d'agrair eixa ajuda, perquè des de setembre de 

l'any passat estan esperant el decret de Camps, que concedisquen les ajudes per pal·liar els efectes 

dels incendis. 

L'alcaldessa Agustina Brines, comenta que no és qüestió d'una reunió, sinó de que  facen el 

que van acordar, ja que encara no ho han fet.

El regidor Sebastián Mahiques, respon que estan a la seua disposició per anar a qualsevol 

reunió, o per al que faça falta, que ho han dit des que van començar la  legislatura.

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de l’Ajuntament,  amb el  dictamen favorable  de  la 

Comissió informativa, per  unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-

ACAIS), ratifica este decret.

1.8. Donar compte dels decrets 595 al 598 de 22 de desembre de 2010,  del 36/2011 de 28 de gener i   

del  038/2011 d’1 de febrer de 2011. 

Es dona compte dels decrets d’Alcaldia, des del número 595 fins el 598 de 22 de desembre 

de 2010, del 36 de 28 de gener de 2011 i del 38 d’1 de febrer de 2011.

1.9. Acord rectificatiu de l’adjudicació del contracte concessió administrativa de la redacció de   

projecte d’obres, construcció, explotació i conservació de cinc centrals solares fotovoltai-

ques sites en «c/ Ausiàs March nº5 i nº7, Avgda. Safor nº37, C/Alzira nº16 i nº12, de Simat 

de la Valldigna».

Vista la proposta de la Regidoria de Medi Ambient, que diu: 

«PROPOSTA D’ACORD

Atés  que  en  la  sessió  extraordinària  del  Ple  de  l’Ajuntament  de  Simat  de  la  Valldigna 

celebrada el dia 27 de desembre de 2010  s’adoptà entre altres, el següent acord que es  transcriu a 

la lletra tot seguit:
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«Adjudicació  del  contracte  concessió  administrativa  de  la  redacció  del   projecte  d’obres, 

construcció, explotació i conservació de cinc centrals solares fotovoltaiques sites en “c/ Ausias 

march nº5 nº7, Avda safor nº37, C/Alzira nº16 nº12, de Simat de la Valldigna”.

//...//

El Ple per unanimitat de tots els assistents, acorda:

//...//

“Segon. Notificar el present acord a l’empresa UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS 
per al seu coneixement i als efectes oportuns, requerint-li perquè aporte en el termini de 10 dies 
hàbils següents a la notificació de la adjudicació la documentació justificativa d’haver constituir la 
garantia  definitiva,  per  import  de  1.500,00  €  (5% de  l’import  d’adjudicació  del  contracte),  de 
conformitat  amb  el  que  estableix  el  plec  de  clàusules  econòmiques  administratives,  amb 
l’advertència de que de no complir este requisit per causes imputables a ell mateix, l’Ajuntament no 
elevarà a definitiva la present adjudicació.

//...//»

Atés que el plec de condicions que va servir de base per a la contractació d’esta concessió al  seu 
article 34 diu textualment:

«ARTICLE 34.- GARANTIA DEFINITIVA.-

1. L'adjudicatari provisional està obligat a constituir la garantia definitiva, en un termini de 
quinze dies hàbils des que se li notifique l'adjudicació provisional, per l'import del 5% del cost 
d'execució de la instal·lació, exclòs l'Impost del Valor Afegit, de conformitat amb el que estableixen 
els articles 83 i següents de la LCSP i normes que la desenrotllen.»

Vist la qual cosa és pel que es proposa:

Primer. Rectificar l’acord adoptat en el segon  apartat del punt. 1.4 del ple del dia 27 de 
desembre de 2010, que quedarà redactat de la següent forma:

«Segon: Notificar el present acord a l’empresa UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS per  
al seu coneixement i als efectes oportuns, requerint-li perquè aporte en el termini de 10 dies hàbils  
següents  a  la  notificació  de  la  adjudicació  la  documentació  justificativa  d’haver  constituir  la  
garantia  definitiva,  per  import  de 21.500,00 €  corresponent  al  5% del  cost  d’execució de  la  
instal·lació, exclòs l’IVA, de conformitat amb el que estableix el plec de clàusules econòmiques  
administratives, amb l’advertència de que de no complir este requisit per causes imputables a ell  
mateix, l’Ajuntament no elevarà a definitiva la present adjudicació.»

Segon. Comunicar el present acord als interessats i que conste en el expedient.

Obert el torn d’intervencions, el secretari explica la proposta.

El regidor Víctor Mansanet, pregunta quan està previst que comencen eixes obres.
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El regidor Joan Serra, li contesta que estan esperant a que  passe el dia de la Valldigna, que 

ja estan les plaques adquirides,  que el  passat  dimecres  van signar el contracte  amb la Unió de 

Llauradors, però que no sap exactament la data d’inici.

El regidor Víctor Mansanet, pregunta si han tingut en compte l’estat dels sostres on van a 

instal·lar-se les plaques.

El regidor Joan Serra, li respon que hi han diversos sostres en mal estat, ells saben com està 

el tema, que  al conveni ja ho diu, si hi ha alguna gotera o passa alguna cosa, existeix un aval per a 

poder  suplir-ho  i  per  a  poder  millorar-ho.  Les  actuals  goteres,  encara  estan  esperant  a  que  la 

Conselleria  les  arregle,  però en  aquest  contracte,  com sí  que  s’ha tingut  en  compte,  sí  que ho 

aconseguiran.

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  amb el  dictamen favorable  de  la 

Comissió informativa, per  unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-

ACAIS), acorda:

Primer. Rectificar l’acord adoptat en el segon  apartat del punt. 1.4 del ple del dia 27 de 

desembre de 2010, que quedarà redactat de la següent forma:

«Segon: Notificar el present acord a l’empresa UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS per  
al seu coneixement i als efectes oportuns, requerint-li perquè aporte en el termini de 10 dies hàbils  
següents  a  la  notificació  de  la  adjudicació  la  documentació  justificativa  d’haver  constituir  la  
garantia  definitiva,  per  import  de 21.500,00 €  corresponent  al  5% del  cost  d’execució de la  
instal·lació, exclòs l’IVA, de conformitat amb el que estableix el plec de clàusules econòmiques  
administratives, amb l’advertència de que de no complir este requisit per causes imputables a ell  
mateix, l’Ajuntament no elevarà a definitiva la present adjudicació.»

Segon. Comunicar el present acord als interessats i que conste en el expedient.

1.10.Moció de l’alcaldia sobre reconeixement del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocu  -  

pació de la Mancomunitat de la Safor (PACTSAFOR).

Vista la moció de l’alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Agustina Brines Sirerol, Alcaldessa-Presidenta de   l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,   
presenta al Plenari de l’Ajuntament la següent

MOCIÓ

Davant la situació de elevats nivells de desocupació en la Comunitat Valenciana, producte 

de la crisi  generalitzada i  que afecten també als pobles i  ciutats de la Comarca de la  Safor,  la 

Mancomunitat  de  municipis  de  la  Safor,  els  Ajuntaments  de  Gandia,  Oliva  i  Tavernes  de  la 

Valldigna, els sindicats CC.OO i UGT i la Federació d’Associacions d’empresaris de la Safor  han 

impulsat  la  creació  d’un  Pacte  territorial  per  l’ocupació  (PACTSAFOR),  que  servirà  com 

instrument per a la diagnosi conjunta i la coordinació de polítiques d’ocupació en l’escala comarcal.

Aquest  Pacte  té  per  objecte  contribuir  a  la  creació  de  llocs  de  treball  de  qualitat  en  la 

Comarca  de  la  Safor,  afavorint  una  estratègia  de  dimensió  comarcal  participada  tant  per  les 

administracions locals com pels agents socials i empresarials de la Comarca.
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En data de 21 d’octubre de 2010, es va constituir formalment el Consorci Gestor del pacte 
territorial per l’ocupació de la Comarca de la Safor, constituint el Consell Rector  i atorgant, en el 
primer període bianual, la Presidència i Vicepresidència del Consell Rector a la Mancomunitat de 
Municipis, en la figura del seu President i Vicepresident.

També  en  sessió  constitutiva  de  21  d’octubre  de  2010,  es  va  constituir  la  Comissió 
Permanent  de Direcció,  atorgant,  en el  seu primer  període bianual,  la  Presidència  a  FAES i  la 
Vicepresidència als sindicats UGT-PV i CCOO-PV de forma rotatòria.

Concretament  al  nostre  poble,  ja  es  va  realitzar  aquesta  experiència  amb resultats  molt 
positius  a  l’estiu de  2009 anomenat  PLA DE SOLIDARITAT.  És per  això que ara  ens  volem 
adherir a aquest pacte esperant poder ajudar a portar un poc millor la situació de manca de recursos 
a algunes i alguns conciutadans més necessitats i, demanen a la Conselleria d’Hisenda que valore 
l’esforç  realitzat  per  les  administracions  locals  i  subvencionem aquesta  actuació.  El  dret  al  un 
treball digne és un dret fonamental que comporta l’estat  de benestar que volem mantenir al nostre 
poble.

En aquest sentit, es formula la següent 

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.-  Reconèixer  el  Consorci  Gestor  del  Pacte  Territorial  per  l’Ocupació  de  la 
comarca de la Safor com un instrument adequat per a la reflexió de les oportunitats i problemàtiques 
del mercat de treball de la Comarca de la Safor, així com per a la coordinació de les polítiques 
d’ocupació en l’escala comarcal. 

SEGON.-  Reafirmar  l’acord adoptat  pel Plenari  de la  Mancomunitat  de Municipis de la 
Safor,  en  sessió  celebrada  el  dia  3  de  novembre  de  2009,  aprovant  la  incorporació  de  la 
Mancomunitat al Consorci, així com els seus estatuts.

TERCER.- Remetre aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.»

El secretari explica la proposta.. 

L'alcaldessa explica la necessitat d’aprovar aquesta moció. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra diu que en la comissió del govern de la 
comunitat, és va concretar,  que el tindre un conveni comú i conjunt de tots els municipis de la 
Safor,  era una mesura de força i  de pressió per  a poder  presentar  davant  la Generalitat,  el que 
després poguera, amb els seus pressupostos, suplir la despesa que els ajuntaments podien reflectir 
en el seus pressupostos i per tant, en la despesa d'eixe pla de solidaritat. Tenen més força 31 pobles 
que 1 individualment, es considera per tant, una mesura molt important.

El regidor Víctor Mansanet, diu que voldria saber quin és el criteri que ha seguit l'equip de 
govern per a fixar concretament eixa xifra de 20.000 euros.

L'alcaldessa Agustina Brines, respon que el criteri ha sigut retallar al màxim el pressupost en 
despeses corrents (festes i altres). Diu que esta experiència ja es va fer en 2009, i el van anomenar 
Pla de Solidaritat, en eixe moment hi havien més diners i ara han fet el possible per a traure tots els 
diners que han pogut i donar la màxima quantitat possible, diu que hi han pobles que no han pogut 

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

donar res en absolut i no poden fer cap tipus de pacte, a través dels tècnics d'Assistència Social i de 
l’AODL, s’ha baremat i s’han posat uns criteris.

