
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 

 

 
1 

           PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió:  4/2010 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
Dia:  1 de març de 2010 

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

Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

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

 
Grup BLOC  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibáñez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 
Joan Serra i Folguerà 

 
Grup EU – Arc Iris  

 

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)   
Regidors absents:   

Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les divuit  hores i deu minuts del dia ú de 
març de dos mil deu, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells 
s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament 
notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent  

ORDRE DEL DIA:  

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBRATRE: 
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a la sessions celebrades els dies 23 de novembre de 

2009, 21 de desembre de 2009 i 13 de febrer de 2010. 
1.2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
1.3 Aprovació definitiva Imposició i Ordenació de Contribucions Especials per  l’obra “ Reparació de 

Camins Rurals per les pluges d’Octubre 2007, camins “ Foies, Pi, Royalty, Ramonet i Travessia Pla 
de Corrals” i resolució de al·legacions presentades. 

1.4 Adhesió al Conveni Tipo de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i el Ajuntament de Simat 
de la Valldigna per l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal front a inundacions. 

1.5 Aprovació subsanació deficiències P.G.O.U. 
1.6 Aprovació exposició al públic de la Modificació puntual de les NN SS denominada “ 

Redelimitació i reordenació unitat d’execucio numero 2”. 
1.7 Aprovació Exposició al públic de l’Alternativa tècnica del Programa i la proposició juridic-

economica per a desenvolupament d’Actuació Integrada de la Unitat d’execució 2-A del Sol 
Residencial de Simat de la Valldigna. 

1.8 Aprovació Exposició al públic de l’Alternativa tècnica del Programa i la proposició juridic-
economica per a desenvolupament d’Actuació Integrada de la Unitat d’execució 2-B del Sol 
Residencial de Simat de la Valldigna. 

1.9 Aprovació Compte General exercici 2008. 
1.10 Examen i aprovació Pressupost Municipal exercici 2010, bases d’execució, plantilla de personal. 
1.11 Adhesió al Pla Provincial de Servei Informàtics 2010-2011 ( SERTIC). 
1.12 Mocions de ERPV: 

1.12.1 Moció per la diversitat sexual. 
1.12.2 Moció per a sol·licitar l’adheriment al manifesta a favor del coneixement del valencià pera 

l’accés a un lloc de treball de les Administracions Publiques. 
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1.12.3 Moció en motiu del Dia Internacional de les Dones, ( 8 de marc). 
1.12.4 Moció rebutjant la ubicació del magatzem temporal centralitzat ( MTC) al nostre país i al 

nostre àmbit nacional. 
1.13 Moció que presenten els grups municipals ERPV, PSOE i BLOC de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna per a la seua aprovació en el Ple de l’Ajuntament, amb la finalitat de col·laborar i 
participar  amb l’ajuda d’emergència al poble d’Haití. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

3. TORN D’INTERVENCIONS 

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

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBRATRE:  
1.1. Examen i aprovació de les actes corresponents a la sessions celebrades els dies 21 de setembre, 

16 i 30 de novembre, 21 de desembre de 2009,  18 i 29 de gener i 4 de febrer de 2010. 

Es procedeix a examinar les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 21 de setembre, 16 
i 30 de novembre, 21 de desembre de 2009,  18 i 29 de gener i 4 de febrer de 2010. 

L’alcalde, Eladi Mainar vol fer constar que a la pàgina 14 de l’acta del dia 21 de setembre hi falta un 
signe d’interrogació, quedant el mateix redactat de la següent forma: 

«L’alcalde Eladi Mainar diu que:  l’oposició està per fiscalitzar a l’equip de govern, que no ho fa tot 
bé, ja voldrien,  però que sempre del que es diu hi ha part de veritat i part de mentida. És molt fàcil posar les 
coses a la pàgina web i dir el que a cadascú li «done la gana», també li diu que ell tira la pedra i amaga la 
mà, li  diu que diga qui l’ha insultat?, qui li ha dit a ell idiota?, no és pot acusar a tot el món, que diga si 
està ací qui l’ha insultat?, en el públic, que diga qui, però que si algú l’ha insultat, el que ha de fer és anar i 
denunciar» 

També vol rectificar el que hi ha a la pàgina 21, que en compte de registrar ha de dir enregistrar, 
quedant el mateix redactat de la següent forma: 

«L’alcalde Eladi Mainar li encanta que s’enregistren o es graven les intervencions» 

També diu que del següent text no s’entén el sentit «Com va dient ara,  que li va dir a Joan Serra 
per activa i per passiva que eixa empresa no era viable i per contra ho va aprovar en un plenari.» 

A la pàgina 23 diu que la intervenció del regidor del Partit Popular Sebastián Mahiques es transcriu 
completa, que si en tot es resumeix, en eixa creu que també s’hauria de resumir, que es faça el mateix a tots. 

A la pàgina 26, quan diu que li lleven els diners a Ecclestone vol dir que si no li hagueren donat 
eixos diners a Ecclestone, en tindriem més per a l’Educació.  

A la pàgina 27 en el parafrag on diu “ell que no fa pamflets” en lloc de paper al PP, ha de dir «el joc 
al PP». 

En el plenari del dia 30 de novembre, on diu: «L’Alcalde Eladi Mainar diu que no entén com diu 
això,  quan la Generalitat està llevant diners a l’Escoleta de Simat. El regidor Víctor Mansanet li respon que 
les treballadores estan fent 800 hores més del que les pertoca», ha de dir: «L’alcalde Eladi Mainar li respon 
a Víctor Mansanet que les treballadores estan fent 800 hores més del que les pertoca.» 

A la pàgina 8 del mateix, on diu: «L’alcalde (...) De totes formes, la justícia ja dirà el que cal. Sí el 
que va fer el govern del PP, quan el 9 d’octubre hi haurien més de 2.000 «quatri-barrades», portades per els 
seus seguidors. El que és provocador que amb les necessitats actuals es gastaren 2 o 3 milions d’euros. 
També que quan el PP estava al govern del poble, utilitzés  eixa bandera en l’entaulat de les festes. El sentir 
era referent a la denúncia que van presentar uns veïns del poble per la quatribarrà ell volia dir que «el 9 
d’octubre es va fer un acte institucional en el  què hi havien més de 2.000 quatribarrades, una processó». 

 

Al Ple del dia 29 de Gener, on diu «L’alcalde li explica que aquest nou Pla, encotilla molt en 
determinats àmbits», ha de dir «L’alcalde li explica que aquest nou Pla, encasella molt en determinats 
àmbits». 
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Finalitzades les intervencions, es procedeix a la votació i per unanimitat dels 11 membres assistents, 
acorden aprovar les mateixes. 

1.2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia dels número 461 d’1 d’octubre de 2009 fins el 623 de 29 de 
desembre de 2009. 

1.3. «Aprovació definitiva Imposició i Ordenació de Contribucions Especials per  l’obra 
«Reparació de Camins Rurals per les pluges  d’Octubre de 2007, camins Foies, Pi, Royalty, 
Ramonet i Travessia Pla de Corrals» i resolució de les al·legacions presentades. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Un cop acordada provisionalment pel Ple de la Corporació la imposició i ordenació de les 
contribucions especials per finançar la realització de l’obra “Reparació de Camins Rurals per les 
pluges d’octubre de 2007, Camins «Foies, Pi, Royalty, Ramonet i Travessia Pla de Corrals»  

Un cop exposat i publicat l’Acord provisional íntegre al tauler d’anuncis de l’Entitat i al 
Butlletí Oficial de la Província de Valencia núm. 210, de data 4 de setembre de 2009, respectivament, 
durant trenta dies 

Un cop presentades les reclamacions per part dels interessats a l’expedient i emès el certificat de 
Secretaria sobre les reclamacions presentades. 

Vist l’informe tècnic emès sobre les reclamacions presentades que es transcriu a la lletra tot 
seguit: 

«INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

Expedient:  Expediente de imposición y ordenación de contribuciones especiales 
por la obra: Reparación de caminos rurales por las lluvias de octubre 
2007, caminos Foies, Pi, Royalty, Ramonet i Travessia del Pla de 
Corrals. 

Emplaçament: Varias partidas del Término municipal 

El técnico que suscribe, vistas las alegaciones presentadas al expediente de referencia emite el 
siguiente informe:  

INFORME 

ALEGACIÓN Nº 1. Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida del Pais Valencia-Arc 
Iris de Simat de la Valldigna. (Rgtro. 1429 de 15-jul-09). ALEGACIÓN TIPO Nº 1 

Manifiestan los alegantes lo siguiente: 

A) Consideran que la formula empleada por la Alcaldía para hacer pagar a los vecinos de Les Foies 
el asfaltado de los caminos referidos no es la adecuada dado que la figura de la Contribución Especial fue 
diseñada para mejoras sustanciales de los servicios municipales y no para la reparación de desperfectos 
ocasionados por las lluvias. 

B) Consideran que la propuesta de la Alcaldía está en contradicción con el artículo 28 de la Ley 
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de Haciendas Locales (en adelante LRHL ), de acuerdo con la 
jurisprodencia existente sobre contribuciones especiales (la reparación de caminos no afecta intereses 
generales indeterminados, ni aumenta el valor de determinadas fincas) 

C) Consideran que las obras cuya ejecución constituye el elemento del hecho imponible de las 
contribuciones especiales produce la individualización de un beneficio general y otro particular 
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indeterminable. Ya que el Ayuntamiento no separa entre los caminos particulares y públicos (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de junio de 1994, sala 3ª, Sección 2ª). Por lo tanto no procede gravar a los vecinos 
con esa contribución especial. 

D) Consideran que no puede imponerse una contribución especial sobre un particular que no se 
beneficie de las obras, y menos cuando el Ayuntamiento, de modo arbitrario, quiera intervenir en unas obras 
financiadas para reparar caminos, algunos de los cuales no afectan a personas sobre las cuales recae este 
tributo especial o que han hecho sus caminos particulares con sus propios recursos. 

E) Consideran que no está suficientemente fundamentado ni justificado de modo razonado el 
porcentaje de reparto. Prueba de ello es que la misma propuesta de la Alcaldía ha fijado en distintas 
cantidades el coste soportado por el Ayuntamiento por medio de dos Plenos y una comisión informativa y ha 
variado en dos ocasiones los lugares de la intervención: en una sin la Travesía del Pla de Corrals, tal como 
aparece en la página web del Ayuntamiento al anunciar el Pleno del 29 de junio de este año; y otra 
añadiendo esta Travesía 

F) Estas contribuciones especiales representan un agravio comparativo entre los vecinos de Les 
Foies, respecto a los del Pla de Corrals, ya que el Ayuntamiento no impone ese pago a los vecinos afectados 
por la obra en esta zona. 

Y solicitan que se estimen las alegaciones; que se retiren las contribuciones especiales siendo el 
Ayuntamiento el que asuma las cargas; y que en caso de que no pueda hacerse cargo en este ejercicio, que 
se haga en el siguiente. 

A esto cabe contestar lo siguiente: 

Contestación al apartado A). El artículo 28 de la LRHL establece:: 

“Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de 
un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas 
o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.” 

Es evidente que la reparación de la pavimentación de los caminos rurales objeto de la contribución 
especial produce un beneficio en las propiedades por cuanto proporciona una mejor accesibilidad a las 
mismas; y ello independientemente de cuál haya sido la causa del deterioro de los caminos. Por ello sí es de 
aplicación la contribución especial para el objeto amparado por las obras de referencia, y no procede por 
tanto estimar la alegación en este punto. 

Contestación al apartado B). El artículo 28 de la LRHL cita también, como hecho imponible de las 
contribuciones especiales, además de los manifestados por el alegante, “la obtención de un beneficio”, y es 
obvio que la reparación de los caminos rurales supone una mejora en la accesibilidad a las parcelas y por 
tanto produce un beneficio en sus propietarios, siendo por ello de aplicación la figura de las Contribuciones 
Especiales, por lo que no procede por tanto estimar la alegación en este punto. 

Contestación al apartado C). El Ayuntamiento ha incluido en las obras objeto del expediente de las 
presente contribuciones especiales, únicamente caminos públicos, como no puede ser de otro modo, pues no 
pueden financiarse con fondos públicos caminos privados; por lo que no procede por tanto estimar la 
alegación en este punto. 

Contestación al apartado D). Todos los propietarios incluidos en el presente expediente de 
contribuciones especiales son beneficarios directos de las obras, pues todos ellos acceden a sus parcelas por 
uno o más de los caminos objeto del expediente, por lo que no procede por tanto estimar la alegación en este 
punto. 

Contestación al apartado E). Según el artículo 32 de la LRHL,  

“1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, 
teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas: 

a. Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los 
metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor 
catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.” 
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En el expediente de contribuciones especiales se justifica suficientemente el porcentaje de reparto 
que es una aplicación conjunta de la superficie de las parcelas y de la de las edificaciones existentes en 
ellas.  También se detalla claramente que el porcentaje de reparto se realiza sobre la parte de la obra no 
financiada con subvenciones de la Diputación; por lo que no procede por tanto estimar la alegación en este 
punto. 

Contestación al apartado F), Esta alegación no es de carácter técnico. 

Y respecto a lo manifestado en la solicitud final cabe manifestar lo siguiente: 

No pueden estimarse las alegaciones por los motivos anteriormente enumerados. 

Las otras dos peticiones, no son de carácter técnico.  

ALEGACIÓN Nº 2. Presentada por Francisco Brines Serrano. (Rgtro. 1434 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1.  

ALEGACIÓN Nº 3. Presentada por María Serrano Peig. (Rgtro. 1435 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 4. Presentada por Juan Mansanet Sanjaime. (Rgtro. 1444 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 5. Presentada por Consuelo Martí Marí. (Rgtro. 1446 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 6. Presentada por Joana Brines Donet. (Rgtro. 1447 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 7. Presentada por Victor Borras Chafer. (Rgtro. 1448 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 8. Presentada por María Bo Miragall. (Rgtro. 1449 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 9. Presentada por Abel Escrihuela Soler. (Rgtro. 1450 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 10. Presentada por María Victoria Castelló Solanes. (Rgtro. 1451 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 11. Presentada por José Castillo Sancho. (Rgtro. 1452 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 12. Presentada por Rosa Pérez Solanes. (Rgtro. 1453 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 
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ALEGACIÓN Nº 13. Presentada por Carmen Vidal. (Rgtro. 1454 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 14. Presentada por Vicenta Brines Revert. (Rgtro. 1455 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 15. Presentada por Salvador Altur Donet. (Rgtro. 1456 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 16. Presentada por Luis Brines Martí. (Rgtro. 1457 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 17. Presentada por Juana Morant Serrano. (Rgtro. 1458 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 18. Presentada por Juana Mansanet Mansanet. (Rgtro. 1459 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 19. Presentada por Salvador Mogort Brines. (Rgtro. 1460 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 20. Presentada por Carlos Ripoll Serrano. (Rgtro. 1461 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 21. Presentada por Enrique Vinarta Estruch. (Rgtro. 1462 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 22. Presentada por Miguel del Río Cardosa. (Rgtro. 1463 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 23. Presentada por Victor Ferrando Camarena. (Rgtro. 1464 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 24. Presentada por María Soler Burguet. (Rgtro. 1465 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 25. Presentada por José Vidal Sánchez. (Rgtro. 1466 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 26. Presentada por Estela Artero Cano. (Rgtro. 1467 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 



 
8 

ALEGACIÓN Nº 27. Presentada por María Toledo Burguera. (Rgtro. 1468 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 28. Presentada por Rafael Mogort Donet. (Rgtro. 1469 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 29. Presentada por Salvador Andrés Pellicer. (Rgtro. 1470 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 30. Presentada por José Soler Soler. (Rgtro. 1471 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 31. Presentada por Eugenia Rodríguez Mora. (Rgtro. 1472 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 32. Presentada por Adrián Soler Burguet. (Rgtro. 1473 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 33. Presentada por José Burguet Camarena. (Rgtro. 1474 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 34. Presentada por Luis Llario Serrano. (Rgtro. 1475 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 35. Presentada por Luis Soler Foyer. (Rgtro. 1476 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 36. Presentada por Jeremías Mascarell Montagud. (Rgtro. 1477 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 37. Presentada por Antonio Alemany Chafer. (Rgtro. 1478 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 38. Presentada por Salvador Catalá Ferrando. (Rgtro. 1479 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 39. Presentada por Rosa Alemany Chafer. (Rgtro. 1480 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 40. Presentada por Vicente Aznar Meló. (Rgtro. 1481 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 
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ALEGACIÓN Nº 41. Presentada por Rosa María Climent Soler. (Rgtro. 1482 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 42. Presentada por Juan Vicente Ferrando Catalá. (Rgtro. 1483 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 43. Presentada por María Nieves Camarena Peig. (Rgtro. 1484 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 44. Presentada por María Peig Brines. (Rgtro. 1485 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 45. Presentada por Rosa María Ferrando Peig. (Rgtro. 1486 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 46. Presentada por Juana Burguera Almiñana. (Rgtro. 1487 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 47. Presentada por Florencio Hernández Ferrando. (Rgtro. 1488 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 48. Presentada por Julián Oltra Donet. (Rgtro. 1489 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 49. Presentada por José Martí Soler. (Rgtro. 1490 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 50. Presentada por Teresa Soler Ferrando. (Rgtro. 1491 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 51. Presentada por Juana Ferrando Ripoll. (Rgtro. 1494 de 16-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 52. Presentada por Luis Andrés Llacer. (Rgtro. 1496 de 17-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 53. Presentada por José Vicente Aznar Castelló. (Rgtro. 1500 de 20-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 54. Presentada por Carmen Moreno Escrihuela. (Rgtro. 1501 de 20-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 
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ALEGACIÓN Nº 55. Presentada por Max Jean Boivin. (Rgtro. 1523 de 21-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 56. Presentada por Silvia Enguix Daches. (Rgtro. 1524 de 21-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 57. Presentada por Matthew Somers. (Rgtro. 1525 de 21-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 58. Presentada por Rosa Alemany Chafer. (Rgtro. 1527 de 22-jul-09). 

Manifiesta la alegante que no es propietaria de la parcela 123 del polígono 12, por lo que solicita 
que se anule la resolución. 

Según se especifica en el artículo 30 de la LRHL,  

“2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 

En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de 
servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.” 

Por lo que si la alegante no es propietaria de la parcela, no procede ser considerada como sujeto 
pasivo. Por todo ello se procede estimar la alegación en el sentido de anular la cuota impuesta a la misma, y 
al mismo tiempo hacer las averiguaciones necesarias para identificar al titular de la parcela en cuestión, al 
que habrá que notificarsele la cuota. 

ALEGACIÓN Nº 59. Presentada por Rosa Alemany Plancha. (Rgtro. 1528 de 22-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 60. Presentada por Mari Carmen Climent. (Rgtro. 1552 de 24-jul-09). 

Manifiesta la alegante que no es propietaria de la parcela 149 del polígono 13, por lo que solicita 
que se anule la resolución. 

Según se especifica en el artículo 30 de la LRHL,  

“2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 

En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de 
servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.” 

Por lo que si el alegante no es propietario de la parcela, no procede ser considerado como sujeto 
pasivo. Por todo ello se procede estimar la alegación en el sentido de anular la cuota impuesta al mismo, y 
al mismo tiempo hacer las averiguaciones necesarias para identificar al titular de la parcela en cuestión, al 
que habrá que notificarsele la cuota. 

ALEGACIÓN Nº 61. Presentada por Mari Carmen Climent. (Rgtro. 1553 de 24-jul-09). 

Manifiesta la alegante que la superficie de la notificación es de 1995 m2 cuando en realidad su 
oparcela es más pequeña según escritura que se adjunta. 

Se adjunta una copia parcial de un título de propiedad, que no permite identificar la parcela, por lo 
que no queda justificada la menor cabida de la finca.. No procede por tanto estimar la alegación.  

ALEGACIÓN Nº 62. Presentada por María Fons Solanes. (Rgtro. 1557 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 63. Presentada por Sofía Huguet Climent. (Rgtro. 1558 de 24-jul-09). 
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Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 63. Presentada por José Palomares Martínez. (Rgtro. 1559 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 64. Presentada por Antonio Roselló Revert. (Rgtro. 1560 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 65. Presentada por José Manuel Vicente Perales. (Rgtro. 1561 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 66. Presentada por Rafael Cuenca Peig. (Rgtro. 1562 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 67. Presentada por Sergio Cuenca Ferrer. (Rgtro. 1563 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 68. Presentada por Teresa Ferrer Martí. (Rgtro. 1564 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 69. Presentada por Francisco Verdú Alemany. (Rgtro. 1565 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 70. Presentada por Remedios Mahiques Canet. (Rgtro. 1566 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 71. Presentada por Loreto Canet Climent. (Rgtro. 1567 de 24-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 72. Presentada por Mari Carmen Martínez Ferrando. (Rgtro. 1574 de 27-jul-09). 

Manifiesta la alegante que la parcela 80 del polígono 11 no es de su propiedad, por lo que solicita 
que se anule la resolución. 

Según se especifica en el artículo 30 de la LRHL,  

“2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 

En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de 
servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.” 

Por lo que si la alegante no es propietaria de la parcela, no procede ser considerada como sujeto 
pasivo. Por todo ello se procede estimar la alegación en el sentido de anular la cuota impuesta a la misma, y 
al mismo tiempo hacer las averiguaciones necesarias para identificar al titular de la parcela en cuestión, al 
que habrá que notificarsele la cuota. 

ALEGACIÓN Nº 73. Presentada por Vicente Luis Climent Solanes. (Rgtro. 1593 de 29-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 
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ALEGACIÓN Nº 74. Presentada por María Teresa Castelló Sales. (Rgtro. 1594 de 29-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 75. Presentada por Francisco Celaya Piera. (Rgtro. 1595 de 29-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 76. Presentada por Pura Soler Donet. (Rgtro. 1604 de 29-jul-09). 

Es una alegación tipo (ALEGACIÓN TIPO-1), por lo que es válida la respuesta dada en la 
alegación nº 1. 

ALEGACIÓN Nº 77. Presentada por Vicente Benavent Tur. (Rgtro. 1709 de 20-ago-09). 

Manifiesta el alegante que la cantidad a pagar en el expediente de referencia es muy elevada, y 
solicita que se revise la notificación y se rectifique la cuota. 

