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                                          PLE  DE  L’AJUNTAMENT    Sessió: 5/2008 

SESSIÓ ORDINÀRIA 
Dia:  28 d’abril de 2008 

 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant (Portaveu Grup PP) 
Regidors presents: 
Grup PP Grup PSPV 
Mónica Sancirilo Camarena 
Francisco Garcia Alario 
Belinda Navarro Climent 

Eladi Mainar Cabanes (portaveu) 
David Mogort Alberola 
Estefania Gregori Robledillo 

Grup BLOC  Grup ERPV (Esquerra) 
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibañez Montagud 
 

 Joan Serra Folguera (Portaveu) 

                              Grup EU.  
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)  
 

 

Regidors absents:  
Secretari: Elisa Armengot Audivert   

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 19:35 h. del dia vint-i-vuit d’abril de dos 
mil vuit, es reuniren 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, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del 
següent 

ORDRE DEL DIA : 
1er.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

2n. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPALS. 
3r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
4t. TORN D’INTERVENCIONS 
 

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

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

1.6 
 

1.7 

1.8 

1.9 

Aprovació certificació núm. 16 «Centre Assistencial». 
Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia. 
Examen i aprovació de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos 
Examen i aprovació de l’ordenança municipal sobre la tinença i protecció de animals. 
Aprovació, si escau, modificació Ordenança reguladora de la Taxa per l’ocupació d’us públic  

per taules, cadires i tancaments acristallats amb intenció de guany. 
Mocions del grup municipal Partit Popular: 
1.6.1. Moció sobre dinamització del turisme. 
1.6.2  Moció sobre reconeixement de la població real de la Comunitat Valenciana. 
Mocions del grup municipal PSPV- PSOE: 
1.7.1. Moció referent als habitatges buits. 
1.7.2. Moció referent a la TDT. 
1.7.3 Moció per la millora integral de les Foies. 
Moció del grup municipal Esquerra Republicana: 
1.8.1 Moció per a la correcta utilització de les noves tecnologies. 
Mocions del grup municipal Esquerra Unida- Arc Iris: 
1.9.1  Moció per la retolació d’una via publica amb el nom del joc de la pilota Valenciana  
i altres actuacions en relació amb aquest esport. 
1.9.2 Moció sobre l’aplicació de mesures per l’eliminació de barreres arquitectòniques 
1.9.3 Moció sobre l’ús públic del monument historicoartístic del Monestir de la Valldigna. 
1.9.4 Moció a favor d’un procés constituent per a la recuperació de la República 
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2n. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA: 
2.1. Pressa de coneixement de la renúncia del càrrec de regidor de Francisco García Alario. 
En primer lloc l’alcalde exposa la decisió de modificar l’ordre del dia començant el Plenari pels 

assumptes no inclosos en l’ordre del dia degut a la presentació de la dimissió del regidor Francisco García 
Alario el dia d’avui . La resta de la Corporació  manifesta el seu parer favorable i seguidament es vota la 
urgència d’incloure el següent punt «Pressa de coneixement de la renúncia del càrrec de regidor de Francisco 
García Alario», votada la urgència s’aprova per unanimitat dels onze membres assistents. 

En estos moments pren la paraula el regidor Francisco García Alario i explica els motius de la seua 
decisió manifestant que en compliment de la paraula donada al cap de llista del seu partit a l’inici de la 
legislatura, en la qual acordaren que presentaria la dimissió en el moment que el cap de llista del seu partit li 
ho sol·licitara i donat que esta circumstància s’havia produït, vol deixar d’ocupar el lloc que ocupava en 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

L’alcalde li agraeix al regidor les tasques prestades durant el període que ha ocupat com a regidor de 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.   

Una vegada han tingut coneixement de la renúncia del càrrec, l’altre punt és comunicar este acord a 
la Junta Electoral Central amb la finalitat que envien les credencials del proper candidat de la llista i així 
poder prendre possessió el nou regidor del càrrec. 

Finalitzades les intervencions abandona el Saló de Plenaris el regidor Francisco García Alario. 
Seguidament i vist que en l’Ajuntament va tindre entrada l’escrit de Francisco García Alario, regidor 

de l’ajuntament, el dia 28 d’abril de 2008. En el mateix es formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que 
ocupa en este Ajuntament des que va prendre possessió del càrrec de regidor el dia 16 de juny de 2007, 
després de les eleccions de maig de 2007. La renúncia al càrrec no serà efectiva fins al seu sotmetiment al 
Ple de l’ajuntament, és a dir, fins a la data de hui. 

En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, l’Ajuntament en Ple per unanimitat ACORDA: 

 
Primer . Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’ajuntament que realitza 

Francisco García Alario. 
Segon. Comunicar este Acord a la Junta Electoral Central, perquè remeta les credencials de Rafael 

Cabanilles Insa, següent en la llista, dels que van concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè puga 
prendre possessió del seu càrrec. 

 
1r. ASSUMPTES A  TRACTAR i DEBATRE: 
1.1 Aprovació certificació  núm. 16 «Centre assistencial». 
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa i vista la certificació d’obra núm. 16 de l’obra  

«Centre assistencial» la qual, a la lletra, diu: 
I. Antecedents de fet: 
1. Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va aprovar 

l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del projecte d’obres «Centre Assistencial», a l’empresa 
«CONTRATAS GANDIA, SL» pel preu de QUATRE-CENTS SETANTA-UN MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (471.258,65 €). 

2. Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra. 
3. Atès que la certificació núm. 16 de l’obra «Centre Assistencial» ha estat presentada pel director de 

les obres amb el vist i plau de l’empresa contractista, per un import de 50.526,44 € (CINQUANTA MIL 
CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS).  

II. Fonaments: 
1. Cal resoldre sobre això. 
Esta Alcaldia proposa: 
 
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 16, corresponent als treballs d’execució del projecte de 

l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, l’empresa «CONTRATAS 
GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 50.526,44 €, IVA inclòs. 
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Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE ASSISTENCIAL» 
del pressupost de despeses per 2007, d’incorporació obligatòria al pressupost del 2008 i que tenia com 
antecedent la partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot tenint en compte la 
diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

Tercer. Donar compte de la present resolució, junt a la documentació necessària a l’efecte, a la 
Conselleria de Sanitat, Agència Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-46010- València. 

Quart. Donar compte de la present resolució al ple per al seu coneixement, i ratificació si procedeix. 
Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós-administratiu davant el 

Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos; o potestativament, recurs de reposició 
davant esta Alcaldia en el d'un mes, ambdós terminis comptadors des de l'endemà de la notificació; sense 
prejudici de poder exercir qualsevol altre que s'estime adient.» 

Vista la qual cosa, el Ple de la Corporació, sense debat,  per 8 vots a favor (PP i PSOE i BLOC) i 2 
abstencions (EU Arc Iris, i ERPV) ACORDA: 

 
Primer . Aprovar la certificació d’obra núm. 16, corresponent als treballs d’execució del projecte de 

l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, l’empresa «CONTRATAS 
GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 50.526,44 €, IVA inclòs. 

Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE ASSISTENCIAL» 
del pressupost de despeses per 2007, d’incorporació obligatòria al pressupost del 2008 i que tenia com 
antecedent la partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot tenint en compte la 
diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

Tercer. Donar compte de la present resolució, junt a la documentació necessària a l’efecte, a la 
Conselleria de Sanitat, Agència Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-46010- València. 

Quart . Donar compte de la present resolució al ple per al seu coneixement, i ratificació si procedeix. 
Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós-administratiu davant el 

Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o potestativament, recurs de reposició 
davant esta Alcaldia en el d'un mes, ambdós terminis comptadors des de l'endemà de la notificació; sense 
prejudici de poder exercir qualsevol altre que s'estime adient. 

 
1.2 Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia 
Es dóna compte de la relació de  decrets des del 5 de novembre de 2007, fins al 26 de març de 2008, 

números del 513/2007 al 146/2008. 
Coneguts tots i cadascun dels decrets pels regidors, desprès d’analitzats els assumptes, el ple de 

l’ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
Primer . Donar-se per assabentats dels decrets de l’Alcaldia núm. del 513/2007, de 5 de novembre de 

2007, al 146/2008, de 26 de març de 2008, en totes les seus parts. 
 
1.3 Exàmen i aprovació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals potencialment 

perillosos. 
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu: 
«Vista la necessitat que el municipi de Simat de la Valldigna dispose d’una Ordenança municipal 

reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos. 
Vist l’expedient que està tramitant-se per a l’aprovació de l’Ordenança i l’informe emès per la 

Secretària-Interventora. 
Esta Alcaldia proposa: 
 
Primer: Aprovar provisionalment l’Ordenança Reguladora de la tinença d’animals potencialment 

perillosos. 
Segon. Sotmetre estes a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament 

i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè les persones interessades puguen 
presentar reclamacions. 
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Tercer. Donar compte al Plenari de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es 
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament 
definitiu.» 

Com que l’ordenança ja s’ha debatut en comissió, es procedeix a la votació i el Ple de la Corporació 
per unanimitat  dels deu membres assistents ACORDA: 

 
Primer : Aprovar provisionalment l’Ordenança Reguladora de la tinença d’animals potencialment 

perillosos. 
Segon. Sotmetre-la a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i 

en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè les persones interessades puguen 
presentar reclamacions. 

Tercer. Donar compte al Plenari de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es 
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament 
definitiu. 

 
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA   
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Atribuïda a l’Estat competència exclusiva per garantir adequadament la seguretat pública i sense 

perjudici de la que, d’acord amb l’estatut corresponent, ve atribuïda a la Comunitat Autònoma Valenciana en 
matèria de protecció de persones i béns, el municipi té capacitat jurídica i legitimació per mantenir-la als 
llocs públics. 