El  regidor  Víctor  Mansanet,  vol  saber  si  els  criteris  que  van acordar,  han establert  una 
quantitat per treballador,  pregunta que els criteris que van dir en la reunió del pacte, alguna vegada 
s'ha parlat o hi ha constància de que hi ha una quantitat per treballador? D'acord amb els criteris de 
cada poble hi ha un mínim per a cada treballador, i en això es basa la xifra?

L'alcaldessa li respon que en els pobles grans és va dir de posar 12,5 euros per habitant, 
aquest pacte, evidentment el va impulsar Gandia, Oliva i Tavernes que son els pobles grans, però 
després el que es va parlar en la comissió de govern i que després es va transmetre a l'assemblea, 
era que cada poble fera el que poguera, aleshores el que sí que es va dir,  és que s’hauria de seguir 
per al criteri de sou, el del Salari Mínim Interprofessional incrementat en un 1,20%, això vol dir que 
s’està parlant de més de 700 euros de sou mensuals.  Ni en este poble ni en molts altres es pot 
aplicar la quantitat per habitant, per tant, el que s’ha fet, és arreplegar el màxim per a donar feina a 
molta gent del poble, conforme isca la selecció i la crida de personal és repartirà entre el màxim de 
treballadors possible.

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  amb el  dictamen favorable  de  la 
Comissió informativa, per  unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-
ACAIS), acorda aprovar la moció abans transcrita.

1.11. Mocions de rebuig al tancament de TV3.  

Vista la moció conjunta que presenten el Bloc Nacionalista Valencià, ERPV i EUPV-Arc 
Iris, i que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PSOE-PSPV, 
BLOC NACINALISTA VALENCIÀ, ESQUERRA REPUBLICANA, I ESQUERRA 

UNIDA-ARC IRIS

FETS

Durant  més  de  vint  anys,  ACCIÓ  CULTURAL DEL  PAÍS  VALENCIÀ  (ACPV)  ha  garantit 
l’arribada  de  les  emissions  de  TV3  al  País  Valencià.  En  els  últims  anys,  però,  la  Generalitat 
valenciana  ha  incoat  diversos  expedients  sancionadors  contra  aquesta  entitat  per  gestionar  els 
centres emissors a través dels quals es podia veure la televisió pública de Catalunya pràcticament a 
totes les comarques valencianes. L’acció presa pel Govern valencià fa que ACPV s’enfronte a una 
ordre  administrativa  de  cessament  de  les  emissions  i  a  diverses  sancions  econòmiques.  Per  a 
nosaltres, el tancament de TV3 per part del Govern que presideix Francisco Camps representa un 
atac a la llibertat d’expressió, a la lliure circulació de productes culturals i a la llengua catalana, i 
entrebanca la creació d’un autèntic espai comunicatiu en la nostra llengua.

El govern de l’Estat espanyol no ha tramitat la iniciativa legislativa popular (ILP) Televisió Sense 
Fronteres,  a la qual  han donat suport  més de 600.000 signatures,  amb la finalitat  de redactar  i 
aprovar una proposició de llei que faça possible la  continuïtat  de les emissions de TV3 al País 
Valencià.  Aquesta  iniciativa,  també  d’ACPV,  pretén  assegurar  la  recepció  de  canals  entre  els 
territoris  que  comparteixen  la  mateixa  llengua.  Tanmateix,  d’ençà  la  presentació  de  la  ILP,  el 
Govern valencià ha començat una persecució econòmica amb la imposició de dues multes per un 
total de 600.000 euros contra ACPV, i la modificació de la llei, que li permet posar multes de 60.000 
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euros cada quinze dies.  Davant aquesta situació insostenible,  Acció Cultural  s’ha vist  forçada a 

tancar els repetidors de TV3. 

Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana format 

pel Partit Popular i encapçalat pel seu president  Francisco Camps, aquests han aconseguit el seu 

objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions 

de TV3 en aquest territori. 

Amb aquesta censura que ens vol imposar la Generalitat Valenciana estem patint uns episodis mai 

vistos a l’Europa sense fronteres del segle XXI i que ens transporten a èpoques passades, impròpies 

d’una  societat  desenvolupada,  amb  valors  democràtics,  que  aquestes  institucions  haurien  de 

defendre.

Però, tot açò, quatre anys després de les primeres mobilitzacions, no ha servit per acontentar l’afany 

del  PP  per  tancar  els  repetidors  de  TV3  i  imposar-li  a  ACPV sancions  per  un  valor  total  de 

726.943’90 €. 

ACORDS

1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià sobre Acció 

Cultural del País Valencià.

2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són una mostra de 

normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la 

llengua.

3. Instar  a la Generalitat Valenciana a que permetisca rependre les emissions dels repetidors de 

TV3 que Acció Cultural té instal·lats al País Valencià en mostra de la llibertat d’informació i 

democràcia.

4. Sol·licitar al Govern Valencia que negociï amb el Català un acord immediat per a la reciprocitat 

de les emissions.

5. Condemnar que mentre les emissions de TV3 no s’han permès al País Valencià, hi ha centenars 

de canals televisius que emeten de manera il·legal i, en canvi, no es tanquen, la qual cosa de-

mostra la persecució política que pateix ACPV i alhora l’atac perpetrat contra la llengua i la 

identitat cultural del nostre país.

6. Condemnar la irresponsabilitat de la Generalitat Valenciana en aplicar unes mesures que perju-

diquen seriosament el sector audiovisual valencià i afecten nombrosos treballadors i treballado-

res d’aquest sector, la majoria dels quals poden perdre el seu treball.

7. Finalment,  s’acorda  transmetre  aquests  acords  al  President  de  la  Generalitat  Valenciana,  al 

president del Govern espanyol, a la Comissió Europea, a la Mesa i els representants del poble 

valencià en les Corts valencianes (PP, PSOE, Compromís i EUPV), a la Mesa i els grups parla-

mentaris del Congrés dels Diputats, a Acció Cultural del País Valencià i a la Plantaforma Sense 

Senyal»

Obert el torn d’intervencions, l'alcaldessa explica que com sabem s’està patint el tancament 

de TV3 que s’ha imposat a la força, en l’Ajuntament s'havien plantejat 3 mocions diferents i ara les 

hem unificat. 
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El regidor Eladi Mainar llig la moció conjunta. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet, diu que ha sigut una cosa feta a 

consciencia,  perquè fa 20 anys o més, que està emetent TV3 i que s’està rebent normalment el 

senyal i ara estan avesats a una que al cap i a la fi el que està fent és promocionar la nostra llengua, 

en la seva varietat oriental o en alguns programes la seva varietat occidental, on els programes que 

s'han emés són de moltíssima qualitat, sobretot els programes infantils.  També vol recordar que ha 

treballat gent de la Valldigna en un programa infantil del Club Súper 3, això és un altre signe de la 

transversalitat  idiomàtica d'una mateixa llengua en  un espai determinat dels països catalans.  Per 

altra part, vol manifestar  el tall que es fa a la llibertat d'expressió en una època en que realment 

hauria de ser tot el contrari,  els espais informatius com són oberts,  estan els satèl·lits, estan les 

televisions,  donen  obertura  i  camp  per  a  que  es  puga  vore  tot,  una  altra  cosa  es  que  hi  haja 

sobreinformació  però la gent és lliure i pot prémer el botó que vulga per a vore l’emissora que li 

agrade més. 

També hi ha una altra cosa que és l’assetjament que va estar patint Acció Cultural en els 

últims anys no només ha sigut en el plànol televisiu sinó també en base a les subvencions del seu 

mitjà informatiu més important i més vell que és la revista «El temps», simplement vol dir que el 

seu grup estarà en totes les manifestacions, actes, plataformes en defensa de la llibertat d'expressió i 

també en defensa de la readmissió d’emissions de Canal 9, encara que en siguen 4 ells estaran en 

totes les concentracions.

El regidor Sebastián Mahiques, diu que hi ha una cosa principal, que tot açò és també per 

una  qüestió  tècnica  i  no  s'ha  comentat,  ell  creu  que  tant  el  Consell,  el  PP  de  la  Comunitat 

Valenciana com el PP de Simat, tots volen que hi haja una reciprocitat entre les dues emissores com 

són TV3 i Canal 9. Volen que es veja Canal 9 en Catalunya i volen que es veja TV3 a tota la 

Comunitat Valenciana. Actualment te entès, des del partit li diuen que s'estan fent unes gestions 

molt importants de la Generalitat Valenciana amb la Generalitat de Catalunya per a que açò es puga 

dur a terme, i l'única qüestió que fa que açò no puga ser, és la qüestió tècnica, que es necessita un 

multiplex, que els que son entesos en la matèria sabran que és, per a que és puga veure tant la 

cadena TV3 en la Comunitat Valenciana com Canal 9 a Catalunya, per tant ell creu que aquesta 

moció no té sentit, creu que en un futur, i li agradaria que fora un futur molt immediat, es poguera 

transmetre tant la TV3 a la Comunitat Valenciana com Canal 9 a Catalunya,  per tant considera que 

aquesta moció no s’hauria de portar endavant, per tant, no van a votar-la, sinó a abstenir-se.

El regidor Joan Serra diu que volia esperar-se a la votació per si anaven a votar a favor, però 

ja que no van a fer-ho vol dir alguna cosa. Diu que per una part pot ser que tinguen una mica de raó 

i ací estan- es dirigeix altra vegada als grans grups, o majoritaris- perquè han sigut més votats, els 

qui impedeixen sistemàticament que la llengua dels valencians siga escoltada per les televisions que 

varen tindre, i d'alguna manera, eixa televisió TV3, que és sentida com una televisió pròpia per 

molts valencians perquè emet en llengua pròpia dels valencians, és d'alguna manera un atemptat de 

signe autoritari contra la informació i la llibertat d'expressió i, sobre tot, contra la llengua i cultura 

dels països Catalans. Opina que si és una emissora en llengua castellana benvinguda siga, però no hi 

ha dret que en Alzira es puga veure «Alta Esfera» i en Gandia no es puga vore TV3. 

Creu que «Camps» utilitza la seva mesura de tancament de TV3 per a distraure l'atenció dels 

seus  múltiples  problemes  judicials,  i  això  li  dona  també,  un  rendiment  en  el  tema  de  la 

catalanofòbia, molt important i ho aplica, però això no és prou. També vol recalcar que no només 

s’impulsa des d’ací València, sinó que també ho reforça el Partit Socialista a Madrid, ja què el 

senyor «Jáuregui» ha impedit i bloquejat en el Congrés una iniciativa popular sobre aquesta qüestió. 
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Ridau en canvi, ho ha demanat en el Congrés, dient-li-ho a la cara, que per vergonya i per dignitat 

faça alguna cosa.

Vol  dir  també  que  està  d'acord  amb  el  que  ha  dit Sebastián  dels  multiplecs,  que  és  una 

qüestió que s’ha de solucionar, i també s’ha de perseguir els repetidors que emeten de forma il·legal 

però a tots, què s'impedisca veure unes cadenes ací al País Valencià en detriment de programacions 

molt superiors a la “basura” que tenim com la nostra cadena, que aquesta sí que està promocionada 

pel Partit Popular. 