Revisada la cuota a pagar por el alegante, y dado que no ha manifestado que haya errores de 
superficie, se comprueba que la cuopta que le corresponde es la adecuada, en base al sistema de reparto 
empleado, por lo que no procede estimar la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 78. Presentada por Elodia Brines Aleixandre. (Rgtro. 1730 de 26-ago-09). 

Manifiesta la alegante que la parcela respecto a la que se le ha notificado la cuota no es sólo de 
ella, por lo que solicita que se notifique a todos los propietarios. 

En la posterior alegación “Alegación nº 79” manifiesta que sí es propietaria de la parcela 85 del 
polígono 11, por lo que solicita que se anule esta alegación. 

Por ello no procede contestar esta alegación. 

ALEGACIÓN Nº 79. Presentada por Elodia Brines Aleixandre. (Rgtro. 1760 de 2-sep-09). 

Manifiesta la alegante que la parcela 85 del polígono 11 sí es de su propiedad, por lo que solicita 
que se anule el escrito anterior (Alegación nº 78) 

Procede estimar lo alegado. 

ALEGACIÓN Nº 80. Presentada por Teodoro García Pérez. (Rgtro. 1777 de 4-sep-09). 

Solicita el alegante que se fraccione la contribución especial en dos plazos. 

El artículo 32.3 de la LRHL dice: 

“3. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto 
pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por un plazo máximo de cinco años.” 

No obstante la Corporación acordará lo estime oportuno. 

ALEGACIÓN Nº 81. Presentada por Benito Martínez Martínez. (Rgtro. 2286 de 26-oct-09). 

Manifiesta el alegante disconformidad con la superficie construida de la edificación existente en su 
parcela, que ha servido de base para el cálculo de la cuota. Aporta plano con medidas realizado por él 
mismo. Solicita que se compruebe por los técnicos municipales las medidas de la edificación. 

Comprobar por los técnicos municipales la superficie construida de la edificación, y rectificar la 
superficie y por tanto la cuota, en su caso. 

ALEGACIÓN Nº 82. Presentada por Juana Oltra Ferrando. (No registrada). 

Manifiesta la alegante que no tiene propiedades ni en la Pda. Foies ni en la Pda. Pla de Corrals, 
por lo que solicita que se anule la resolución. 

Según se especifica en el artículo 30 de la LRHL,  

“2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 
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En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de 
servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.” 

Por lo que si el alegante no es propietario de la parcela, no procede ser considerado como sujeto 
pasivo. Por todo ello se procede estimar la alegación en el sentido de anular la cuota impuesta al mismo, y 
al mismo tiempo hacer las averiguaciones necesarias para identificar al titular de la parcela en cuestión, al 
que habrá que notificarsele la cuota. 

ALEGACIÓN Nº 83. Presentada por Salvador Catalá Vidal. (Rgtro. 1403 de 13-jul-09). 

Manifiesta el alegante lo siguiente: 

A) Considera que la contribución especial impuesta crea una confrontación social entre los vecinos 
de Simat y los de les Foies.  

B) Considera que se culpabiliza a las personas que no están de acuerdo con la fórmula utilizada 
para solucionar un problema de octubre de 2007. 

C) Considera que antes de octubre de 2007 ya era necesaria una intervención en los caminos 
referidos.  

D) En otros proyectos como la mejora de la C/ Mayor se realiza en dos fases en función del dinero 
disponible.  

E) No quiere ser considerado beneficiario del hecho imponible. 

F) Le parece un modo de actuación más en sintonía de un Gobierno de la Generalitat que de un 
gobierno local de izquierdas. 

Y solicita que se estimen las alegaciones; que se retiren las contribuciones especiales y que se 
utilicen únicamente los dineros disponibles de la subvención para la financiación de la obra. 

A esto cabe contestar lo siguiente: 

Contestación al apartado A). Es una manifestación de opinión, por lo que no procede su 
contestación técnica. 

Contestación al apartado B). Es una manifestación de opinión, por lo que no procede su 
contestación técnica. 

Contestación al apartado C). Lo manifestado apoya la necesidad de la intervención. Es una 
manifestación de opinión, por lo que no procede su contestación técnica. 

Contestación al apartado D). Las obras de la C/ Mayor se realizan al amparo del denominado Plan 
Confianza de la Generalitat Valenciana para el apoyo a la inversión productiva en municipios  y la  
financiación es el 100 % del importe de la obra.  

En el caso que nos ocupa se trata de una subvención conjunta de la Consellería de Agricultura y la 
Diputación Provincial para la mejora de caminos rurales y dicha subvención alcanza únicamente el 50 % 
del importe de las obras, siendo el 50% restante a aportar por el Ayuntamiento. De ahí la necesidad de 
imponer las contribuciones especiales para el reparto de la cantidad a abonar por el Ayuntamiento entre 
éste (40%) y los propietarios directamente beneficados por la actuación (60%). 

Por ello sí es de aplicación la contribución especial para el objeto amparado por las obras de 
referencia, y no procede por tanto estimar la alegación en este punto 

Contestación al apartado E). El artículo 28 de la LRHL establece:: 

“Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de 
un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas 
o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.” 

Es evidente que la reparación de la pavimentación de los caminos rurales objeto de la contribución 
especial produce un beneficio en las propiedades por cuanto proporciona una mejor accesibilidad a las 
mismas; y ello independientemente de cuál haya sido la causa del deterioro de los caminos. Por ello sí es de 



 
14

aplicación la contribución especial para el objeto amparado por las obras de referencia, y no procede por 
tanto estimar la alegación en este punto. 

Contestación al apartado F). Es una manifestación de opinión, por lo que no procede su 
contestación técnica. 

Y respecto a lo manifestado en la solicitud final cabe manifestar lo siguiente: 

No pueden estimarse las alegaciones por los motivos anteriormente enumerados. 

Las otras peticiones, no son de carácter técnico.» 

Atès el tenor de l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, pel qual es reconeix la competència del Ple per determinar els recursos propis de caràcter tributari, s’ 

ACORDA 

PRIMER. Aprovar la imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de la 
execució de l’obra «Reparació de Camins Rurals per les pluges d’octubre de 2007 , Camins «Foies, Pi, 
Royalty, Ramonet i Travessia Pla de Corrals», el fet imposable de la qual està constituït per l’obtenció 
d’un benefici o augment de valor dels béns afectes a la realització de l’obra. 

SEGON. Desestimar les al·legacions pels motius especificat en l’informe tècnic que recull la part 
dispositiva de l’acord. 

TERCER. Estimar les següent al·legacions: 

- Nº 58, 60, 72, 82, per  no ser la persona notificada la propietària. 

- Nº 82 s’accepta la sol·licitud de fraccionament del pagament. 

- Nº 81 s’accepta la sol·licitud d’efectuar una medició de la parcel·la ·la.  

QUART. Determinar el Tribut concret d’acord amb el següent: 

— El cost previst es fixa en 149.289,23 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en 74.644,62 euros. 

— Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 44.786,77 euros, equivalent al/a l’ 40% del 
cost suportat. El cost total pressupostat de l’obra, tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o 
menor que el previst, s’utilitzarà el cost previst als efectes del càlcul de les quotes corresponents. 

— Aplicar conjuntament o separadament, com a mòdul/s de repartiment:  

1- Superfície parcel·la 40 % 

2. Superfície del immoble 60 %. 

CINQUÈ. Aprovar definitivament la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització 
de l’obra i establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquesta Entitat, que apareix a l’expedient com a 
Annexos I i II. 

SISÈ. Notificar de forma individualitzada als beneficiaris de l’obra, la quota que resulta de la 
contribució aprovada. 

SETÈ. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de València» 

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

El regidor Sebastián Mahiques diu que ell creu que l’Ajuntament era qui s’havia de fer càrrec de tota 
la despesa que és tal i com ho havien previst ells i per tant, votaran en contra d’aquesta proposta. 

El regidor Víctor Mansanet, seguint en la seua coherència, votarà en contra ja que considera que no 
s’ha d’aprovar, reservant-se el dret de presentar un recurs Contenciós-administratiu, ja que a més de les raons 
descrites en el recurs presentat a l’alcaldia, no està conforme amb la resposta que els varen donar. 

També diu que va sol·licitar en el seu dia que la resposta que li donà l’advocat no es redactés en 
castellà, almenys la que es dirigia al seu grup.  Veu també un defecte de forma, ja que es dirigeix a  ell com 
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«representant de Izquierda Unida», i no és així ja que ell representa a Esquerra Unida del País Valencià - Arc 
Iris, d’això ja hi han sentències que ho recolzen. 

El regidor Joan Serra, es dirigeix al PP, ja que quan van plantejar estes obres, estaven ells en el 
govern, així que voldria que li ensenyés en quin lloc estava eixa despesa contemplada. ERPV votarà a favor 
ja que les contribucions especials faciliten la redistribució del pagament entre qui més té. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  6 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i  5 en contra (PP i EU-ACAIS), acorda:  

PRIMER.  Aprovar la imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de la 
execució de l’obra “Reparació de Camins Rurals per les pluges d’octubre de 2007 , Camins “ Foies, Pi, 
Royalty, Ramonet i Travessia Pla de Corrals” ,el fet imposable de la qual està constituït per l’obtenció 
d’un benefici o augment de valor dels béns afectes a la realització de l’obra. 

SEGON. Desestimar les al·legacions pels motius especificat en l’informe tècnic que recull la part 
dispositiva de l’acord. 

TERCER. Estimar les següent al·legacions: 

- Nº 58, 60, 72, 82, per  no ser la persona notificada la propietària. 

- Nº 82 s’accepta la solicitud de fraccionament del pagament. 

- Nº 81 s’accepta la solicitud d’efectuar una medició de la parcel·la ·la.  

QUART. Determinar el Tribut concret d’acord amb el següent: 

— El cost previst es fixa en 149.289,23 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en 74.644,62 euros. 

— Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 44.786,77 euros, equivalent al/a l’ 60% del 
cost suportat. El cost total pressupostat de l’obra, tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o 
menor que el previst, s’utilitzarà el cost previst als efectes del càlcul de les quotes corresponents. 

— Aplicar conjuntament o separadament, com a mòdul/s de repartiment:  

1- Superfície parcel·la 40 % 

2. Superfície del immoble 60 %. 

CINQUÈ. Aprovar definitivament la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització 
de l’obra i establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquesta Entitat, que apareix a l’expedient com a 
Annexos I i II. 

SISÈ. Notificar de forma individualitzada als beneficiaris de l’obra, la quota que resulta de la 
contribució aprovada. 

SETÈ. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de València. 

ANNEX I   
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
MARTI PLANCHA,RAFAEL 11 42 13606 214,73       110,62 

SOLER  RIPOLL JUAN 11 43 4344 66,40 
002020600YJ32C0001K
X 65 5.846,68 86,55 

RIBERA BURGUET ,ENRIQUETA 11 44 3248 15,29 
002022400YJ32C0001A
X 70 6.289,62 81,52 

CELAYA PEÑA FRANCISCO 11 46 1414,66 18,42 
002021300YJ32C0001I
X 91 72.157,24 643,82 

SANCHEZ GARCIA, ANTONIO GASPAR 11 46 1414,66 18,42 
002021500YJ32C0001E
X 123 12.529,94 121,30 

LLORET BOIGUES MARIA ROGELIA 11 46 1414,66 18,42   120 27.654,00 253,83 
SOMERS MATTHEW 11 47 3034 32,67 HI HA UN XALET 225 51.851,25 479,04 

BURGUERA MORANT FRANCISCO 11 48 5499 86,73 
002022900YJ32C0001P
X 105 18.563,25 207,38 

PEIG  BRINES  ,MARIA 11 49 1645 8,57 
002020100YJ32C0001L
X 103 15.376,23 148,12 

CAMARENA PEIG MARIA NIEVES 11 49 1645 8,57 
HI HA UNA CASA DE 
FUSTA 99 22.814,55 213,30 

BO MIRAGALL MARIA 11 50 1492 23,47 HI HA UN XALET 122 28.114,90 258,50 

BENAVENT TUR , VICENTE 11 52 3170 49,96 
HI HA UN XALET 
GRAN 390 89.875,50 813,35 

BENAVENT TUR , VICENTE 11 53 3414 19,12       27,76 

FERRANDO CORS, ANTONIO IGNACIO 11 55 1044 16,50 
46233A011000550000E
B 93 21.431,85 196,30 

CRESPO ALARIO JOAQUIN 11 61 3452 18,16 
002023300YJ32C0001L
X 145 26.471,72 260,04 

ALEMANY PLANCHA, DANIEL 11 62 1628 1.191,19 
002020900YJ32C0001X
X 107 8.560,11 88,25 

ALEMANY PLANCHA, DANIEL 11 62 1628 1.190,19 
002020800YJ32C0001D
X 207 15.123,63 145,76 

MARTINEZ  BRINES ,JUAN 11 63 1794 10,00       14,59 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 

RAMIS ALARIO, FRANCISCO LUIS 11 65 2780 18,00 
46233A011000650000E
F 110 27.465,49 263,28 

MARTINEZ  BRINES ,JUAN 11 66 720 0,46 
002020200YJ32C0001T
X 86 5.873,22 57,32 

SIREROL ALARIO ,JOSE MIGUEL 11 67 1994 10,51 
002023000YJ32C0001G
X 142 18.836,55 181,28 

MAHIQUES RODRIGUEZ ,ANDRES 11 68 3323 18,62       27,02 

MONTAGUD TOMAS ,JOSE RAMON 11 69 1364 6,58 
002023200YJ32C0001P
X 191 28.157,28 257,83 

ESPI  GARCIA ,SALVADOR 11 70 1915 215,86 
002023100YJ32C0001Q
X 127 20.301,47 193,47 

RIBERA   BURGUET ,JUAN  11 71 192 0,49       1,56 
SALINAS  ANDRES  ,ROSA 11 72 2107 11,69       17,13 

FONS  SOLANES ,MARIA 11 73 1366 6,26 
001610200YJ32D0001L
I 116 19.256,15 179,85 

MANSANET  FONS ,JULIA 11 74 848 6,25       6,89 

BLASCO CASANOVA ,RAMIRO 11 75 2019 10,44 
001610100YJ32D0001P
I 168 12.909,60 129,54 

CHINCHON GARCIA ,JULIA 11 76 7790 43,80       63,33 
CHINCHON GARCIA ,JULIA 11 77 1704 9,48       13,85 
TOLEDO  SOLANES ,JULIA  11 78 357 1,89       2,90 

SOLANES BARRACHINA ,CARMEN 11 79 785 3,81 
001540300YJ32C0001S
X 72 649,09 12,07 

AJUNTAMENT DE SIMAT VALLDIGNA 11 80 1460 8,10       11,87 

BRINES BLASCO ,JOAN 11 81 2900 15,02 
001540200YJ32C0001E
X 186 18.946,21 189,60 

RIPOLL ,FRANCISCO 11 83 765 4,20       6,22 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
BRINES  FERRER ,SALVADOR 11 84 1303 6,97 HI HA UNA CASETA 36 8.296,20 83,29 
BRINES ALEIXANDRE ,ELODIA 11 85 642 3,51       5,22 
SERRANO SOLANES ,SANTIAGO 11 86 299 1,56       2,43 
BRINES BLASCO MILAGROS 11 87 211 0,88 HI HA UNA VIVENDA 191 24.767,51 218,75 
AJUNTAMENT DE SIMAT VALLDIGNA 11 88 685 3,73       5,57 
PEIG MAYORAL ,ANGEL 11 89 395 2,09       3,21 
AJUNTAMENT DE SIMAT VALLDIGNA 11 90 194 2,09       1,58 

MOGORT BOHIGUES ,ISABEL 11 91 2000 9.31 
001130200YJ32D0001
WI 103 8.389,73 89,78 

BENAVENT BRINES CARMEN 11 92 716 3,06 
001130100YJ32D0001
HI 47 2.071,39 23,97 

ALFONSO BAIXAULI ,JOSEFA 11 93 781 4,28       6,35 
TOLEDO  SOLANES ,JULIA  11 97 825 1,98       6,71 
BRINES  ALFONSO ,SALVADOR 11 98 1120 6,19       9,11 
RUIZ FERRANDO  ,ERNESTO 11 99 5057 26,16 001110100YJ32D0001II 103 7.931,57 110,62 
SOLANES  BLASCO ,R.PEDRO 11 100 2167 12,01       17,62 
SOLANES BLASCO MERCEDES 11 100 2167 12,01 HI HA UNA CASA 88 20.279,60 195,33 
AJUNTAMENT DE SIMAT VALLDIGNA 11 101 435867 6.883,02       3.543,65 

BURGUERA ALMIÑANA ,JUANA 11 106 2944 16,50 
002021200YJ32C0001X
X 61 4.193,43 60,68 

SALINAS  ANDRES  ,ROSA 11 107 165 0,00 
002022800YJ32C0001Q
X 65 9.726,02 86,57 

MAHIQUES RODRIGUEZ   ,FRANCISCO 11 108 3865 60,94       31,42 
PEIG BRINES ,ROSA 11 119 2046 2.584,70       16,63 

CABANES BURGUET ,JOSE FCO 11 139 680 409,57 
002021600YJ32C0001S
X 101 12.208,50 112,51 

BARBA  ROVIRA ,JOSE R 11 140 1362 1.089,84 
002021400YJ32C0001J
X 206 21.328,06 197,97 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
ANDRES LLACER  JOSE 11 141 1129 3,72       9,18 

ANDRES LLACER    ,PURIFICACION 11 142 684 1,89 
002020300YJ32C0001F
X 98 6.224,51 60,11 

ANDRES  LLACER  ,JOSE 11 143 629 2,00       5,11 
ANDRES  LLACER  ,PURIFICACION 11 144 525 1,65       4,27 

CARBO  PEIRO  ,MARIA  CONSUELO 11 145 1441 6,92 
002040100YJ32C0001R
X 127 12.115,14 117,88 

PEIG BRINES ,ROSA 11 152 656 490,74 
002020400YJ32C0001
MX 144 15.555,37 141,65 

MESTRE SOLANES ,MARIA ROSA 11 154 523 2,82 
001610500YJ32D0001
MI 269 34.076,98 302,87 

CLIMENT  SOLANES  ,VICENTE LUIS  11 161 1208 6,12 
002023600YJ32C0001
MX 129 21.550,56 198,67 

POLACHE  MANSANET ,JUAN 11 162 3095 17,31 
CASA EN 
CONSTRUCCIO 122 27.968,03 270,25 

MAHIQUES  RODRIGUEZ ,CARMEN 11 163 2819 44,39       22,92 

ENGUIX  PACHES  ,MATILDE 11 164 783 12,30 
002023500YJ32C0001F
X 192 31.949,03 286,34 

ENGUIX PACHES CRISTINA 11 164 783 12,30 
002023400YJ32C0001T
X 153 23.079,20 208,61 

SALES  CABALLERO  ,JOSE VICENTE 11 165 1746 27,44 XALET DE FUSTA 89 20.510,05 193,93 

NAVARRO BURGUET MILAGROS 11 170 647 219,11 
002020700YJ32C0001R
X 129 15.948,69 145,02 

RIBERA   BURGUET ,ENRIQUETA 11 171 278 4,26       2,26 
SOLER  RIPOLL  , JUAN 11 176 369 5,73       3,00 

SANCHO  BOIGUES ,VICENTE 11 178 887 12,35 
001540100YJ32C0001J
X 114 9.760,89 92,75 

ANDRES  LLACER  ,LUIS 11 180 2389 199,89 002020500YJ32C0001O 75 5.972,29 71,76 



 
20 

TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
X 

CLIMENT  SOLANES  ,VICENTE LUIS  11 181 769 12,04       6,25 
ENGUIX PACHES SILVIA 11 182 654 10,21 HI HA UN XALET 124 20.260,46 182,86 
VIVES JUAN  ANTONIO  FRANCISCO 11 183 1977 31,12 HI HA UNA CASA 120 27.484,52 256,92 
BRINES  ALEMANY ,SALVADOR 12 1 10959 172,94       89,10 
AYTO SIMAT VALLDIGNA 12 2 3349 52,75       27,23 
MOGORT BOHIGUES ,JOSE 12 3 3295 51,89       26,79 
BURGUERA  SOLANES ,MILAGROS 12 4 7190 113,43       58,46 
FOLGUERA  MENENT ,JOSE 12 5 1161 18,21       9,44 
SERRANO  SOLANES ,MARIA JOSEFA 12 6 1003 15,71       8,15 
MOGORT  SOLANES ,JOSE 12 7 1183 18,53       9,62 
ALEXANDRE  CATALA  ANGEL 12 8 2310 18,53       18,78 
ALMIÑANA BORRAS ,SALVADOR 12 9 849 13,30       6,90 
MOGORT  SOLANES ,JOSE 12 10 845 13,19       6,87 
BLASCO CASANOVA ,RAMIRO 12 11 598 3,15       4,86 
FONS  SOLANES ,MARIA 12 12 298 4,57       2,42 

SOLER BURGUET ,MARIA 12 13 471 5,79 
001610300YJ32D0001T
I 66 9.239,98 84,80 

DONET DONET ANTONIO 12 14 1011 4,92 
001610400YJ32D0001F
I 103 13.123,05 123,22 

MIÑANA SANFELIX TERENCIO HDOS 12 14 1011 4,92 
001630200YJ32D0001R
I 86 14.625,89 136,39 

FERRANDO  BRINES , RAFAEL 12 15 207 0,00       1,68 
EN  INVESTIGACION 12 16 593 9,24       4,82 
NAVARRO  SANCHIS  ,JOSEP  LLUIS 12 18 597 3,25       4,85 

NAVARRO  SANCHIS  ,JOSEP  LLUIS 12 20 1049 4,91 
001634500YJ32D0001
UI 190 35.221,19 317,17 

RIPOLL  CHORRO ,VICTOR 12 21 882 3,04 001631100YJ32D0001S 114 9.012,70 86,15 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
I 

ALEMANY   CAMARENA ,BRUNO  ANTONIO 12 22 1002 16,07 
001634700YJ32D0001
WI 139 23.646,71 215,36 

ALEMANY  PLANCHA  ,DANIEL 12 23 6760 137,12       54,96 
GARRIDO  GOMEZ  ,ARACELI 12 24 2572 14,26       20,91 
BRINES  MENENT ,RAFAEL 12 25 4311 24,22       35,05 
MESTRE VALLS  ,ADELINA 12 26 1196 6,64       9,72 
FAYOS  SOLER ,SALVADOR 12 27 5585 31,23       45,41 
MESTRE  VALLS  ,FRANCISCO  JAVIER 12 28 470 2,52       3,82 