Havent-se produït atacs a persones, protagonitzats per gossos, que han generat un clima d’inquietud 
social, cal establir una regulació que permeta no sols controlar sinó també delimitar el règim de tinença de 
gossos potencialment perillosos. 

En este ordre, cal regular les condicions per a la tinença d’animals que puguen manifestar certa 
agressivitat cap a les persones per una modificació de la seua conducta a causa de l’ensinistrament rebut i a 
les condicions ambientals i de maneig al qual són sotmesos per part dels propietaris i criadors. 

L’ordenança municipal aborda la tinença d’animals potencialment perillosos, atesa la proliferació de 
la possessió d’animals salvatges en captivitat i en domicilis o recintes privats, per constituir un potencial 
perillós per a la seguretat de les persones, béns i altres animals, i se sotmet a la prèvia obtenció d’una 
llicència administrativa, atorgada per l’Ajuntament, com a òrgan competent per a dictar la normativa de 
desenvolupament necessària en esta matèria. 

Al seu torn, es constitueix el Registre d’Animals Potencialment Perillosos, classificats per espècies, 
al qual constaran les dades personals del tenidor, els identificatius de l’animal i les incidències que es puguen 
produir, així com el règim d’infraccions i de sancions per contravenir la normativa reguladora d’esta matèria. 

El protagonisme que la llei estatal confereix a les entitats locals fa necessari que es dicten les normes 
que desenvolupen el règim general establert per aquella, i que s’ajusten a les circumstàncies i necessitats 
pròpies d’este municipi. 

 
OBJECTE 
Article 1r.  L’objecte d’esta Ordenança és la regulació de la tinença d’animals potencialment 

perillosos per fer-la compatible amb la seguretat de persones i béns, i d’altres animals, en harmonia amb el 
que estableix la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals 
Potencialment Perillosos, la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels 
Animals de Companyia, i el Decret 158/1996, de 13 d’agost i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març que la 
desenvolupen. 

 
ÀMBIT D’APLICACIÓ 
Article 2n. Esta Ordenança serà d’aplicació a tota persona física o jurídica que es relacione de forma 

permanent, ocasional o accidental amb els animals considerats potencialment perillosos, al terme municipal 
de Simat de la Valldigna. 

 
 



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 

 

 
5

DEFINICIÓ 
Article 3r.  Es consideren animals potencialment perillosos tots els que, utilitzats com a animals 

domèstics, de companyia o de vigilància, independentment de la seua agressivitat o de l’espècie o la raça a la 
qual pertanyen, s’hi troben, almenys, en algun dels supòsits següents: 

a) Animals que, per les seues característiques, tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les 
persones o a altres animals, i danys a les coses. 

b) Animals amb antecedents d’agressions o violència a persones o altres animals. 
c) Animals ensinistrats en la defensa o en l’atac. 
d) Els gossos pertanyents a una tipologia racial que, pel seu caràcter agressiu, les mides o la potència 

de mandíbula, tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals, i danys a les 
coses.  

En este supòsit la potencial perillositat  haurà de ser apreciada per l’òrgan competent (Alcaldia o 
regidor delegat) atenent a criteris objectius, bé d’ofici o bé desprès haver sigut objecte d’una notificació o 
una denúncia, previ informe d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat per l’autoritat municipal.  

En particular, es consideren inclosos en esta categoria els gossos que, sent de raça pura o nascuts 
d’encreuaments interracials entre qualsevol d’estos i amb qualsevol altres gossos, pertanyen a alguna de les 
races següents: 

Pit Bull Terrier 
Staffordshire Bull Terrier 
American Staffordshire Terrier 
Dogo Argentí 
Fila Brasileiro 
Rotweiler 
Tosa Inu 
Akita Inu 
American Staffordshire Terrier 
Perro de presa mallorquín 
Perro de presa canario 
Bullmastiff 
American Pittbull Terrier 
Bull Terrier 
Dogo de Burdeos 
Doberman 
Mastín napolitano  
 
LLICÈNCIA 
Article 4t  
1. La tinença d’animals potencialment perillosos per part de persones que residisquen o que 

desenvolupen una activitat de comerç o d’ensinistrament en este municipi requerirà la prèvia obtenció de 
llicència municipal. 

2. En el supòsit previst en l’apartat d) de l’article 3er. d’aquesta ordenança el titular del gos al qual 
l’autoritat competent haja apreciat potencial perillós disposarà d’un termini d’un mes, comptador des de la 
notificació de la resolució dictada a estos efectes, per a sol·licitar la llicència administrativa regulada a 
l’article 4t d’esta ordenança. 

3. La sol·licitud de llicència es presentarà per la persona interessada al Registre General de la Casa 
Consistorial, prèviament a l’adquisició, la possessió o la custòdia de l’animal, llevat que la tinença fora 
anterior a l’entrada en vigor d’esta Ordenança o en els supòsits de canvi de residència del seu responsable. 

Junt amb la sol·licitud, en la qual s’identificarà clarament l’animal per a la tinença del qual es 
requereix la llicència, l’interessat ha de presentar la documentació següent, en original o còpia acarada: 

1. Document Nacional d’identitat, passaport o targeta d’estranger del sol·licitant, quan es tracte de 
persones físiques o empresaris individuals; quan es tracte de persones jurídiques, del representant legal. 

2. Escriptura de poder suficient, si s’actua en representació d’una altra persona. 
3. Escriptura de constitució d’entitat jurídica i número d’identificació fiscal. 
4. Declaració responsable davant notari, autoritat judicial o administrativa de no estar incapacitat per 

a proporcionar les cures necessàries a l’animal. 
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5. Certificat de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals. 
6. Localització dels locals o habitatges que hauran d’allotjar els animals, amb indicació de les 

mesures de seguretat adoptades. 
7. Certificat d’antecedents penals que acredite que no ha estat condemnat per delictes d’homicidi, 

lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, 
d’associació amb banda armada o de narcotràfic així com no estar privat per resolució judicial del dret a la 
tinença d’animals potencialment perillosos. 

8. Certificat d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals d’aquestes característiques, expedit per 
un psicòleg col·legiat. 

9. Certificat de capacitat física expedit per un centre de reconeixement degudament autoritzat, 
d’acord amb allò disposat al Reial Decret 2272/1985, de 4 de desembre pel qual es determinen les aptituds 
psicofísiques que deuen posseir els conductors de vehicles i pel qual es regulen els centres de reconeixement 
destinats a verificar-les i disposicions complementàries. 

10. Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que 
puguen ser causats pels seus animals, amb una cobertura mínima de cent vint mil euros (120.000 €)  

11. En el supòsit de persones, establiments o associacions dedicats a l’ensinistrament, la cria, la 
venda, la residència o el manteniment temporal d’animals, a més d’acreditar la llicència municipal d’activitat 
corresponent: 

11.1) Certificat de capacitació expedit o homologat per l’Administració Autonòmica, en el cas 
d’ensinistradors. 

11.2) Certificat de la declaració i registre com a nucli zoològic per l’Administració Autonòmica, per 
a les persones titulars d’establiments dedicats a la cria o venda d’animals, residències, escoles 
d’ensinistrament i la resta d’instal·lacions per al manteniment temporal d’animals. 

12. Sol·licitud de llicència, que serà presentat al Registre d’Entrada de l’Ajuntament. 
13. Fitxa o document d’identificació reglamentària de l’animal i cartilla sanitària actualitzada. 
a) Si el sol·licitant està ja en possessió d’un animal, cal aportar tota la documentació requerida per 

l’Ajuntament.  
1. Admesa la sol·licitud i a la vista de la documentació presentada, l’òrgan competent (Alcaldia o 

regidor delegat) podrà realitzar totes les diligències que considere necessàries, a fi de verificar el compliment 
dels requisits pel sol·licitant, bé requerint l’interessat per a l’ampliació, la millora o l’aclariment de la 
documentació aportada, o bé sol·licitant informes o dictàmens als tècnics o organismes competents en cada 
cas. 

2. Es comprovarà la idoneïtat i seguretat dels locals o habitatges que han d’allotjar els animals, 
mitjançant la supervisió dels serveis tècnics de l’Ajuntament o designats per aquest. El facultatiu competent 
consignarà els resultats d’inspecció expedint un informe que descriga la situació de l’immoble i, si escau, les 
mesures de seguretat que calga adoptar en ell i el termini per a l’execució. Aquest informe es traslladarà a 
l’interessat perquè execute les obres necessàries o adopte les mesures consignades en l’informe tècnic, en els 
termes que s’hi establisquen, i es decretarà la suspensió del termini per a dictar resolució fins que es 
certifique el seu compliment.   

L’autoritat municipal podrà inspeccionar en qualsevol moment els recintes on s’allotgen aquesta 
classe d’animals i ordenar, després de la tramitació de l’expedient oportú, l’adopció de qualsevol mesura 
destinada a evitar que causen danys o molèsties a tercers. 

3. Correspon a l’Alcaldia o al regidor delegat, a la vista de l’expedient tramitat, resoldre, de forma 
motivada, sobre la concessió o denegació de la llicència. Aquesta resolució s’haurà de notificar a l’interessat 
en el termini màxim d’un mes, comptat des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el Registre 
de l’Ajuntament. Cada llicència expedida serà registrada i dotada d’un número identificatiu. 

