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         PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 4/2009 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
Dia:  24 d’abril de 2009 

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

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

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

 
Grup BLOC  

Juli Ibañez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 

Joan Serra i Folguerà 
  

Grup EU – Arc Iris   
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)  

Regidors absents:  Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les catorze hores i cinc minuts del dia vint-i-
quatre d’abril de dos mil nou, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú 
d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat 
prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la 
convocatòria de la sessió, són els del següent 

 

ORDRE DEL DIA : 

 
1r.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

1.1 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte “ Millora de les instal·lacions esportives 
situades a l’entorn del Monestir de Santa Maria de la Valldigna”  a incloure en el Pla 
Especial de Suport a  la Inversió Productiva en Municipis de la  Comunitat Valenciana. 

1.2 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte “ Recuperació i condicionament de l’Espai 
Sociocultural del Carrer del Pou” a incloure en el Pla Especial de Suport a  la Inversió 
Productiva en Municipis de la  Comunitat Valenciana. 

1.3 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte “ Urbanització de l’entorn viari de la Font 
Menor”  a incloure en el Pla Especial de Suport a  la Inversió Productiva en Municipis de la  
Comunitat Valenciana. 

1.4 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte “ Millora de la xarxa viària i accessibilitat 
Carrer Major Tram A” a incloure en el Pla Especial de Suport a  la Inversió Productiva en 
Municipis de la  Comunitat Valenciana. 

1.5 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte “ Millora de la xarxa viària i accessibilitat 
Carrer Barranquet i Carrer Major Tram B”  a incloure en el Pla Especial de Suport a  la 
Inversió Productiva en Municipis de la  Comunitat Valenciana. 

1.6 Moció del PSOE, BLOC, Esquerra Republicana i EU- Arc Iris sobre suport a la convocatòria 
de vaga realitzada per la Plataforma en Defensa de L’Ensenyament Públic. 

-------------------------------//--------------------------------------- 
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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. 

1r.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

1.1 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte «Millora de les instal·lacions esportives situades 
a l’entorn  del Monestir de Santa Maria de la Valldigna» a incloure en el Pla Especial de Suport a  la 
Inversió Productiva en Municipis de la  Comunitat Valenciana. 

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

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA  

Vist el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel que es constituïxen i doten tres Plans 
Especials de Suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en 
municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament. 

Vista l'Orde de 26 de febrer del 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la que 
es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el 
procediment i terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del 
Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Vist l'article Segon de l'Orde de 26 de febrer del 2009 que establix les infraestructures susceptibles  
d'incloure's en el Pla. 

Vist l'article Quart apartat B) que establix la necessitat acord de Ple en el que s'acorde sol·licitar 
autorització de cada un dels projectes. 

Considerant la intenció de la Corporació de dur a terme el projecte «Millora de les Instal·lacions 
esportives situades a l'entorn del Monestir de Santa Maria de la Valldigna» per un import de 111.038,08 
€, durant l'anualitat 2009. 

Esta Alcaldia proposa: 

Primer: Sol·licitar autorització del Projecte «Millora dels Instal·lacions esportives situades a 
l'entorn del Monestir de Santa Maria de la Valldigna» per un import de 111.038,08 €, durant l'anualitat 
2009, a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la 
inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Segon: Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica les obres que consisteixen en millorar la pista de 
tenis. L’import de les mateixes ascendiran a 99.699,20 euros. 

Al regidor Víctor Mansanet li sembla que totes són perfectes. Però que creu que hi han altres 
propostes més prioritàries que esta. 

El regidor Juli Ibáñez creu que és just iniciar els treballs al poliesportiu ja que està en un estat 
deplorable. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que votaran a favor però que li haguera agradat que l’equip de 
govern haguera tingut en compte alguna proposta de les del seu grup. 

L’alcalde Eladi Mainar, diu que l’equip de govern vol fer un Pla d’accessibilitat a tot el poble, no 
només al poliesportiu. Li contesta al regidor Sebastián Mahiques que s’han tingut en compte les seues 
propostes i que han intentat arribar a un consens. 
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El regidor Joan Serra vol remarcar el que ha dit l’alcalde, eixe Pla d’accessibilitat cal primer un Pla 
Director es té regularst i per mig de l’Administracio autonomica s’ha de donar com a vàlid i a partir d’eixe 
moment començar. 

El regidor Sebastián Mahiques planteja que algunes xicotetes barreres arquitectòniques es podrien 
llevar fàcilment. També fa referència a unes millores que es podrien realitzar en la porta del poliesportiu.  

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor  
(4 PP, 3 PSOE, 1 BLOC i 1 ERPV) i 1 abstenció (EU-ACAIS), acorden: 

Primer:  Sol·licitar autorització del Projecte «Millora dels Instal·lacions esportives situades a l'entorn 
del Monestir de Santa Maria de la Valldigna» per un import de 111.038,08 €, durant l'anualitat 2009, a la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la inversió 
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Segon: Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

1.2 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte «Recuperació i condicionament de l’Espai  
Sociocultural del Carrer del Pou» a incloure en el Pla Especial de Suport a  la Inversió Productiva en 
Municipis de la  Comunitat Valenciana. 