MIÑANA  HERVAS  ,EVA  ROSA 12 29 809 2,52 
001631400YJ32D0001
HI 125 10.942,53 102,47 

ALEXANDRE  RIPOLL  ,ANGEL 12 30 741 4,04       6,02 
MENENT  RIPOLL  ,JUAN 12 31 264 1,34       2,15 

REINHARD  MATYSIAK 12 32 1438 18,88 
001632000YJ32D0001B
I 86 9.124,31 91,65 

REINHARD  MATYSIAK 12 32 1438 18,88 
001634200YJ32D0001E
I 73 12.466,01 120,93 

MIÑANA PICOT JUAN RAMON 12 33 1747 9,43 
001633900YJ32D0001E
I 158 23.039,66 216,10 

RIPOLL  RIPOLL, FRANCISCO 12 34 7586 42,09       61,68 
SANCHO FERRANDO ,VICTOR 12 35 138 0,68       1,12 
VINCENT  SOLANES  ,GUILLAUME 12 36 2443 35,12 HI HA UNA CASETA 63 14.518,35 147,09 

GIMENO MANCLUS GEMMA 12 37 2919 15,66 
001634400YJ32D0001Z
I 35 2.704,15 47,43 

TENT  MANCLUS ,JAUME  LLUC 12 38 2351 13,14       19,11 
TENT  MANCLUS ,JAUME  LLUC ??????? 12 39 368 1,95       2,99 
SANCHO  FERRANDO ,VICTOR 12 40 1354 7,53       11,01 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
MARTI MARTINEZ  ,JOAQUIN 12 41 1073 5,96       8,72 

REINHARD  MATYSIAK 12 42 379 2,00 
001633800YJ32D0001J
I 91 16.596,36 148,52 

ALARIO  BOIGUES  ,ROSA 12 43 81 0,32       0,66 

BRINES RIPOLL ,MILAGROS 12 44 374 4,96 
001632100YJ32D0001
YI 83 7.738,13 70,85 

ALARIO  BURGUERA, D. JOSE 12 45 70 1,20       0,57 

CHAFES CLIMENT, VIRGILIO MARCELINO 12 46 72 1,20 
001633600YJ32D0001
XI 69 4.486,42 39,90 

PALOMARES TOLEDO, ANGEL 12 47 94 1,38 
001633400YJ32D0001R
I 80 5.976,10 53,13 

BURGUERA ALARIO ROSA 12 48 64 1,20 
001633300YJ32D0001
KI 90 5.993,42 53,04 

VERCHER ORTEGA, MARIA TERESA 12 49 73 0,65 
001631500YJ32D0001
WI 59 4.209,60 37,48 

HUGUET DONET, JUAN 12 50 178 2,24       1,45 
AYTO SIMAT VALLDIGNA 12 51 1138 6,30       9,25 
NAVARRO LLORCA ELENA MARIA 12 52 1852 1.480,71 0016404YJ32D0001EI 53 3.446,11 45,26 

MARTI NAVARRO J. LORENZO 12 53 1198 4,04 
001632400YJ32D0001P
I 111 13.245,35 125,81 

ALMIÑANA HERNANDIS, DANIEL 12 54 2303 10'17 
001633000YJ32D0001F
I 83 7.780,66 86,91 

SANCHO FERRANDO, VÍCTOR 12 55 300 1'57       2,44 

ALMIÑANA HERNANDIS, DANIEL 12 56 1861 10,13 
002110200YJ32D0001
YI 30 1.934,75 32,08 

CATALA MANSANET, GREGORIO 12 57 2689 35,71 
001640600YJ32D0001Z
I 143 17.308,53 173,54 

MANSANET RIPOLL, JOSE 12 58 1781 8,94       14,48 
GALLART GIMENEZ ,ANTONIO 12 59 690 3,62 002110900YJ32D0001 72 5.408,95 53,01 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
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URBANA 

V. 
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L 
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APLICADO 
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Superfici
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Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
MI 

BERDONCES GAVILAN, FRANCISCO 12 61 420 2,95 
002120500YJ32D0001F
I 58 4.922,76 46,55 

HERNÁNDEZ MARTINEZ, FLORENCIO 12 62 3631 20,34       29,52 
BLASCO RIPOLL, LUÍS 12 63 3101 17,35       25,21 
CHAFES CLIMENT, PURFIICACIÓN 12 64 1329 7,38       10,80 
FUSTER SIMÓ, FRANCISCO 12 65 333 1,77       2,71 
CAPELLANES PASCUAL 12 66 477 2,55       3,88 

CHAFES CLIMENT, AMPARO 12 67 2322 13,19 
001640700YJ32D0001
UI 81 13.195,75 134,51 

CHAFES CLIMENT, PURIFICACIÓN 12 67 2322 13,19       18,88 
CHAFER CLIMENT, ROSA (HEREDEROS DE) 12 67 2322 13,19       18,88 
AYTO SIMAT VALLDIGNA 12 68 77499 436,99       630,08 
BRINES FERRER, MIGUEL 12 70 613 3,31 001634000YJ32D0001II 88 16.790,83 152,12 

CUÑAT PERIS, JOSÉ 12 71 840 665,83 
001631200YJ32D0001Z
I 74 5.632,68 56,19 

FERRANDO SOLANES M CONCEPCION 12 72 750 4,56 
001632700YJ32D0001F
I 75 5.723,52 56,25 

BRINES OLTRA, LUÍS 12 73 61 1,20 
001632800YJ32D0001
MI 80 7.837,14 69,17 

SOLANES MOGORT, MARIA NIEVES 12 74 710 550,34 
001633100YJ32D0001
MI 206 15.676,34 143,14 

HUGUET CLIMENT, SOFIA 12 75 610 2,51 
001640800YJ32D0001
HI 86 11.665,99 107,19 

VERCHER ORTEGA ROSA GEMMA 12 76 645 10,65 
002120100YJ32D0001
QI 156 10.261,93 95,17 

RIPOLL SERRANO, CARLOS 12 77 988 628,73 001630700YJ32D0001E 113 10.532,71 100,33 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
I 

MESTRE SERRANO, VICENTE 12 78 1240 7,53 
001630800YJ32D0001S
I 145 12.624,31 120,71 

SOLER CHAFES, LUISA 12 79 196 2,15       1,59 
ALARIO BURGUERA, D. JOSE 12 80 132 1,95       1,07 

SANMIGUEL FERRANDO, MARIA 12 81 481 364,47 
001631300YJ32D0001
UI 60 4.900,05 46,85 

SOLER BURGUET, MARIA 12 82 312 1,62       2,54 

SOLER BURGUET, TERESA 12 83 769 464,92 
002120400YJ32D0001T
I 60 6.232,01 60,86 

SOLANES OLTRA, ROSA MARIA 12 84 1144 16,54 
46233A012000840000E
I 206 29.840,22 270,79 

COMPANY PÉREZ, JOSÉ ANTONIO 12 84 1144 16,54 
46233A012000840000E
I     9,30 

TALENS APARICI, AMPARO 12 84 827 11,95 
46233A012000840000E
I     6,72 

SOLANES OLTRA, JUAN VICENTE 12 84 827 11,95 
46233A012000840000E
I 170 24.724,79 223,38 

VERCHER GIMENO, MARÍA JOSÉ 12 84 771 11,14 
46233A012000840000E
I     6,27 

SOLANES OLTRA, FRANCISCO JAVIER 12 84 771 11,14 
46233A012000840000E
I     6,27 

CERVERÓN PLASENCIA, JOSÉ SALVADOR 12 84 599 8,66 
46233A012000840000E
I     4,87 

SOLANES OLTRA, ANA MARÍA 12 84 599 8,66 
46233A012000840000E
I     4,87 

MOGORT FOLGUERA, VICTOR 12 84 336 4,86 
46233A012000840000E
I     2,73 

OLTRA FERRANDO JUANA 12 84 336 4,86 
46233A012000840000E
I     2,73 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
OLTRA FERRANDO ROSA 12 84 0 0,00   125 12.097,11 106,01 

BERENGUER CANET, ALBERTO 12 86 665 3,42 
001631900YJ32D0001
GI 51 5.032,04 49,50 

SOLANES MANSANET, NIEVES 12 87 1190 6,46       9,67 
INMACULADA ARTERO CANO 12 88 800 600,00 hi ha una caseta 51 11.752,95 109,50 
AYTO SIMAT VALLDIGNA 12 88 163142 919,96       1.326,36 

ALEXANDRE RIPOLL, ANGEL 12 89 1284 5,07 
001630300YJ32D0001
DI 82 11.685,24 112,84 

SOLER SOLER, JOSÉ 12 90 253 0,65 
001632200YJ32D0001
GI 63 5.298,16 48,48 

CUENCA PEIG, RAFAEL 12 91 496 1,79 
001632300YJ32D0001
QI 110 17.705,50 159,19 

CAÑADA ANADON, MARIA LUISA 12 92 1151 6,34 CASA DE FUSTA  60 13.827,00 130,52 

FERNÁNDEZ BLASCO, PURIFICACIÓN 12 93 977 3,65 
002120200YJ32D0001P
I 116 12.307,21 115,79 

PALOMARES BRINES, SALVADOR 12 94 1143 0,78 
002120600YJ32D0001
MI 238 20.004,35 184,59 

ALMIÑANA MARTINEZ, VICENTE 12 95 996,5 5,26 
001632600YJ32D0001T
I 50 1.760,66 23,53 

RUFAT ESTARELLES VICENTE 12 95 996,5 5,26 
001632500YJ32D0001L
I 57 3.621,95 39,84 

OLTRA FERRANDO; JUANA 12 96 2718 15,23       22,10 

DAMIA MONTAÑES JOSE 12 98 1025 4,70 
002111000YJ32D0001T
I 155 13.748,72 128,81 

AYTO SIMAT VALLDIGNA 12 100 24776 139,63       201,43 
AYTO SIMAT VALLDIGNA 12 101 47156 265,83       383,38 
SOLER BURGUET, MARIA 12 102 584 3,18       4,75 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 

CANET CLIMENT, LORETO 12 103 766 4,22 
001640100YJ32D0001
XI 72 5.906,31 57,98 

MAHIQUES SOLANES, VICTOR 12 105 569 10,01 
001634600YJ32D0001
HI 156 23.337,47 209,13 

MENENT RIPOLL, JUAN 12 110 1858 10,36       15,11 

VOIROL FRANCIS, ROGER 12 111 437 1,72 
002110400YJ32D0001
QI 61 5.153,50 48,71 

VERDU ALEMANY, FRANCISCO 12 112 1886 29,65 
001640300YJ32D0001J
I 143 11.571,68 116,74 

CANET CASANOVA, MARIA 12 113 210 2,85 
001640500YJ32D0001S
I 91 7.584,12 68,17 

MOGORT MOGORT, JUAN 12 114 2979 45,77 001640200YJ32D0001II 73 7.745,06 92,09 

FERRANDO CATALA, JUAN VICENTE 12 115 313 3,04 
002041800YJ32C0001G
X 107 13.579,27 121,54 

COSTA MARTINEZ, MARIA DOLORES 12 116 3754 76,12       30,52 

RIPOLL BRINES, VICTOR 12 117 778 3,18 
001634100YJ32D0001J
I 236 33.001,93 295,52 

BRINES SELFA, SALVADOR 12 118 1030 4,81 
001630400YJ32D0001
XI 73 7.267,52 72,06 

EN  INVESTIGACION 12 119 495 2,15       4,02 
MESTRE SERRANO, VICENTE 12 120 719 3,85       5,85 

MARTINEZ MARTINEZ, BENITO 12 121 417 2,31 
XALET EN 
CONSTRUCCIO 274 63.143,30 556,72 

ARTERO CANO, INMACULADA 12 121 417 2,31       3,39 
MANSANET MANSANET, JUANA 12 122 168 0,82       1,37 
CHAFES CLIMENT ROSA( HEREDEROS), 
CHAFES CLIMENT PURIFICACION, CHAFES 
CLIMENT AMPARO 12 123 225 1,20       1,83 

MENENT RIPOLL, JUAN 12 124 39 1,10 
001633500YJ32D0001
DI 35 3.130,89 27,75 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 

PÉREZ SOLANES, ROSA 13 1 1746 9,29 
001610600YJ32D0001
OI 65 10.727,69 108,20 

GORKA I ANNE 13 2 1227 19,21 
XALET EN 
CONSTRUCCIO 108 24.888,60 228,07 

FELIX TORRES, JUAN 13 3 1972 10,99       16,03 

PALOMARES MARTINEZ, JOSÉ 13 4 3163 52,74 
001630100YJ32D0001
KI 137 9.708,92 110,80 

VILLAR MARTINEZ, PILAR 13 5 1162 16,56 
001634800YJ32D0001
AI 123 22.959,45 210,64 

HERNANDIS ALEIXANDRE, VICENTE 13 6 950 3,90 
001630600YJ32D0001J
I 73 7.745,06 75,59 

TOMAS APARISI JOAQUIN ALVARO 13 7 751 15,11       6,11 
TOMAS APARISI JOAQUIN ALVARO 13 8 1105 6,31       8,98 

TOMAS APARISI JOAQUIN ALVARO 13 9 1189 14,29 
001631000YJ32D0001E
I 312 35.070,61 316,99 

CANET BRINES, ALFONSO 13 10 669 8,20 
001630900YJ32D0001Z
I 86 7.583,25 71,89 

JORGE ALBEROLA, SALVADOR 13 11 1597 8,88       12,98 
SOLER BURGUET, ADRIAN 13 12 1676 9,29       13,63 
LLÁCER MOGORT, JOAQUIM ALFRED 13 13 2902 16,25       23,59 
ALARIO SERRANO, LUÍS 13 14 2211 32,92 001633700YJ32D0001II 69 9.565,21 101,80 
SALINAS SANFELIX, LEONARDO 13 15 2190 12,21       17,80 
RIPOLL ALARIO, PASCUAL 13 16 3939 22,10       32,02 
MASCARELL ALMIÑANA ADOLFO 13 17 2863 16,02       23,28 
ALEMANY BURGUET, ROSA 13 18 3019 47,56       24,54 
EN  INVESTIGACION 13 19 1384 7,67       11,25 
ALEMANY PLANCHA, ROSA 13 20 1485,5 2,30 002041000YJ32C0001S 107 9.401,55 94,46 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
X 

ALEMANY PLANCHA, ROSA 13 20 1485,5 2,30 
002041200YJ32C0001U
X 53 4.149,90 48,44 

SELFA CHORRO, VICENTE 13 21 3079 17,25       25,03 
CATALA VIDAL, SALVADOR 13 22 1661 26,11 HI HA UN XALET 144 29.576,64 272,68 
BECERRA GUERRA, JUAN LUÍS 13 23 510 7,96       4,15 
FERRER RIPOLL, GRACIA 13 24 270 1,40       2,20 
RUIZ RIPOLL BELEN 13 25 986 15,45       8,02 

FERRANDO CAMARENA, VICTOR 13 26 1385 7,74 
46233A013000260000E
I 71 16.361,95 154,64 

AZNAR MELÓ, VICENTE 13 27 591 2,23 
002041700YJ32C0001Y
X 86 7.862,26 73,70 

CESAR JOSE 13 28 836 619,83 HI HA UNA CASA 168 38.715,60 346,06 

VERCHER DONET FRANCISCO 13 29     
002040200YJ32C0001D
X 67 6.420,29 56,26 

GARCIA PÉREZ, TEODORO 13 30 1608 8,61 
002042100YJ32C0001G
X 312 53.161,57 478,93 

MERRIT DARREN WAYNE 13 31 1707 24,84 
002042400YJ32C0001L
X 128 29.248,51 270,18 

AMAT HERREROS MANUEL 13 33 1580,66 22,76 
002041300YJ32C0001H
X 115 20.768,01 194,84 

BURGUET CAMARENA JOSE 13 33A 1580,66 22,76 
002042000YJ32C0001Y
X 110 18.448,26 174,51 

MALONDA VIDAL IVAN 13 33A 1580,66 22,76 HI HA UNA CASETA 34 7.835,30 81,51 
SOLANES MOGORT, MARIA NIEVES 13 34 1058 5,80       8,60 
SOLER MOGORT, CLEMENTE 13 35 2391 13,34       19,44 
VENTURA ANDRES, VICENTE 13 36 2482 39,08       20,18 

TOLEDO BURGUERA, MARIA 13 37 2313 22,28 
002041400YJ32C0001
WX 184 24.530,19 233,76 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
PALOMARES SOLER, JAVIER 13 38 618 3,32       5,02 
OLTRA BOIGUES, ILDEFONSO 13 39 1938 10,82       15,76 
OLTRA BOIGUES, ILDEFONSO 13 41 2792 15,61       22,70 
BLASCO SOLANES ,MILAGROS 13 42 3356 18,79       27,28 

BRINES SERRANO ,FRANCISCO 13 43 1395 1.206,38 
002022600YJ32C0001Y
X 71 6.077,60 64,60 

BRINES MARTI ,LUIS 13 44 1672 1.317,35 
002022500YJ32C0001B
X 82 7.420,54 78,62 

ARTERO CANO ,JOSEFA MARIA 13 45 1718 9,57 
XALET EN 
CONSTRUCCIO 89 18.517,40 176,24 

MASCARELL  PERIS  ,JEREMIAS 13 47 2927 53,23 
002021700YJ32C0001Z
X 112 8.763,04 100,59 

GOÑI IGUAL, ENRIQUE 13 49 2728 12,76 
002040300YJ32C0001X
X 100 8.562,61 97,21 

CUENCA  BENAVENT .JAIME 13 50 3270 18,29       26,59 

DONET GOMEZ TEODORO 13 51 1739 7,46 
002022300YJ32C0001
WX 78 12.219,54 121,22 

SOLANES CORTS  ,ROSA 13 52 4638 3.647,37 
002022100YJ32C0001U
X 65 5.472,83 85,67 

FONS FERRANDO ,ANGEL 13 53 1620 9,03       13,17 
AYTO SIMAT VALLDIGNA 13 54 882619 13.938,04       7.175,79 
SALINAS SANFELIX, LEONARDO 13 55 3087 48,63       25,10 
MOGORT ANDRES ,FRANCISCO 13 56 412 2,18 002111800YJ32D0001II 83 1.782,81 18,97 

TOLEDO  FOLGUERA  ,REMEDIOS 13 57 208 0,99 
002111900YJ32D0001J
I 103 6.947,78 62,57 

MANSANET  MANSANET  ,JUANA 13 58 1042 18,26 002112100YJ32D0001II 88 6.743,09 67,56 
MANSANET RIPOLL   ,RAFAEL 13 59 2780 54,15 002112000YJ32D0001 103 6.622,11 80,63 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
XI 

TOLEDO  SOLANES ,JULIA  13 61 921 13,15 
002120700YJ32D0001
OI 171 10.552,74 99,96 

KNIGHT MICHAEL-ERIC 13 62 3508 17,39 
002130200YJ32D0001F
I 219 29.357,65 285,78 

DONET ALMIÑANA ,RAFAEL 13 64 1637 9,12       13,31 
ALARIO MARTI ,VICENTE 13 65 1529 8,53       12,43 
MARTI ALEMANY ,BAUTISTA 13 66 743 4,04       6,04 
BLASCO BOHIGUES ,FCO 13 67 141 0,69       1,15 
BLASCO BOHIGUES ,FCO 13 68 444 2,41       3,61 
SALVADOR GRANCHA ,CARMEN 13 69 860 13,48       6,99 
SERRANO  VICENTE 13 70 2199 34,63       17,88 
SALVADOR GRANCHA ,CARMEN 13 71 3218 50.70       26,16 

SALVADOR GRANCHA ,CARMEN 13 72 8442 24,83 
002130100YJ32D0001T
I 283 47.103,65 481,40 

SALVADOR GRANCHA ,CARMEN 13 73 2674 42,09       21,74 
RIPOLL BRINES, VICENTE 13 74 2826 15,83       22,98 
GARCIA FENOLLERA, RICARDO 13 75 9330 147,22       75,85 
SANELEUTERIO PALOMARES, RAFAEL 13 76 2759 15,45       22,43 

GIRAU ALONSO, HERMANOS 13 77 9785 52,49 
001632900YJ32D0001
OI 97 6.469,22 136,24 

CANET BAUTISTA 13 78 1561 8,69       12,69 

DEL PINO ALMIÑANA CARMEN 13 79 9702 53,10 
002110600YJ32D0001L
I 107 9.530,82 162,40 

ALARIO BRINES, OLEGARIO 13 80 379 2,00       3,08 
SOLER SOLER, JOSÉ 13 81 95 0,38       0,77 

RODRIGUEZ MORA, EUGENIA 13 82 1358 493,26 
001633200YJ32D0001
OI 67 2.462,38 32,62 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
ARNAL SELFA, JOSÉ LUIS 13 83 2046 11,44       16,63 

SANCHO FERRANDO, VÍCTOR 13 84 2793 12,06 
002110300YJ32D0001
GI 140 10.917,41 118,38 

COMPANY ANDRES JUAN BAUTISTA 13 85 343,5 0,78 
002110500YJ32D0001P
I 115 9.249,10 83,84 

MARTI MERI CONSUELO 13 85 343,5 0,78 
002112200YJ32D0001J
I 72 5.272,80 49,00 

CUÑAT FONS, FEDERICO 13 86 796 4,10       6,47 

OLTRA GIMENEZ, MARIA CONCEPCIÓN 13 87 2108 11,48 
002111100YJ32D0001F
I 181 11.659,40 119,31 

HERNÁNDEZ MARTINEZ, FLORENCIO 13 88 2491 13,14 
002111200YJ32D0001
MI 107 12.293,82 127,98 

LEON SOMOLINO, VALENTIN 13 89 2337 36,79       19,00 

ALMIÑANA BOIGUES, VICTOR 13 90 1514,5 8,40 
002111400YJ32D0001
KI 116 5.997,44 64,87 

ALMIÑANA BOIGUES, VICTOR 13 90 1514,5 8,40 
002111500YJ32D0001R
I 46 2.657,77 35,60 

HUTH HUGO-MANFRED 13 91 2575 36,66 
002112300YJ32D0001E
I 236 44.509,67 410,97 

SALVADOR GRANCHA ,CARMEN 13 92 3167 49,86       25,75 
MANSANET MANSANET, JOSE VDA. DE 13 93 3256 51,28       26,47 
SALVADOR GRANCHA ,CARMEN 13 94 1177 18,49       9,57 
SALVADOR GRANCHA ,CARMEN 13 95 1292 20,28       10,50 
SALVADOR GRANCHA ,CARMEN 13 96 5062 79,81       41,15 