4. Si es denegara la llicència a un sol·licitant que estiguera en possessió d’un animal potencialment 
perillós, en la mateixa resolució denegatòria s’acordarà l’obligació del seu tenidor de lliurar-lo 
immediatament en dipòsit a les instal·lacions de recollida d’animals abandonats que designe  l’Ajuntament. 
En el termini de 15 dies des del lliurament, el responsable de l’animal haurà de comunicar, de forma 
expressa, la persona o l’entitat, titular, en tot cas, de la llicència corresponent, a la qual es farà lliurament de 
l’animal, després del pagament de les despeses que haja originat la seua atenció i manteniment. 
Transcorregut aquest termini sense que el propietari efectue cap comunicació, l’Ajuntament donarà a 
l’animal el tractament corresponent a un animal abandonat. 
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5. La llicència queda limitada a dos animals potencialment perillosos, tant en zona residencial com 
en zones de terra no urbanitzable i industrial, llevat dels supòsits d’activitats destinades a l’ensinistrament, la 
cria, la venda, la residència o el manteniment temporal d’animals, el nombre dels quals s’haurà d’autoritzar, 
prèviament, per l’autoritat municipal. 

6. La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renovada per períodes 
successius del mateix termini. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el 
seu titular deixe de complir qualsevol dels requisits exigits per a la concessió de la llicència. 

7. Qualsevol variació dels dades que apareixen a la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular 
al Ajuntament en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què es produïsquen. 

 
REGISTRES 
Article 5é 
1. Sense perjudici del funcionament d’altres registres o censos municipals d’animals de companyia, 

este Ajuntament disposarà d’un registre especial destinat a la inscripció de tots els animals potencialment 
perillosos que residisquen a este municipi. 

2. Correspon als titulars de les llicències regulades en l’article anterior, l’obligació de sol·licitar la 
inscripció en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos d’este municipi dels animals que es troben sota 
la seua custòdia, durant els quinze dies següents a la data en què haja obtés la llicència corresponent de 
l’Administració competent, o bé, en idèntic termini, des que es troben sota la seua custòdia animals 
d’inscripció obligada. 

Així mateix, en el termini màxim de 15 dies, els responsables d’animals inscrits en el Registre 
hauran de comunicar qualsevol canvi de residència permanent o per més de tres mesos, l’esterilització, la 
malaltia o mort de l’animal, així com qualsevol incidència ressenyable en relació amb el comportament o la 
situació de l’animal; sense perjudici que l’Administració, d’ofici, practique l’anotació de les circumstàncies 
què tinga coneixement pels seus mitjans, per comunicació d’altres autoritats o per denúncia de particulars. 

3. En el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, el qual es classificarà per 
espècies, es faran constar les dades següents: 

A) Dades personals del tenidor: 
- Nom i cognoms o raó social. 
- Document Nacional d’Identitat o Cèdula d’Identificació Fiscal. 
- Domicili. 
- Títol o activitat per la qual està en possessió de l’animal (propietari, criador, tenidor, importador, 

etc.). 
- Número de llicència i data d’expedició. 
B) Dades de l’animal: 
b.1. Dades identificatives: 
- Tipus d’animal i raça. 
- Nom.  
- Data de naixement. 
- Sexe. 
- Color. 
- Signes particulars (taques, marques, cicatrius, etc.). 
- Codi d’identificació i zona d’aplicació. 
b.2. Lloc habitual de residència. 
b.3.Destinació de l’animal (companyia, guarda o vigilància, protecció, defensa, maneig de bestiar, 

caça, etc.). 
C) Incidències: 
c.1. Qualsevol incident produït per l’animal al llarg de la seua vida, ja siga declarat pel sol·licitant de 

la inscripció o conegut per l’Ajuntament a través d’autoritats administratives o judicials, o per denúncia de 
particulars. 

c.2. Comunicacions presentades per les entitats organitzadores d’exposicions de races canines sobre 
exclusió de l’animal per demostrar actituds agressives o perilloses. 

c.3. Comunicacions rebudes sobre la venda, el traspàs, la donació, el robatori, la mort o la pèrdua de 
l’animal, indicant, si escau, el nom del nou tenidor. 
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c.4. Comunicacions rebudes sobre el trasllat de l’animal a una altra comunitat autònoma, siga amb 
caràcter permanent o per un període superior a tres mesos. 

c.5. Certificat de sanitat de l’animal, expedit  per l’autoritat competent, la qual acredite, amb 
periodicitat anual, la situació sanitària de l’animal i l’existència de malalties o trastorns que el facen 
especialment perillós, amb indicació de l’autoritat que l’expedisca. 

c.6. Tipus d’ensinistrament rebut per l’animal i identificació de l’ensinistrador. 
c.7. L’esterilització de l’animal, amb indicació de si és voluntària, a petició del titular o tenidor de 

l’animal, o obligatòria, amb indicació de l’autoritat administrativa o judicial que va dictar el mandat o la 
resolució; així com el nom del veterinari que la va practicar. 

c.8. Mort de l’animal, ja siga natural o per sacrifici, certificada per veterinari o autoritat competent, 
amb indicació, en ambdós casos, de les causes que la provocaren. Amb la mort de l’animal, es procedirà a 
tancar la fitxa del registre. 

Totes les altes, baixes o incidències que s’inscriguen en el Registre Municipal seran immediatament 
comunicades al Registre Central informatitzat dependent de la Comunitat Autònoma. Tot això, sense 
perjudici que es notifique immediatament a les autoritats administratives o judicials competents qualsevol 
incidència o capítol de violència que conste en el registre, per a la seua valoració i, si escau, adopció de les 
mesures cautelars o preventives que s’estimen necessàries. 

 
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT  CIUTADANA  
I  HIGIENICOSANITÀRIES 
Article 6é  
Els propietaris, criadors o tenidors tindran les obligacions següents respecte dels animals que es 

troben sota la seua custòdia: 
1. Mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries, i amb les cures i les atencions 

imprescindibles, d’acord amb les necessitats fisiològiques i característiques pròpies de l’espècie o raça de 
l’animal. 

2. El transport s’ha d’efectuar d’acord amb la normativa específica sobre benestar animal i s’hauran 
d’adoptar les mesures preventives que les circumstàncies aconsellen per garantir la seguretat de les persones, 
els béns i altres animals, durant el temps de transport i espera de càrrega i descàrrega. 

3. Complir totes les normes de seguretat ciutadana establertes en la legislació vigent i, en 
particular, les que a continuació es detallen, de manera que garantisquen la convivència òptima d’aquests 
animals amb els éssers humans i altres animals i s’eviten molèsties a la població: 

a) Els locals o habitatges que allotgen animals potencialment perillosos hauran de reunir les mesures 
de seguretat necessàries en la construcció i l’accés per a evitar que els animals puguen eixir sense la 
vigilància deguda dels responsables o bé que puguen accedir-hi persones sense la presència i el control 
d’aquests; a aquest efecte, hauran d’estar adientment senyalitzats mitjançant un cartell ben visible en tots els 
accessos, amb l’advertiment que s’hi allotja un animal potencialment perillós, indicant-ne l’espècie i la raça. 
Queda totalment prohibit que l’animal puga traure parts del seu cos, tals com cap o potes, fets que poden 
causar danys o alarma. 

 b) Els propietaris d’aquests immobles hauran de realitzar els treballs i les obres necessaris per a 
mantenir en ells, en tot moment, les condicions imprescindibles de seguretat adequades a l’espècie i raça dels 
animals; aquest requisit serà necessari per a l’obtenció de les llicències administratives que es regulen en 
aquesta ordenança. 

L’autoritat municipal podrà ordenar en tot moment els treballs i les obres necessàries per a aquesta 
finalitat; i, en el supòsit que no es complisca açò, procedirà la revocació de la llicència, després d’expedient 
administratiu instruït amb aquesta finalitat. 

c) La presència i circulació en espais públics, que es reduirà exclusivament als gossos, haurà de ser 
sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència sobre aquests, amb el compliment de les normes 
següents: 

- La persona que conduïsca l’animal ha de dur la llicència administrativa així com certificació 
acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos 

- Els animals han d’estar en tot moment proveïts de la corresponent identificació. 
- Serà obligatòria la utilització de corretja no extensible o cadena de menys de dos metres de 

longitud, així com un boç homologat i adequat per a la seua raça, sense que puguen portar-se més d’un gos 
per persona. 
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- En cap cas podran ser conduïts  per menors d’edat, ni per persones incapaces de controlar 

l’animal per raó de l’edat o de limitacions físiques. Així mateix, es prohibeixen els arnesos per a transport o 
passeig. 

- Caldrà evitar que els animals s’apropen a les persones a distància inferior a un metre, llevat de 
consentiment exprés d’aquelles, i, en tot cas, als menors de 18 anys, si aquests no van acompanyats d’una 
persona adulta. 

- S’evitarà qualsevol incitació als animals per arremetre contra les persones o altres animals. 
- Es prohibeix la presència i circulació  d’aquests animals en parcs i jardins públics, així com als 

voltants de centres escolars, guarderies infantils, mercats, centres recreatius o esportius i, en general, a les 
zones públiques caracteritzades per un trànsit intens de persones, entre les 7 i les 22 hores. 

- Es prohibeix la tinença de més de dos animals regulada en aquesta ordenança, tant en zona 
residencial com en zona industrial i en zona de sòl no urbanitzable. 

- Es prohibeix la cria per persones que no disposen de la llicència oportuna de criador. En cas de 
donació d’un animal, s’haurà de notificar a l’Ajuntament les dades de l’adoptant del gos. 

d)   Els animals potencialment perillosos, que s’hi troben en una finca, casa de camp, xalet, 
parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran de estar lligats, a no ser que es dispose 
d’habitacle amb la superfície, altura i adequat tancament, per a protegir a les persones o animals que 
accedisquen o s’acosten a aquests llocs. 

e) Els criadors, ensinistradors i comerciants d’animals potencialment perillosos hauran de disposar 
d’instal·lacions i mitjos adequats per a la seua tinença. 

f) La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del 
Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en el termini màxim de quaranta-vuit hores des de 
que tinga coneixement d’aquests fets. 

g) Tots els animals potencialment perillosos pertanyents a la espècie canina hauran d’estar 
identificats mitjançant un «microxip».  