Creu que haurien fer una reflexió sobre la llibertat d’expressió i d’eixa forma, aconseguir un 

ventall més ampli que oferisca poder veure qualsevol emissora de televisió i d’eixa forma enriquir-

se  més,  tindre  la  possibilitat  de  vore  altres  emissores  i  no  sols  veure  o  permetre  emetre  la 

“telebasura” que és el que hi ha actualment. Per finalitzar diu que s’ha de reflexionar ja que encara 

estan a temps de dir que sí.

El  regidor  Eladi  Mainar,  diu  que  ell  creu  que  l'argumentació  que  ha  donat  el  PP   és 

l'argumentació que els envien els propis partits, que creu que haurien buscar argumentacions més 

arrelades al que veuen. Aquest plantejament és fals. Estan d’acord en que hi haja multiplecs però el 

que no s'ha de fer és que el que ja està fet, es tanque. Que eixes actuacions són de temps de Franco, 

es a dir, ací hi ha una inversió feta d'uns repetidors que no molesten a ningú i que es tanquen.

Continua dient que tots estan a favor dels multiplecs, però no entén per què s'ha de tancar el 

que ja hi ha. Això es feia en temps de Franco quan van tancar «El diario de Madrid» bombardejant-

lo, i d’altres, però ací, s’està parlant d’un govern elegit per la majoria absoluta dels ciutadans, que 

ha guanyat moltes eleccions, i que està fent argumentacions falses.

El regidor Sebastián Mahiques respon que el que ha fet el Consell no és tancar TV3, el que 

ha fet és tancar els repetidors perquè eren il·legals, diu que no ha sancionat sols a Acció Cultural, 

sinó que ha sancionat a 15 emissores més que aquest expedient sancionador es va iniciar en 2007. 

Diu que està clar que tots volen que es veja TV3, però hi han unes normes que s’han  d'adoptar. 

El regidor Joan Serra li respon a Sebastián que l'exemple el té en totes les notificacions i tot 

el que li han enviat  per correu des del Govern Valencià que tant estimen, que s’ha fet en castellà, 

que si tingueren una poc de dignitat, ho enviarien en valencià per a potenciar la llengua, però ho 

envien  en castellà,  no volen  saber  res  del  valencià,  no  volen  que  les  persones  siguen  cultes  en 

valencià, volen que el valencià siga per al carrer, com de tercera categoria, i això és indigne, però 

és  el  que  fan.  Si  la  Diputació  tinguera  una  miqueta  de  dignitat  exigirien,  ja  que  ací  som  tots 

valenciano-parlants, tant els del PSOE, d’Esquerra, del Bloc, o d’Esquerra Unida, exigirien la nostra 

llengua, ja que és des de petits que s’ha anat aprenent, poc a poc, i això de menysprear la llengua, 

qui perd els orígens perd la dignitat i la identitat, i per tant el que s’ha de defendre el que és nostre i 

proper, primer s’ha de canviar Canal 9 i després tot el que siga del voltant,  amb programacions de 

molta més qualitat, que ajude a aprendre i a conèixer.

L'alcaldessa Agustina Brines, diu abans de tot, ha de defendre Canal 9, ja que té a grans 

professionals que no els deixen fer la seva feina com cal. Diu que els  multiplecs ja estan però que 

no els volen gastar. Deixa forma, pressionen al govern central per a que facen un altre multiplec i 

així  poder  tindre  més  senyal,  i  poder  fer  més  cadenes  il·legals.  En  quant  al  que  s'ha  dit  de  la 

il·legalitat, diu que s’aconseguiran el llistat de les cadenes il·legals que hi han a València, quines 

son les que s'han tancat i quins són els expedients sancionadors que s’han obert. 
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Per altra part, és un complet atac a la llibertat d'expressió i  lingüística com s'ha dit ací, 

aleshores tots haurien d'alçar la veu, a açò i a moltes altres coses, que evidentment es necessita una 

reciprocitat que demostre el que es vol, González Pons no s'ha volgut asseure perquè creu que no és 

un tema tant important, aleshores s'hauran d'asseure però quan porten la denúncia europea. Ací ja 

s'han fet denúncies, ja hi han sentències sobre els tancaments. Per acabar diu que creu que aquesta 

moció s'ha de recolzar al màxim i que si de veritat volen defendre la llengua i volen que es veja 

TV3 que  recolzen aquesta moció.

El regidor Sebastián Mahiques, diu que el que ha dit de González Pons no ho sabia, però no 

creu que siga veritat.

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  amb el  dictamen favorable  de  la 

Comissió  informativa,  per  7  vots  a  favor  (3  PSOE,  2  Bloc,  1  ERPV i  1  EU-ACAIS)  i 4 

abstencions (PP), acorda aprovar la moció abans transcrita.

1.12. Acceptació, si procedeix, de material d’equipament cultural 2010.  

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Atès que es dóna compte de l’escrit del Servei d’Assistència i recursos Culturals (SARCV) 

de  la  Diputació  de  Valencia,  25  de  gener   de  2011,  pel  qual  es  remet  acta  de  recepció  de 

subministrament  de  material  d’equipament   cultural  que  dins  del  programa  Equipament  per  a 

Centres  Culturals  2004/2007  s’ha  adjudicat  una  sèrie  de  material,  que  desprès  es  dirà,  a  este 

ajuntament i que segons la Llei General de Subvencions 28/2003, article 13 i l’acord plenari de 

28/2/2006, és condició imprescindible que l’Ajuntament beneficiari estiga al corrent del pagament 

de les seus obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Atès que per a perfeccionar la donació cal l’acceptació d’este ajuntament.

Es proposa:

Primer. Acceptar el material que dins el programa de material d’equipament per a centres 

culturals s’ha adjudicat a este ajuntament per a l’any 2010, i que és el següent:
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Segon. Donar compte del present acord al SARC,  C/ Corona 36 -46003 València. 

Tercer.  Facultar  l'Alcaldia  per  a  signar  tots  el  documents  i  realitzar  tots  els  tràmits  que 

siguen necessaris per a portar a terme el present acord.»

Obert  el  torn d’intervencions,  el secretari  explica  que a  través  del Servici d'Assistència  i 

Recursos  Culturals  (SARC)  de  la  Diputació  de  València,  s'ha  fet  un  acta  remetent  una  sèrie  de 

material  de  caràcter  cultural  a  l’Ajuntament  de  Simat,  valorat  en  5.151,95  euros.  El  material 

relacionat, es troba ja a la Casa de la Cultura, i aleshores el que s’ha que fer és acceptar el material 

per l’Ajuntament en ple, acceptant el material i facultant a l'alcadia per a signar els documents que 

facen falta i donar compte del present acord al SARC.

L'alcaldessa diu que aquest any el que s’ha rebut és tot l'equip de megafonia, taula de so, un 

reproductor de TDT, un DVD, una barra d’il·luminació. Tot s’ha d’instal·lar al saló d'actes de la 

Casa de la Cultura.

Finalitzades  les  intervencions,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  amb  el  dictamen  favorable  de  la 

Comissió informativa, per  unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-

ACAIS), acorda aprovar la proposta abans transcrita.

1.13. Aprovació, si procedeix, de conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i el Grup   

Muntanya Valldigna.

Vist el conveni entre aquest ajuntament i el Grup Muntanya Valldigna, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«CONVENI  ENTRE  L’AJUNTAMENT DE  SIMAT DE  LA  VALLDIGNA  I  EL  GRUP 
MUNTANYA VALLDIGNA, PER A LA DOTACIÓ DE SUBVENCIÓ A ESTA ÚLTIMA 
PER LA COL·LABORACIÓ, REALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT  D'ACTIVITATS 
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A L'AIRE LLIURE, D'AVENTURA, DE FOMENT DEL RESPECTE AL MEDI AMBIENT 
I DINAMITZACIÓ TURÍSTICA EN EL ÀMBIT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.

A Simat de la Valldigna, 12 de  gener de 2011, compareixen

D'una  banda,  el  Sr.  Joan  Serra  i  Folguerà,  Regidor-Delegat  de  Medi  Ambient  i  David 

Mogort Alberola, Regidor de Turisme de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, amb adreça a la 

Plaça de la Constitució, 1, CIF número P4623300C.

I d’una altra, el Sr. Juan Vte. Vercher i Gadea, amb DNI núm. 73.911.589-D,  en nom i 

representació de l’entitat sense ànim de lucre denominada GRUP MUNTANYA VALLDIGNA, 

(d'ara  endavant  “GMV”)  amb  domicili  social  en  Tavernes  de  la  Valldigna,  carrer  de  Gabriel 

Hernández núm. 52-2, amb CIF.- G-97.883.458

Ambdues entitats porten a efecte aquest Conveni d'acord amb els següents:

ANTECEDENTS

A. Atesa la necessitat d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 

subvencions en l’àmbit  del  territori  de  Simat  de la  Valldigna,  tendint  a  definir  uns objectius  i 

garantir  a  les entitats  i  associacions en igualtat  de condicions l’accés  a  estes  prestacions per  a 

serveis i activitats que complementen o suplisquen els atribuïts a la competència local.

B. Esta administració local és conscient de la importància que tenen les subvencions com a 

estímuls positius als administrats perquè col·laboren en el compliment de determinats fins fixats 

prèviament en atenció a l’interès general, així com el mitjà de direcció econòmica que done suport 

financer a entitats o associacions, per a foment d’activitats d’utilitat pública, interès social o veïnal 

o consecució d'un fi públic, en què esta corporació està rigorosament compromesa a donar suport i 

prestar l’ajuda necessària.

C. L’article 9.3 de la nostra Constitució disposa que correspon als poders públics promoure 

les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s’integra siguen reals i 

efectives;  remoure  els  obstacles  que  impedisquen  o  dificulten  la  seua  plenitud  i  facilitar  la 

participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

D. En l’àmbit local l’article 25 la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del 

Règim Local, preveu que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per a la gestió dels seus interessos 

i en l’àmbit de les seues competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar tots els serveis 

públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. En eixa 

línia,  l’article  72  del  mateix  text  legal  estableix  que  les  corporacions  locals  afavoreixen  el 

desenvolupament  de  les  associacions  per  a  la  defensa  dels interessos generals  o sectorials dels 

veïns. Així mateix, es preveu l’atorgament d’ajudes econòmiques per a la realització de les seues 

activitats.

E. Es  té  en  compte  el  que  disposa  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 

Subvencions,  que  regula  el  règim  jurídic  general  de  les  subvencions  atorgables  per  les 

administracions públiques (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003).

F.  L’article  2 de la Llei  38/2003 defineix el  concepte  de subvenció com tota disposició 

dinerària  realitzada  per  qualssevol  dels  subjectes  previst  en  l’article  3  d’esta  Llei,  a  favor  de 

persones públiques o privades, i que complisca els següents requisits:
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a) Que l’entrega es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que l’entrega estiga subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un 

projecte,  la  realització  d’una  activitat,  l’adopció  d’un  comportament  singular,  ja 

realitzats  o  per  desenvolupar,  o  la  concurrència  d'una  situació.  El  beneficiari  ha  de 

complir les obligacions materials i formals que s'hi hagen establit.

c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d'una 

activitat d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública.