MIFSUD MANCLUS, FRANCISCO 13 97 664,5 10,43 
001634300YJ32D0001S
I 41 4.402,46 43,98 

ANDRES PELLICER SALVADOR 13 97 664,5 10,43 HI HA UN XALET 105 24.197,25 217,44 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
AJUNTAMENT DE SIMAT VALLDIGNA 13 98 1015 15,91       8,25 

FERRANDO ANDRES. JUAN 13 99 1304 10,62 
002110100YJ32D0001B
I 203 14.822,71 140,49 

DONET CAMARENA, SALVADOR 13 102 114 0,49       0,93 
MANFRED HUGO 13 103 522 1,52       4,24 

OCAMPO OSCAR-ALBERTO 13 104 2115 5,67 
002111300YJ32D0001
OI 151 20.506,12 196,89 

BRINESRIPOLL, MARIA TERESA 13 105 585 11,76       4,76 

BRINESRIPOLL MARIA CARMEN 13 106 877 3,72 
002041900YJ32C0001Q
X 178 24.803,07 224,48 

SERRANO PEIG, MARIA 13 107 1036 793,07 
002021100YJ32C0001D
X 101 16.111,28 149,61 

GARCIA ABALOS; VICENTE 13 108 1090 800,31 
002112700YJ32D0001
HI 79 14.729,59 137,94 

HARRYS JOYCE 13 109 964 782,26 
002110700YJ32D0001T
I 107 8.257,02 80,19 

BORRAS CHAFES, VICTOR 13 110 739 10,35 
002111700YJ32D0001
XI 125 11.664,25 108,22 

TOLEDO RIPOLL, ANGEL 13 111 439 2,34       3,57 

SIMO ROMERO. VICENTE 13 112 1053 11,86 
002022000YJ32C0001Z
X 120 13.341,94 125,48 

ALTUR DONET, SALVADOR 13 113 1609 184,80 
002042200YJ32C0001Q
X 169 19.893,12 187,41 

SOLANES MANSANET, FRANCISCO 13 114 648 3,54       5,27 
SOLANES MANSANET, FRANCISCO 13 115 1045 5,76       8,50 
SAPENA PIERA SERGI 13 116 205 0,98 XALET DE FUSTA 34 5.511,33 49,96 

CASTILLO SANCHO, JOSE 13 117 1050 5,22 
002021900YJ32C0001H
X 91 7.175,77 71,42 

TOLEDO RIPOLL, ANGEL 13 118 445 341,62 002111600YJ32D0001 74 7.215,29 66,85 



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 

 

 
33 

TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 
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V. 
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L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
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L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
DI 

TOLEDO BRINES, ANGELES 13 119 1235 3,06 
002112500YJ32D0001Z
I 130 24.219,54 222,28 

AJUNTAMENT DE SIMAT VALLDIGNA 13 120 1026 1,66       8,34 
VIDAL SÁNCHEZ, JOSE 13 121 2975 16,65       24,19 

CRUAÑES SERRANO, SIGFRIDO ALFONSO 13 122 693 3,44 
002021000YJ32C0001R
X 96 16.811,22 152,95 

ARTERO CANO, MARIA ESTELA 13 123 620 1,98 
XALET EN 
CONSTRUCCIO 165 38.024,25 338,25 

PÉREZ SOLANES, ROSA 13 124 630 2,00       5,12 

FILL DE EMILIO ALBERO TORMO 13 125 2176 11,28 
XALET EN 
CONSTRUCCIO 233 53.694,85 488,22 

SOLER FERRANDO, TERESA 13 127 679,5 195,27 
002041600YJ32C0001B
X 131 9.632,76 89,94 

VIDAL SÁNCHEZ, JOSE 13 127 679,5 195,27 
002041500YJ32C0001A
X 203 16.621,15 151,18 

GIMENO ENGUIX, EDUARDO 13 128 245 2,51 
001631800YJ32D0001
YI 64 8.817,05 79,26 

BRINES SOLANES, ALBA 13 129 2341 13,11 HI HA UN XALET 137 31.572,16 295,70 
GIRAU ALONSO, HERMANOS 13 130 2785 15,58       22,64 

TOLEDO BRINES, VIRTUDES 13 132 894 4,64 
002110800YJ32D0001F
I 203 25.960,05 234,76 

ALMIÑANA TOLEDO DIANA 13 132 894 4,64 
HI HA UN XALET 
NOU 159 23.168,90 210,30 

BRINESFERRANDO, ANGELA 13 133 1906 133,34 
002112700YJ32D0001
HI 79 13.541,01 134,16 

SANCHEZ DIAZ, BERNARDO 13 134 3255 18,25       26,46 
CANET BRINES, ALFONSO 13 135 606 9,44       4,93 
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Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 

GIMENO ENGUIX, FEDERICO 13 136 589 7,34 
001631700YJ32D0001B
I 79 4.546,92 44,63 

ALEMANY PLANCHA, ROSA 13 137 3198 49,44 
002041100YJ32C0001Z
X 147 11.404,53 125,94 

MOGORT BRINES, VICTOR 13 138 827 3,15 
002040500YJ32C0001J
X 99 9.144,43 86,86 

TOLEDO BRINES, OSCAR 13 140 1454 4,81       11,82 
EN  INVESTIGACION 13 141 1480 4,33       12,03 
MARTINEZ BONONAD, ANTONIO 13 142 1208 18,98       9,82 

CATALA FERRANDO, SALVADOR 13 143 758 8,23 
002040700YJ32C0001S
X 107 13.624,26 125,55 

CHAFER CLIMENT,ROSA 13 144 1654 26,04       13,45 
GARCIA PÉREZ, TEODORO 13 145 560 8,33       4,55 
MILVAQUES CLIMENT, JOSÉ R. 13 146 469 7,30       3,81 

RUIZ MAHIQUES, JOSÉ 13 147 1052 11,59 
002040600YJ32C0001E
X 126 14.532,24 135,90 

EN  INVESTIGACION 13 148 173 0,85       1,41 

FERRANDO CAMARENA, VICTOR 13 149 437 2,35 
46233A013001490000E
R 82 13.136,91 118,67 

OLTRA BOIGUES, ILDEFONSO 13 150 1014 5,62       8,24 
PELEGRI FONS JUAN BAUTISTA 13 151 708 23,76 001630500YJ32D0001II 54 5.106,52 50,50 

ALEMANY CHAFER, ANTONIO 13 152 1157 10,17 
002040900YJ32C0001U
X 140 15.543,56 145,62 

MAHIQUES SOLANES, SEBASTIAN 13 153 1029 13,48 
002040800YJ32C0001Z
X 139 16.559,11 153,47 

VIÑARTA ESTRUCH, ENRIQUE 13 154 540 305,63 
002022200YJ32C0001H
X 172 21.979,98 197,00 

RIO CARDOSA, MIGUEL DEL 13 155 486 246,27 
002021800YJ32C0001U
X 162 14.259,30 128,91 
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TITULAR CATASTRAL 
D. CATASTRALES 

RÚSTICA 

V. 
CATASTRA

L 
DATOS CATASTRALES 
URBANA 

V. 
CATASTRA
L 

VALOR 
APLICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE Pol Par 
Superfici

e m2 Rústica € Referencia catastral 
Super. 

m2 Urbana € 

Sup. Rústica x 
coef + V. urb. x 

coef. 
MANSANET MANSANET, JUANA 13 156 399 1,26       3,24 
CUÑAT FERRANDO, TERESA 13 157 719 3,94       5,85 

CUÑAT FERRANDO, ROSA 13 158 955 3,42 
002040400YJ32C0001I
X 74 7.910,80 77,09 

CUÑAT FERRANDO, TERESA 13 159 895 2,97 
002022700YJ32C0001G
X 79 13.653,20 126,92 

BENAVENT CANET, FRANCISCA 13 160 337 169,21 
001631600YJ32D0001
AI 75 8.188,49 74,50 

MARTORELL GRAU, CONSUELO 13 161 451 2,48 
46233A013001610000E
S     3,67 

FERRANDO CAMARENA, VICTOR 13 162 208 1,12 
46233A013001620000E
Z     1,69 

CATALÁ PALOMARES, JOSÉ ANTONIO 13 162 208 1,12 
46233A013001620000E
Z     1,69 

CATALÁ PALOMARES, JOSÉ ANTONIO 13 163 415 2,23 
46233A013001630000E
U     3,37 

VIDAL RIPOLL, JUANA 13 425 800 3,95 
002042500YJ32C0001T
X 101 21.038,35 190,86 

GOÑI IGUAL, ENRIQUE 13 29 455 2,05       3,70 



 
36

1.4. Adhesió al Conveni Tipus de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i el Ajuntament de 
Simat de la Valldigna per l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal front a inundacions. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

Vist l’escrit remes per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i emergències, Conselleria de 
Governació mitjançant el qual ens comuniquen la preparació de la campanya de prevenció d’inundacions, 
amb l’objectiu d’estar preparats i previnguts amb l’anticipació suficients a que s’inicie el període de major 
risc de pluges intenses, que es corresponen amb els mesos de setembre i octubre. 

Ates que el Pla Especial Front al Risc d’Inundacions de la Comunitat Valenciana estableix que el seu 
municipi deu comptar amb un Pla d’Actuació front a dit risc. 

Ates que la Conselleria aprova un Conveni tipus per col·laborar i assessorar als Ajuntaments en l’elaboració 
o actualització d’estos plans podent els Ajuntaments interessats adherir-se a este Conveni tipus. 

Vist el interès i necessitat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna de comptar amb un Pla d’Actuació 
Municipal front al risc d’Inundacions. 

Esta Alcaldia PROPOSA 

Primer. Aprovar el Conveni Tipus de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Simat 
de la Valldigna per l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal front a Inundacions. 

Segon. Autoritzar el president/a de la Corporació per a la signatura de tots els documents que siguen 
necessaris per a la formalització de l'adhesió al meritat Conveni Tipus. 

Tercer. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
emergències, Conselleria de Governació als efectes oportuns.» 

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

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda:  

Primer. Aprovar el Conveni Tipus de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Simat 
de la Valldigna per l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal front a Inundacions. 

Segon. Autoritzar el president/a de la Corporació per a la signatura de tots els documents que siguen 
necessaris per a la formalització de l'adhesió al meritat Conveni Tipus. 

Tercer. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
emergències, Conselleria de Governació als efectes oportuns. 

1.5. Aprovació subsanació deficiències P.G.O.U. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

« PROPOSTA D’ALCALDIA  

ACORD DE PLE RELATIU A SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES I  SOL·LICITUD DE 
DOCUMENTACIÓ ADICIONAL AL PROJECTE DE PLA GENERAL D ’ ORDENACIÓ URBANA.  
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CONSIDERANT que el Pla General d’ Ordenació Urbana va ser aprovat inicialment i remés a la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per acord plenari de 23 setembre de 2005. 

CONSIDERANT que ha tingut entrada en aquest Ajuntament sol·licitud del Director Territorial de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge amb registre de entrada de 17 de febrer de 2010, pel qual es 
reiterava la sol·licitud de remissió de diversa documentació, i subsanació de deficiències, referides al Pla 
General d’ Ordenació Urbana d’ esta localitat. Concretament la documentació continguda als: 

- Informe de data de l’ Àrea d’ Avaluació Ambiental de signatura de 18 de novembre de 2009. 

-  Informe relatiu al Estudi de Paisatge del Servei de Suport Tècnic, de data de signatura de 23 de 
desembre de 2009 

- Informe de vies pecuàries de 27 de novembre de 2009 

- Informe de la Direcció General de l’ Aigua relatiu a la qualitat dels recursos hídrics utilitzats per a l’ 
abastiment del consum humà. 

VISTA la documentació elaborada per Bernardo Monserrat Lafuente, cap de l’equip redactor del Pla 
General d’ Ordenació Urbana d’ aquesta localitat, per tal de complimentar les mancances i subsanar les 
errades tècniques posades de manifest als informes dels diferents departaments de la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge abans esmentats. 

CONSIDERANT  que l’article 85 de la vigent Llei Urbanística Valenciana diu: “ La 

conselleria competente en urbanismo, al recibir la solicitud de aprobación definitiva, iniciará un 

período consultivo y de análisis del Plan con el Ayuntamiento que lo promueva y las demás 

Administraciones afectadas. 

Durante este período consultivo, la citada conselleria: 

a.  Recabará los informes oportunos. 

b. Requerirá, si fuera preciso, a la administración promotora del Plan para que complete el 
expediente, subsane los trámites que falten, o motive y aclare formalmente las propuestas de 
formulación o finalidad imprecisa. 

c. Ofrecerá alternativas técnicas de consenso interadministrativo.” 

Per altra  banda l’article 220 del ROGTU assenyala que l’entitat promotora, en aquest cas 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, deurà remetre a la Conselleria la documentació en el termini d’un 
mes, des de la recepció del requeriment.  

CONSIDERANT que l’article 39 de la Llei  6/1994 Reguladora de l’Activitat Urbanística (LRAU) 
que resulta d’aplicació a la tramitació del Pla General al ser exposat al públic durant la seua vigència conte 
idèntica previsió.         

CONSIDERANT que d' acord amb l' article 22-2-c de la Llei Reguladora de les Bases del Règim 
Local és competència del Ple l' aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans. Els nous 
documents a incorporar al projecte de Pla General formaran part del mateix, i encara que no introdueixquen 
modificacions substancials, deuen ser aprovats pel mateix òrgan municipal.   

Es proposa l' adopció del següent ACORD 
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Primer. Aprovar la documentació tècnica complementaria de data desembre 2009 i gener 2010, 
elaborada pel tècnic redactor del Pla General d’Ordenació Urbana, Bernardo Monserrat Lafuente, que es 
considerarà incorporada al referit Plà.   

Segon. Remetre la documentació a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
per a la seua aprovació definitiva amb la resta de documentació del P.G.O.U..» 

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

El regidor Víctor Mansanet vol dir que  seguint amb la coherència del recurs de reposició que en el 
seu dia van presentar, votarà en contra. També vol dir que li van tornar a contestar en castellà. 

L’alcalde Eladi Mainar diu que no l’entén. 

El regidor Víctor Mansanet li diu que el PSOE va presentar una modificació del PGOU, el seu grup 
(EU-ACAIS) va votar en contra del mateix. En eixe recurs van especificar les consideracions per les que 
creuen que el PGOU no els satisfeia, no recollia algunes de les coses que ells (EU-ACAIS)  havien demanat. 

El regidor Sebastián Mahiques vol dir que en esta actuació que va a fer l’Ajuntament aniran en una 
línea en la que ells como a partit no estan d’acord. En la proposta que es va aprovar en estiu es canviava el 
PGOU i no reflectaba ni la urbanització ni el camp de golf. Ells ja votaren en contra perque no estaven 
d’acord en la proposta. Este PGOU fa molt de temps que estan intentant dur-lo endavant. Afegeix que ell ha 
intentat preguntar en Conselleria com esta el PGOU de Simat de la Valldigna i li han explicat que la 
competència del PGOU, és totalment municipal, que és qui decidirà si hi haurà camp de golf, urbanització, 
etc.,. pero te que aprovar la proposta i exposar-la al public, el que no es pot fer es una aprovacio d’una cosa i 
exposar-ne un altra. Este estiu passat l’Equip de govern ens va explicar que si es presentava el PGOU en 
camp de golf tenia que començar tot de nou.  Tant si s’exposa en camp de Golf com sense camp de Golf la 
llei no canvia. Això del canvi de legislació, pareix ser que no és del tot cert, no es deu a que hi haja o no una 
urbanització i un camp de golf. Seguint per tant en eixa línia creu que sera mes coherent que l’Ajuntament 
deuria fer una Consulta Popular sobre si es vol urbanització o no es vol urbanització, esta Consulta serà la 
que marque el futur del poble i que el poble siga qui decidisca. 

La regidora Agustina Brines, diu que el Bloc votarà a favor, ja que són modificacions que s’havien 
de fer; vol corregir l’exposició del PGOU, ja que en l’exposició pública no hi havia camp de golf ni 
urbanització. Estant vosaltres al govern (es dirigeix al PP), Bernardo Monserrrat (Tècnic municipal) ens va 
dir que eixe PGOU tal i com estava, no es trauria mai endavant, ja que s’havia de modificar el del camp de 
golf, la urbanització del Pla de Corrals i el de les canteres. Per això era precís modificar el PGOU. Aleshores, 
s’havia de tornar a exposar el PGOU al públic si és que decidim que volem un poble amb camp de golf i 
urbanització. El que ens han assegurat és que, si aixì fora, no estariem en la legislació anterior, sinó que 
automàticament ens afectaria la legislació actual, i a més, tiraríem este PGOU al fem, el PGOU, el temps i els 
diners. Creu per tant, que el que ha fet l’equip de govern és traure endavant el més àgilment possible el 
PGOU.  

El regidor Joan Serra li diu al PP que s’aclarisquen. No s’ha de fer populisme, s’ha de ser sensats.    

Quan va començar esta legislatura,  ERPV, manant el grup popular, va presentar una moció que 
estava basada en l’incompliment de dues mocions anteriors:  

- La retirada del concert previ 

- Dur endavant  el PGOU a partir d’un programa d’auditories ambientals 

Això va ser aprovat per unanimitat, grup popular inclòs. El grup popular el que va fer és utilitzar la 
potestat de l’alcaldia per agafar una moció que no tenia res a vore, apropiar-se-la i votar-la en contra en el 
plenari.  
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Eixa moció deia:  «retirada del contenciós administratiu per agilitzar el PGOU», demanant la revisió 
del PGOU, en eixe moment, el PP ho va rebutjar. Després en el contenciós administratiu que tenim amb la 
Conselleria (del mes de novembre), varem aprovar la moció per unanimitat, per tant, el grup popular, el que 
estava fent era retardant l’aplicació d’eixa moció durant 5 ó 6 mesos. 

Eixa moció va estar votada per tots els grups, i en ella s’aprovava que si s’havia de fer alguna cosa 
amb el PGOU, es  fera  segons l’estudi econòmic i mediambiental que sorgira  de l’Agenda 21.  

Aleshores, a partir d’eixe moment renunciarem a eixe contenciós, i per tant, al PGOU amb 
Urbanització, polígon industrial i camp de golf.   

Des de Conselleria ens informaven que no hi havien recursos escolars, ni  estava justificada l’aigua 
potable, així com altres paràmetres imprescindibles. Ell voldria saber en els 14 mesos que va estar governant 
el PP, quants escrits, al·legacions, plantejaments, li varen enviar a la Conselleria. La resposta és zero, no van 
enviar ni un sol document, no van justificar ni l’escolarització dels xiquets, ni el dels recursos hídrics, ni cap 
altra de les deficiències que al·legava la Conselleria. No els preocupava gens eixe tema, ni el polígon, ni  la 
zona Est ni res. 

L’actual equip de govern va començar les actuacions per poder portar endavant el polígon industrial. 
En totes les converses mantingudes amb la Conselleria, algun tècnic i alguna persona amb càrrec de 
responsabilitat, podria dir-se que ens «han tirat al carrer». El que es diu no val per a res, el que es queda escrit 
és el que val, per tant, no aneu dient (referint-se al PP) que voleu una planificació diferent, ja que és idèntica  
a la que es va exposar al públic. El que hem fet és solucionar totes les deficiències que han anat sorgint 
respecte del PGOU que s’exposà al públic.  

L’alcalde demana que la gent faça les intervencions breus, ja que aquest és un plenari molt llarg. Ací 
el que s’està votant és la subsanació de les deficiències del PGOU. A més vol dir que si en aquest poble no  hi 
ha camp golf, és perquè el PP així ho ha volgut.  

El PSOE va presentar un concert previ, (quan estava Vicent Palomares d’alcalde) i van estar 3 anys 
rebutjant-lo, pel que siga, per fer política, per fer mal a l’anterior alcalde, etc. A última hora i a corre-cuita, es 
porten amb unes modificacions impresentables i s’aproven. S’ha de dir públicament, que per què quan estava 
Vicent Palomares no el van voler? Tu vares negar (es dirigeix al regidor del PP, Sebastián Mahiques) a 
Vicent  Palomares, que portara endavant el projecte del golf.   Però ací ja no es tracta això, sino que el que 
està tractant-se es l’aprovació de les modificacions degudes a les deficiències existents en el PGOU exposat 
al públic en el seu dia. 

El regidor Sebastián Mahiques li contesta que si comencen a fer història i van enrere, aniran  molts 
anys enrere. És veritat que en este plenari es va aprovar la retirada del contenciós administratiu front 
Conselleria, qüestió que es va aprovar per unanimitat. També es va aprovar que el PGOU, hauria d’eixir de 
l’Agenda 21. Encara que creu que el poble no està representat en l’Agenda 21, no és el sentir del poble en 
general. Per tant, el que sorgisca de l’Agenda, no serà el sentir del poble en general.  

Continua exposant que el PP mai ha estat pressionat per ningú, ni de dins ni de fora, tal i com tu vols 
dir (es dirigeix al PSOE). Si creuen que eixe P.G.O.U., necessita eixa urbanització, és perquè ho troben com 
una alternativa econòmica al poble de Simat. L’agricultura és la principal activitat del municipi, i 
l’agricultura en l’actualitat va com va, desgraciadament. Si van a fer un polígon industrial, és perquè la 
consideren  una eixida per a l’activitat econòmica del municipi.Pel que deies  de que el PP no havia presentat 
mai cap document a València, el tècnic Bernardo Monserrat, estava treballant en el P.G.O.U., solucionant les 
deficiències, però abans havien de passar pel plenari. Les relacions que hi havien en l’anterior legislatura no 
eren les més idònies per portar endavant cap proposta. Sobre les solucions al PGOU, i seguint en la mateixa 
línia, si ara es fa sense camp de golf i urbanització, quan arribarà l’hora de decidir si Simat vol o no camp de 
golf i urbanització, ja serà massa tard, ja que ara estem modificant  i seguint una línia que després no podrem 
ja tornar enrere per canviar-ho, si és el cas.  