 
INFRACCIONS 
Article 7é 
1. Tindran la consideració d’infraccions administratives de caràcter molt greu: 
a) Abandonar un animal potencialment perillós de qualsevol espècie, entenent per animal abandonat 

el que no vaja acompanyat de cap persona, encara que estiga perceptivament identificat. 
b) Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
c) Vendre o transmetre, per qualsevol títol, un gos o animal potencialment perillós a qui no dispose 

de llicència. 
d) Ensinistrar animals per activar-ne l’agressivitat o per a finalitats prohibides. 
e) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no dispose del certificat de capacitació. 
f) L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals 

potencialment perillosos, o la seua participació en ells, destinats a demostrar l’agressivitat dels animals. 
2. Tindran la consideració d’infraccions administratives de caràcter greu: 
a) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a 

evitar la seua escapada o pèrdua. 
b) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal. 
c) Ometre la inscripció en el Registre. 
d) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense boç o no subjecte amb cadena. 
e) El transport d’animals potencialment perillosos amb vulneració del que disposa l’article 10 de la 

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. 
f) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les autoritats 

competents o els seus agents, de cara al compliment de les funcions establertes en la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, així com subministrament d’informació inexacta o de documentació falsa. 

Tindran la consideració d’infraccions administratives de caràcter lleu, l’incompliment de qualsevol 
de les obligacions establertes en aquesta Ordenança no compreses en els apartats anteriors. 
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SANCIONS 
Article 8é  
Les infraccions indicades en els articles anteriors seran sancionades amb les multes establertes en la 

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. 
Les infraccions greus i molt greus poden portar aparellades, com a sancions accessòries, la 

confiscació, el decomís, l’esterilització o el sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de 
l’establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos. 

Article 9é  
L’exercici de la potestat sancionadora correspondrà a l’Alcaldia o regidor en qui es delegue, tret del 

cas de les infraccions establertes en les lletres d), e) i f) de l’article 7.1 d’aquesta ordenança, les quals seran 
sancionades per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 

 
TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE DENÚNCIA 
Article 10 
1. El coneixement per l’Ajuntament, ja siga d’ofici o per denúncia de particulars, de la comesa de 

qualsevol de les infraccions especificades en l’article anterior i que afecte el seu àmbit de competències, 
donarà lloc a la incoació d’expedient sancionador, el qual s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora 
continguts en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i es tramitarà d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1.398/1993, de 
4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment per a l’exercici d’esta potestat. 

2. Si la infracció coneguda per l’Ajuntament afecta l’àmbit de competències propi de la Comunitat 
Autònoma, es traslladarà immediatament a l’òrgan competent d’aquesta el document o de la denúncia que ho 
pose de manifest, a l’efecte que s’exercisca la competència sancionadora. 

3. I, en els supòsits que les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o falta, es traslladaran 
immediatament els fets a l’òrgan jurisdiccional competent. 

4. L’Ajuntament podrà decomissar els gossos potencialment perillosos des del mateix moment en 
què existisquen indicis racionals d’infracció de caràcter molt greu o greu. 

El decomís tindrà caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, el 
qual, en tot cas, haurà de determinar la destinació final que s’haja de donar als animals decomissats. 

Les despeses pel decomís aniran a càrrec de qui cometa la infracció. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 

Els propietaris de més de dos animals en zona residencial i a la resta de zones del municipi 
continuaran en aquesta situació fins que s’adapten a la normativa d’aquesta ordenança. 

 
DISPOSICIONS FINALS 

 
Primera. Les normes contingudes en esta ordenança són complementàries de la Llei 50/1999, de 23 

de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. Queden derogades o 
modificades per les normes reglamentàries o altres disposicions de desenvolupament o complementàries que 
s’hagen dictat o que es dicten en endavant, en tot allò en què s’oposen a elles. 

Segona. Esta Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el text en el Butlletí Oficial de la 
Província i haja trancorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local.» 

 
1.4 Examen i aprovació de l’Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d’animals 
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu: 
«Vista la necessitat de que el municipi de Simat de la Valldigna dispose d’una Ordenança municipal 

sobre la tinença i protecció d’animals. 
Vist l’expedient que s’està tramitant per l’aprovació de l’Ordenança i l’informe emès per la 

Secretària-Interventora. 
Aquesta alcaldia proposa: 
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Primer.  Aprovar provisionalment l’Ordenança Reguladora de la tinença i protecció d’animals. 
Segon. Sotmetre aquestes a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament 

i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè les persones interessades puguen 
presentar reclamacions. 

Tercer. Donar compte al Plenari de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es 
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament 
definitiu.” 

Com que l’ordenança ja s’ha debatut en comissió, es procedeix a la votació i el Ple de la Corporació 
per unanimitat  dels deu membres assistents ACORDA: 

 
Primer. L’aprovació provisional de l’Ordenança Reguladora de la tinença d’animals potencialment 

perillosos, que es transcriu a continuació: 
Segon. Sotmetre aquestes a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament 

i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè les persones interessades puguen 
presentar reclamacions. 

Tercer. Donar compte al Plenari de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es 
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament 
definitiu.» 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE  
LA TINENÇA i PROTECCIÓ D'ANIMALS: 

 
 ÍNDEX: 
 
-  EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
-  CAPÍTOL  PRIMER:   Objecte i àmbit d'aplicació. 
-  CAPÍTOL SEGON:   Definicions. 
-  CAPÍTOL TERCER:       Generalitats.  
-  CAPÍTOL QUART:         Animals de companyia. 
  Censat d'animals. 
  Secció 1a:  Dels propietaris. 
  Secció 2a: De les agressions.  
-  CAPÍTOL CINQUÈ:       Establiments de cria i venda d'animals. 
-  CAPÍTOL SISÈ:               Establiments per al manteniment d’animals.  
-  CAPÍTOL SETÈ:  Animals silvestres.  
- CAPÍTOL HUITÈ: Animals domèstics d'explotació. 
- CAPÍTOL NOVÈ:             Animals abandonats. 
- CAPÍTOL DESÈ:              Dels serveis municipals.  
- CAPÍTOL ONZÈ:         Associacions de protecció i defensa dels animals. 
- CAPÍTOL DOTZÈ:      Protecció d'animals.  
- CAPÍTOL TRETZÈ: Infracció i sancions.  
- DISPOSICIONS ADDICIONALS.  
- DISPOSICIONS FINALS.  
- DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.  
 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA  
i PROTECCIÓ D’ANIMALS. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.  
La presència d’animals de diverses espècies en el nucli urbà i en l’extraradi del Municipi, planteja a 

l’Ajuntament un gran nombre de problemes higienicosanitaris, econòmics, mediambientals i és causa de 
freqüents conflictes veïnals.  

D’altra banda, és important considerar que els animals tenen un dret i han de rebre un tracte digne i 
correcte que, en cap cas, supose unes males condicions higienicosanitàries contràries a la seua espècie i grau 
de desenvolupament. A més, cada vegada hi ha una major demanda per part de la societat cap al respecte 
dels animals.  
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CAPÍTOL PRIMER 
OBJECTE i ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Article 1. La present Ordenança té com a objecte establir la normativa que assegure una tinença 

d’animals, compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat de persones i béns, així com garantir als 
animals la deguda protecció i bon tracte.  

Article 2. Les competències municipals en esta matèria queden atribuïdes a la Regidoria de Sanitat 
de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, sense perjuí de què pogués correspondre a altres Regidories.  

Article 3. Esta Ordenança serà de compliment obligatori en el terme municipal de Simat de la 
Valldigna i afectarà tota persona física o jurídica que en la seua qualitat de propietari, venedor, cuidador, 
ensinistrador, domador, encarregat, membre d’associacions, protectores d’animals, membre de societat de 
colombicultura, ornitologia i semblants o ramader, es relacions amb animals; així com qualsevol altra 
persona que es relacions amb estos de forma permanent, ocasional o accidental.  

Queden fora de l’àmbit d’esta ordenança la protecció i conservació de la fauna silvestre autòctona i 
de les espècies d’aprofitament piscícola i cinegètic, així com l’experimentació i la vivisecció d’animals, i la 
resta de matèries regulades per la seua corresponent legislació específica.  

 
CAPÍTOL SEGON 

DEFINICIONS 
 

Article 4. Animal de companyia és el que sent domèstic o silvestre, tant d’autòcton com al·lòcton, és 
mantingut per l’home per plaer i companyia sense intenció de lucre per la seua banda ni activitat econòmica 
exercida sobre aquell.  

Animal d’explotació és tot aquell que, sent domèstic o silvestre, tant d’autòcton com al·lòcton, és 
mantingut per l’home amb fins lucratius i/o productius.  

Animal abandonat és el que no sent silvestre, no té amo ni domicili conegut, no porta identificació de 
la seua procedència o propietari, ni li acompanye cap persona que puga demostrar la seua propietat.  

Animal silvestre és tot aquell que, pertanyent a la fauna autòctona, tant terrestre com aquàtica o 
aèria, dóna mostres de no haver viscut junt amb l’home, pel seu comportament o per la falta d’identificació. 

Article 5. S’entén per «dany justificat» o «dany necessari» el que es realitza per a benefici ulterior 
del propi animal, havent d’existir una lògica vinculació causal en el dany o benefici per necessitats sanitàries.  