G.  L'article  3  estableix  l'àmbit  d'aplicació  subjectiu,  i  assenyala  que  s'entén  per 

administracions públiques:

a) L'Administració General de l'Estat.

b) Les entitats que integren l'Administració Local.

c) L'Administració de les Comunitats Autònomes.

H. L'article 22.2.a) de l'esmentada Llei estableix que podran concedir-se de forma directa les 

subvencions següents:

a) Les previstes nominativament en els pressuposts generals de l'Estat, de les comunitats 

autònomes o de les  entitats locals,  en els  termes arreplegats  en els  convenis  i  en la 

normativa reguladora d'estes subvencions.

I. Per la seua banda, l'article 28.1 estableix que la resolució de concessió i, si és procedent, 

els  convenis  a  través  dels quals es  canalitzen estes  subvencions,  establiran les  condicions i  els 

compromisos aplicables de conformitat amb què disposa esta Llei.

Els  convenis  seran  l'instrument  habitual  per  a  canalitzar  les  subvencions  previstes 

nominativament en els pressupostos generals de l'Estat o en els de les corporacions locals, sense 

perjuí d'allò que establisca la seua normativa reguladora sobre això.

J. Finalment, s'ha d'assenyalar que la disposició addicional catorzena de la mencionada Llei 

disposa que els procediments regulats en esta Llei s'adaptaran reglamentàriament a les condicions 

d'organització i funcionament de les corporacions locals.

La  competència  per  a  exercir  el  control  financer  de  les  subvencions  concedides  per  les 

corporacions locals i els organismes públics que en depenen correspondrà als òrgans o funcionaris 

que  tinguen  atribuït  el  control  financer  de  la  gestió  econòmica  d'eixes  corporacions,  a  què  es 

refereixen els articles 194 i següents de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,  reguladora de les 

Hisendes Locals.

El que estableix el  títol III  d'esta Llei  sobre l'objecte del control financer,  l'obligació de 

col·laboració dels beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l'objecte de 

la subvenció o justificació,  així com les facultats  i deures del personal controlador, s'aplicarà al 

control financer de les subvencions de les administracions locals.

K. El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora  de  les  Hisendes  Locals  (TRLRHL),  deroga  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals. Els articles 214 i següents del TRLRHL es refereixen al control 

financer de la gestió econòmica de les corporacions locals.
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En vista dels antecedents exposats, ambdues parts acorden subscriure este Conveni d’acord 

amb les següents

CLÀUSULES

Clàusula 1a. Activitats objecte de subvenció.

L’objecte d'este Conveni és concedir una ajuda econòmica per a l’organització, realització i 

desenvolupament  d’activitats a l’aire lliure, d’aventura, de foment del respecte al medi ambient a 

l’àmbit de Simat de la Valldigna, que a continuació es detallen:

- Col·laborar en l’Ajuntament en l’organització d’activitats per a conèixer les muntanyes i 

les seues sendes.

- Col·laborar en l’Ajuntament en el manteniment de les senyals de tota la xarxa de senders 

del terme.

- Posar a disposició de l’Ajuntament, tota la informació i el material tant fotogràfic com 

informatiu o divulgatiu per fer fullets turístics.

- Col·laborar  amb  l’Ajuntament  en  l’organització  d’activitats  a  l’aire  lliure   que 

organitzen. 

- Col·laborar en les activitats en el dia del Medi Ambient, que organitze l’Ajuntament.

- Col·laborar en les d’activitats en el Dia de l’arbre, que organitzen l’Ajuntament.

- Col·laboració en la creació i desenvolupament de guies turístiques.

- Col·laborar en l’execució de projectes sobre les rutes turístiques.

- Organització d’activitats de muntanya.

- Col·laboració amb el Voluntariat Mediambiental de Prevenció d’Incendis Forestals.

- Col·laboració  en  la  tramitació  d’un  Càmping  Municipal  en  la  zona  recreativa  de 

l’Escoleta del Pla de Corrals. 

Igualment,  atesa  l’ajuda  econòmica  que  rep  l’entitat  beneficiària,  esta  es  compromet  a 

realitzar tota la seua producció documental en valencià, per a la qual cosa l’Ajuntament de Simat de 

la Valldigna, donarà el suport tècnic adequat.

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna assumirà la publicitat dels mencionats actes, prèvia 

comunicació  per  escrit  dels  organitzadors  amb  suficient  antelació.  La  publicitat  d’aquestes 

activitats, programes, fullets, cartells, etc., inclouran necessàriament el logotip de l’Ajuntament de 

Simat de la Valldigna com a patrocinador.

Clàusula 2a. Import de la subvenció

1. L’ajuda econòmica que es concedeix al beneficiari de la subvenció ascendeix a un import 

de 3.000 €, els quals es consignen  en la partida pressupostària de Medi Ambient “Conveni Grup 

Muntanya Valldigna” del  vigent  Pressupost general per a l'exercici 2011.

2. L’entitat subvencionada haurà d'haver justificat suficientment, abans del cobrament de la 

subvenció, l'import de les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat, si és el cas.

3. L'import  de la  subvenció objecte d'este  conveni no podrà ser mai de tal quantia que, 

aïlladament  o  en  concurrència  amb  subvencions  o  ajudes  d’altres  administracions  públiques  o 

d’altres  ens públics o privats, nacionals o internacionals,  supere el cost de l’activitat que ha de 

desenvolupar el beneficiari.
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Clàusula 3a. Obligacions del beneficiari (article 14 de la Llei 38/2003)

1. El beneficiari de la subvenció, que haurà de trobar-se en situació que legitima la concessió 

i complir els requisits i les condicions que comporta la concessió de l’ajuda, estarà obligat a:

a) Fer l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, en els termes i terminis previstos i 

establerts per a cada programa, obra, projecte, servei o activitat.

b) Acreditar  davant l’Ajuntament la realització de l’activitat  o el programa objecte de la 

subvenció, així com el compliment dels requisits i les condicions exigits per a la concessió o 

gaudi de les subvencions.

c)  Sotmetre’s  i  facilitar  les  comprovacions,  que  efectuarà  l’Ajuntament,  encaminades  a 

garantir la correcta realització de l’actuació subvencionada.

d)  Sotmetre’s  a  les  actuacions  de  control  financer  que  corresponen  a  la  Intervenció  de 

l’Ajuntament, així com facilitar-li tota la documentació que li requerisca per tal d’efectuar la 

corresponent fiscalització, relacionada amb les subvencions i ajudes concedides.

e)  Comunicar  a  l’Ajuntament  l’obtenció  d’altres  subvencions o  ajudes per  a  la  mateixa 

finalitat,  procedents  de qualssevol  altres  administracions o entitats  públiques o privades, 

nacionals o internacionals, així com les alteracions de les condicions tingudes en compte per 

a atorgar la subvenció.

f)  Fer  constar  l’escut  de  l’Ajuntament  de  Simat  de  la  Valldigna  en  tota  informació, 

propaganda impresa (anuncis, tríptics, etc.) o documentació pròpia de l’activitat, juntament 

la indicació que eixa activitat està subvencionada per la Mancomunitat de la Valldigna

g) Redactar en valencià tota la documentació, propaganda, etc. que gènere l’activitat. 

2.  Les  activitats subvencionades hauran d’estar realitzades abans del 31 de desembre de 

l’any de la concessió.

3. No s’autoritzen canvis de destinació de les subvencions concedides.

Clàusula 4a. Pagaments

Per a poder  dur a  terme els propòsits, activitats o  projectes inherents a  la subvenció,  es 

realitzaran  quatre  lliuraments  de fons  equivalents  al  25 per  100 del  total  de la  subvenció.  Els 

pagaments s’efectuaran trimestralment,  preferentment  en l’ultima setmana de cada trimestre.  El 

lliurament de l’últim 25 per 100 s’efectuarà una vegada justificat pel beneficiari el compliment de 

les activitats assenyalades en la clàusula primera d'aquest conveni.

Clàusula 5ª.  Termini  i  forma de  justificació  pels  beneficiaris  del  compliment  de la 

finalitat per a la qual es va concedir la subvenció (article 30 de la Llei 38/2003)

1. Per a percebre la subvenció concedida d’acord amb les prescripcions d'aquest Conveni, 

cal presentar en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna els corresponents documents justificatius. La 

justificació de l’aplicació dels fons lliurats caldrà que s'efectue abans del 31 de desembre de 2011.

2. Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i la resta de documents de valor probatori 

equivalent amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts 

reglamentàriament.

3. Les factures originals, referides a les despeses efectuades en el compliment del programa 

subvencionat, hauran de complir els requisits establerts en el Reial Decret 2402/1985, modificat 

pels reials decrets 1624/1992, 1811/1994 i 267/1995, que regulen el deure d’expedició de factures 

per empresaris i professionals. Així mateix, hauran de complir els següents requisits:
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a) Ser originals o fotocòpies compulsades pel secretari de l’Ajuntament.

b) Estar datades durant l’any en què s'haja concedit la subvenció i, si es tracta d’una activitat 

puntual, en la data corresponent a la mencionada activitat.

c) Contenir el Document Nacional d’Identitat del perceptor.

d) Contenir les dades identificadores del proveïdor o empresa que expedisca la factura (nom 

o raó social, NIF o CIF, domicili).

e) Ajustar-se al pressupost presentat en el moment de formular la sol·licitud.

4. La documentació justificativa a què fa referència l’apartat 1 d'esta base es presentarà dins 

dels trenta dies següents de realitzada l’activitat o activitats singulars. En eixa justificació es faran 

constar el compliment de la finalitat i l’aplicació de les quanties percebudes per a la realització de 

les activitats o programes subvencionats.

5. L’aprovació i pagament, si és el cas, correspondrà al  Regidor-Delegat de Medi Ambient 

o de Turisme de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

Clàusula 6a. Modificació de la resolució de concessió

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en 

tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens 

públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de 

concessió, d’acord amb els articles 16.2, 17.3.l) i 19.4 de la Llei 38/2003.

Clàusula  7a.  Incompliment  de  les  obligacions  i  reintegrament  de  les  quantitats 

percebudes indegudament.

1. En cas d’incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en aquest conveni 

i en especial d’algun dels requisits exigits pel que fa a la quantia, justificació, finalitat o no inversió, 

s’atendrà el que disposa l'art. 37 de la Llei 38/2003.