També diu que li consta que s’estan recollint signatures a favor de la urbanització i del camp de golf. 
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El regidor Víctor Mansanet, diu que ells creuen que la modificació del PGOU no contempla les 
conclusions de l’Agenda 21. També varen dir que no donarien suport a un PGOU que no renunciés 
expressament a les macrourbanitzacions, que no posés en valor el casc antic del municipi, que no promogués 
la rehabilitació dels habitatges, que no potenciés el turisme i que no intensifiqués la creació de sol terciari per 
a dinamitzar l’activitat econòmica local 

Després hi han tres aspectes pels que no votaran a favor: 

- No s’ha tingut en compte l’impacte de la línia d’alta tensió. 

- No es sap quin tractament es  donarà a la zona dels Clots. 

- La reclassificació de la zona no urbanitzable del Sector Est, crea una porta oberta per a lo que ells no 
volen que es faça mai, és a dir, la macrourbanització i el camp de golf. 

També s’han de tindre en compte les recomanacions fetes per la Universitat de València, referent a la 
sobredimensió del polígon industrial. Demanen declarar eixa zona est, com zona no urbanitzable protegida, 
perquè hi ha un paratge natural molt important. 

La regidora Agustina Brines, diu que també està en contra de les macrourbanitzacions, ja que eixes 
actuacions estan obsoletes, (es compta també amb el reforç de la Unió Europea). Estem en el moment de 
salvar el que tenim. Potser que l’Agenda 21 no siga representativa, però es convida a tot el poble. De 
l’Agenda 21 han eixit algunes qüestions, però encara no està acabada, acabem d’encetar el Pla d’acció local. 
S’ha de destacar la importància patrimonial, cultural, turística i mediambiental així com la potència del poble 
per a desenvolupar-ho. Pregunta si algú té un estudi  econòmic o de viabilitat del que va a suposar eixa 
macrourbanització i camp de golf al poble. Si hi haguera algun estudi de viabilitat que assegurara que el 
camp de golf anava a reportar beneficis econòmics per al poble, serien els primers en acceptar-lo, però eixe 
estudi no està fet. Tampoc li pareix bé omplir la zona del monestir de vivendes com si foren xampinyons. 

La regidora Mónica Sancirilo, abandona la sessió. 

El regidor Joan Serra diu que no saben què es vota, es voten unes subsanacions que ha requerit 
Conselleria. Està finalitzant-se el termini per a aportar les subsanacions, si no s’aprova, aquest expedient 
s’hauria de tornar a iniciar, i no sabem quina legislació s’hauria de tindre en compte, ja que ni ells 
s’aclareixen (referint-se a la Conselleria).    

Li vol preguntar al regidor Víctor Mansanet, com es pot fer en sol no urbanitzable comú una 
urbanització? Li requereix per a que ho explique. Continua explicant el Regidor Joan Serra que en sol no 
urbanitzable comú no es pot fer cap macrourbanització. Això no vol dir que d’ací a uns anys, un grup polític 
ho propose, i que amb majoria absoluta, ho podrà fer, clar que sí, però haurà de recalificar el PGOU. 

L’alcalde Eladi Mainar diu que vol fer palesa d’una cosa, el PSOE està a favor del camp de golf, i 
golf no significa macrourbanització, el que volen és fer-lo d’una forma mediambientalment segura. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  5 vots a favor (3 PSOE, 1 Bloc i 1 ERPV),  4 en contra (3 PP i 1 EU-ACAIS) i 1 
abstenció (Bloc), acorda:  

Primer. Aprovar la documentació tècnica complementaria de data desembre 2009 i gener 2010, 
elaborada pel tècnic redactor del Pla General d’Ordenació Urbana, Bernardo Monserrat Lafuente, que es 
considerarà incorporada al referit Plà.   

Segon. Remetre la documentació a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
per a la seua aprovació definitiva amb la resta de documentació del P.G.O.U..» 
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1.6. Aprovació exposició al públic de la Modificació puntual de les NN SS denominada 
“Redelimitació i reordenació unitat d’execució número 2”.  

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

« PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

ACORD DE PLE RELATIU A L' EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE  L A MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DELS NORMES SUBSIDIARIES VIGENTS, ANOMENADA “REDELI MITACIÓ I 
REORDENACIÓ UNITAT D' EXECUCIÓ NÚM. 2” 

CONSIDERANT que el municipi de Simat de la Valldigna te com a Instrument de Planejament vigent unes 
“Normes Subsidiàries de Planejament Municipal”, aprovades definitivament en sessió de la Comissió 
Territorial d' Urbanisme de data 26 d 'abril de 1988. 

El 23 de maig de 1995 es va aprovar una “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries”, en la que es va 
delimitar  la Unitat d' Execució núm. 2, objecte de la present modificació, sent la seua classificació la de 
SÒL URBÀ i la qualificació de RESIDENCIAL. 

CONSIDERANT que resulta adequat als interessos generals redelimitar la Unitat d' Execució núm. DOS 
creant al seu lloc dues noves unitats UE-2A i UE-2B per a facilitar el seu desenrotllament i gestió, podent-se 
executar de forma simultània o successiva. A més s' inclou en la UE-2 un sòl d' equipament escolar l' 
obtenció del qual resultava preceptiva. Per un altre costat es modifica l' ordenació detallada, sense alterar l' 
aprofitament tipus, aperturant un nou vial de vianants, la qual cosa permet l' accés a les construccions 
actualment existents per la seua part posterior. Tot això es descriu extensament en el projecte de Modificació 
Puntual de les Normes Subsidiàries vigents, denominada “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ UNITAT 
D'EXECUCIÓ NÚM. 2” redactat pel I.C.C.P. Bernardo Monserrat Lafuente.  

CONSIDERANT que l' article 88 de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana autoritza a les administracions 
locals a tramitar instruments modificadors del planejament urbanístic, de forma  independent al 
desenrotllament de Programes d' Actuació Integrada.  

Per la seua banda l' article 90.2 de la mencionada llei, preveu un tràmit d' informació  pública d 'un mes, en 
les condicions exigides per l' article 83.2, per a la tramitació d' aquestes modificacions de planejament. 
Aquest precepte diu:  

2. L' òrgan competent de l' administració que promoga la redacció del Pla, conclosa aquesta, ho sotmetrà 
simultàniament a: 

I. Informació pública, per un període mínim d'un mes, anunciada en el Diari Oficial de La 
Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d' àmplia difusió en la localitat. Durant aquest 
termini, el projecte diligenciat del Pla haurà de trobar-se depositat, per a la seua consulta 
pública, en l' Ajuntament o ajuntaments afectats pel canvi d 'ordenació. 

II. No serà preceptiu reiterar aquest tràmit en un mateix procediment quan s'introduïsquen 
modificacions, encara que foren substancials, en el projecte, bastant que l' òrgan que atorgue l' 
aprovació provisional notifique aquesta als afectats per les modificacions en les actuacions. 

III.  Informes dels distints Departaments i òrgans competents de les Administracions exigits per la 
legislació reguladora de les seues competències respectives, llevat que ja s' hagueren aconseguit 
previs acords interadministratius. ….. 

IV. Dictamen de cada un dels Municipis limítrofs a què promoga el Pla General. 

V. Informes de les empreses que gestionen o exploten infraestructures de serveis declarats 
essencials o d' utilitat pública.  
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En el present cas, a més de la informació publica no serà necessari dictamen dels municipis limítrofs, al no 
tractar-se d' una alteració global del P.G.O.U. o planejament general ni afectar les alteracions a les seues 
competències, però si a la Conselleria d' Educació en veure's redelimitat el sòl dotacional amb destí educatiu, 
i a les companyies que exploten serveis essencials subministrament elèctric i d' aigua potable.   

CONSIDERANT que d' acord amb el cos del Projecte de modificació puntual de les NNSS, es complix amb 
el que disposa l'article 94 de la Llei Urbanística Valenciana que exigix que:  

1. Les modificacions dels Plans es duran a terme segons el procediment establert en cada tipus de 
Pla. 

2. Les noves solucions proposades hauran de mantindre l' equilibri de les dotacions públiques, 
suplementant si és el cas la xarxa primària i secundària de dotacions de manera que 
complisquen amb els criteris de qualitat, capacitat i idoneïtat exigits en aquesta Llei. 

3. Es podrà augmentar la superfície de sòl classificat urbanitzable o no urbanitzable comú per a 
sectors complets d' acord amb el que disposen els articles 73 i 74. 

4. La modificació que comporte diferent qualificació o ús urbanístic de les zones verdes o espais 
lliures requerirà amb un informe previ favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

5. Els plans qualificaran com a sòl dotacional a les parcel·les el destí efectiu de les quals 
precedent haja sigut l'ús públic docent o sanitari i aquelles de titularitat pública de qualsevol 
administració el destí de les quals precedent haja sigut també dotacional, inclosos els elements 
funcionals de les xarxes d' infraestructura general i instal·lacions adscrites a la defensa; excepte 
quan, amb un informe previ de la conselleria competent per raó de la matèria i de l' 
administració titular del terreny dotacional es justifique la innecessarietat de destinar el sòl a 
les dites finalitats; destinant-se preferentment, en aquest cas, a vivendes subjectes a algun règim 
de gestió pública o a altres usos públics o d' interés social. 

L' alternativa tècnica presentada manté l' equilibri de les dotacions públiques complint els criteris de qualitat, 
capacitat i idoneïtat, millorant les característiques de la dotació pública educativa preexistent. No incrementa 
el sòl urbanitzable, ni altera les zones verdes anteriorment previstes pel que no serà necessari informe del 
Consell Jurídic Consultiu, ni seguir els tràmits dels articles 73 i 74.  

CONSIDERANT que d' acord amb el projecte “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ UNITAT D' 
EXECUCIÓ NÚM. 2” la modificació que es proposa es limita bàsicament, a les determinacions de l' 
ordenació detallada, redelimitant-se la unitat d' execució sense alterar l' aprofitament. No obstant això es 
millora la delimitació del dotacional educatiu inclòs en la xarxa primària de dotacions públiques pel que, 
després de l' exposició pública i tràmit d' informes indicats, l' aprovació correspondrà a la Conselleria d' 
Urbanisme, d 'acord amb el que establix l' article 91.2 de la LUV. L' aprovació per part de l' administració 
autonòmica es regularà per allò establert als articles 85 i concordants de la mateixa llei.   

CONSIDERANT que d' acord amb l' article 22-2-c de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local és 
competència del Ple l' aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans.  

Es proposa l' adopció del següent ACORD 

Primer.- Sotmetre a informació pública durant UN MES el projecte de modificació puntual de la 
Normes Subsidiàries de planejament denominat “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ UNITAT D' 
EXECUCIÓ NÚM. 2 “. D' acord amb l’ establert a l' article 83.2 de la LUV s' haurà de publicar en el Diari 
Oficial de La Generalitat Valenciana i a un diari no oficial d 'àmplia difusió en la localitat, a més s 'haurà d' 
inserir en el tauler d 'anuncis d' Ajuntament i en la pàgina Web municipal en compliment de l' article 11 de la 
Llei de Sòl.  Durant aquest termini, el projecte diligenciat del Pla haurà de trobar-se depositat, per a la seua 
consulta pública, a l' Ajuntament . 
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Segon.- En compliment del els article 83.2.B i c es sol·licitarà informe de la Conselleria d’Educació i 
d' informes  de les empreses que gestionen o exploten infraestructures de serveis declarats essencials o d' 
utilitat pública.» 

Obert el torn d’intervencions, la secretària Elisa Armengot explica la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (3 PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda:  

Primer.-  Sotmetre a informació pública durant UN MES el projecte de modificació puntual de la 
Normes Subsidiàries de planejament denominat “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ UNITAT D' 
EXECUCIÓ NÚM. 2 “. D' acord amb l’ establert a l' article 83.2 de la LUV s' haurà de publicar en el Diari 
Oficial de La Generalitat Valenciana i a un diari no oficial d 'àmplia difusió en la localitat, a més s 'haurà d' 
inserir en el tauler d 'anuncis d' Ajuntament i en la pàgina Web municipal en compliment de l' article 11 de la 
Llei de Sòl.  Durant aquest termini, el projecte diligenciat del Pla haurà de trobar-se depositat, per a la seua 
consulta pública, a l' Ajuntament . 

Segon.- En compliment del els article 83.2.B i c es sol·licitarà informe de la Conselleria d’Educació i 
d' informes  de les empreses que gestionen o exploten infraestructures de serveis declarats essencials o d' 
utilitat pública. 

1.7. Aprovació Exposició al públic de l’Alternativa tècnica del Programa i la proposició juridic-
econòmica per a desenvolupament d’Actuació Integrada de la Unitat d’execució 2-A del Sol 
Residencial de Simat de la Valldigna. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«ACORD DE PLE RELATIU A L' EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE  L'ALTERNATIVA TÈCNICA DE 
PROGRAMA I LA PROPOSICIÓ JURIDICO-ECONÒMICA PER A D ESENVOLUPAMENT D' 
ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D' EXECUCIÓ 2-A DEL  SÒL RESIDENCIAL DE 
SIMAT DE VALLDIGNA ”   

CONSIDERANT que el municipi de Simat de la Valldigna té com a Instrument de Planejament vigent unes 
“Normes Subsidiàries de Planejament Municipal”, aprovades definitivament en sessió de la Comissió 
Territorial d' Urbanisme de data 26 d' abril de 1988. 

El 23 de maig de 1995 es va aprovar una “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries”, en la que es va 
delimitar  la Unitat d' Execució núm. 2, objecte de la present modificació, sent la seua classificació la de 
SÒL URBÀ i la qualificació de RESIDENCIAL. 

CONSIDERANT que actualment es troba en tramitació,  la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries 
vigents, denominada “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ UNITAT D' EXECUCIÓ NÚM. 2”, amb l' 
objectiu de redelimitar la Unitat d' Execució núm. DOS creant en el seu lloc dues noves unitats UE-2A i UE-
2B per a facilitar el seu desenrotllament i gestió, podent-se executar de forma simultània o successiva. A més 
s' inclou en la UE-2 un sòl d' equipament escolar l' obtenció del qual resultava preceptiva. Per un altre costat 
es modifica l' ordenació detallada, sense alterar l' aprofitament tipus, aperturant un nou vial de vianants, la 
qual cosa permet l' accés a les construccions actualment existents per la seua banda posterior.  

CONSIDERANT que l' article 128 de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana regula la iniciativa pública en 
la formulació de programes indicant:  

1. Els ajuntaments, mitjançant la seua organització pròpia o a través dels seus ens instrumentals, poden 
formular Programes d' Actuació Integrada, redactant d' ofici la totalitat o part de la documentació expressada 
en l' article 126, siga per a fomentar el seu desenrotllament per gestió indirecta o a fi d' escometre la seua 
gestió directa. 



 
44

Si acorda la gestió directa d' aquells, el procediment s' iniciarà per acord del Ple que determine tal forma de 
gestió, que comporta l' exclusió dels tràmits del concurs Que Preveu Esta Llei per a la selecció de l' 
urbanitzador. 

2. Si la iniciativa municipal pretén la gestió directa, l' alternativa tècnica haurà de contindre la documentació 
prevista en l' article 126, si bé no seran preceptius els continguts que es referixen les lletres f i i. La 
proposició juridico-econòmica haurà de contindre els documents previstos en l' article 127, amb les 
excepcions que es deriven dels números següents. No és exigible, en el dit mode de gestió, la determinació d' 
un coeficient de canvi per a la retribució en sòl, que es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació, d' acord 
amb els criteris de valoració establerts en la legislació estatal de sòl. Si s' establira en la proposició el 
coeficient de canvi, tindrà valor merament informatiu. 

L' elaboració de la dita documentació i l' execució del Programa podrà dur-se a terme bé directament pels 
serveis tècnics de l' administració o ens promotor, bé mitjançant la convocatòria d' un concurs per a l' 
adjudicació conjunta de l' elaboració del projecte i obra, sense perjuí que l' Ajuntament opte per qualsevol 
altra forma d' adjudicació que considere més convenient als interessos públics, d' acord amb la legislació de 
contractes del sector públic. 

A aquests efectes  s' ha redactat a petició municipal la denominada “ALTERNATIVA TÈCNICA DE 
PROGRAMA PER A DESENROTLLAMENT D' ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D' 
EXECUCIÓ 2-A DEL SÒL RESIDENCIAL DE SIMAT DE VALLDIGNA  la  qual conté els requisits de l' 
article 126 de la LUV “    

I. Identificació del document de planejament que regule l' ordenació detallada a desenrotllar, si el 
mateix estiguera ja aprovat amb anterioritat al concurs per a la selecció de l' urbanitzador. En 
qualsevol altre cas, l' alternativa tècnica haurà d' anar acompanyada necessàriament d' un document 
de planejament que incloga una proposta d' ordenació detallada per a l' àmbit del programa. 

II. Àmbit de l' actuació integrada. 

III. Justificació del compliment de les condicions d' integració de l' actuació amb l' entorn. 

IV. Existència o no d' agrupació d' interés urbanístic i, si és el cas, estatuts i acords socials de la mateixa. 

V. Terminis que es proposen per al desenrotllament de l' actuació integrada, determinant-se tant el 
corresponent a les obres d' urbanització com a les obres d' edificació dels solars resultants. 

VI. Projecte d' urbanització determinant-se el corresponent a les obres d' urbanització com a les obres d' 
edificació dels solars resultants. 

Enunciat dels objectius complementaris que es proposen conforme a l' article 124.2, amb indicació 
expressa, si és el cas, dels compromisos d' edificació simultània a la urbanització que estiga disposat 
a assumir per damunt del mínim legal. 

Mesures de control de qualitat i compliment de les normes de qualitat ambiental, si és el cas. 

Inventari preliminar de construccions, plantacions i instal·lacions la demolició del qual, destrucció o 
eradicació exigisca la urbanització. 

Estimació preliminar i general d' aquelles despeses d' urbanització variables l' import del qual, fins i tot 
sent repercutible els propietaris, no es puga determinar per la concurrència d' ofertes. 

Si la proposta de programa modificara l' ordenació estructural, haurà d' incorporar la documentació 
establida en els articles 72 a 74 
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També s' ha elaborat a petició municipal la PROPOSICIÓ JURÍDIC ECONÒMICA del programa, que 
compleix amb els requisits de l' article 127 de la mateixa llei:  

1. La proposició juridico-econòmica haurà d' incloure necessàriament la documentació relativa als aspectes 
següents: 

a. Regulació de les relacions de l' urbanitzador i els propietaris i, en particular, la modalitat de 
retribució al promotor i informació suficient que permeta als propietaris conéixer les conseqüències 
econòmiques que comporte per a ells la proposta i l' elecció de cada modalitat de retribució. 

b. Acreditació de la titularitat i identificació gràfica i registral dels terrenys, dins de l' àmbit de l' 
actuació i a disposició de l' urbanitzador, siguen de la seua propietat o d' altres propietaris amb què 
tinga contracte suficient, que hagen de quedar afectes, amb garantia real inscrita en el Registre de la 
Propietat, al compliment de les obligacions pròpies del dit urbanitzador, en ocasió de la firma del 
contracte, per a assegurar l' execució dels objectius imprescindibles o complementaris del programa. L' 
afecció es traslladarà a les finques de resultat que s' adjudiquen darrere de la reparcel·lació. 

c. Full resum de les dades econòmiques rellevants segons model que s' aprove reglamentàriament. 

2. La proposició juridico-econòmica inclourà la documentació necessària per a determinar amb claredat les 
magnituds econòmiques del programa, diferenciant els aspectes següents: 

a. Pressupost de licitació de l' obra d' urbanització: amb l' abast previst en l' article 168.1.A i b. 

Cost de projectes: cost de redacció i direcció dels projectes tècnics, especificant cada projecte, que es 
referix l' article 168.1.C. 

Despeses de gestió: despeses de gestió de l' urbanitzador, calculats en un percentatge del que 
represente la suma de les partides corresponents a conceptes anteriors. 

Benefici de l' urbanitzador: benefici empresarial de l' urbanitzador, calculat en un percentatge de la 
suma dels conceptes expressats en els apartats anteriors, que, en cap cas, podrà superar el 10%. 

Càrregues d' urbanització: càrregues d' urbanització que l' urbanitzador es compromet a repercutir, 
com a màxim, als propietaris afectats pels conceptes anteriorment expressats. 

Coeficient de canvi: part alíquota de l' aprofitament objectiu, expressada en tant per u, que correspon 
a l' urbanitzador en concepte de retribució en sòl per les càrregues d' urbanització, aplicable respecte als 
propietaris acollits a la dita modalitat de retribució. 

Preu del sòl a l' efecte de canvi: preu del sòl a què, en coherència amb el coeficient de canvi, es 
descomptaran de les càrregues d' urbanització els terrenys d' aquells propietaris que retribuïsquen amb ells a 
l' urbanitzador. 

Finançament: condicions de finançament oferides per l' urbanitzador per al pagament de les quotes d' 
urbanització aquells propietaris que acollits a elles, si és el cas, recolzades per una entitat financera 
degudament registrada. 

CONSIDERANT que l' article  128.3.4 de la LUV per la seua banda exigeix que:  

“3 L' acord municipal que decidixca la gestió directa de l' actuació haurà d' incloure necessàriament una 
descripció detallada dels compromisos d' inversió i gestió que contrau l' administració actuant i la 
disponibilitat de recursos pressupostaris per a finançar, tan sols siga parcialment, l' actuació sense ingressar 
quotes d' urbanització, en previsió de la retribució en terrenys o de l' impagament d' elles. 
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4. L' Administració que gestione directament el programa pot repercutir la totalitat de les càrregues d' 
urbanització previstes en aquesta Llei per als casos de gestió indirecta, podent retribuir-se per qualsevol dels 
modes en ella previstos. 

El benefici empresarial, en els casos de gestió directa, només podrà percebre-ho l' urbanitzador que siga 
societat mercantil de capital íntegrament públic. 