 
CAPÍTOL TERCER 

DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 6. El sacrifici d’animals, haurà de realitzar-se de forma instantània i indolora, en locals 
autoritzats i davall la supervisió d’un veterinari.  

Un animal mort serà tractat amb respecte. 
Article 7. El trasllat  d’animals vius haurà de realitzar-se el més ràpidament possible en embalatges 

especialment concebuts  adaptats a les característiques físiques i etològiques de l’animal, amb espai  i que els 
assegurar la deguda protecció contra colps, condicions climatològiques o qualsevol tipus d’agressió.  

Estos embalatges o habitacles s’hauran de mantindre en adequades condicions higienicosanitàries 
havent d’estar totalment desinsectats i desinfectats. Estaran confeccionats amb materials que no siguen 
danyosos per a la salut ni puguen causar ferides o lesions.  

A l’exterior portaran visiblement la indicació que conté animals vius en dos parets oposades i la 
indicació de «dalt» o «baix».  

Durant el transport i l’espera, els animals seran abeurats i rebran alimentació a intervals convenients, 
perquè no patisquen.  

La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de forma adequada a les seues condicions i per 
personal experimentat.  

No es podran transportar, excepte necessitats assistencials, animals malalts, ferits, debilitats, femelles 
en gestació avançada, lactants, així com qualsevol animal que no estiga en bones condicions físiques.  

Article 8. Els veterinaris en exercici i els de l’Administració Pública, clíniques, consultoris i 
hospitals veterinaris hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o 
tractament obligatori, que estarà a disposició de l’Autoritat competent.  
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CAPÍTOL QUART 
ANIMALS DE COMPANYIA, CENSAT D’ANIMALS 

 
Article 9. Les clíniques veterinàries, les associacions protectores i de defensa dels animals, els 

establiments de cria i venda d’animals i, en general, tot professional o entitat legalment constituïda, 
col·laborarà amb l’Ajuntament en el censat dels animals que tracten, venguen o donen.  

Article 10. Els propietaris d’animals de companyia estan obligats a notificar a la Regidoria de 
Sanitat, la desaparició o mort de l’animal en el termini d’un mes, a fi de tramitar la seua baixa en el cens 
municipal.  

Article 11. El servei de vigilància, inspecció, autorització, arreplega d’animals abandonats així com 
la tinença, en general d’animals de companyia, podran ser objecte d’una taxa fiscal.  

 
SECCIÓ PRIMERA.  
• Dels propietaris.  

 
Article 12. Els gossos guardians hauran d’estar sota la responsabilitat dels seus amos, en recintes on 

no puguen causar danys a les persones o coses, havent d’instal·lar-se en ells de forma ben visible cartells que 
advertisquen de la seua existència.  

En tot cas, en els espais oberts a la intempèrie s’habilitarà una caseta o refugi adequat que protegisca 
a l’animal de la climatologia.  

Els gossos guardians hauran de tindre més de sis mesos d’edat, prohibint-se per a tal fi femella, no 
podran estar permanentment lligats i, quan ho estiguen, el mig de subjecció haurà de permetre’ls llibertat de 
moviments sent la longitud del lligam no inferior a la mesura resultant de multiplicar per quatre la longitud 
de l’animal, presa des del morro al naixement de la cua. En estos casos es disposarà d’un recipient de fàcil 
abast amb aigua potable neta.  

Article 13. La tinença d’animals de companyia en vivendes urbanes queda condicionada a un 
allotjament adequat, a no atemptar contra la higiene, i la salut pública i que no causen molèsties als veïns 
sense que el nombre d’animals puga servir de causa o justificació.  

Quan el nombre d’animals sobrepasse el límit, tres per espècie,  amb caràcter general, serà necessària 
l’autorització prèvia municipal per a posseir-los.  

En tot cas, quan es decidisca per l’autoritat competent, amb un informe previ dels serveis  veterinaris 
competents, que no és tolerable l’estada d’animals en un vivenda o local, els amos d’estos hauran de procedir 
al seu desallotjament, i si no ho feren voluntàriament després de ser requerits per a això ho farà l’Ajuntament 
a càrrec d’aquells, sense perjuí de l’exigència de la responsabilitat corresponent.  

Igualment, l’ajuntament, per sí o a través d’associacions de protecció i defensa d’animals, podrà 
confiscar o ordenar l’aïllament dels animals de companyia en casos de maltractaments o tortura o que 
presenten símptomes d’agressió física o desnutrició. Procedirà a l’adopció d’idèntiques mesures quan 
s’haguera diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a l’home o altres animals, siga per a sotmetre’ls 
a un tractament curatiu adequat o per a sacrificar-los si fora necessari, amb un informe previ dels serveis 
veterinaris competents. Tot això correrà a compte del propietari.  

Article 14. Es prohibeix la permanència continuada dels gossos i els gats en les terrasses dels pisos i 
balcons, havent de passar la nit en l’interior de la vivenda o en zona de refugi. Els propietaris podran ser 
denunciats si el gos o gat lladra o maula habitualment a la nit. També podran ser-ho si l’animal està a la 
intempèrie en condicions climatològiques adverses a la seua mateixa naturalesa o si el seu lloc de refugi 
empitjora. Així mateix podran ser-ho en el cas que el propietari utilitze  la terrassa o balcó o qualsevol espai 
comunitari interior d’un edifici per a les defecacions de l’animal.  

Article 15. Queda prohibida la circulació per la vies públiques d’aquells gossos que no vagen 
proveïts de collar i acompanyats o conduïts per mitjà de cadena, corretja o cordó resistent. Aniran proveïts de 
boç quan el temperament de l’animal així ho aconselle o ho ordene l’Autoritat municipal, i sota la 
responsabilitat de l’amo. En el collar figurarà la placa sanitària canina fins que s’establisca un sistema 
obligatori d’identificació indeleble. També han d’anar proveïts de la targeta sanitària.  

Si per portar l’animal solt en zona de trànsit es produís  un accident, el propietari o acompanyant de 
l’animal serà considerat responsable, tant si el perjudicat és l’animal com si ho són tercers.  

Article 16. Els gossos i altres animals podran estar solts en les zones que autoritze o fixe 
l’Ajuntament.  



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 

 

 
14 

Article 17. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduisquen gossos i altres animals, 
impediran que estos defequen en vies públiques, jardins, passejos i, en general, en qualsevol lloc destinat al 
trànsit de vianants, ni en llocs de joc.  

En el cas que les defeccions  queden dipositades en llocs no permesos: voreres, zona de vianants, 
etc..., el conductor de l’animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, fins i tot havent de netejar la 
part de la via pública que haguera sigut afectada.  

De l’incompliment seran responsables les persones que conduïsquen els animals i, subsidiàriament, 
els propietaris dels mateixos.  

Article 18. El transport d’animals en vehicles particulars s’efectuarà de manera que no puga ser 
pertorbada l’acció del conductor, es comprometa la seguretat del trànsit o els supose condicions inadequades 
donat el punt de vista etològic o fisiològic. Hauran d’anar allotjats en la part posterior del vehicle evitant 
molestar al conductor, al qual, no podran tindre accés durant el trajecte. 

Si el conductor d’un vehicle, atropella un animal, tindrà l’obligació de comunicar-ho immediatament 
a les autoritats municipals, o bé pels seus propis mitjos, traslladar-lo a la Clínica Veterinària més pròxima, si 
el propietari de l’animal, en cas d’haver-ne, no es troba en el lloc de l’accident.  

Article 19. Els gossos-guia d’invidents, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret de 7 de 
Desembre de 1983, podran viatjar en tots els mitjans de transport urbà i tindre accés als locals, llocs i 
espectacles públics, sense pagament de suplements, quan acompanyen l’invident a qui serveixen de pigall, 
sempre que complisquen el que estableix el mateix, especialment respecte al distintiu oficial, o durant el 
període d’ensinistrament, acreditant degudament este extrem.  

Article 20. Amb l’excepció exposada en l’article anterior, els conductors o encarregats dels mitjans 
de transport públic podran prohibir el trasllat d’animals quan consideren que poden ocasionar molèsties a la 
resta de passatgers. També podran indicar un lloc determinat en el vehicle per a l’acomodament de l’animal 
sempre que existisca lloc específic destinat per al seu transport. En tot cas, podran ser traslladats en transport 
públic, els animals xicotets que viatgen dins de cistelles, bosses, gàbies o recipients dissenyats per a este 
menester.  

Article 21. Amb l’excepció exposada en l’Article 19 els amos d’hotels, pensions i semblants, podran 
prohibir al seu criteri, l’entrada i permanència de gossos en els seus establiments, assenyalant visiblement, a 
l’entrada tal prohibició. Encara permesa l’entrada i permanència, serà necessari que els gossos estiguen 
degudament identificats, vagen proveïts del corresponent boç quan el temperament de l’animal així ho 
aconselle, i subjectes per cadenes, corretja o cordó resistent. Tals condicions  podran ser exigibles per a altres 
animals de companyia.  

Article 22. Amb l’excepció exposada, així mateix en l’Article 19, queda expressament prohibida 
l’entrada i permanència d’animals en locals d’espectacles públics, esportius i culturals, excepte en els casos 
en què, per l’especial naturalesa dels mateixos estos siguen imprescindibles.    

Igualment, es prohibeix la circulació o permanència de gossos en piscines d’utilització general i 
altres llocs en què habitualment es banye el públic.  

Article 23. Amb l’excepció exposada en l’article 19, queda expressament prohibida l’entrada 
d’animals en qualsevol classe de locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o 
manipulació d’aliments. Estos establiments, si disposen d’un espai exterior o interior adequat, podran 
col·locar algun dispositiu amb anelles que permeta deixar subjectes als animals mentre es fan les compres.  