2.  Serà  procedent  el  reintegrament  de les  quantitats  concedides,  així  com l'exigència  de 

l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la 

procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a fer-ho o ocultant les 

que ho hagueren impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del 

comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient,  en els termes 

establerts en les normes reguladores de la subvenció.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 

de l'article 18 de la Llei 38/2003.

e) Resistència,  excusa,  obstrucció o negativa  a  les  actuacions de comprovació i  control 

financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l'incompliment de 

les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan se'n derive la 

impossibilitat  de  verificar  l’ocupació  donada  als  fons  percebuts,  el  compliment  de 

l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de 

subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de 

qualsevol  administracions  o  ens  públics  o  privats,  nacionals,  de  la  Unió  Europea  o 

d'organismes internacionals. 
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f) Incompliment de les obligacions imposades per l'administració als beneficiaris, així com 

dels compromisos assumits per estos, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre 

que afecten o es referisquen a la manera en què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar 

l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de 

la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’administració als beneficiaris, així com 

dels compromisos assumits per estos, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints 

dels anteriors, quan se’n derive la impossibilitat de verificar l’ocupació donada als fons 

percebuts,  el  compliment  de  l’objectiu,  la  realitat  i  regularitat  de  les  activitats 

subvencionades o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 

mateixa  finalitat,  procedents  de  qualsevol  administracions  o  ens  públics  o  privats, 

nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h) L’adopció, en virtut d’allò que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió 

Europea, d’una decisió de la qual es derive una necessitat de reintegrament.

i) En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció

3. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, i hi resultarà 

aplicable el que preveuen el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, 

pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

I perquè així conste i faça els efectes escaients, subscriuen aquest document per exemplar 

duplicat en la data i lloc abans indicats.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa Agustina Brines,  diu que és un conveni que va 

reiterant-se des de fa diversos anys, i que ja s’ha acceptat en la comissió informativa.

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  amb el  dictamen favorable  de  la 

Comissió informativa, per  unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-

ACAIS), acorda aprovar el conveni abans transcrit.

1.14.Expedient instruït en virtut d’aprovació del pressupost general per 2011, bases d’execució i   

relació de llocs de treball.

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Elaborat el pressupost d’este Ajuntament corresponent al exercici 2011 i la documentació 

complementària, les Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de 

treball.

Vista la plantilla de personal aprovada per a l’exercici 2010, i vista la posterior modificació 

de la Relació de Llocs de Treball, aprovada mitjançant acord plenari del dia 27 de juliol de 2010.

Atesa la memòria de l’Alcaldia on es dona compte del contingut del projecte de pressupost i 

de  la  plantilla  municipal  per  a  l’exercici  2011,  tot  explicant  les  seues  variacions  respecte  del 

anteriors.

Atesos els informes que consten en l’expedient.
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Aquesta Alcaldia PROPOSA:

Primer. 

Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2011, les Bases d'Execució d'aquest, que fixa 
les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament:

ESTAT DE DESPESES

CAP.         DENOMINACIÓ                                                                                                            EUROS  
A) OPERACIONS CORRENTS
1 DESPESES DE PERSONAL..............................................................................1.179.820,00
2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS..........................................................798.154,75
3 DESPESES FINANCERES.......................................................................................1.500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS .......................................................................163.800,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS...........................................................................................174.315,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL................................................................................0,00
8 ACTIUS FINANCERS.....................................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS...........................................................................................27.500,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES....................................................................2.345.089,75 €

ESTAT D’INGRESSOS

CAP.         DENOMINACIÓ                                                                                                            EUROS  
A) OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES........................................................................................937.000,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES......................................................................................25.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS..........................................................................622.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS........................................................................668.240,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS.............................................................................34.610,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS...............................................................................0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.......................................................................58.239,75
8 ACTIUS FINANCERS..........................................................................................................0
9 PASSIUS FINANCERS....................................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS..........................................................................2.345.089,75

Segon. 

Aprovar la plantilla de personal que es transcriu tot seguit amb les seguents especificitats:

1.- Es van incrementar el nombre de funcionaris de carrera del grup C1 (administratius) 
en dues persones més, a conseqüència de la superació del procés selectiu de promoció interna 
del grup C2 al C1. En conseqüència, es van reduir en el mateix nombre, el nombre de places 
del grup C2.

2.-  Es  van  crear  les  places  núm.  24  «Personal  Usos  Múltiples»,  i  núm.  34  «Tècnic 
Escoleta Municipal».
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3.- Es va modificar la denominació del lloc de treball núm. 30 «Mestre especialista en 

Educació Infantil», pel de «Directora d’Escoleta Municipal».

4-  Es  va  modificar  la  jornada  del  lloc  de  treball  núm 23 «Encarregat  poliesportiu», 

passant del 75 al 100%.

PLANTILLA DE PERSONAL-2011

Núm. Número del lloc de treball a la plantilla.

Nom. Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.

1. Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.

2. Grup/Nivell de titulació.

CD .  Nivell de Complement de Destinació.

CDa . Nivell de Complement de Destinació, per assimilació (laborals).

Personal funcionari:

Núm. Nom. Lloc de treball 1 2 CD Observacions

1 1 Secretari- Interventor 100%     A1 28 Habilitat nacional. Ocupat

2 1 Tècnic de Gestió 100% A2 23 Vacant

3-6 4 Administratiu 100% C1 19 Ocupats

7 1 Auxiliar Administratiu 100% C2 18 Ocupat

8 1 Auxiliar Administratiu 100% C2 14 Vacant

9 1 Oficial Cap de la Policia 100% C1 22 Vacant

10 1 Agent  PL-Cap del CPL 100% C1 22 Ocupat (de forma provisional) 

11-15 5 Agent de Policia Local 100% C1 16 4 Ocupats, 1 interí

16 1 Auxiliar de Policia Local 100% C1 16 Ocupat. A extingir.

17 1 Arquitecte Tècnic 70% A2 26 Ocupat

18 1 Bibliotecari 100% C1 20 Ocupat

Personal laboral:

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CDa Observacions

19 1 Encarregat brigada 100% C1 18 Ocupat

20-21 2 Agent brigada 100% A.P 9 Ocupats laboral no fixe

22 1 Agent brigada - Enc. Cementeri 100% A.P 9 Ocupat laboral no fixe

23 1 Encarregat Poliesportiu 100% A.P 9 Ocupat laboral no fixe

24 1 Personal usos múltiples 100% A.P 10 Ocupat laboral no fixe

25-27 3 Netejadors/es 100% A.P 8 Ocupats laboral no fixe

28 1 Neteja viària 100% A.P 9 Ocupat laboral no fixe

29 1 Agent de Desenvolupament Local 100% A.P _ 1 Ocupat laboral temporal

30 1 Directora Escoleta Municipal Infantil 100% A.P _ Ocupat laboral temporal

31-34 4 Tècnics superiors en Educació Infantil 100% A.P _ 1 Ocupada laboral temporal, 3 vacants

Personal eventual:

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CDa Observacions

35 1 Assessorament grup polític 70% - - Ocupat.

Tercer
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Exposar al públic el Pressupost , les bases d’execució i la plantilla de personal inicialment 

aprovats per mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, 

amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al 

Butlletí  Oficial  de  la  Província,  durant  els  quals  s'admetran  reclamacions  i  suggeriments,  de 

conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes 

Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat 

sense necessitat d'un nou acord.

Quart

Autoritzar  a  l’alcalde  per  al  tot  allò  que  resulte  necessari  per  al  donar  compliment, 

íntegrament a este acord.

Quint

Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la Generalitat 

Valenciana.»

Obert el torn d’intervencions, el secretari explica que es va donar una part d'informació en la 

comissió del dia 23, ha sigut dictaminada favorablement per la comissió en la sessió celebrada en el 

dia d’avui, i ara es sotmet a debat i votació pel ple de la corporació. 

En  principi  la  proposta  d'acord  és  aprovar  el  pressupost  per  a  2011,  per  un  import  en 

despeses i en ingressos de 2.345.089,75 d'euros, distribuït entre els diversos capítols, aquest està 

igualat en ingressos i gastos. També s'han d'aprovar les Bases d'Execució del Pressupost i la Relació 

de Llocs de Treball que coincideix amb la plantilla de personal que hi havia en 2010. 

Obert  el  torn  d’intervencions,  el  regidor  Sebastián  Mahiques,  diu  que  en  aquests 

pressupostos s’ha intentat reduir les despeses en moltes partides i per això, mirant les previsions 

fetes en 2010 amb les previsions de 2011, s'observa que han rebaixat algunes partides. La intenció 

és bona i espera que una vegada aprovats els pressupostos, s’actúe en base als mateixos.

Considera important observar la gran diferència entre els de  2009, 2010 i 2011, com per 

exemple:

-  La  partida  de  protocol  i  representació  en  2009  es  va  pressupostar  per  9.000  euros, 

posteriorment, es va fer una modificació de crèdit per 2.000 euros, però així i tot, se’n varen gastar 

13.750 euros, excedint-se de la partida aprovada que era d’11.000 euros. En 2010 es va pressupostar 

també per 9.000 euros però se’n van gastar 11.067 euros. En la previsió inicial del 2011 que és la 

actual,  tindrà una previsió de 6.000 euros, vol recalcar la baixada produïda si la comparen amb allò 

gastat en 2009 o 2010. Vol dir que són coses que s'han d’observar i seguir, i una vegada s'aproven 

els pressupostos, s’haurà de treballar per respectar els aprovats. 

- En la partida de Cultura passa el mateix, en 2009 es va pressupostar per 30.000 euros, i 

se’n varen gastar 32.000 euros. En 2010 es va rebaixar la previsió a 28.000 euros i finalment se’n 

varen gastar quasi 31.000. 

- Finalment, la partida de festes i actuacions que en  2009 es va pressupostar en 132.000 

euros i se’n gastaren quasi 160.000, i en el 2010 hi havia una previsió de 110.000 euros i se’n 

gastaren quasi 135.000.
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Vol remarcar que existeix molta diferència en el que es pressuposta i el que finalment es 

gasta.  Segueix dient  que creu que és un pressupost auster,  però falta  que a l'hora  de portar-ho 

endavant  es  complisca  el  màxim possible  amb açò,  perquè  encara  que  el  pressupost  tinga  una 

previsió de despeses i d’ingressos de l'any,  que a més és una manera de mirar cap on vol anar 

l’Ajuntament, seguint per tant, el camí dels pressupostos.

Per altra part vol expressar la seua alegria en vore els 90.000 euros pressupostats per a la 

renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram. Aprofita per a dir que haurien d’estar tots orgullosos 

del que es va fer quan es va canviar la gestió de l’aigua des d’Aquagest a l’Ajuntament. S’ha vist 

que aquesta proposta que la va presentar el PP i va ser recolzada per Esquerra Unida i Esquerra 

Republicana durant aquestos anys ha donat el seu fruit, i és una gran satisfacció que aquestes coses 

puguen anar fent-se, que es veja que hi ha interès i ganes de treballar per a que les coses es facen 

ben fetes. 

Per últim, quant el tema de l'aigua vol dir que s’hauria de crear una comissió de seguiment 

de l'aigua potable, que fins ara no s'ha fet però ell creu que en un futur eixa comissió es farà i creu 

que s’ha de fer,  per a que tots els partits que estan representats ací en l’Ajuntament tinguen la seva 

responsabilitat de  que eixa gestió de l'aigua funcione i no siga una cosa, com va dir Joan, de l'actual 

equip de govern.

El regidor Víctor Mansanet,  diu que ell també valora l'esforç estalviador de la gent, però els 

pressupostos aquests a ell i al seu grup no els agraden perquè són ____________. A més hi ha una 

cosa que ha fallat de base, que per a ells era molt important i a més a més, és una obligació que 

tenen quan s'aprova una moció i més, quan s’aprova per unanimitat, que s’ha de complir. 