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

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA  

Vist el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel que es constituïxen i doten tres Plans 
Especials de Suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en 
municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament. 

Vista l'Orde de 26 de febrer del 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la que 
es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el 
procediment i terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del 
Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Vist l'article Segon de l'Orde de 26 de febrer del 2009 que establix les infraestructures susceptibles  
d'incloure's en el Pla. 

Vist l'article Quart apartat B) que establix la necessitat acord de Ple en el que s'acorde sol·licitar 
autorització de cada un dels projectes. 

Considerant la intenció de la Corporació de dur a terme el projecte «Recuperació i condicionament 
de l’Espai  Sociocultural del Carrer del Pou» per un import de 26.491,94 €, durant l'anualitat 2009. 

Esta Alcaldia proposa: 

Primer: Sol·licitar autorització del Projecte «Recuperació i condicionament de l’Espai  
Sociocultural del Carrer del Pou» per un import de 26.491,94 €, durant l'anualitat 2009, a la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació a càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la inversió Productiva en 
Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Segon: Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica les obres. 

El regidor Sebastián Mahiques li pareix molt bé però creu que podien haver demanat l’opinió dels 
veïns  per vore les necessitats. 
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Els regidors Joan Serra i Sebastián Mahiques parlen en relació als esborranys d’estes obres. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  
dels 10 membres (4 PP, 3 PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorden: 

Primer.-  Sol·licitar autorització del Projecte «Recuperació i condicionament de l’Espai  
Sociocultural del Carrer del Pou» per un import de 26.491,94 €, durant l'anualitat 2009, a la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació a càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la inversió Productiva en 
Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Segon.- Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

1.3 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte «Urbanització de l’entorn viari de la Font Menor» a 
incloure en el Pla Especial de Suport a  la Inversió Productiva en Municipis de la  Comunitat Valenciana. 

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

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA  

Vist el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel que es constituïxen i doten tres Plans 
Especials de Suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en 
municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament. 

Vista l'Orde de 26 de febrer del 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la que 
es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el 
procediment i terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del 
Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Vist l'article Segon de l'Orde de 26 de febrer del 2009 que establix les infraestructures susceptibles  
d'incloure's en el Pla. 

Vist l'article Quart apartat B) que establix la necessitat acord de Ple en el que s'acorde sol·licitar 
autorització de cada un dels projectes. 

Considerant la intenció de la Corporació de dur a terme el projecte «Urbanització de l’entorn viari 
de la Font Menor» per un import de 250.957,87 €, durant l'anualitat 2010. 

Esta Alcaldia proposa: 

Primer: Sol·licitar autorització del Projecte «Urbanització de l’entorn viari de la Font Menor» per 
un import de 250.957,87 €, durant l'anualitat 2010, a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a càrrec 
de la dotació del Pla Especial de Suport a la inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Segon: Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica l’obra. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que els pareix bé que s’acaben les obres. 

Al regidor Víctor Mansanet també li pareix bé l’actuació. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  
dels 10 membres (4 PP, 3 PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorden: 

Primer.-  Sol·licitar autorització del Projecte «Urbanització de l’entorn viari de la Font Menor» 
per un import de 250.957,87 €, durant l'anualitat 2010, a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a 
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càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la inversió Productiva en Municipis de la Comunitat 
Valenciana. 

Segon.- Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

1.4 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte «Millora de la xarxa viària  i accessibilitat Carrer 
Major Tram A» a incloure en el Pla Especial de Suport a  la Inversió Productiva en Municipis de la  
Comunitat Valenciana. 

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

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA  

Vist el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel que es constituïxen i doten tres Plans 
Especials de Suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en 
municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament. 

Vista l'Orde de 26 de febrer del 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la que 
es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el 
procediment i terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del 
Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Vist l'article Segon de l'Orde de 26 de febrer del 2009 que establix les infraestructures susceptibles  
d'incloure's en el Pla. 

Vist l'article Quart apartat B) que establix la necessitat acord de Ple en el que s'acorde sol·licitar 
autorització de cada un dels projectes. 

Considerant la intenció de la Corporació de dur a terme el projecte «Millora de la Xarxa viària  i 
accessibilitat Carrer Major Tram A»  per un import de 182.418,23 €, durant l'anualitat 2010. 

Esta Alcaldia proposa: 

Primer: Sol·licitar autorització del Projecte «Millora de la Xarxa viària  i accessibilitat Carrer  
Major Tram A»  per un import de 182.418,23 €, durant l'anualitat 2010, a la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació a càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la inversió Productiva en Municipis de 
la Comunitat Valenciana. 