Els gossos de guàrdia d’estos establiments, només podran entrar en les zones on estiguen els 
aliments en els casos estrictament necessaris i acompanyats pel personal de seguretat que, alhora que realitza 
el seu treball, vetllarà pel manteniment de les condicions higièniques d’estes zones.  

Article 24. La pujada o baixada d’animals de companyia en els ascensors es realitzarà de tal forma 
que no coincidisca amb la seua utilització per altres persones, si éstes així ho exigiren, excepte en els casos 
que es refereix l’article 19 d’esta Ordenança. En tot cas, es respectaran les normes internes de convivència de 
cada comunitat de propietaris.  

Article 25. La tinença d’animals salvatges queda prohibida a excepció dels cadells en adopció, 
provisional, la tinença de la qual haurà de ser expressament autoritzada i requerirà el compliment de les 
condicions de seguretat, higiene i total absència de molèsties i perills.  

Article 26. En el supòsit de la tinença d’espècies protegides o d’animals no domèstics, l’autoritat 
municipal podrà detectar el decomís dels mateixos.  
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SECCIÓ SEGONA 
• De les agressions.  

 
Article 27. Els animals que hagen causat lesions a una persona o a un altre animal, així com els 

mossegats o sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos a control veterinari en el Centre d’Acollida 
concertat per l’Ajuntament, en les dependències del qual quedarà internat durant catorze dies.  

El propietari de l’animal agressor, tindrà l’obligació de comunicar-ho als serveis sanitaris competents  
en el termini de vint-i-quatre hores, a fi d’efectuar el control sanitari del mateix, així com facilitar les dades 
corresponents de l’animal agressor a la persona agredida així com als seus representants legals i totes les 
dades que precisen les autoritats competents tant referent a l’animal agressor com els de la persona agredida.  

Transcorregudes setanta-dos hores des de la notificació oficial al propietari sense que s’haja complit 
el que disposa anteriorment, l’autoritat Municipal adoptarà les mesures oportunes i iniciarà els tràmits 
procedents per a portar a efecte l’internament de l’animal, així com per a exigir les responsabilitats a què 
haguera lloc.  

A petició del propietari, i amb un informe previ favorable dels serveis veterinaris competents, 
l’observació de l’animal podrà realitzar-se en el domicili de l’amo, sempre que l’animal estiga degudament 
documentat.  

Les despeses que s’originen per la retenció i control dels animals seran satisfets pels seus propietaris.  
Si l’animal agressor fora dels anomenats abandonats, els serveis municipals o les persones agredides, 

si pogueren realitzar-ho, procediran a la seua captura i internament en el Centre d’Acollida concertat 
procedint-ne a l’observació de l’animal per un Veterinari .  

Article 28. Quan per mandat de l’autoritat competent s’ingresse a un animal en el Centre d’Acollida 
l’orde d’ingrés haurà de precisar el temps de retenció o observació a què haja de ser sotmès i la causa de la 
mateixa, indicant a més a càrrec de qui es satisfaran les despeses que per esta causa s’originen. 

Excepte orde contrària, transcorregut un mes des de l’internament de l’animal sense haver sigut 
arreplegat, es procedirà en la forma que s’assenyala en l’apartat «animals abandonats» d’esta Ordenança. 

Article 29. L’autoritat Municipal disposarà, amb un informe previ del Servei Veterinari competent el 
sacrifici, sense cap indemnització, dels animals als quals s’haguera diagnosticat ràbia. 

 
CAPÍTOL CINQUÈ 

ESTABLIMENT DE CRIA i VENDA D’ANIMALS 
 

Article 30. Els establiments dedicats a la cria i/o venda d’animals la comercialització de la qual 
estiga autoritzada hauran de complir, sense perjuí de les altres disposicions que li siguen aplicables, les 
normes següents:  

a) Estaran registrats com a nucli zoològic davant de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, segons disposa el Decret 1119/1975, de 24 d’abril, i també complir el que disposa l’Orde de 28 
De Juliol de 1980.  

b) Hauran de portar un registre, que estarà a disposició de l’administració, en el que constaran les 
dades que reglamentàriament s’establisquen i els controls periòdics a què s’hagen sotmès els animals.  

c) Col·laboraran amb l’Ajuntament en el censat dels animals que venguen.  
d) Disposaran d’instal·lacions i mitjans que garantisquen unes adequades condicions 

higienicosanitàries d’acord amb les necessitats fisiològiques i etològiques dels animals.  
e) Estaran dotats d’aigua potable freda i calenta.  
f) Disposaran de menjar sa i en quantitats suficients i adequades a cada animal, llocs per a dormir i 

personal capacitat per a la seua atenció.  
g) Disposaran d’instal·lacions adequades per  evitar el contagi en els casos de malaltia,  o per  

guardar, si és el cas, períodes de quarantena.  
h) Els animals hauran de vendre’s desparasitats i lliures de tota malaltia i amb certificat veterinari 

acreditatiu.  
i) Disposaran de mitjans idonis per a la neteja i la desinfecció de locals, materials i utensilis que 

estiguen en contacte amb els animals i, si és el cas, dels vehicles utilitzats per al transport dels mateixos 
quan, siga necessari.  

j) Estaran dotats de mitjans adequats per a la destrucció o eliminació higiènica de cadàvers d’animals 
i materials contumaços.  
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k) Disposaran d’elements per a l’eliminació higiènica de fems i aigües residuals, de manera que no 

comporten perill de contagi per a altres animals ni per a l’home.  
l) Si l’animal pertany a la fauna llistada en el Conveni CITES, l’interessat haurà d’acreditar estar en 

possessió de la documentació que demostre la seua legal tinença segons el que disposen els Reglaments 
(CEE), relatius a l’aplicació per Espanya del Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades 
de fauna i flora silvestre (CITES).  

Si procedeix d’un viver legalment constituït i objecte de protecció CITES, tindrà la necessitat 
acompanyar document CITES a fi d’acreditar la seua procedència.  

Article 31. L’existència d’un Servei veterinari dependent de l’establiment que atorgue certificats de 
salut per a la venda d’animals, no eximirà el venedor de responsabilitats davant de malalties d’incubació no 
detectades en el moment de la venda.  

S’establirà un termini de garantia mínima de quinze dies, per si haguera lesions ocultes o malalties 
d’incubació.  

Article 32. La concessió de la Llicència d’Obertura per a nous establiments destinats a la cria i 
venda d’animals de companyia estarà condicionada al compliment del que disposa l’Art. 31. 

 
 

CAPÍTOL SISÈ 
ESTABLIMENTS PER AL MANTENIMENT D’ANIMALS 

 
Article 33. Les residències, les escoles d’ensinistrament, els albergs, els centres d’acollida, tant 

públics com privats, i la resta d’instal·lacions creades per a mantindre els animals domèstics de companyia, 
requeriran la llicència municipal d’obertura i ser declarats nuclis zoològics per la Conselleria corresponent, 
com a requisit imprescindible per al seu funcionament. 

Article 34. Cada centre portarà un registre amb les dades de cadascun dels animals que ingressen en 
ell i dels propietaris o responsables. El citat  registre estarà a disposició de l’autoritat competent, sempre que 
ho requerisca. 

L’Administració competent determinarà les dades que hauran de constar en el registre, que inclouran 
com a mínim ressenya completa, procedència, certificat de vacunació i desparasitació i estat sanitari en el 
moment del depòsit, amb la conformitat escrita d’ambdós parts.  

Article 35. Disposaran d’un servei veterinari encarregat de vigilar l’estat físic dels animals residents 
i el tractament que reben. En el moment del seu ingrés es col·locarà l’animal en una instal·lació aïllada i se li 
mantindrà en ella fins que el veterinari del centre dictamine el seu estat sanitari.  

Serà obligació del servei veterinari del centre vigilar que els animals s’adapten a la nova situació, 
que reben alimentació adequada i no es donen circumstàncies que puguen provocar-los cap dany, adoptant 
les mesures oportunes en cada cas.  

Si l’animal caigués malalt, el centre ho comunicarà immediatament al propietari o responsable, si hi 
hagués, qui podrà donar l’autorització per a un tractament veterinari o arreplegar-ho, excepte en cas de 
malalties contagioses, que s’adoptaran les mesures sanitàries pertinents.  

Els titulars de residències d’animals o instal·lacions semblants prendran les mesures necessàries per a 
evitar contagis entre els animals residents i de l’entorn.  

Article 36. Els parcs zoològics, aquaris, aviaris, reptilaris i la resta de centres d’acollida, hauran de 
complir les condicions enumerades en el present capítol com a requisit imprescindible per al seu 
funcionament.  

A més, i per tal d’evitar riscos d’endogàmia, hauran d’inscriure’s en la Unió Internacional de 
Directors de Parcs Zoològics (IUDZG). Este requisit no serà necessari en els centres que tinguen animals 
provisionalment i els tornen a la llibertat, una vegada hagen cessat les causes per les quals es reunia.  

Les funcions principals dels zoològics que s’establisquen en el terme municipal de Simat de la 
Valldigna, seran l’educativa, la investigació i la de conservació de la vida de l’animal en el seu medi natural, 
rebutjant-se la seua mera exposició pública en recintes més o menys tancats.  
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CAPITULE SETÈ 
ANIMALS SILVESTRES 

 
Article 37. La tinença, comerç i exhibició dels animals de la fauna autòctona procedents 

d’instal·lacions autoritzades per a la cria en captivitat amb fins comercials, requerirà, a més dels disposat en 
el capítol anterior, la possessió del certificat acreditatiu d’este extrem.  