En la Proposició jurídic econòmica s' ha fet constar els recurs i previsió pressupostària de què disposa l' 
Ajuntament per a fer front al projecte. La dita proposició econòmica, no preveu que l' ajuntament obtinga 
benefici empresarial algun de l' actuació. S' ha optat per la retribució en metàl·lic de les quotes urbanístiques, 
resultant vedada als propietaris, la retribució en sòl dels costos d'urbanització.  

CONSIDERANT el procediment d' exposició pública dels Programes de gestió directa està regulat en l' 
article 272 del Reglament d' Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana  ROGTU:  

Informació al públic de la iniciativa de gestió directa (en referència a l' article 128 de la Llei Urbanística 
Valenciana)  

1. La informació pública es realitzarà mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat i, 
simultàniament o amb posterioritat, en un periòdic d' àmplia difusió en el municipi.  

Es remetrà notificació formal i individualitzada als interessats i als que consten en el Cadastre com a titulars 
de drets afectats per l' actuació proposada. 

2. Al no tractar-se d' un procediment selectiu s' exposarà al públic conjuntament l' alternativa tècnica i la 
proposició jurídica econòmica, que es presentaran de forma oberta.  

En l' anunci de la informació pública es farà constar la possibilitat de formular al·legacions al contingut de la 
documentació anteriorment assenyalada en el termini de 20 dies a comptar de l' endemà a l' última publicació 
de l' anunci o des de la recepció de l' avís si és posterior. L' anunci haurà de fer referència expressa al règim 
de gestió directa adoptat per a l' actuació i, en conseqüència, a no haver-hi lloc ni a la presentació d' 
alternatives tècniques ni proposicions juridico-econòmiques. 

3. Iniciada la tramitació per gestió directa es requerirà la conformitat del Ple de l' Ajuntament en supòsits de 
gestió directa municipal i del conseller competent en matèria de territori en gestió directa autonòmica perquè 
puguen aprovar-se altres programes alternatius. 

CONSIDERANT que després de l' exposició pública es procedirà a l' aprovació del Programa en la forma 
indicada en l' article 273 del Reglament d' Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana  

“1. Conclosos els tramites d' exposició pública i contestació d' al·legacions procedirà aprovar el programa d' 
actuació integrada per gestió directa, estimant o desestimant les al·legacions presentades. 

2. La competència per a l' aprovació correspondrà al Ple de l' Ajuntament en règim de gestió directa 
municipal i a l' òrgan competent de la Conselleria titular de la competència sectorial en gestió directa 
autonòmica". 

3. El termini màxim per a resoldre sobre l' aprovació serà de 30 dies des de la data en què fóra possible 
adoptar l' acord corresponent.  

Ha d' entendre 's com a data en què fóra possible adoptar l' acord, aquella en què l' administració actuant 
dispose de tots els informes preceptius o, havent transcorregut el termini per a la seua emissió aquesta no s' 
haguera produït, no interrompent-se per això la tramitació del procediment. 

4. En gestió directa l' Urbanitzador notificarà l' acord d' aprovació del programa a què consten com 
interessats en les actuacions i publicarà l' anunci corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
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i en el Butlletí Oficial de la província si el pla conté normativa urbanística. En aquells supòsits que el 
programa vaja acompanyat d' un instrument de planejament d' aprovació definitiva autonòmica, l' eficàcia del 
programa quedarà condicionada a l' aprovació definitiva de l' instrument de planejament que li acompanya.” 

El Programa serà aprovat definitivament pel Ple municipal, sense necessitat d’intervenció de l’administració 
autonòmica.  No obstant això, la seua tramitació és simultània a la modificació puntual de les N.N.S.S. de 
planejament que si haurà d' aprovar-se per la Conselleria d' Urbanisme. En conseqüència, l' aprovació del 
Programa serà sempre condicionada a l' aprovació definitiva d' aquesta modificació puntual del planejament.  

Sent definitiva la modificació del planejament, en compliment de l’article 273.4 del ROGTU, es deurà 
procedir a la publicació integra al DOCV, y a la notificació als titulars de drets cadastrals, de l’acord 
aprovació del Programa, per a l’entrada en vigor dels seus efectes.     

CONSIDERANT que d' acord amb l' article 22-2-c de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local és 
competència del Ple l' aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans.  

Es proposa l' adopció del següent ACORD 

Primer.- S' acorda la gestió directa de la UNITAT D' EXECUCIÓ 2-B del sòl residencial de Simat 
de Valldigna 

Segon.- Es sotmet a informació pública durant VINT DIES “ALTERNATIVA TÈCNICA DE 
PROGRAMA i la PROPOSICIÓ JURIDICO-ECONÓMICA per a d esenrotllament d' actuació 
integrada de la UNITAT D' EXECUCIÓ 2-A del sòl residencial de Simat de Valldigna”  . D' acord amb 
els establert en l' article 272 del Reglament d' Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, la 
informació pública es realitzarà:  

- Mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat  

- Simultàniament o amb posterioritat, en un periòdic d'àmplia difusió en el municipi.  

- Es remetrà notificació formal i individualitzada als interessats i als que consten en el Cadastre com 
a titulars de drets afectats per l' actuació proposada. 

- S' haurà d' inserir en el tauler d' anuncis d' Ajuntament i en la pàgina Web municipal en 
compliment de l' article 11 de la Llei de Sòl. 

Tercer.- Durant aquest termini, el projecte diligenciat del Pla haurà de trobar-se depositat, per a la 
seua consulta pública, en l' Ajuntament o ajuntaments afectats pel canvi d' ordenació. 

Quart.- L' aprovació del programa ho serà condicionada, a l' aprovació definitiva de la modificació 
puntual de les NNSS de planejament que desenrotlla.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la proposta, es remet a la explicació que 
es va fer en la comissió per part del tècnic municipal, a mes afegeix que tota la documentació esta en 
Secretaria a disposició de qui vullga vore-la. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (3 PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda:  

Primer.-  S' acorda la gestió directa de la UNITAT D' EXECUCIÓ 2-B del sòl residencial de Simat 
de Valldigna 

Segon.- Es sotmet a informació pública durant VINT DIES “ALTERNATIVA TÈCNICA DE 
PROGRAMA i la PROPOSICIÓ JURIDICO-ECONÓMICA per a d esenrotllament d' actuació 
integrada de la UNITAT D' EXECUCIÓ 2-A del sòl residencial de Simat de Valldigna”  . D' acord amb 
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els establert en l' article 272 del Reglament d' Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, la 
informació pública es realitzarà:  

- Mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat  

- Simultàniament o amb posterioritat, en un periòdic d'àmplia difusió en el municipi.  

- Es remetrà notificació formal i individualitzada als interessats i als que consten en el Cadastre com 
a titulars de drets afectats per l' actuació proposada. 

- S' haurà d' inserir en el tauler d' anuncis d' Ajuntament i en la pàgina Web municipal en 
compliment de l' article 11 de la Llei de Sòl. 

Tercer.- Durant aquest termini, el projecte diligenciat del Pla haurà de trobar-se depositat, per a la 
seua consulta pública, en l' Ajuntament o ajuntaments afectats pel canvi d' ordenació. 

Quart.-  L' aprovació del programa ho serà condicionada, a l' aprovació definitiva de la modificació 
puntual de les NNSS de planejament que desenrotlla.» 

1.8. Aprovació Exposició al públic de l’Alternativa tècnica del Programa i la proposició juridic-
economica per a desenvolupament d’Actuació Integrada de la Unitat d’execució 2-B del Sol 
Residencial de Simat de la Valldigna. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«ACORD DE PLE RELATIU A L' EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE  L 'ALTERNATIVA TÈCNICA DE 
PROGRAMA I LA PROPOSICIÓ JURIDICO-ECONÒMICA PER A D ESENVOLUPAMENT D' 
ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D' EXECUCIÓ 2-B DEL  SÒL RESIDENCIAL DE 
SIMAT DE VALLDIGNA ”   

CONSIDERANT que el municipi de Simat de la Valldigna té com a Instrument de Planejament vigent unes 
“Normes Subsidiàries de Planejament Municipal”, aprovades definitivament en sessió de la Comissió 
Territorial d' Urbanisme de data 26 d' abril de 1988. 

El 23 de maig de 1995 es va aprovar una “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries”, en la que es va 
delimitar  la Unitat d' Execució núm. 2, objecte de la present modificació, sent la seua classificació la de 
SÒL URBÀ i la qualificació de RESIDENCIAL. 

CONSIDERANT que actualment es troba en tramitació,  la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries 
vigents, denominada “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ UNITAT D' EXECUCIÓ NÚM. 2”, amb l' 
objectiu de redelimitar la Unitat d' Execució núm. DOS creant en el seu lloc dues noves unitats UE-2A i UE-
2B per a facilitar el seu desenrotllament i gestió, podent-se executar de forma simultània o successiva. A més 
s' inclou en la UE-2 un sòl d' equipament escolar l' obtenció del qual resultava preceptiva. Per un altre costat 
es modifica l' ordenació detallada, sense alterar l' aprofitament tipus, aperturant un nou vial de vianants, la 
qual cosa permet l' accés a les construccions actualment existents per la seua banda posterior.  

CONSIDERANT que l' article 128 de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana regula la iniciativa pública en 
la formulació de programes indicant:  

1. Els ajuntaments, mitjançant la seua organització pròpia o a través dels seus ens instrumentals, poden 
formular Programes d' Actuació Integrada, redactant d' ofici la totalitat o part de la documentació expressada 
en l' article 126, siga per a fomentar el seu desenrotllament per gestió indirecta o a fi d' escometre la seua 
gestió directa. 
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Si acorda la gestió directa d' aquells, el procediment s' iniciarà per acord del Ple que determine tal forma de 
gestió, que comporta l' exclusió dels tràmits del concurs Que Preveu Esta Llei per a la selecció de l' 
urbanitzador. 

2. Si la iniciativa municipal pretén la gestió directa, l' alternativa tècnica haurà de contindre la documentació 
prevista en l' article 126, si bé no seran preceptius els continguts que es referixen les lletres f i i. La 
proposició juridico-econòmica haurà de contindre els documents previstos en l' article 127, amb les 
excepcions que es deriven dels números següents. No és exigible, en el dit mode de gestió, la determinació d' 
un coeficient de canvi per a la retribució en sòl, que es determinarà en el Projecte de Reparcel·lació, d' acord 
amb els criteris de valoració establerts en la legislació estatal de sòl. Si s' establira en la proposició el 
coeficient de canvi, tindrà valor merament informatiu. 

L' elaboració de la dita documentació i l' execució del Programa podrà dur-se a terme bé directament pels 
serveis tècnics de l' administració o ens promotor, bé mitjançant la convocatòria d' un concurs per a l' 
adjudicació conjunta de l' elaboració del projecte i obra, sense perjuí que l' Ajuntament opte per qualsevol 
altra forma d' adjudicació que considere més convenient als interessos públics, d' acord amb la legislació de 
contractes del sector públic. 

A aquests efectes  s' ha redactat a petició municipal la denominada “ALTERNATIVA TÈCNICA DE 
PROGRAMA PER A DESENROTLLAMENT D' ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D' 
EXECUCIÓ 2-B DEL SÒL RESIDENCIAL DE SIMAT DE VALLDIGNA  la  qual conté els requisits de l' 
article 126 de la LUV “    

I. Identificació del document de planejament que regule l' ordenació detallada a desenrotllar, si el 
mateix estiguera ja aprovat amb anterioritat al concurs per a la selecció de l' urbanitzador. En 
qualsevol altre cas, l' alternativa tècnica haurà d' anar acompanyada necessàriament d' un document 
de planejament que incloga una proposta d' ordenació detallada per a l' àmbit del programa. 

II. Àmbit de l' actuació integrada. 

III. Justificació del compliment de les condicions d' integració de l' actuació amb l' entorn. 

IV. Existència o no d' agrupació d' interés urbanístic i, si és el cas, estatuts i acords socials de la mateixa. 

V. Terminis que es proposen per al desenrotllament de l' actuació integrada, determinant-se tant el 
corresponent a les obres d' urbanització com a les obres d' edificació dels solars resultants. 

VI. Projecte d' urbanització determinant-se el corresponent a les obres d' urbanització com a les obres d' 
edificació dels solars resultants. 

Enunciat dels objectius complementaris que es proposen conforme a l' article 124.2, amb indicació 
expressa, si és el cas, dels compromisos d' edificació simultània a la urbanització que estiga disposat a 
assumir per damunt del mínim legal. 

Mesures de control de qualitat i compliment de les normes de qualitat ambiental, si és el cas. 

Inventari preliminar de construccions, plantacions i instal·lacions la demolició del qual, destrucció o 
eradicació exigisca la urbanització. 

Estimació preliminar i general d' aquelles despeses d' urbanització variables l' import del qual, fins i 
tot sent repercutible els propietaris, no es puga determinar per la concurrència d' ofertes. 

Si la proposta de programa modificara l' ordenació estructural, haurà d' incorporar la documentació 
establida en els articles 72 a 74 
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També s' ha elaborat a petició municipal la PROPOSICIÓ JURÍDIC ECONÒMICA del programa, que 
compleix amb els requisits de l' article 127 de la mateixa llei:  

1. La proposició juridico-econòmica haurà d' incloure necessàriament la documentació relativa als aspectes 
següents: 

a. Regulació de les relacions de l' urbanitzador i els propietaris i, en particular, la modalitat de 
retribució al promotor i informació suficient que permeta als propietaris conéixer les conseqüències 
econòmiques que comporte per a ells la proposta i l' elecció de cada modalitat de retribució. 

b. Acreditació de la titularitat i identificació gràfica i registral dels terrenys, dins de l' àmbit de l' 
actuació i a disposició de l' urbanitzador, siguen de la seua propietat o d' altres propietaris amb què 
tinga contracte suficient, que hagen de quedar afectes, amb garantia real inscrita en el Registre de la 
Propietat, al compliment de les obligacions pròpies del dit urbanitzador, en ocasió de la firma del 
contracte, per a assegurar l' execució dels objectius imprescindibles o complementaris del programa. 
L' afecció es traslladarà a les finques de resultat que s' adjudiquen darrere de la reparcel·lació. 

c. Full resum de les dades econòmiques rellevants segons model que s' aprove reglamentàriament. 

2. La proposició juridico-econòmica inclourà la documentació necessària per a determinar amb claredat les 
magnituds econòmiques del programa, diferenciant els aspectes següents: 

a. Pressupost de licitació de l' obra d' urbanització: amb l' abast previst en l' article 168.1.A i b. 

Cost de projectes: cost de redacció i direcció dels projectes tècnics, especificant cada projecte, que es 
referix l' article 168.1.C. 

Despeses de gestió: despeses de gestió de l' urbanitzador, calculats en un percentatge del que 
represente la suma de les partides corresponents a conceptes anteriors. 

Benefici de l' urbanitzador: benefici empresarial de l' urbanitzador, calculat en un percentatge de la 
suma dels conceptes expressats en els apartats anteriors, que, en cap cas, podrà superar el 10%. 

Càrregues d' urbanització: càrregues d' urbanització que l' urbanitzador es compromet a repercutir, 
com a màxim, als propietaris afectats pels conceptes anteriorment expressats. 

Coeficient de canvi: part alíquota de l' aprofitament objectiu, expressada en tant per u, que correspon 
a l' urbanitzador en concepte de retribució en sòl per les càrregues d' urbanització, aplicable respecte als 
propietaris acollits a la dita modalitat de retribució. 

Preu del sòl a l' efecte de canvi: preu del sòl a què, en coherència amb el coeficient de canvi, es 
descomptaran de les càrregues d' urbanització els terrenys d' aquells propietaris que retribuïsquen amb ells a 
l' urbanitzador. 

Finançament: condicions de finançament oferides per l' urbanitzador per al pagament de les quotes d' 
urbanització aquells propietaris que acollits a elles, si és el cas, recolzades per una entitat financera 
degudament registrada. 

CONSIDERANT que l' article  128.3.4 de la LUV per la seua banda exigeix que:  

“3 L' acord municipal que decidixca la gestió directa de l' actuació haurà d' incloure necessàriament una 
descripció detallada dels compromisos d' inversió i gestió que contrau l' administració actuant i la 
disponibilitat de recursos pressupostaris per a finançar, tan sols siga parcialment, l' actuació sense ingressar 
quotes d' urbanització, en previsió de la retribució en terrenys o de l' impagament d' elles. 
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4. L' Administració que gestione directament el programa pot repercutir la totalitat de les càrregues d' 
urbanització previstes en aquesta Llei per als casos de gestió indirecta, podent retribuir-se per qualsevol dels 
modes en ella previstos. 

El benefici empresarial, en els casos de gestió directa, només podrà percebre-ho l' urbanitzador que siga 
societat mercantil de capital íntegrament públic. 

En la Proposició jurídic econòmica s' ha fet constar els recurs i previsió pressupostària de què disposa l' 
Ajuntament per a fer front al projecte. La dita proposició econòmica, no preveu que l' ajuntament obtinga 
benefici empresarial algun de l' actuació. S' ha optat per la retribució en metàl·lic de les quotes urbanístiques, 
resultant vedada als propietaris, la retribució en sòl dels costos d'urbanització.  

CONSIDERANT el procediment d' exposició pública dels Programes de gestió directa està regulat en l' 
article 272 del Reglament d' Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana  ROGTU:  

Informació al públic de la iniciativa de gestió directa (en referència a l' article 128 de la Llei Urbanística 
Valenciana)  

1. La informació pública es realitzarà mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat i, 
simultàniament o amb posterioritat, en un periòdic d' àmplia difusió en el municipi.  

Es remetrà notificació formal i individualitzada als interessats i als que consten en el Cadastre com a titulars 
de drets afectats per l' actuació proposada. 

2. Al no tractar-se d' un procediment selectiu s' exposarà al públic conjuntament l' alternativa tècnica i la 
proposició jurídica econòmica, que es presentaran de forma oberta.  

En l' anunci de la informació pública es farà constar la possibilitat de formular al·legacions al contingut de la 
documentació anteriorment assenyalada en el termini de 20 dies a comptar de l' endemà a l' última publicació 
de l' anunci o des de la recepció de l' avís si és posterior. L' anunci haurà de fer referència expressa al règim 
de gestió directa adoptat per a l' actuació i, en conseqüència, a no haver-hi lloc ni a la presentació d' 
alternatives tècniques ni proposicions juridico-econòmiques. 

3. Iniciada la tramitació per gestió directa es requerirà la conformitat del Ple de l' Ajuntament en supòsits de 
gestió directa municipal i del conseller competent en matèria de territori en gestió directa autonòmica perquè 
puguen aprovar-se altres programes alternatius. 

CONSIDERANT que després de l' exposició pública es procedirà a l' aprovació del Programa en la forma 
indicada en l' article 273 del Reglament d' Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana  

“1. Conclosos els tramites d' exposició pública i contestació d' al·legacions procedirà aprovar el programa d' 
actuació integrada per gestió directa, estimant o desestimant les al·legacions presentades. 

2. La competència per a l' aprovació correspondrà al Ple de l' Ajuntament en règim de gestió directa 
municipal i a l' òrgan competent de la Conselleria titular de la competència sectorial en gestió directa 
autonòmica". 

3. El termini màxim per a resoldre sobre l' aprovació serà de 30 dies des de la data en què fóra possible 
adoptar l' acord corresponent.  

Ha d' entendre 's com a data en què fóra possible adoptar l' acord, aquella en què l' administració actuant 
dispose de tots els informes preceptius o, havent transcorregut el termini per a la seua emissió aquesta no s' 
haguera produït, no interrompent-se per això la tramitació del procediment. 

4. En gestió directa l' Urbanitzador notificarà l' acord d' aprovació del programa a què consten com 
interessats en les actuacions i publicarà l' anunci corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
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i en el Butlletí Oficial de la província si el pla conté normativa urbanística. En aquells supòsits que el 
programa vaja acompanyat d' un instrument de planejament d' aprovació definitiva autonòmica, l' eficàcia del 
programa quedarà condicionada a l' aprovació definitiva de l' instrument de planejament que li acompanya.” 

El Programa serà aprovat definitivament pel Ple municipal, sense necessitat d’intervenció de l’administració 
autonòmica.  No obstant això, la seua tramitació és simultània a la modificació puntual de les N.N.S.S. de 
planejament que si haurà d' aprovar-se per la Conselleria d' Urbanisme. En conseqüència, l' aprovació del 
Programa serà sempre condicionada a l' aprovació definitiva d' aquesta modificació puntual del planejament.  

Sent definitiva la modificació del planejament, en compliment de l’article 273.4 del ROGTU, es deurà 
procedir a la publicació integra al DOCV, y a la notificació als titulars de drets cadastrals, de l’acord 
aprovació del Programa, per a l’entrada en vigor dels seus efectes.     

CONSIDERANT que d' acord amb l' article 22-2-c de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local és 
competència del Ple l' aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans.  

Es proposa l' adopció del següent ACORD 

Primer. S' acorda la gestió directa de la UNITAT D' EXECUCIÓ 2-B del sòl residencial de Simat de 
Valldigna 

Segon. Es sotmet a informació pública durant VINT DIES “ALTERNATIVA TÈCNICA DE PROGRAMA 
i la PROPOSICIÓ JURIDICO-ECONÓMICA per a desenrotll ament d' actuació integrada de la 
UNITAT D' EXECUCIÓ 2-B del sòl residencial de Simat de Valldigna”  . D' acord amb els establert en l' 
article 272 del Reglament d' Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, la informació pública es 
realitzarà:  

- Mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat  

- Simultàniament o amb posterioritat, en un periòdic d'àmplia difusió en el municipi.  

- Es remetrà notificació formal i individualitzada als interessats i als que consten en el Cadastre com a 
titulars de drets afectats per l' actuació proposada. 

- S' haurà d' inserir en el tauler d' anuncis d' Ajuntament i en la pàgina Web municipal en compliment de l' 
article 11 de la Llei de Sòl. 

Tercer.- Durant aquest termini, el projecte diligenciat del Pla haurà de trobar-se depositat, per a la seua 
consulta pública, en l' Ajuntament o ajuntaments afectats pel canvi d' ordenació. 