A ell li haguera agradat que s'hi haguera tingut en compte la moció que van aprovar sobre 

els  pressupostos  participatius,  que  no  s'ha  dut  a  terme.  Diu  que  ell  no sap si  ha  sigut  per  les 

circumstàncies del canvi de secretaria, però això no és una excusa vàlida, tampoc que haja sigut en 

un temps preelectoral, perquè pràcticament ja estan damunt de les eleccions i no s'ha tingut temps, 

però creu que realment les coses que es diuen i s’aproven, s'han de dur a terme coste el que coste, 

que no haguera costat tant dur portar-la endavant ja que es va aprovar fa uns  mesos.

Per  altra  part,  segueix dient,  que  li  sembla  insuficient  les  previsions  en serveis  socials, 

Benestar Social i ajudes socials. Hi ha molt poca inversió i molt poca despesa en Benestar Social i 

en participació, no creu que la regidoria de la Dona puga fer res amb els 1.000 euros pressupostats 

per a 2011, ni amb els 2.000 euros pressupostats per a la participació ciutadana, tampoc veu on està 

l’ajuda de solidaritat de l’1% que van aprovar. Recorda que l’època actual és molt més greu del que 

alguns volen pensar, que ací en Simat algunes persones estan patint fam, moltes d’elles no tenen 

treball, i quan parla de persones parla de famílies senceres, que ni l’home ni la dona tenen treball, 

d’altres que estan acceptant treballs no massa dignificants, perquè tenen hipoteques, perquè tenen 

fills, i la situació per desgràcia no va a millor. 

No comparteix la decisió d’haver reduït la subvenció a l'ajuda dels llibres a 3.500 euros, que 

s'imagina que serà perquè enguany no estan els alumnes de l'E.S.O. Tampoc veu normal que es 

dediquen sols 300 euros a la promoció individualitzada de l’esport, ja que hi han esportistes molt 

importants  com alguns  pilotaris  (Loripi,  per  exemple,  va  guanyar  en  2010 un  campionat  molt 

important).
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Si que li sembla bé que ja que li donen a la Mancomunitat de la Safor 15.000 euros, i que es 

participa en els serveis de la Mancomunitat amb 39.000 euros, que ésta torne aquestos diners en 

ajudes o amb un pacte com el que s’ha signat ara. 

Una altra cosa que li crida molt l'atenció és el capítol de les comunicacions, imagina que 

seran comunicacions telefòniques, encara que hi haurà algun altre tipus com algun operador, algun 

fax, etc. considera que s'hauria de  retallar un poc, per a passar-ho a altres coses més interessants i 

més necessàries com és l'ajuda social. 

Els pressupostos, des de que ell és regidor i els que tenen més experiència que ell ho saben, 

sempre  destinen  unes 3/4 parts  del total  per  a  les  despeses  de personal,  ací  s’han pressupostat 

1.179.000 euros per a personal, sent el pressupost total de 2.345.000 euros, ho considera per tant, 

una xifra prou considerable.

Per acabar, havia comentat el tema de les festes, són molt importants per al poble,  i com ja 

havia dit abans a ell i al seu grup sí que els interessa que es facen festes, però sempre tenint en 

compte la situació en actual. No li molesta que vinga l'Orquestra Montecarlo, i últimament sempre 

han vingut grups i cantants en valencià,  però el que sí que faria, seria reduir altres despeses que no 

són tan importants,  com ara,  en el  tema dels  bous,  que són cars,  perillosos i  a  més a  més,  es 

maltracten els animals, amb això no vol dir que s'acaben les vaquetes, però vol que es tinguen en 

compte eixes coses. 

S’imagina que hauran tingut dificultats per a elaborar els pressupostos, però estan fets amb 

retard, s’haurien d’haver fet molt abans. Creu que això sí que pot ser pel canvi de secretari, diu a 

més que qui entre en el proper govern té molta feina a fer, demana que servisca aquesta crítica, no 

per a que ningú d’aquest govern es senta molest, sinó per a que siga una crítica constructiva i que 

estiguen més units que mai per al que ve damunt.

El regidor Joan Serra, diu que el tema d'ajudes i serveis socials els importa a tots, que els 

Serveis Socials pràcticament els porta la Mancomunitat i eixos 30.000 euros són per al benestar i el 

servei social, que la Mancomunitat també assigna quantitats econòmiques a diverses famílies d'ací. 

Per tant, quan una persona té una necessitat l’ha de documentar i la Mancomunitat ja ho valorarà.

El regidor Eladi Mainar, diu que els diners dels Servei Socials estan destinats per a la gent 

que s'ha quedat fora del sistema, per dir-ho d'alguna manera, però hi ha una assistenta social que 

està  en  l’Ajuntament  3  dies  a  la  setmana,  també  hi  ha  una  assistenta  escolar  que  està  en 

l’Ajuntament 2 dies a la setmana, i està tractat tot per ahi, la gent va i aporta la seva documentació 

que  s'envia  a  Gandia,  a  València,  on  calga.  Sí  que  hi  ha  un  problema  gros  i  és  la  llei  de  la 

dependència,  perquè  en  Simat  hi  han  180  persones  que  han  demanat  acollir-se  a  la  llei  de 

dependència i només hi ha una persona o dos a qui li l'han concedit, i això és una barbaritat.

L’Ajuntament,  per  exemple,  ha  posat  en marxa l'Agència  Amics per  a  immigrants,  s’ha 

posat  un  servei  de  taxi  a  disposició  dels  veïns  del  Pla  de  Corrals,  ajuden  a  persones  que  ho 

documenten i que tinguen veritable necessitat.  Estan col·laborant amb Cáritas, hi ha un Consell 

Econòmic i un Consell Social. També es va signar un conveni amb la Diputació mitjançant el que 

ofereixen el menjar que està a punt de caducar dels supermercats Vidal. Hi va un treballador de 

l’Ajuntament totes les setmanes i l’arreplega,  per a després repartir-lo amb les persones que ho 

sol·liciten o que saben que ho necessiten.  Per  un altre  lloc,  el  menjar  a  casa fa  un paper  molt 

important, encara què hi ha gent que l’ha rebutjat. 
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Per tant per part de l’Ajuntament excepte casos molt greus que no li corresponien perquè no 

eren de veïns del poble, i es van derivar a Tavernes, creu que estan solucionats. Però està treballant-

se  molt  a  través  de  l'assistenta  social,  del  Consell  Social,  de  l'assistenta  escolar,  ara  també de 

l'Agència Amics, etc.

El  regidor  Joan Serra,  diu que encara  que s’ha actuat  en  tot  el  que  ha comentat  Eladi, 

s’haguera pogut fer més, si hi haguera més col·laboració, ja què es parla de laparticipació ciutadana, 

de pressupostos participatius, i quan es planteja un pressupost participatiu es bloqueja, s’impedeix i 

es critica. 

Les coses es fan de bona voluntat i a lo millor no són perfectes  però el que volen aconseguir 

és un poble adequat amb el model que la majoria vol. Però per contra, ací es fa una enquesta, per 

exemple el de l'avinguda  i la gent participa i si alguns grups hi hagueren participat hi haguera sigut 

una participació massiva. Així i tot es van arreplegar 100 enquestes aproximadament que està molt 

bé, però està el model de la reestructuració de l'accessibilitat del poble i la participació és poca, el 

Partit Popular ha participat, però altres grups no gens, i els itineraris accessibles que és per a les 

persones amb discapacitat puguen accedir a qualsevol lloc, és molt important i en les enquestes, que 

encara hi han. S'han fet  enquestes en el tema de la  carretera  de Simat a Barxeta i sols se n’ha 

arreplegat una, però criticar és barat i això no costa l’esforç d’escriure quatre coses per a que quede 

reflexat, i això és el que es reforça per molts grups i no hauria de ser així. 

Per  tant,  ara  començaran  algun  projecte  i  faran  participació  ciutadana,  com tot  açò  és 

col·laboració  de  tots  per  poder  engegar  quin  és  el  procediment  de  participació  a  nivell 

d'associacions i a nivell de persona individual per a poder establir un mecanisme de participació i de 

pressupostos participatius, s'enten que quan es segueixca eixe protocol es podrà tirar endavant, però 

fa falta col·laboració, perquè en el tema de sanejament de la Font Gran en la primera fase 100.000 

euros, que s'han destinat més d'eixe pressupost participatiu que són aproximadament 20.000 euros i 

han preguntat què volen que es faça, i va més lent el poble, han arreplegat 100 enquestes, si la gent 

no ha col·laborat pot ser que el problema no siga de ningú, pot ser que siga de comunicació o que la 

enquesta no li agrada a algú o que la enquesta és il·legal o qualsevol cosa, aleshores es desconsidera 

i es desprècia en l'esforç que es fa en el tema de participació, com en el tema de l'Agenda 21 que no 

tots han participat,  en quan és  el  vehicle  que s’ha  exportat  a la  Universitat  de Gandia,  que fa 

xerrades de l'Agenda 21 de Simat, perquè ho han vist interessant, alguna cosa hi haurà en quan 

estan plasmant el model d’aquest poble.

El tema dels llibres de text, fins ara, participaven tots els xiquets escolaritzats de Primària i 

d'E.S.O, participaven en l’educació pública i en els centres públics de Simat i de l'institut, enguany 

quan s’ha vist l'estat d’execució de 2010, i s’ha comprovat que estaven molt per davall dels 15.000 

euros, s’ha pressupostat en 10.000 euros, encara que van a canviar el sentit de la despesa, no volen 

el bono-voto a l'escola, volen tindre-la ben dotà.

En quant al tema de l’aigua, ell volia centrar-se en dues coses ben importants, al menys per 

al seu grup i creu que per a l’equip de Govern, diu que una cosa és la gestió i altra cosa és que siga 

o no Aquagest, sempre hi ha hagut un excés de gasto en l'aigua que el ciutadà de Simat l'ha pagat 

per a que aquells que posaven els pressupostos s'ho gastaren en festes o en el altres menesters, 

inclús el  PP. No és perquè siga Aquagest  o perquè  siga  una concessió i  que estiga  gestionada 

municipalment fins aquest any. 

Aquest any s'ha intentat equilibrar la despessa amb l’ingrés d'aigua, efectivament de portar-

ho Aquagest a portar-ho l’Ajuntament la diferència se'n va entre 70.000 i 80.000 euros que es poden 
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quantificar encara més, estan preparant un full per a reunir-se i vore tota la qüestió de l'aigua,  per a 

tindre-ho tot transparent,  és a dir, això hi ha,  això s’ha gastat, això es necessita i a partir  d'ahi 

s’actuarà. Quan estiga la xarxa d’aigua i clavegueram renovades, possiblement la despesa d'aigua 

podria inclús disminuir. 

El regidor Sebastian Mahiques, li comenta sobre el tema de reduir l'aigua que ell creu que 

l'aigua fins ara no s'havia pujat, l'aigua està exactament conforme estava des de fa uns anys. Però ell 

creu que és molt més important que l'abaratiment d'aigua, el fer un pla director de tot el conjunt de 

Simat, perquè tots saben que el que és la canalització de l'aigua potable i del clavegueram està fet 

des d’anys immemorials, que encara hi han moltes canonades que no estan en bon estat,  aleshores 

si existira eixe pla director de tot el casc urbà això seria molt interessant per a poder reinvertir amb 

les canonades més necessitades. 