Si es tracta d’espècie protegida pel Conveni CITES es requerirà la possessió del certificat CITES.  
Article 38. En relació amb la fauna al·lòctona es prohibeix la caça, tinença, dissecació, comerç, tràfic 

i exhibició pública incloent els ous i cries de les espècies declarades protegides d’acord amb els Tractats i 
Convenis subscrits per Espanya.  

Només es podrà permetre la tinença, comerç i exhibició pública, en els supòsits expressament 
previstos en les normes esmentades en els paràgrafs anteriors. En eixos casos, s’haurà de posseir, per cada 
animal, la documentació següent:  

• Certificat internacional d’entrada.  
• Certificat CITES, expedit en la Duana per la Direcció General de Comerç Exterior.  
Article 39. L’estada d’estos animals en vivendes queda condicionada a l’estat sanitari dels mateixos, 

a no atemptar contra la higiene i la salut pública, que no causen riscs o molèsties als veïns i inclús correcte 
allotjament, d’acord amb els seus imperatius biològics.  

En tots els casos, hauran de ser censats i comptar amb l’informe favorable dels Serveis Veterinaris 
competents.  

En el cas que l’informe fora negatiu, es procedirà d’acord al penúltim paràgraf de l’article 13 de la 
present Ordenança.  

Article 40. Així mateix, hauran d’observar les disposicions zoosanitàries de caràcter general i totes 
aquelles que, en cas de declaració d’epizoòties, dicten, amb caràcter preventiu, les autoritats competents.  

Article 41. Es prohibeix la comercialització, venda, tinença, utilització de tots els procediments 
massius i no selectius per a la captura o mort d’animals, en particular verins, esquers enverinats, qualsevol 
classe de trampes, lligues, xarxes i, en general, de tots els mètodes i arts no autoritzats per la normativa 
comunitària i espanyola i pels Convenis i Tractats subscrits per l’Estat Espanyol.  

 
CAPÍTOL HUITÈ 

ANIMALS DOMÈSTICS D’EXPLOTACIÓ. 
 

Article 42. La presència d’animals domèstics d’explotació, definits en l’article 4, quedarà restringida 
a les zones catalogades com a rústiques en el Pla Urbanístic de Simat de la Valldigna, no podent, en cap cas, 
romandre en les vivendes. Seran allotjats en construccions aïllades, adaptades a les característiques de cada 
espècie.  

Estes construccions compliran, tant en les seues característiques com en la seua situació, les normes 
legals en vigor sobre cria d’animals, així com el Reglament d’activitats Molestes, Insalubres, Nocives i 
Perilloses i la resta de disposicions aplicables en esta matèria.  

Article 43. Es presumirà l’existència d’explotació quan es tinguen més de tres animals, de distint 
sexe i existisca activitat comercial, per la qual cosa es requerirà en este cas l’obtenció de la Llicència 
Municipal corresponent.  

Article 44. Tota estabulació haurà de comptar amb la preceptiva Llicència Municipal, estar censada i 
complir en tot moment els registres sanitaris legalment establerts. 

Article 45. El trasllat d’animals, tant dins del terme municipal com cap a altres municipis, es durà a 
terme de conformitat amb el que estableix la Llei i Reglament d’Epizoòties i en els preceptes de la present 
Ordenança.  

Article 46. Els propietaris d’estabulacions d’animals domèstics d’explotació, hauran d’informar al 
Veterinari corresponent, la incorporació de nous animals i la documentació sanitària dels mateixos. 

Article 47. Quan en virtut d’una disposició legal o per raons sanitàries greus, no haja d’autoritzar-se 
la presència o permanència d’animals en determinats locals o llocs, l’Autoritat Municipal, previ l’oportú 
expedient, podrà requerir als amos perquè els desallotgen voluntàriament, o obligar-los a això si no n’hi ha, 
sense perjuí de les responsabilitats civils i penals a què haguera lloc.  
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Article 48. El sacrifici d’animals criats per a l’obtenció de productes útils per a l’home s’efectuarà 
de forma instantània i indolora, i sempre amb atordiment previ de l’animal i en locals autoritzats per a tals 
fins, sense que puguen utilitzar per a això productes químics. 

Article 49. Queda prohibit l’abandó d’animals morts.  
L’arreplega d’animals morts es durà a terme pels Serveis Municipals o entitat col·laboradora 

reconeguda en les condicions higièniques adequades.  
El particular es vorà obligat al pagament de la taxa que es determine en l’Ordenança Fiscal 

corresponent.  
Article 50.  
Els cavalls, en general, tant de companyia com d’explotació podran romandre en quadres en zones 

no urbanes del terme municipal, a excepció d’aquells nuclis urbans de la perifèria de la ciutat que per les 
seues tradicionals característiques agrícoles i forma de vida de baixa densitat de població mantenen estos 
animals com domèstics . En tot cas no podran romandre més de dos animals en una mateixa quadra de zona 
urbana. Esta no podrà tindre oberts buits a via pública ni orientació a limítrofs. Els Serveis Veterinaris 
competents podran informar que cas no és tolerable o antihigiènic l’estada d’un o dos d’estos animals en 
zona urbana amb la finalitat que l’Alcaldia puga decidir el seu desallotjament. 

 
CAPÍTOL NOVÉ 

ANIMALS ABANDONATS 
 

Article 51. Els animals aparentment abandonats hauran de ser arreplegats i conduïts al Centre 
d’Acollida concertat o empresa amb conveni. 

Els animals autòctons catalogats seran entregats, tan ràpidament com siga possible, als Serveis 
Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.  

Els animals silvestres al·lòctons, en cas de tindre identificació es comprovarà la legalitat de la seua 
possessió abans del seu entrega. En el cas de no tindre identificació o de comprovar-se la il·legalitat de la 
seua possessió, seran entregats als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient. 

Els gossos o gats que circulen en  poblacions o vies interurbanes desproveïts de collar o cap 
identificació sense ser conduïts per una persona, així com aquells el propietari o posseïdor dels quals no 
estiga en poder de la corresponent targeta sanitària, seran arreplegats pels serveis municipals. Hi haurà deu 
dies perquè puguen ser arreplegats per la persona que acredite ser el seu propietari previ pagament de les 
despeses corresponents a la seua manutenció i atencions sanitàries així com la presentació de la corresponent 
targeta sanitària. Al final del dit període, es comunicarà a la Societat Protectora d’animals per si pot fer-se 
càrrec de l’animal, i es comprometa a regularitzar la seua situació sanitària.  

Quan el gos arreplegat fora portador de collar o identificable, el període de retenció serà de deu dies, 
per a la seua recuperació. Transcorregut el dit termini sense ser arreplegat l’animal, es considerarà com 
abandonat i podrà ser acollit per la persona que ho desitge.  

Article 52. Els animals abandonats, de pertànyer a la fauna silvestre autòctona, s’entregaran als 
Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient o, directament, s’alliberaran si esta dóna el seu 
consentiment en lloc autoritzat i quan les condicions físiques de l’animal ho permeten.  

Article 53. Tot sacrifici, en cas de ser necessari per malaltia o causa greu, haurà de fer-se de forma 
humanitària, com la injecció intravenosa de pentotal sòdic, quedant absolutament prohibida l’ocupació 
d’estricnina o altres verins, així com procediments que ocasionen la mort amb patiment, com la inhalació de 
monòxid de carboni. 

El sacrifici, la desparasitació o l’esterilització, si és el cas, es realitzarà baix control veterinari.  
Article 54. Durant l’arreplega o retenció es mantindrà els animals en condicions compatibles amb els 

imperatius biològics de la seua espècie.  
CAPÍTOL DESÈ 

DELS SERVEIS MUNICIPALS 
 

Article 55. Correspon a l’Ajuntament o empresa concertada l’arreplega d’animals abandonats. Amb 
esta finalitat, disposaran de personal ensinistrat i d’instal·lacions adequades i/o concertaran la realització del 
dit servei amb la Conselleria competent, amb Associacions de protecció i defensa dels animals o amb altres 
entitats autoritzades per a la realització de tals activitats.  
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L’Ajuntament podrà autoritzar a les Associacions Protectores i de Defensa dels Animals legalment 
constituïdes que ho sol·liciten, el fer-se càrrec de l’arreplega, manteniment i adopció d’animals abandonats.  

Article 56. També correspon a l’Excm. Ajuntament o a l’Administració Sanitària corresponent la 
vigilància i inspecció dels establiments de cria, venda i guarda d’animals de companyia.  

Article 57. Els Serveis Veterinaris podran efectuar el control de zoonosi i epizoòties, d’acord amb 
les circumstàncies epizootiològiques existents i les normes dictades a este efecte, sense perjuí de la 
intervenció d’altres Organismes competents.  

Article 58. En els casos de declaració d’epizoòties, els amos d’animals de companyia compliran les 
disposicions preventives que es dicten per les autoritats competents.   

Els gossos i gats hauran de ser vacunats periòdicament contra la ràbia, en les dates fixades a este 
efecte, així com contra qualsevol malaltia si les Autoritats competents així ho consideren necessari.  

Article 59. Correspon als Serveis Veterinaris competents la gestió de les accions profilàctiques que 
podran arribar a la retirada de l’animal.  

A estos efectes, es tindrà especialment en compte les circumstàncies d’aquells animals que presenten 
clars antecedents d’agressivitat cap a l’entorn humà, que podran ser desallotjats per l’Autoritat Municipal, 
tenint com a fonament estos fets. 

Article 60. L’autoritat municipal disposarà, amb un informe previ dels Serveis Veterinaris 
competents, el sacrifici, sense cap indemnització, d’aquells animals a qui s’haguera diagnosticat ràbia o una 
altra malaltia zoonòtica d’especial gravetat per a l’home o qualsevol altre animal, i quan les circumstàncies 
així ho aconsellen.  