Segon: Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica les obres i l’import. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  
dels 10 membres (4 PP, 3 PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorden: 

Primer .- Sol·licitar autorització del Projecte «Millora de la Xarxa viària  i accessibilitat Carrer 
Major Tram A»  per un import de 182.418,23 €, durant l'anualitat 2010, a la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació a càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la inversió Productiva en Municipis de 
la Comunitat Valenciana. 

Segon.- Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

1.5 Aprovació sol·licitud  d’autorització del Projecte «Millora de la xarxa viària  i accessibilitat Carrer 
Barranquet i Carrer Major Tram B» a incloure en el Pla Especial de Suport a  la Inversió Productiva en 
Municipis de la  Comunitat Valenciana. 
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Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA  

Vist el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel que es constituïxen i doten tres Plans 
Especials de Suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en 
municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament. 

Vista l'Orde de 26 de febrer del 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la que 
es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el 
procediment i terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del 
Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Vist l'article Segon de l'Orde de 26 de febrer del 2009 que establix les infraestructures susceptibles  
d'incloure's en el Pla. 

Vist l'article Quart apartat B) que establix la necessitat acord de Ple en el que s'acorde sol·licitar 
autorització de cada un dels projectes. 

Considerant la intenció de la Corporació de dur a terme el projecte «Millora de la Xarxa viària  i 
accessibilitat Carrer Barranquet i Carrer Major Tra m B» per un import de 156.940,90 €, durant 
l'anualitat 2010. 

Esta Alcaldia proposa: 

Primer: Sol·licitar autorització del Projecte «Millora de la Xarxa viària  i accessibilitat Carrer  
Barranquet i Carrer Major Tram B»  per un import de 156.940,90 €, durant l'anualitat 2010, a la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la inversió 
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Segon: Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica les obres i l’import. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  
dels 10 membres (4 PP, 3 PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorden: 

Primer.-  Sol·licitar autorització del Projecte «Millora de la Xarxa viària  i accessibilitat Carrer 
Barranquet i Carrer Major Tram B»  per un import de 156.940,90 €, durant l'anualitat 2010, a la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la inversió 
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Segon.- Traslladar del present acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.» 

1.6 Moció del PSOE, BLOC, Esquerra Republicana i EU- Arc Iris sobre suport a la convocatòria de 
vaga realitzada per la Plataforma en Defensa de L’Ensenyament Públic. 

Vista la moció que presenten els grups PSOE, BLOC, ERPV i EU-ACAIS, i que literalment 
transcrita diu: 

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA, EL DEL BLOC NACIONALISTA, EL 
D’ESQUERRA REPUBLICANA I EL D’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS. 

ANTECEDENTS 
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La Plataforma per l’Ensenyament Públic ha convocat una jornada de vaga i el tancament dels centres 
educatius per al 28 d’abril, com a resposta a la manca de compromisos de la Conselleria d’Educació davant 
les demandes plantejades en els tretze punts del Manifest per l’Ensenyament Públic, després d’un procés de 
negociació de dos mesos de cadascun dels punts del Manifest. 

El moviment social que va aglutinar tota la comunitat educativa en les mobilitzacions del primer 
trimestre del curs escolar i que va fer possible la manifestació del 29N, està tornant a fer-se sentir: la gestió 
del poder públic del Partit Popular al País Valencià i, en particular, la seua política educativa han de canviar, 
la qual cosa sols es podrà aconseguir des de la força que dóna l’acció conjunta i el compromís de tota la 
societat valenciana. 

Per això, davant d’aquesta situació, S’ACORDA: 

1. Donar suport a les reivindicacions que la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic 
planteja en els tretze punts del seu Manifest i que han conduït a la convocatòria de vaga del dia 
28 d’abril. 

2. Instar a la Generalitat Valenciana a canviar la seua política educativa i atendre les demandes de 
la Plataforma per l’Ensenyament Públic.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica la moció; creu que era necessari 
posar-la en el plenari ja que en el proper plenari ja hauria passat la vaga. 

El regidor Joan Serra comenta que Esquerra també s’adhereix a la moció i explica els motius, aixi  
entre els que enumera estan que volen una escola  laica, de qualitat., etc... 

El regidor Sebastián Mahiques diu que el PP votarà en contra. Han recabat informació i hi ha un 
document que està tramitant-se i que intenten consensuar. 

L’alcalde llig la moció i explica que els plantejaments del PP  son fruit del desconeixement de 
l’ensenyament públic i el recolzament de l’ensenyament privat. En esta vaga estan tots els sectors socials de 
l’ensenyament d’acord i cal recolzar-la- 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 6 vots a favor 
(3 PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 4 en contra (PP),  acorden aprovar la moció abans transcrita. 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 14 hores i 45 
minuts del dia 24 d’abril de 2009, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

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

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, 24 d’abril de 2009. 
La Secretària 