Joan Serra li dona les gràcies a Sebastián i segueix dient que sobre el tema de pressupost una 

partida molt significativa d'inversió que mai ha estat tant significativa, l'any passat hi havia 15.000 

euros i enguany ha passat a 90.000euros, possiblement se’n gasten al voltant dels 110.000 ja que el 

pressupost està ben atibacat. 

Hi ha una altra partida que és la reina i ningú no ha dit res, que és la del fem, que tant quan 

manava el PSOE o quan ho va fer el PP, el fem costejava festes, sopars i altres coses, perquè sempre 

en la despesa de festes,  no en els  anys  que ha estat  aquest  equip de govern,  s’han excedit,  de 

vegades de 120.000 euros pressupostats, se’n gastaven 240.000. Però en el tema del fem, enguany 

ha pujat el que és el cost d’arreplegada del fem i no obstant això, el rebut del fem a baixat al 50%, 

s’està gestionant, s’està mirant el que costa i sobre a què s’ha de destinar. 

Quan s’aplica una taxa, eixa taxa ha de ser per a eixe menester i no per a altres coses. Ho diu 

perquè ningú ho ha comentat i és una partida molt significativa, on s’ha produït una renovació de 

tots els contenidors, vidre, envasos lleugers, cartró, fem, oli, roba, que això mai ho han tingut a 

l'abast, això ha repercutit en que la taxa del consorci baixe, possiblement enguany no, però a l'any 

que ve segur. Perquè es sap que l'any passat van abocar a Guadassuar 1.290 tones, encara que n’han 

aplicat 1.340 tones, s’ha abocat un poc menys que en el 2009, que van ser 1.306 tones. Per tant ja 

s’està reduint tot el tema i per això, es necessita la col·laboració de tots, i per tant, si  es veu a algú 

que està abocant per exemple una botella de vidre on no s’ha d’abocar, s’ha de dir, perquè existeix 

l'ordenança, per tant, s’ha de cridar l'atenció. Eixes dues partides són partides estan en el pressupost, 

una s'ha augmentat ja què també s'han augmentat les seues despeses, sobretot en les inversions, hi 

han moltes partides que encara que no han tingut cap cost per a l’Ajuntament, si es quantifiquen, 

com en el tema dels contenidors de fem, que seria del voltant de més de 25.000 euros i al final el 

seu cost ha sigut de 0 euros.

L'alcaldessa  Agustina Brines,  volia comentar  que evidentment  el  tema dels  pressupostos 

participatius està aprovat i ells són partidaris de portar els pressupostos participatius, però per a fer-

ho bé els pressupostos participatius es demana un programa de 6.000 euros, en que una empresa fa 

un estudi i t’informa de com s'ha de fer, i la veritat és que s’ha cregut que hi ha altres maneres de 

implantar-ho, són procediments que van implantant-se, una espècie d'Agenda 21 i ara mateix, no 

han vist la necessitat d'implantar-lo. 

En quant a la participació directa, s'ha demanat moltes vegades per a fer obres o per a fer 

qualsevol cosa, evidentment s’està fent i es continuarà treballant amb ella, però el que és el procés 

de pressupost participatiu s'ha informat, s’ha pressupostat i han considerat que ara no és el moment 

d'aplicar-lo.
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Per altra part el tema de l'assistenta social ja han estat parlant, en el torn d'intervencions es 

parlarà del Consell de Benestar Social, que és el que està comentat, realment el tema de la bona 

participació hi ha prou, però meravelles no se’n poden fer i d'algun lloc s’ha que rascar, aleshores 

han baixat cultura, festes, la dona, participació, són actuacions que s’havien de fer ___ , i a veure 

com apliquen les actuacions per exemple, ara els informarà del divendres que hi ha una actuació, 

però vas a  mínims, perquè el que has de fer és fomentar el que és la participació i el que són les 

regidories però des d’un altre punt de vista, tot no es pot fer a base de diners, perquè sinó no eixen 

els diners ni eixos 20.000 euros que es necessiten per al pacte de la Safor, que en aquests moments 

no hi ha per a tot.

En quant al tema de les ONGs, vol dir que no sap si es va aprovar ací el tema de l’1% ja que 

ella no era regidora, però vol dir que col·laboren amb diverses associacions, com la de minusvàlids 

de Gandia, el Fons Valencià per la Solidaritat que és una associació internacional, el col·lectiu obert 

de Gandia, que  van participant amb tots poc a poc, també amb l'Associació Contra el Càncer que 

enguany ha fet dos cursos per a ajudar a deixar de fumar, que han sigut un èxit. Que sí que van fent 

coses, però tot al peu de la lletra no es pot portar. En quant al tema del menjar a casa, les ajudes 

familiars,  Eladi ja ho ha comentat. La subvenció dels llibres de text, s’ha modificat, s’ha canviat el 

concepte,  en quant a les subvencions esportives està molt orgullosa de que destaque la gent del 

poble, però entre ells no  hi ha ningú que les necessite, ja què a l’Ajuntament no ha vingut ningú 

individualment  a  demanar-les.  Que  si  hi  ha  algun  esportista  que  necessite  ajuda,  ho  demana  i 

després ja s’estudiarà.

Per altra banda el tema de les comunicacions telefòniques estan fent i traent números  i és 

veritat que hi han moltes comunicacions telefòniques perquè s’han donat conter que cada dia hi han 

més dependències  i  estes dependències  les volem dotades d’Internet,  de  RDSI,  d'ADSL,  i amb 

l'intervenció i amb les actuacions que estan fent-se des d’aquest equip de govern s’han estalviat des 

de l'any passat fins ara uns 3.000 euros, sols en comunicacions telefòniques, s’han refet totes les 

ADSL,  s’està  negociant  amb  diverses  companyies  telefòniques,  açò  és  la  llei  de  l'oferta  i  la 

demanda, qui vinga i rebaixe els preus, serà amb qui finalment es contracte. 

Canviant de tema, els costos de personal són del 50% del pressupost ara i sempre, ja fa molt 

de temps que ha sigut, perquè ja fa molt de temps que l’Ajuntament i tota l'administració pública va 

dotant-se de molta ___________ però necessita a gent capacitada, i necessita a gent que treballe 

amb eixes ferramentes. No sap quina queixa hi ha, quan per una altra part estan diguent-los que 

l’Ajuntament ha de donar feina, aleshores una cosa no contrarresta l'altra, és a dir, o es dona feina o 

no, i aquest pressupost és el mateix des de fa molt de temps i en molts ajuntaments un de molts dels 

problemes que hi ha és que el 50% del pressupost es dedica a personal, i no es pot llevar eixa 

infraestructura perquè la gent té una antiguitat, té uns triennis, té uns drets laborals, i no es pot dir: 

que com ara ja no vals, que ells són els primers, com a polítics d’esquerres que han de defendre-ho, 

aleshores evidentment hi ha personal, però bo seria que hi haguera el doble o el triple de despesa.

Per finalitzar, el tema de festes i el tema de cultura, evidentment s'ha rebaixat i s'ha retallat i 

s’haurà de fer altra vegada el mateix, perquè en aquests moments amb aquesta situació tan delicada, 

la seua prioritat és donar assistència a tota la gent que es puga, s’ha de recol·lectar d'altres partides 

que no siguen tan prioritàries. 

En temps de crisis el que s'ha de fer és cenyir-se, treballar tots en unió i aguditzar l'ingeni, i 

alguna cosa s’ha de fer però per això no s’han de quedar sense cultura ni sense festes, però tampoc 

no s’ha de dedicar més capital del necessari. 
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Els  pressupostos  d'ací  han  sigut  uns  pressupostos  molt  elaborats,  molt  treballats  i 
s’intentaran complir al 100%, hi han altres propostes, que vindran després,  però tot el que s'ha fet 
ha sigut súper estudiat amb l’estat d’execució, que encara que no siga el definitiu és en el que s'han 
basat, en què es podrà treballar, i ella creu que és un pressupost que val la pena aprovar. Aleshores 
demana l'aprovació de tots perquè creu que és un gran esforç el que ha fet tant Joan Serra amb el 
tema del fem i de l'aigua, com per totes les parts que s’ha mirat al cèntim els diners de l’Ajuntament 
i el diners de tota la gent de Simat.

El regidor Eladi Mainar, vol remarcar que possiblement aquest ajuntament siga dels menys 
endeutats d'Espanya.

L'alcaldessa Agustina Brines, diu que també vol remarcar altra cosa que és la llei que ha fet 
rebaixar els sous de tots els funcionaris obligava a amortitzar el deute, eixe deute l'any passat es va 
rebaixar en 20.000 euros, però no va ser sols l'any passat, enguany s’ha dotat una altra partida igual 
de 16.000 euros per a amortitzar el deute, això implica una rebaixa de més de 30.000 euros.

El regidor Sebastián Mahiques, diu que s’ha de tindre en compte que en aquests 3 ó 4 anys 
s’ha estat treballant amb un romanent de tresoreria de quasi 900.000 euros, encara no està tancat el 
pressupost però el romanent de tresoreria ja no està, s’haurà de seguir el pressupost tal i com està, 
per a que no hi haja un romanent de tresoreria negatiu.

El regidor Joan Serra li contesta a Sebastián que si veu l'estat d’execució, i mira la partida 
final hi a un desfasament  de 200.000 euros, és a dir, en aquest any l'equip de govern si van les 
coses be haurà recuperat 200.000 euros, que hi han partides que encara no estan comptabilitzades 
com pot ser alguna venda, per tant, possiblement sí que queden 200.000 euros.

Finalitzades les  intervencions,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  amb el  dictamen favorable  de  la 
Comissió informativa, per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 5 abstencions (4 PP i 1 EU-
ACAIS), acorda: 

Primer. Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2011, les Bases d'Execució d'aquest, 
que fixa les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament:

ESTAT DE DESPESES

CAP.         DENOMINACIÓ                                                                                                            EUROS  
A) OPERACIONS CORRENTS
1 DESPESES DE PERSONAL..............................................................................1.179.820,00
2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS..........................................................798.154,75
3 DESPESES FINANCERES.......................................................................................1.500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS .......................................................................163.800,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS...........................................................................................174.315,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL................................................................................0,00
8 ACTIUS FINANCERS.....................................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS...........................................................................................27.500,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES....................................................................2.345.089,75 €

ESTAT D’INGRESSOS

CAP.         DENOMINACIÓ                                                                                                            EUROS  
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A) OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES........................................................................................937.000,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES......................................................................................25.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS..........................................................................622.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS........................................................................668.240,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS.............................................................................34.610,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS...............................................................................0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.......................................................................58.239,75
8 ACTIUS FINANCERS..........................................................................................................0
9 PASSIUS FINANCERS....................................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS..........................................................................2.345.089,75

Segon.  Aprovar  la  plantilla  de  personal  que  es  transcriu  tot  seguit  amb  les  següents 
especificitats:

1.- Es van incrementar el nombre de funcionaris de carrera del grup C1 (administratius) 
en dues persones més, a conseqüència de la superació del procés selectiu de promoció interna 
del grup C2 al C1. En conseqüència, es van reduir en el mateix nombre, el nombre de places 
del grup C2.