Quart.- L' aprovació del programa ho serà condicionada, a l' aprovació definitiva de la modificació puntual 
de les NNSS de planejament que desenrotlla.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (3 PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda:  

Primer . S' acorda la gestió directa de la UNITAT D' EXECUCIÓ 2-B del sòl residencial de Simat de 
Valldigna 

Segon. Es sotmet a informació pública durant VINT DIES “ALTERNATIVA TÈCNICA DE PROGRAMA 
i la PROPOSICIÓ JURIDICO-ECONÓMICA per a desenrotll ament d' actuació integrada de la 
UNITAT D' EXECUCIÓ 2-B del sòl residencial de Simat de Valldigna”  . D' acord amb els establert en l' 
article 272 del Reglament d' Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, la informació pública es 
realitzarà:  
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- Mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat  

- Simultàniament o amb posterioritat, en un periòdic d'àmplia difusió en el municipi.  

- Es remetrà notificació formal i individualitzada als interessats i als que consten en el Cadastre com a 
titulars de drets afectats per l' actuació proposada. 

- S' haurà d' inserir en el tauler d' anuncis d' Ajuntament i en la pàgina Web municipal en compliment de l' 
article 11 de la Llei de Sòl. 

Tercer. Durant aquest termini, el projecte diligenciat del Pla haurà de trobar-se depositat, per a la seua 
consulta pública, en l' Ajuntament o ajuntaments afectats pel canvi d' ordenació. 

Quart. L' aprovació del programa ho serà condicionada, a l' aprovació definitiva de la modificació puntual 
de les NNSS de planejament que desenrotlla. 

1.9. Aprovació Compte General exercici 2008. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes, Economia i Hisenda, en sessió 
celebrada el dia 16 de novembre de 2009, relatiu a l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 
2008. 

Vist que el Compte General ha estat exposat al públic per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, núm. 285, del dia 1 de desembre 2009, i en el tauler d’anuncis de la Corporació i que, durant el 
termini de quinze dies i vuit dies més, no s’han presentat al·legacions al Compte. 

Aquesta Alcaldia proposa: 

Primer: Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2008, un resum del qual es 
detalla a continuació: 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
(1) Drets reconeguts nets : 
(2) Obligacions reconegudes netes : 
(3) Resultat pressupostari (1-2) : 
 Ajusts 
(4) (-) Desviacions positives de financiació : 
(5) (+) Desviacions negatives de financiació : 
(6) (+) Despeses finançades amb romanents : 

            (7) Resultat pressupostari ajustat : 

    
           Import 

2.785.528,32 
2.942.970,02 
 -157.441,70 

 
127.877,76 
72.701,19 

514.348,56 
301.720,29 

  
ROMANENT DE TRESORERIA  

(A) +Fons líquids a la tresoreria : 
(B) + Deutors pendents de cobrament : 

(1) De pressupost corrent : 
(2) De pressuposts tancats : 
(3) D’operacions no pressupostàries : 
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació : 

(C) - Creditors pendents de pagament : 

Import  
842.730,49 
809.751,99 

570.303,94 
  262.180,87 
  12.391,42 
     35.124,24 

680.194,03 
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(1) De pressupost corrent : 
(2) De pressuposts tancats : 
(3) D’operacions no pressupostàries : 
(4) Pagaments pendents d’aplicació : 

 (D) Romanent de tresoreria total 
(E) (-)Saldos de cobrament dubtós  
(F) (-)Excés de financiació afectada 
(G) Romanent de tresoreria per a despeses generals : 

378.415,01 
151.578,20 
174.561,40 
24.360.58 

972.287,96 
   209.783,86 

   127.877,76 
634.626,83 

Segon: Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana per al 
seu oportú examen.» 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (3 PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda:  

Primer.  Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2008, abans resumit. 

Segon. Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana per al 
seu oportú examen. 

1.10. Examen i aprovació Pressupost Municipal exercici 2010, bases d’execució, plantilla de 
personal. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

« PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Elaborat el pressupost d’este Ajuntament corresponent al exercici 2010 i la documentació complementària, 
les Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball. 

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 2010, tot explicant les seues variacions respecte del anteriors. 

Atesos els informes que consten en l’expedient. 

Aquesta Alcaldia PROPOSA: 

Primer.  

Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2010, 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 1.164.520,00 
2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 899.300,00 
3 DESPESES FINANCERES 8.000,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  177.800,00 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6 INVERSIONS REALS 113.750,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 
9 PASSIUS FINANCERS 10.000,00 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.373.370,00 € 
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ESTAT D’INGRESSOS 
CAP. DENOMINACIÓ EUROS 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1 IMPOSTOS DIRECTES 901.000,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 25.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 725.125,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 650.340,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.600,00 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 61.305,00 
8 ACTIUS FINANCERS 0 
9 PASSIUS FINANCERS 3.000,00 
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.373.370,00 

Segon.  

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

1.- Modificació de les despeses de personal conseqüència de la equiparació a nivell retributiu del 
lloc d’auxiliar administratiu creat en l’exercici 2009 als llocs existents d’auxiliars administratius, açò 
significa la modificació del nivel de complement de destí al 18 i l’equiparació en el complement 
específic a la resta de llocs similars. 

2.- S’ha modificat el Complement específic de la plaça d’Auxiliar Administratiu (Estadística i 
Padrons). 

3.- Tambe s’ha produit un increment retributiu en els llocs de treball del Cos de Policia local, 
incrementant-se el complement específic en 150 €.  

4.- S’ha amortitzar la plaça d’Agutzil. 

5.- S’ha creat una nova plaça d’Auxiliar Administratiu, amb Complement de destí 14. 

6.- S’ha modificat el complement de destí d’una plaça d’Auxiliar administratiu existent 
incrementant-la a nivell 18. 

7.- S’ha amortizat la plaça de Conserje centre de Salut i Encarregat Ecoparc. 

8.- S’ha incorporat a la Plantilla la plaça d’Agent de Desevolupament Local existent en 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

PLANTILLA DE PERSONAL-2010  

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). 
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PLANTILLA DE PERSONAL-2010  

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 Prom. Econòm 100% A2 23 Vacant 

3-6 4 Administratiu 100% C1 19 2 Ocupats. 2 vacant ( promoció 
interna) 

7-9 3 Auxiliar-Administratiu 100% C1/C2 18 3 Ocupats. (2 Per amortitzar) 
10 1 Auxiliar-Administratiu 100% C2 14 1 vacant 
11 1 Oficial Cap de la Policia 100% C1 22 Vacant. 
12 1 Agent  PL-Cap del CPL 100% C1 22 Ocupat. Ocupat per promoció 

interna.  
13-17 5 Agent de Policia Local 100% C1 16 2 (1 en CS ) ocupats, 4 interins 

18 1 Auxiliar de Policia Local 100% C1 16 Ocupat. A extingir. 
19 1 Arquitecte Tècnic 70% A2 26 Ocupat. 
20 1 Bibliotecari 100% C1 20 Ocupat. 

Personal laboral: 

Núm. Nom. Lloc de treball 1 2 CDa Observacions 
21 1 Encarregat brigada 100% C1 18 Ocupat 

22-23 2 Agent brigada 100% A.P  9 Ocupats laboral no fixe 
24 1 Agent brigada - Enc. Cementeri 100% A.P  9 Ocupat laboral no fixe 
25 1 Encarregat Poliesportiu 75% A.P 9 Ocupat laboral no fixe 
26 1 Personal usos múltiples 100% A.P 10 Ocupat laboral no fixe 

27-29 3 Netejadors/es 100% A.P 8 Ocupats laboral no fixe 
30 1 Neteja viària 100% A.P 9 Ocupat laboral no fixe 
31 1 Mestra especialista en Educació 

Infantil 
100% A.P _ Ocupat laboral temporal 

32 1 Agent de Desenvolupament Local 100% A.P _ Ocupat laboral temporal 
32-34 3 Tècnics superiors en Educació Infantil 100% A.P  _ 1 Ocupada laboral 

termporal, 2 vacants 

Personal eventual: 

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CDa Observacions 
35 1 Assessorament grup polític 70% - - Ocupat. 

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, integrament a este acord. 
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Quint 

Remetre copia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la Generalitat Valenciana» 

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

Aquest equip de govern està fent un esforç molt gran en quant a gestió i estalvi. Hem reduït uns 
100.000 €, la despesa corrent, de festes, etc. Hem de donar eixida i resposta a altres problemes. Diputació i 
l’Estat també reduiran les seues aportacions, la Generalitat no ha destinat res per aquesta població. Hem 
d’assumir uns 20.000 euros per a les despeses de l’Escoleta. 

El regidor Víctor Mansanet diu que votaran en contra, li sembla un pressupost atrevit, on les 
quantitats per inversions són poques. No detecten inversions en polítiques de desenvolupament, en qüestions 
socials com l’habitatge, etc. Consideren que s’ha de ser més estrictes en el retall de les partides com les de 
festes, cultura, joventut. Creu que s’haurien de retallar també les despeses de representació, càrrecs electes, 
etc.  

El regidor Juli Ibañez, abandona la sessió. 

Continua dient que creu que podrien retallar-se les despeses en comunicació. Proposa que es reduisca 
la despesa d’energia elèctrica. També troba a faltar una política municipal de participació en diversos 
assumptes.Comprenen que és difícil ajustar un pressupost com aquest i més en una època de crisi. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que s’ha retallat en diferents partides (festes, aportació a la 
Mancomunitat de la Valldigna, subvencions als ciclistes, etc.) però l’equip de govern en compte de seguir en 
eixa línia,  no se l’ha retallat i en canvi, l’ha augmentat.  Creu que es podrien reduir subvencions a 
associacions no relacionades amb el poble de Simat, com ara amb el Fons Valencià de Solidaritat.  

També troben que la partida destinada a l’agricultura, no és proporcional a l’activitat agrícola del 
poble, ja que Simat és un poble agrícola. 

El regidor Juli Ibañez, entra en la sala. 

Continua dient que s’han incrementat també les despeses d’energia elèctrica . Li agradaria saber 
també quines han sigut les despeses de la partida d’altres ONGs. També li agradaria saber  si la diferència 
existent entre els ingressos obtesos del subministrament d’aigua potable i les despeses per esta activitat, estan 
dins la legalitat, ja que hi ha una diferència molt gran.El programa de intergeneracional, vol saber per què 
aquest any ja no es repeteix, no està reflectit en els pressupostos.  

També vol saber a què es deu l’increment  (4.000€)   de les despeses destinades a cobrir la prestació 
dels serveis per la Mancomunitat de la Safor. Vol saber si s’ha de reduir un 25% les aportacions a la 
Mancomunitat de la Valldigna. Pregunta també pel retard en el pagament de les factures.  

El regidor Juli Ibáñez vol contestar-li que la reducció del Club Ciclista, es deu a que van acordar que 
organitzaren una carrera, a més, oficialment  no han demanat cap subvenció.  

L’alcalde Eladi Mainar contesta que la reducció de la Mancomunitat de la Valldigna del 25% es va 
acordar en la Junta de Portaveus. En quant a les gratificacions als càrrecs electes, éstes s’han incrementat un 
0,03%, el que sí que ha augmentat són les despeses de locomoció, per desplaçaments a totes les reunions a les 
que assisteixen.  

El regidor Joan Serra li contesta al regidor Sebastia Mahiques que una taxa s’ha d’assignar segons la 
despesa que origine eixe servei. En la taxa de fem, hi ha un desfase  (es cobraven 190.000 € i la despesa reial  
era de 135.000 euros). Aquest equip de govern per tant, ha reajustat (ben treballat, contrastat) la taxa del fem 
de 99€ a 50€, per ajustar l’ingrés a la despesa. A més per primera vegada, les persones jubilades tenen una 
reducció del 50% en la mateixa,. És més, mai ningú d’este poble s’ha preocupat per gestionar correctament 
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l’Ecoparc, ja que les despeses les cobriem nosaltres (Ajuntament de Simat), encara que l’utilitzava Benifairó 
de la Valldigna. Este equip de govern per tant, ho ha gestionat, i ara cadascú paga el que ha de pagar 
(reconeguent les despeses existents des del 2007) 

El tema de l’aigua ja no és el mateix. Hi ha un desfase de l’ingrés front a les despeses, però hem de 
considerar que tenim que hi han altres despeses i inversions aplicables a aquest concepte. 

En quant a l’electricitat hi ha hagut un augment, si però és perquè l’altre equip de govern no ho va fer 
bé, perquè el canvi en l’alliberament que ha hagut en el mercat de l’energia elèctrica no ho va tindre en 
compte hi hagué un augment primer del 25 i després d’un 5% addicional cada mes mentre que no es 
solucionava. A més enguany també s’aconseguirà una reducció d’un 10% a través de la Central de Compres 
de la Diputació de València. 

En quant a l’agricultura, estan d’acord en què es destinen més diners, però sí que està previst invertir 
en camins, en realització de cursos, etc. 

La regidora Agustina Brines diu que la Mancomunitat de la Valldigna és cultural no té cap aportació, 
no té un contingut molt especial, eixa aportació s’hauria de reduir encara més. Per altra banda, la 
Mancomunitat de la Safor, sí que presta uns serveis, encara que el seu cost és més baix que la de la Valldigna. 
Creu que les aportacions han de ser proporcionals als beneficis o feines  que aporten. 

El regidor Víctor Mansanet li vol preguntar a Juli Ibáñez  en quant a l’esport, no veu un 
desglossament que vaja destinat a la pilota valenciana, vol saber si s’ha donat algun tipus d’ajuda i en quina 
quantitat.  

El regidor Juli Ibáñez li diu que sí, que està ajudant-se per a que puguen anar a l’escola de pilota 
d’Alzira. Diu que és important que el trinquet siga de titularitat municipal. 

L’alcalde Eladi Mainar li explica que van parlar amb el monitor de l’escola de pilota d’Alzira, diu 
que s’emporta 7 ó 8 xiquetes i xiquets, però que quan es tinga el trinquet, eixa formació es donarà en el 
trinquet del poble. És d’agrair aqueixa feina que està prestant, ja que ho està fent amb bona voluntat. Per tant, 
li ho torna a agrair públicament.  

El regidor Víctor Mansanet vol preguntar per què hi han 10 euros en la partida del Pla de Nuclis.  

L’Alcalde Eladi Mainar,  li contesta que es posa eixe import provisional, quan es té la resolució en 
que es concedeix l’import exacte ja es modifica. 

El regidor Sebastián Mahiques vol aclarir algunes coses, com ara, el servei de canera, les aportacions 
a altres associacions i ONGs, i el retard en el pagament de les factures.  

L’alcalde li contesta que estan descontents amb el servei de canera de la Mancomunitat. La 
Mancomunitat ha canviat el prestador del servei, incrementant-se per tant, eixe import. També li explica que 
les aportacions a altres ONGs, és destinen a la Creu Roja, a la Mancomunitat. En quant al retard en el 
pagament de les factures, s’ha degut al canvi que hem tingut en els titulars del lloc de Secretaria-Intervenció, 
degut a la incorporació de l’anterior Secretari, i fins que no s’ha tornat a incorporar la Secretària actual. 

El regidor Sebastián Mahiques vol contestar-li al regidor Joan Serra, en relacio al desfasament del 
fem. Li vol aclarir que en el 2008 no es va aprova pressupost, per tant, eren els pressupostos del 2007, 
prorrogats. Li recrimina que eixe desfase en el 2009 continuava estant. A més a més, vol dir que l’anterior 
equip de govern tambe estava treballant, per a que la situació de l’Ecoparc es solucionara. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  6 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i  4 abstencions (3 PP i 1 EU-ACAIS), acorda:  
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Primer. Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2010, les Bases d'Execució d'aquest, que fixa les 
despeses i els ingressos en les xifres abans expressades. 

Segon. Aprovar la plantilla de personal abans transcrita. 

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, integrament a este 
acord. 

Quint. Remetre copia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la Generalitat 
Valenciana 

1.11. Adhesió al Pla Provincial de Servei Informàtics 2010-2011 (SERTIC). 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

Vist que l’Excma. Diputació Provincial de Valencia mitjançant acord plenari de data 21 d’octubre de 2009 
adoptà l’aprovació del Pla Provincial del Serveis Informàtics 2010-2011 (SERTIC), publicat en el BOP núm. 
258 de 30 d’octubre de 2009. 

Vist que la finalitat del Pla es prestar assistència tècnica en matèria de noves tecnologies de la informació i 
les comunicacions a les Entitats Local de la província. 

Atès que les entitats locals que desitgen ser beneficiaries del Pla hauran de formalitzar la seua sol·licitud 
d’adhesió mitjançant acord plenari de l’Entitat pel que s’aprova la citada adhesió. 

Vist l’interès   de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna d’adherir-se al Pla Provincial del Serveis 
Informàtics 2010-2011 (SERTIC), 

Esta Alcaldia PROPOSA 

Primer. Aprovar l’adhesió al Pla Provincial del Serveis Informàtics 2010-2011 (SERTIC), publicat en el 
BOP núm. 258 de 30 d’octubre de 2009. 

Segon. Autoritzar el president/a de la Corporació per a la signatura de tots els documents que siguen 
necessaris per a la formalització de l'adhesió al Pla Provincial del Serveis Informàtics 2010-2011. 

Tercer. Donar trasllat del present acord a Excma Diputació Provincial de Valencia (Informàtica i 
Organització) als efectes oportuns. 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines, explica la proposta. 

La Secretària Elisa Armengot explica que el que va a fer-se és una primera fase, que consistirà en 
introduir l’Oficina Virtual i Carpeta ciutadana, per a que els ciutadans puguen a través d’Internet, realitzar 
alguns tràmits sense haver-se de desplaçar a l’Ajuntament, així com fer el seguiment dels mateixos. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (3 PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda:  
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Primer. Aprovar l’adhesió al Pla Provincial del Serveis Informàtics 2010-2011 (SERTIC), publicat en el 
BOP núm. 258 de 30 d’octubre de 2009. 

Segon. Autoritzar el president/a de la Corporació per a la signatura de tots els documents que siguen 
necessaris per a la formalització de l'adhesió al Pla Provincial del Serveis Informàtics 2010-2011. 

Tercer. Donar trasllat del present acord a Excma Diputació Provincial de Valencia (Informàtica i 
Organització) als efectes oportuns. 

1.12. Mocions de ERPV: 
1.12.1. Moció per la diversitat sexual. 

Vista la moció que presenta el grup ERPV, i que es transcriu a la lletra tot seguit:  

«MOCIÓ PER LA DIVERSITAT SEXUAL 

Malauradament, encara avui dia l’homosexualitat es condemna amb pena de mort en 11 països, 
mentre que en 87 més es mantenen les penes de presó i la violència física. A més, tot i que en molts països 
com el nostre hi ha legislacions que protegeixen el col·lectiu LGBT, persisteix una fòbia social en sectors 
minoritaris que es manifesta amb discriminacions, i encara no s’ha arribat a una situació d’igualtat de les 
diferents orientacions afectives en àmbits públics com els mitjans de comunicació. Creiem que 
l’Administració pública, i també la municipal, ha de contribuir a normalitzar aquest col·lectiu en la mesura 
que li sigui possible. Per això proposem al Ple els següents 

ACORDS: 

1. Manifestar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets, en 
llibertat i en la diversitat afectiva, i declarar  Simat municipi respectuós amb la diversitat sexual. 

2. Introduir actuacions de millora dins l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a favor de la diversitat 
sexual, com ara fer accions formatives o sensibilitzadores per a treballadors i treballadores municipals 
d’àmbits d’atenció a la persona, revisar la documentació i els impresos de l’Ajuntament perquè les parelles 
del mateix sexe s’hi puguin sentir reflectides amb igualtat de condicions que les parelles de sexe diferent, 
activar des de la Regidoria corresponent una actuació per a joves específica i d’altres que es considerin 
oportunes. 

3. Penjar al balcó de l’Ajuntament la bandera de l’arc de Sant Martí cada 28 de juny, dia de 
l’alliberament del col·lectiu LGBT. 

4. Trametre aquests acords als organismes públics i als serveis que l’Ajuntament consideri 
convenients.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la moció. 

El regidor Víctor Mansanet diu que està ben plantejada, però ell introduiria l’expressió «que se’ls 
tracte amb normalitat», i a més, considera que el punt 3, no és necessari, són més importants els punts 1 i 2. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (3 PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda 
aprovar la moció abans transcrita. 

1.12.2. Moció per a sol·licitar l’adheriment al manifest a favor del coneixement del valencià 
per a l’accés a un lloc de treball de les Administracions Públiques. 

Vista la moció que presenta el grup ERPV, i que es transcriu a la lletra tot seguit: 
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«MOCIÓ PER A SOL·LICITAR L’ADHERIMENT AL MANIFEST A FAVOR DEL 
CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ PER A L'ACCÉS A UN LLOC DE  TREBALL DE LES 
ADMINISTRACIONS VALENCIANES    

En Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA de Simat, 
en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de la 
Ajuntament la següent MOCIÓ sobre l’adheriment al manifest a favor del coneixement del valencià per a 
l’accés a un lloc de treball de les administracions valencianes. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Quan es complien els 25 anys de la Llei d’Ús i Ensenyament  del Valencià (LUEV) al novembre de 
l'any passat, diverses entitats, entre les quals les signants d’aquest manifest,  presentaren a l’opinió pública 
els seus informes per a diagnosticar el grau de compliment de la llei i el grau de consecució dels objectius de 
normalització lingüística que es fixava. La conclusió era que, un quart de segle després, malgrat les 
disposicions i els fins declarats, encara es permet una falta notòria de normalitat social de la llengua pròpia.  

Col·lectius, entitats i la ciutadania en general, ja constatàrem aleshores que la llengua pròpia de la 
nostra administració distava molt de ser tan usada ni valorada com la Llei preveia, tot prenent com a punt de 
referència el seu article 16: “Les empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament 
dependents de l’administració, han de garantir que els empleats que tenen relació directa amb el públic 
tinguen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat el servei que els és encomanat”.  

Malgrat que la Llei d’Ús fixa que tot el personal de les administracions i dels seus serveis 
dependents que atenen el públic han de tenir el “coneixement suficient del valencià”,  26 anys després encara 
no n’hi ha hagut cap desplegament legal que ho porte a la pràctica. En cap oposició ni concurs (tret dels 
tècnics lingüístics) no s’ha hagut de demostrar cap grau de coneixement de valencià. Pitjor encara: de les 
dades oficials de la Generalitat es conclou que només en un 1,2% de les places d’aquesta administració se 
n’ha requerit cap coneixement, cosa molt més greu, perquè una bona part del personal de les administracions 
ha adquirit, pel seu compte, una competència lingüística en valencià que després no practica, perquè la 
Generalitat i les altres administracions ni la valoren ni l’apliquen: la llengua pròpia no passa de ser una 
llengua de rètols simbòlics i no la d’ús normal i habitual.  

Durant aquest temps hi ha una discriminació indiscutible contra les persones que parlen valencià o 
que volen usar-lo. Per a accedir a l’administració valenciana només hi ha el requisit lingüístic castellà: les 
proves d’accés ja controlen sistemàticament el domini del castellà. En canvi, el valencià,  tot i que l’Estatut 
diu que és “la llengua pròpia” i la Llei d’Ús “la més peculiar senya d’identitat” com a poble, no passa de ser-
hi un mèrit, en el millor dels casos. Però ningú no ha de demostrar que sap valencià per a atendre els 
ciutadans ni en la Generalitat, ni en les diputacions ni en la majoria dels ajuntaments, ni tampoc en 
l’administració de l’Estat o de Justícia radicada al País Valencià.  

El Govern valencià va engegat recentment el projecte d'una nova Llei per a l'Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública Valenciana, que és el text legal on cal establir la regulació del coneixement del valencià com 
a requisit per a accedir a un lloc de treball de qualsevol administració valenciana.  

Per això, les entitats signants d'aquest manifest han participat en quantes iniciatives impulsades des 
dels àmbits cívics i sindicals s'han dut a terme per a demanar que la nova llei continga la garantia de 
capacitació lingüística que la Llei d’Ús fixa indirectament en l’esmentat article 16. Totes les entitats 
demanem que, en el procés de selecció, les persones aspirants hagen d’acreditar el coneixement de valencià, 
tant en l’expressió oral com en l’escrita. Remarquem que aquest requisit és general a totes les comunitats 
autònomes amb les quals compartim la llengua catalana i també a Galícia i el País Basc. El País Valencià 
n’és l’excepció: l’única que no valora la seua llengua com a determinant per a administrar-se i servir els 
ciutadans.  

Per tot això, les entitats sotasignades insten tots els partits polítics, i sobretot els que han de 
participar en la tramitació parlamentària de la nova llei, a esmenar el text inicial per donar estricte 
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compliment al que la LUEV estableix per a l'ús de la nostra llengua en l'administració pública. Només així 
garantirem que el personal de les administracions valencianes puga respectar els drets dels valencians i pose 
fi a una discriminació que dura ja massa temps. Només així podrem assegurar que els empleats i les 
administracions donen un servei de qualitat i actuen amb arrelament al país. Només així podrem assegurar 
que és la llengua d’ús normal de l’administració, tal com estableix la Llei d’Ús i Ensenyament. Només així la 
proclamació que el valencià és “la més peculiar senya d’identitat com a poble” no serà una expressió retòrica 
sinó un fet: la llengua comuna dels valencians, la que ens identifica. Precisament, aquella en què volem 
viure, administrar-nos i regir-nos com a poble.  

Les entitats signants conviden totes les entitats i organitzacions de la societat valenciana, així com 
també la ciutadania en general, a subscriure aquest manifest i a sumar-se a la reclamació que el valencià 
tinga, per fi, el reconeixement real i pràctic de llengua pròpia i oficial que l'ordenament jurídic li atorga. El 
reconeixement legal, traduït en ús normal i habitual, que la societat i els seus ciutadans i ciutadanes li 
reclamem per poder viure en la nostra llengua pròpia sempre i pertot arreu, començant per la nostra pròpia 
administració i per les nostres institucions. 

Per tot l’exposa’t, sol·licite per al seu debat i aprovació, si així s'estima convenient, la següent 
proposta: 

1. Que aquest plenari s’adherisca al manifest a favor del coneixement del valencià per a l’accés a un 
lloc de treball de les administracions valencianes.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra, explica la moció. 

El regidor Víctor Mansanet diu que no és la primera vegada que es proposa, però vol que es faja 
efectiva en tots els llocs.  

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (3 PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda 
aprovar la moció abans transcrita. 

1.12.3. Moció en motiu del Dia Internacional de les Dones, (8 de març). 

Vista la moció que presenta el grup ERPV, i que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Moció en motiu del Dia Internacional de les Dones (8 de març) 

JOAN SERRA I FOLGUERÀ, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra, presenta la següent moció per tal 
que siga sotmès a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 

Exposició de motius 

Cada 8 de març, les diferents instàncies públiques s'adhereixen a la commemoració del Dia Internacional de 
les Dones. Per la seva banda, la societat està prenent diàriament una major consciència i sensibilitat davant la 
necessitat d'un nou contracte social entre dones i homes. 

Les dones han de poder gaudir plenament dels seus drets de ciutadania i establir des d'aquesta nova situació, 
nous pactes per compartir amb els homes, totes les decisions que afecten a la vida col·lectiva de les persones. 
Cal que les dones aconsegueixen una ciutadania plena que les permeta participar de manera activa i superar 
els impediments que històricament s'han oposat a l'exercici dels seus drets socials, polítics, econòmics i 
culturals.  

Des d’algunes institucions i col·lectius s'estan realitzant grans esforços per avançar en els drets i la llibertat 
de les dones i, de fet, s'han assolit alguns, però encara continuen sent molt insuficients per a la igualtat entre 
dones i homes. Hem d’aconseguir que el dret de les dones a desenvolupar-se, a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i qualsevol tipus de discriminació, així com a poder 
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participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes, tant en l’àmbit públic com privat, siga cada 
dia una realitat. 

Malauradament, encara ens queda camí per recórrer, atès que continuem constatant amb impotència que les 
desigualtats entre homes i dones segueixen tenint una presència important a la nostra societat.  

En aquest sentit, és fonamental que el consistori continue donant impuls a tots els esforços realitzats, que 
s'implique fermament en la lluita contra tot tipus de discriminacions i violències i que incidisca en la 
consciència social per tal que ningú faça bandera del masclisme. 

Per tot el que hem expressat anteriorment 

ACORDEM: 

• Seguir treballant des dels diversos àmbits municipals per esborrar les desigualtats entre dones i 
homes, posant especial atenció en el reconeixement de les diferències entre sexes i entre les persones 
del mateix sexe. 

• Difusió dels valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els ciutadans i 
ciutadanes. 

• Creació de programes de sensibilització i formació que contribuïsquen a l'eliminació de totes les 
situacions que impedisquen el lliure desenvolupament de les dones. 

• Donar suport a les accions que visibilitzen i donen valor a les tasques tradicionalment realitzades per 
dones. 

• Garantir l'aplicació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques.  

• Donar suport a les accions que aposten per noves formes de lideratge i reconèixer les capacitats i el 
potencial de les dones per ocupar càrrecs de responsabilitat i de direcció en tots els àmbits públics i 
privats. 

Demanar a la Generalitat Valenciana: 

• Que garantesca i augmente, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per fer front a les 
discriminacions i violències vers les dones. 

• Que aplique i prioritze les polítiques de dones i la perspectiva de gènere en totes les polítiques 
públiques. 

• Que es creen canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els moviments de 
dones del País Valencià( Plataforma Feminista de València, Plataforma Feminista d’Alacant, Ca La 
Dona de València, etc...) perquè juntes reclamem amb més força la fi de les discriminacions i les 
violències.  

Transmetre aquests acords als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, del Congrés dels Diputats i a les 
entitats de dones municipals i comarcals.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra, explica la proposta. 
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La regidora Agustina Brines, diu que el diumenge 7 hi haurà un acte institucional així com un teatre, 
i convida a tot el poble a assistir. 

El regidor Víctor Mansanet, vol fer precisions que especifique «Dona Treballadora», i a més a més, 
afegir els següents tres punts: 

- La implantació d’un programa per al desenvolupament d’accions locals que  incremente la igualtat 
entre homes i dones 

- L’Elaboració i desenvolupament per al Pla d’Igualtat, amb caràcter transversal. 

- La creació d’un Consell de la Dona i un compromís d’un augment pressupostari per a polítiques 
d’igualtat de gènere, compromentent un 2% del pressupost i que en un futur arribe al 5% del mateix. 

El regidor Joan Serra diu que la moció es queda tal i com està, que aquestes propostes, es podran 
considerar en un altre moment, ja que les considera correctes. 

L’alcalde Eladi Mainar, li contesta que tal vegada, si haguera assistit a la Comissió informativa, 
s’haguera pogut incloure en aquesta moció. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (3 PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda 
aprovar la moció abans transcrita. 

1.12.4. Moció rebutjant la ubicació del magatzem temporal centralitzat (MTC) al nostre pais i 
al nostre ambit nacional. 

Vista la moció que presenta el grup ERPV, i que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ REBUTJANT LA UBICACIÓ DEL MAGATZEM TEMPORAL C ENTRALITZAT 
(MTC) AL NOSTRE PAÍS I AL NOSTRE ÀMBIT NACIONAL 

En Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA de Simat 
de la Valldigna, en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la seua inclusió i debat del Ple 
Ordinari de la Ajuntament la següent MOCIÓ rebutjant la ubicació dels MTC als països catalans. 

Atés que el Ple de l'Ajuntament de Zarra (Vall d’Aiora, País Valencià) ha aprovatamb data 28 de 
gener de 2010 la seva candidatura per a la instal·lació del magatzem temporal centralitzat (MTC), per tal 
d’acollir els residus nuclears de tota Espanya. I que no compta amb un mínim de consens social ni polític al 
territori. 

Atés que el Ple extraordinari de l'Ajuntament d'Ascó ha aprovat, també, amb data 26 de gener de 
2010 la seva candidatura per acollir aquesta instal·lació.  

Davant el silenci de les institucions valencianes, tant de la Generalitat com del Parlament. No així, 
com han fet el Parlament de Catalunya i el seu Govern que si que s’han posicionat en contra d’aquesta 
instal·lació als seu territoris. 

El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna: 

ACORDA 

a. Rebutjar la instal·lació del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears als nostre territoris.  

b. Sol·licitar al Govern de l’Estat que, tenint en compte el que disposa el conveni d’Aarhus sobre l’accés a 
la informació i la participació de la ciutadania en la presa de decisions en els afers ambientals i vista la 
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manca de consens territorial i social, desestime de manera definitiva la ubicació del magatzem temporal 
centralitzat de residus nuclears en el terme municipal de Zarra (Vall d’Aiora, País Valencià) i en el d’Ascó 
(Ribera d’Ebre) .  

c. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana, per tal de desplegar totes les mesures polítiques, 
administratives i legals necessàries per fer prevaler la decisió expressada en el primer acord d'aquesta moció.  

d. Mostrar el seu rebuig, també, a la instal·lació d’aquest magatzem a Catalunya. 

e. Fer arribar aquests acords als grups polítics amb representació al Congreso de los Diputados, al 
Parlament Valencià i al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Govern 
espanyol, al President del govern espanyol, al President de la Generalitat de Valencina, al President de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Zarra, a l’Ajuntament d’Ascó, a la Presidència del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, a la Federació Valenciana de Municipis i Provincias (FVMP), a l’Associació 
Catalana de Municipis i comarques (ACM), a la Federació Catalana de Municipis (FCM), Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP).» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra, explica la proposta. 

El regidor Sebastián Mahiques li pregunta a què es refereix quan parla del «nostre país» i del «nostre 
àmbit nacional». 

El regidor Joan Serra li contesta que quan es refereix al «nostre país», vol dir «País Valencià» i quan 
parla d’«àmbit nacional»,  es refereix als «països catalans». 

El regidor Sebastián Mahiques, contesta que no entén el tema de la radiació, però creu que això 
estarà controlat i legislat, a  més, va estar comentant el tema i li varen dir que en alguns països, eixos 
magatzems estan al costat de grans ciutats, per tant, no creu que siguen tant perjudicials, però com que no ho 
entenen,  van a abstindre’s; si és una cosa mala per al poble, no la vol, però li agradaria que hi hagueren 
informes tècnics sobre la matèria. 

El regidor Víctor Mansanet també està a favor de la moció. 

L’Alcalde Eladi Mainar diu que en algun lloc s’ha de col·locar, i la seua opinió no la té confirmada. 
A més, tampoc vol mal per a ningú, per tant, s’abstindrà. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  5 vots a favor (1 PP, 2 Bloc, 1 EU-ACAIS i 1 ERPV),  5 abstencions (3 PSOE i 2 PP), 
acorda aprovar la moció abans transcrita.  

1.13. Moció que presenten els grups municipals ERPV, PSOE i BLOC de l’Ajuntament de 
Simat de la Valldigna per a la seua aprovació en el Ple de l’Ajuntament, amb la finalitat de 
col·laborar i participar  amb l’ajuda d’emergència al poble d’Haití. 

Vista la moció que presenta l’equip de govern, i que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS  GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA 
VALLDIGNA PER A LA SEUA APROVACIÓ EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT, AMB LA 
FINALITAT DE COL·LABORAR I PARTICIPAR AMB L’AJUDA D ’EMERGÈNCIA AL POBLE 
D’HAITÍ  

Haití, que compta amb deu milions d'habitants, va ser el segon país d'Amèrica en declarar la seua 
independència, el 1804, acabant amb una dura etapa colonial. I ho va fer a partir del fet únic a la història, 
d'una rebel·lió d'esclaus, descendents d'afroamericans. Es va convertir en la primera república 
majoritàriament de raça negra i en el primer país que va abolir l'esclavitud, una acció que va ser reprovada 
per les potències colonials de l'època. 
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Aquest origen va marcar una voluntat inicial d'autoaïllament i també d'exclusió per part dels països rics, 
alhora que ha comportat una gran inestabilitat política, amb dictadures corruptes i violentes que l'han 
governat durant la major part de la seua història. 

Ara fa dues setmanes aquest país va patir un terrible terratrèmol que va destruir bona part de l'illa, han 
desaparegut hospitals, escoles, esglésies, universitats, centrals d'energia, edificis governamentals, la seu de la 
Missió de les Nacions Unides, el palau presidencial i una inacabable llista d'edificis vitals per a la 
pervivència de l'Estat i el futur del poble d'Haití i, el que és pitjor, va matar desenes de milers de persones.  

Des de la seua creació com a estat independent el 1804, quan els esclaus afroamericans es van alliberar i van 
ésser els primers del món a abolir l'esclavitud, Haití ha esdevingut l'estat més pobre de l'hemisferi occidental, 
amb un índex de desenvolupament humà que el situa al lloc 149è d'entre 182 estats 

A les regions damnificades, les necessitats més immediates han estat la recerca i el rescat de supervivents, les 
urgències sanitàries, l'aigua i el sanejament, l'allotjament d'emergència, la logística i les telecomunicacions. 
Després de la primera reacció d'ajuda, caldrà continuar atenent els ferits i proporcionar a les persones 
desemparades aigua potable, aliments i un sostre per a resguardar-se. I més endavant, caldrà restablir 
progressivament els serveis. Una vegada més, la destrucció de vides i de béns ha perjudicat d'una manera 
especialment dura els barris pobres i les classes socials populars. 

Es constata que la situació que ara mateix es viu a Haití és molt crítica a causa de la magnitud del sisme i de 
les rèpliques posteriors. Tot i que no hi ha encara un balanç oficial de víctimes, es calcula que podria haver-
n'hi més de cent mil. 

L’Ajuntament de Simat expressa el seu condol al poble haitià, s'hi solidaritza per la greu situació que pateix i 
valora positivament totes les accions d'ajuda humanitària internacional que s'estan duent a terme per atenuar 
les conseqüències del desastre. 

És per tot això, que el Ple de la Corporació pren els següents  

ACORDS: 

1- Col·laborar en la campanya “un euro per Haití”, informant, difonent-la i donant-la a conèixer entre la 
població. Un euro per persona podria suposar per a Simat una aportació de vora 3500 euros. Un euro per a 
nosaltres no suposa res mentre que per a ells suposa molt (recordem que abans del terratrèmol els haitians 
vivien amb menys d’un euro al dia). Les aportacions es faran en el compte Ayuda Española de Emergencia 
en La Caixa amb el número 2100 2254 18 0200213776, gestionada per la Secretaria de Estado de 
Cooperación internacional. 

2- Expressar les condolences als familiars per les víctimes produïdes com a conseqüència del terratrèmol. 

3- Comunicar el present acord a l’ambaixada d’Haití en Espanya, a la Secretaria d’Estat de Cooperació 
Internacional i a les diverses ONGs que tramitaran l’ajuda municipal.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra, explica la moció. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  comissió 
informativa,  per  unanimitat de tots els assistents (3 PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda 
aprovar la moció abans transcrita. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

No hi ha cap assumpte no inclòs a l’ordre del dia. 

3. TORN D’INTERVENCIONS  
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L’alcalde, Eladi Mainar explica que la Guàrdia Civil se n’ha anat de la població, malauradament, no 
sap si degut a això, s’estan produint furts de taronja i altres incidents. 

També vol comentar el tema de l’adscripció definitiva de la Conselleria en relació als estudiants de 
Simat i Benifairó, i vol aclarir que no s’ha respectat per part de la Conselleria la proposta que ha eixit dels 
Ajuntaments, AMPEs i Consells Escolars. 

També explica el tema de les goteres de l’escola, e informa que la Conselleria ja ha aprovat la 
reforma de les mateixes. 

Finalment convida també a tots a l’acte que es farà en l’edifici del Mercat el proper dimarts, per  
presentar el llibre i l’exposició, del Programa Intergeneracional «Generacions connectades». 

El regidor Víctor Mansanet vol comentar el tema de l’escrit dels guals, en què es sol·licitava alguns 
veïns per què regularitzaren la situació de les cotxeres, donant-los un termini de 15 dies per a l’efecte. 
Segons ell, hi han dubtes legals i administratius. Molts ho han entés de forma ofensiva, a més a més, s’ha 
requerit erròniament a algunes persones. Vol dir a més que si es fa una relació s’ha de fer ben feta i en temps,  
per evitar d’eixa forma aquestes errades. 

L’alcalde, Eladi Mainar respon que tots ens podem enganyar, però el tema fonamental és que s’ha de 
pagar, o paguen tots o no que no pague ningú. Li pregunta a Víctor si ell està d’acord en que s’ha de pagar.  

El regidor Víctor Mansanet li contesta que sí, que està d’acord en que es pague, però sols els qui ho 
sol·liciten. 

L’alcalde, Eladi Mainar li diu que si hi han errades es solucionaran, però creu que el correcte és que 
tots paguen. Hi han persones que creuen que la notificació és errònia, per tant, han fet la instància 
corresponent, i ja se’ls contestarà. 

El regidor Sebastián Mahiques,  diu que en l’encreuament del carrer Molí amb l’Avinguda 
Valldigna, hi han uns clots impressionants. 

L’alcalde, Eladi Mainar li contesta que van a arreglar-ho el més aviat possible. 

El regidor Sebastián Mahiques,  diu que els furts de taronges estan en augment; a més, els propietaris 
de la zona del Portell, moltes vegades han tancat el camí amb una cadena de la que només ells tenen la clau. 
Per tant, creu que s’hauria de fer un Bando comunicant als propietaris d’eixes terres, que acudisquen amb la 
clau, ja que el camí estarà tancat. 

L’alcalde, Eladi Mainar proposa reunir al Consell Agrari. 

El regidor Joan Serra exposa a la Corporació que la subvenció del voluntariat ambiental que tots els 
anys reben havia pensat que enguany es podria destinar a fer tasques de vigilància per les zones afectades. 

El regidor Víctor Mansanet vol proposar que es destine un policia més a l’hora d’entrar i eixir els 
estudiants de l’escola, ja que es produeixen embolics dels vehicles del pares i mares que van a acompanyar i 
arreplegar els xiquets, sobretot quan plou. També vol proposar al Centre de Salut s’habilite un lloc per 
aparcar, que permeta  un millor accés  de les persones majors que acudiscquen al Centre amb vehicles.  

L’alcalde, Eladi Mainar li contesta que quan van començar les obres per a instal·lar els pilons a 
l’Avinguda de la Valldigna, li va dir al cap de la Policia que posés  un cartell, avisant a la gent de que a la 
part de darrere del centre de salut, hi ha un lloc habilitat per aparcar.  Quan s’acaben de posar els pilons, 
també es podrà aparcar, però fins eixe moment, es pot utilitzar el pàrquing públic de darrere del centre. 

El regidor Joan Serra diu que vol fer un aclariment, tot en política no val, difamar per difamar, 
tampoc, i menys intuir intentant culpabilitzar de situacions que ni els mateixos que culpabilitzen ho saben. 
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Això és política barribaixera en eixe sentit, en compte de plantejar cara a cara les alternatives, s’intenta 
acreditar a col·lectius i a persones.  

A la plana web que tots saben, es menteix i es diuen coses que no es saben, es mencionen documents 
i informes que no existeixen. Tot el mon s’ha de responsabilitzar del que fa. No es pot dir que la colleta 
d’ERPV s’ha pegat una gran festa a costa del pressupost de l’Ajuntament. Això és infame roïn, i sense sentit. 
Que si ERPV ha arruïnat la programació cultural del poble, a costa de l’aplec d’excursionistes dels Països 
catalans, etc., a més, els organitzadors han sigut Juli i David. En quant a la despesa de l’acte, ha sigut 
irrisòria, ja que l’Ajuntament ha pagat la carpa, la partida de pilota i poc més. En política no es pot actuar 
així, això ha estat una acció perversa i roí. 

El regidor Sebastián Mahiques pregunta si hi ha partida pressupostària per a la carpa i quin ha sigut 
el cost de la mateixa. 

El regidor Juli Ibáñez li contesta que el cost total de les despeses, s’ha destinat de la partida de festes 
aprovada en els pressupostos, i que sí que havia estat prevista.  

El regidor Joan Serra li diu que el cost total d’estos actes han sigut 3.272 euros 

El regidor Víctor Mansanet vol parlar en nom de la llibertat d’expressió, en eixa pàgina d’Internet 
també l’han insultat a ell i si les persones es consideren ofeses i difamades hi han mitjans per denunciar-ho, 
però creu que tampoc pot convertir-se en víctima per què ho som tots.  

El regidor Joan Serra li contesta que no està parlant de comentaris anònims, sinó dels responsables 
de la web que ell diu que és d’ell. El que no es pot és mentir, això no es pot fer.  

L’alcalde, Eladi Mainar ofereix la paraula a la gent del públic i no es produeixen intervencions. 

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, 3 de març de 2010 
La Secretària 