2.-  Es  van  crear  les  places  núm.  24  «Personal  Usos  Múltiples»,  i  núm.  34  «Tècnic 
Escoleta Municipal».

3.- Es va modificar la denominació del lloc de treball núm. 30 «Mestre especialista en 
Educació Infantil», pel de «Directora d’Escoleta Municipal».

4-  Es  va  modificar  la  jornada  del  lloc  de  treball  núm 23 «Encarregat  poliesportiu», 
passant del 75 al 100%.

PLANTILLA DE PERSONAL-2011

Núm. Número del lloc de treball a la plantilla.
Nom. Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
1. Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
2. Grup/Nivell de titulació.
CD .  Nivell de Complement de Destinació.
CDa . Nivell de Complement de Destinació, per assimilació (laborals).

Personal funcionari:

Núm. Nom. Lloc de treball 1 2 CD Observacions

1 1 Secretari- Interventor 100%     A1 28 Habilitat nacional. Ocupat

2 1 Tècnic de Gestió 100% A2 23 Vacant

3-6 4 Administratiu 100% C1 19 Ocupats

7 1 Auxiliar Administratiu 100% C2 18 Ocupat

8 1 Auxiliar Administratiu 100% C2 14 Vacant

9 1 Oficial Cap de la Policia 100% C1 22 Vacant

10 1 Agent  PL-Cap del CPL 100% C1 22 Ocupat (de forma provisional) 
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11-15 5 Agent de Policia Local 100% C1 16 4 Ocupats, 1 interí

16 1 Auxiliar de Policia Local 100% C1 16 Ocupat. A extingir.

17 1 Arquitecte Tècnic 70% A2 26 Ocupat

18 1 Bibliotecari 100% C1 20 Ocupat

Personal laboral:

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CDa Observacions

19 1 Encarregat brigada 100% C1 18 Ocupat

20-21 2 Agent brigada 100% A.P 9 Ocupats laboral no fixe

22 1 Agent brigada - Enc. Cementeri 100% A.P 9 Ocupat laboral no fixe

23 1 Encarregat Poliesportiu 100% A.P 9 Ocupat laboral no fixe

24 1 Personal usos múltiples 100% A.P 10 Ocupat laboral no fixe

25-27 3 Netejadors/es 100% A.P 8 Ocupats laboral no fixe

28 1 Neteja viària 100% A.P 9 Ocupat laboral no fixe

29 1 Agent de Desenvolupament Local 100% A.P _ 1 Ocupat laboral temporal

30 1 Directora Escoleta Municipal Infantil 100% A.P _ Ocupat laboral temporal

31-34 4 Tècnics superiors en Educació Infantil 100% A.P _ 1 Ocupada laboral temporal, 3 vacants

Personal eventual:

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CDa Observacions

35 1 Assessorament grup polític 70% - - Ocupat.
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Tercer     Exposar  al  públic  el  Pressupost  ,  les  bases  d’execució  i  la  plantilla  de  personal 

inicialment aprovats per mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 

Província, amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de 

l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran reclamacions i suggeriments, 

de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes 

Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat 

sense necessitat d'un nou acord.

Quart.- Autoritzar a l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per al donar compliment, 

íntegrament a este acord.

Quint.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la 

Generalitat Valenciana.

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

No hi ha cap.

3. TORN D’INTERVENCIONS  

Joan Serra vol informar, que ja que s'ha aprovat el pressupost, i possiblement a partir d'ara ja 

es  podran  fer  actuacions,  tenen  previst  el  començament  de  les  obres  de  la  Font  Menor. 

Aproximadament les obres tenen una quantia de 250.000 euros, i aquestes obres es portaran a terme 

en un projecte conjunt de tres subprojectes separats, dos projectes que inclouran PPOS 2010/2011 al 

voltant de 61.000 euros i després eixa partida de  millora de la xarxa d’aigua de l’Ajuntament i que 

cobrirà la resta. 

Està més o menys compensat perquè hi ha unes millores o unes baixes que corresponen a 

l'ajust aproximat de 250.000 euros, pot  haver un desfasament del que s'ha contat de 6.000 ó 7.000 

euros, però queda tot cobert.

També vol comentar, en quant al conveni signat amb el Grup Muntanya Valldigna, que no 

entén perquè ha d’estar signat per les regidories de Medi Ambient i Turisme, ja que creu que és una 

competència de la regidoria de Medi Ambient, simplement perquè quan hi ha conveni amb una 

empresa, una empresa que està treballant, i ací està el dossier a l’abast de qui el vullga consultar, de 

les tasques realitzades al poble. 

Quan ha hagut una inversió suculenta i important, on era una inversió transversal de diverses 

regidories resulta que no s'ha contemplat  el Grup Muntanya Valldigna, ni en ningun conveni i no 

s'ha contemplat perquè ho diu especificadament el conveni de l’Ajuntament de Simat i el Grup 

Muntanya Valldigna per a la dotació de subvenció d'aquest últim però la col·laboració realització i 

desenvolupament  d'activitats  a l'aire  lliure,  d'aventura,  de foment i  respecte  del medi  ambient  i 

dinamització turística en l'àmbit de Simat de la Valldigna. 

Quan això es faja que es contemple perquè sinó, les persones que estan treballant i estan a 

les dures i les madures, resulta que es senten menyspreades, i això no pot ser, diu que ell ho ha de 

manifestar perquè creu que no s'han donat suficients explicacions, però si es firma un conveni que 

va eixir del Grup Muntanya Valldigna i la regidoria de Medi Ambient, entenen que es participa en 

la  dinamització  turística,  en  senderisme,  en  el  que  siga,  són  regidories  transversals  i  d'alguna 
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manera s'amplia eixe conveni, però quan hi ha una actuació suculenta econòmicament que el Grup 
Muntanya Valldigna no se la quede. 

El regidor Víctor Mansanet, diu que no ho acaba de entendre, perquè es firma un conveni 
per unanimitat per esta corporació, i es demana que el conveni el signe una regidoria, diu que ell no 
diu que no, però que quan es signa un conveni amb eixes característiques, veu més lògic i normal 
que siga signat per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, encara que es reconeguen els mèrits 
d’apropar i d’impulsar aquestes actuacions a una determinada regidoria.

El regidor  David Mogort,  diu que volia  comentar  que estan molt  contents  amb el  Grup 
Muntanya  Valldigna,  però  en el  conveni  ell  creu  que  no posa res  d'exclusiva,  i  si  hi  han més 
empreses en Simat que poden donar el mateix servei, es pot pensar amb una altra empresa, per tant, 
si no estigueren contents amb eixe conveni, no el tornarien a signar. Creuen que són unes persones 
molt competents i estan fent una tasca molt bona.

El regidor Sebastián Mahiques, diu que respecte a la plantilla de l’Ajuntament, que també 
s’ha aprovat en l'anterior punt, té un dubte respecte al poliesportiu tots saben que hi ha un altra 
persona treballant i pregunta si eixe lloc de treball és eventual.

L'alcaldessa  li  contesta  que  l’any  passat  es  va  passar  del  75%  al  100%   perquè  el 
poliesportiu anava creixent i necessitava més. Ara s’ha contractat una altra persona que es va agafar 
de la borsa de peons, amb un contracte de 3 mesos durant 20 hores a la setmana per a cobrir eixes 
necessitats, i mentrestant o es trau el 100% d'eixa plaça, però ho han d’estudiar perquè una persona 
no pot cobrir eixe horari. En un futur si s'han de cobrir dues places ho faran, però de moment, amb 
una i mitja n’hi ha prou, ja que el poliesportiu de matí està tancat, el que passe a l’estiu ja serà una 
altra cosa.

Per altra part, l'alcaldessa segueix dient que, el que havia comentat el regidor Eladi Mainar 
del Consell de Benestar Social, que fa temps que tenien la necessitat de crear-ho i temps arrere van 
fer consulta amb la gent que creuen que estan més implicades, les Ames de Casa, la Música,  la 
Directora de l'Escola, la de l'Escoleta, els Jubilats i després a Cáritas, al Regidor de benestar, va 
estar-hi,  després  va  assistir  també  Joan,  estava  també  l'assistenta  social,  van  parlar  del  casos 
puntuals i com volien que organitzaren el tema de Benestar Social. Els va parèixer a tots una idea 
molt bona i va tindre molt bon recolzament,  sols falta constituir-ho com a tal. Van estar parlant ja 
d'un  parell  de  casos  puntuals,  estan  vegent  com està  canalitzant-se,  ja  que  es  tracta  de  casos 
detectats abans de l’estiu, i com hi ha tanta gent es necessita la canalització de tot això.

En Simat no hi ha altra ONG que estiga donant el servei que Cáritas està oferint, i per tant, 
està tot canalitzat a traves d’ells. 

Per altra part, l'alcaldessa diu que hi ha un projecte que ja presentaran més avant, que és el 
projecte d'anar 5 alumnes de primer de Batxiller a Mauthausen a Àustria, a fer un treball sobre 
l'alliberament del camp de concentració. Eixos alumnes s’han seleccionat entre la persona delegada 
de l’AMICAL i els professors de primer de Batxillerat d’Història, aleshores el que s’ha pensat es 
presentar el projecte,  tornaran a posar el documental per a la gent que li interesse i els xiquets 
contaran un poc l’expectativa que tenen perquè allí el que fan és un treball de transmissió, perquè el 
que volen és transmissió de la història del que allí viuen  i que ho transmitisquen a tots,  de les 
expectatives que tenen fan una representació, una actuació allí i desprès es farà la part de tornada, 
quan tornen portaran documents, material fotogràfic, i ensenyaran que és el que han viscut allí, que 
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és el que s'han trobat, i si s'han complit les expectatives que tenien, diu que ho diran en breu quan 

puguen fer eixa reunió.

Per altra part,  diu que acaba de rebre la programació per a la festa  de la Valldigna.  La 

novetat que hi ha enguany, per part seva és que li volen donar vida a la Font Menor i els han oferit 

fer  una Fira del Llibre, aleshores hi haurà el Mercat  Medieval que sempre posen a la porta del 

Monestir i una fira del llibre de l'editorial Bullent i fira alternativa a tota la plaça de la Font Menor, i 

espera que faça bon temps perquè pot donar molta vida a aquella zona i a eixos bars.

Per acabar diu que en commemoració al Dia de la Dona,  de moment el que està programat, 

apart  del  que es  prepara  sempre  per  l'Associació d'Ames  de Casa,  és  una passejada  popular  el 

dissabte a les 5:30 hores de la vesprada amb eixida en la Font Menor i arribada a la Font Gran. El 

diumenge faran una representació del Crit que és el llibre de l'Espill,  a les 6 de la vesprada a la 

Casa de la Cultura.

La regidora Mónica Sancirilo,  pregunta  si ja han vist  el  que va comentar de les bandes 

sonores que hi han al carrer del Sol i Barx.

Agustina li respon que encara no han anat.

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,  11 d’abril de 2011 

El secretari

Aurelio Sansixto Bonet
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