CAPÍTOL ONZÉ 
ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ i DEFENSA DELS ANIMALS 

 
Article 61. Són Associacions de Protecció i Defensa dels Animals les legalment constituïdes, sense 

fins de lucre que tinguen per principal objecte la defensa i protecció dels animals. Les dites associacions 
seran considerades, amb caràcter general, com a societat d’utilitat pública i beneficodocents.  

Article 62. Correspon a l’Ajuntament, la comprovació de si les Societats Protectores d’animals 
reuneixen les condicions tècniques i higienicosanitàries i de personal exigides per a exercir l’activitat i oferir 
als animals albergats, d’acord amb els imperatius biològics de l’espècie de què es tracte, una qualitat de vida 
acceptable. En cas contrari es procedirà, amb un informe previ veterinari, a la clausura de l’activitat així com 
prendre les mesures que es consideren oportunes amb els animals que tinguen albergats.  

CAPITULE DOTZÉ 
PROTECCIÓ DELS ANIMALS 
Article 63. Queda prohibit, respecte als animals a què fa referència la present Ordenança:  
1. Causar la seua mort, excepte en els casos d’animals destinats al sacrifici, malaltia incurable o 

necessitat ineludible. En tot cas, el sacrifici serà realitzat eutanàsicament baix control veterinari i en les 
instal·lacions autoritzades.  

2. Colpejar-los; maltractar-los, infligir-los qualsevol dany injustificat o cometre actes de crueltat 
contra els mateixos.  

3. Practicar-los qualsevol tipus de mutilació, excepte les controlats per Veterinaris i només en cas de 
benefici de l’animal.  

4. Situar-los a la intempèrie sense l’adequada protecció enfront de les circumstàncies 
meteorològiques.  

5. Mantindre en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari  o que no es 
corresponguen amb les necessitats etològiques i fisiològiques de la seua espècie.  

6. No facilitar-los l’alimentació necessària per al seu desenvolupament i adequada a la seua espècie, 
raça i edat. 

7. Fer-los ingerir substàncies que puguen causar-los patiments o danys innecessaris.  
8. Vendre’ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a la seua experimentació.  
9. Vendre’ls  a menors de divuit anys i a disminuïts psíquics sense l’autorització dels que tinguen la 

seua pàtria potestat o tutela. 
10. Vendre en el carrer qualsevol classe d’animals vius.  
11. La donació d’un animal com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per 

altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció onerosa d’animals.  
12. Conduir suspesos de les potes a animals vius.  
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13. Portar-los lligats a vehicles en marxa. 
14. Abandonar-los en vivendes tancades de desllogades, en la via pública, camp, solars, jardins 

públics o privats, etc.  
15. Posseir-los sense complir els calendaris de vacunacions i tractaments obligatoris.  
16. La utilització d’animals en espectacles, festes populars i altres activitats que impliquen crueltat o 

mal tracte, puguen ocasionar-los patiments o fer-los objecte de tractaments antinaturals o utilitzar-los 
comercialment en instal·lacions no legalitzades per a això.  

17. Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en les quals es mate, ferisca o 
fustigue els animals, així com actes públics, no regulats legalment, l’objectiu dels quals siga la mort de 
l’animal. 

18. Criar-los per a la venda o vendre’ls en establiments que no posseïsquen les llicències o permisos 
corresponents i no estiguen registrats com a nuclis zoològics. Queda prohibida la venda ambulant i per 
correu. 

19. Queda prohibida la solta d’espècies animals no autòctones que puguen suposar un fort impacte 
per a l’ecosistema. 

Article 64. Sense perjudici del que disposa l’article anterior de la present Ordenança i sempre que no 
es tracte d’espècies protegides per les normes estatals i Convenis Internacionals, s’entendrà com justificades 
les accions encaminades al control de les poblacions animals la proliferació de les quals resulte perjudicial o 
nociva. En terrenys cinegètics es requerirà l’autorització prèvia de la Conselleria de Medi Ambient per a la 
seua captura.  

Article 65. En el cas de greu o persistent incompliment per part de propietaris de les prohibicions 
establides en l’article 63, l’Administració Municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un establiment 
adequat i adoptar qualsevol altra mesura  necessària. 

 
CAPÍTOL TRETZÉ 

INFRACCIONS i SANCIONS 
 

Article 66. Els propietaris d’animals que per qualsevol circumstància i d’una manera freqüent 
produïsquen molèsties al veïnat, sense que prenguen les mesures necessàries per a evitar-ho, seran sancionats 
amb multes entre 30 € i 300 €, i en cas de reincidència l’autoritat podrà confiscar els animals i els donaran el 
destí que consideren convenient, sense dret a cap indemnització. 

Article 67. Les infraccions de les normes d’esta Ordenança seran sancionades per l’Alcaldia-
presidència, dins de l’àmbit de les seues competències respectives, prèvia instrucció de l’oportú expedient, 
amb multes, la graduació de les quals, tindrà en compte les circumstàncies que concórreguen en cada cas, tot 
això sense perjudici de passar el tant de culpa al Jutjat o remissió d’actuacions practicades a les Autoritats 
competents, quan així ho determine la naturalesa de la infracció. 

El procediment sancionador s’ajustarà als tràmits establerts en la vigent Llei de Procediment 
Administratiu, en els seus articles 133 a 137.  

Article 68. 
1. Les infraccions en matèria de sanitat, tipificades en la seua legislació específica, seran sancionades 

amb les mesures i multes en ella fixades, de conformitat amb el que disposen els articles 32 al 37 de la Llei 
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, i disposicions concordants i complementàries fins a un màxim de 
divuit mil trenta euros.   

2. Les infraccions en esta Ordenança es classifiquen en:  
a) Lleus. De 30  € a 601 € 
b) Greus  De 601 € a 6.010 €  
c) Molt Greus. De 6.010 € a 18.030 € 
3. Les sancions a les infraccions d’esta Ordenança classificades en l’apartat anterior i tipificades en 

els articles 70,71 i 72 d’este text, es sancionaran tenint en compte el contingut de la Llei 4/1994 de 8 de juliol 
de la Generalitat Valenciana amb una multa de la següent quantia:  

- De 30 a 601 €  per a infraccions lleus.  
- De 601 € a 6.010 € per a infraccions greus. 
- De 6.010 €  per a infraccions molt greus.  
4. En la imposició de sancions es tindrà en compte per a graduar la quantia de les multa i la 

imposició de les sancions accessòries, els criteri següents:  
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a) La intenció de guany il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
b) La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa, tant a persones 

com a animals. 
c) La intencionalitat o negligència.  
d) La reiteració o reincidència.  
e) L’incompliment reiterat de requeriments previs. 
Article 69. Les infraccions referides a la present Ordenança prescriuran en el termini de dos mesos 

les lleus, en el d’un any les greus i en el de dos anys les molt greus. 
Article 70. Tindran la consideració d’infraccions lleus:  
1. No adoptar les mesures oportunes per a impedir que els animals de companyia embruten les vies o 

espais públics.  
2. El trasllat d’animals incomplint el que preveu l’article sèptim d’esta Ordenança.  
3. La circulació d’animals per les vies públiques que no vagen proveïts de collar i conduïts per mitjà 

de cadena, corretja o cordó resistent i boç, si és el cas.     
4. La presència d’animals fora de les zones que s’autoritze o fite a l’efecte.  
5. La tinença d’animals en habitatges urbans en males condicions higièniques que atempten contra la 

salut pública o que ocasionen molèsties als veïns.  
6. La venda d’animals de companyia a menors de setze anys i a disminuïts psíquics sense 

l’autorització de qui tinga la pàtria potestat o tutela dels mateixos.  
7. La no inscripció en el Registre corresponent i el funcionament de totes aquelles activitats 

relacionades amb animals que ho requerisquen d’acord amb el que estableixen  les disposicions legals 
vigents.  

8. L’exercir la venda ambulant d’animals de companyia. 
9. La presència d’animals en qualsevol classe de locals destinats a la fabricació, venda, 

emmagatzemament, transport o manipulació d’aliments.  
Article 71. Tindran la consideració d’infraccions greus:  
1. La possessió d’un animal sense complir els calendaris de vacunació i tractaments obligatoris  
2. L’abandó d’animals pels seus posseïdors així com no mantenir-los allunyats d’instal·lacions o 

llocs insans o insalubres.  
3. La venda d’animals a centres no autoritzats per part de l’Administració.  
4. Emprar en el sacrifici d’animals tècniques diferents de les que autoritza la legislació vigent.  
5. La no comunicació de brots epizoòtics pels propietaris de residències d’animals o de centres 

d’ensinistrament.  
6. Alimentar els animals amb restes d’altres animals morts que no hagen passat controls sanitaris 

adequats per al seu consum.  
7. No facilitar el control sanitari d’un animal agressor que haja causat lesions de qualsevol tipus a 

una altra persona o animal.  
8. El manteniment d’animals d’espècies perilloses sense autorització prèvia.  
9. La donació d’animals, com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per 

altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció honerosa d’animals.  
10. El manteniment dels animals sense alimentació o a instal·lacions indegudes des del punt de vista 

higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de la cura i atenció necessàries d’acord amb les seues 
necessitats etològiques segons raça i espècie.  

11. La no vacunació o la no realització de tractaments obligatoris als animals de companyia.  
12. L’incompliment per part dels establiments per al manteniment temporal d’animals, cria o venda 

dels mateixos, de qualsevol dels requisits i condicions establida per la present Llei. 
13. La filmació d’escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o patiment , sense 

autorització prèvia de l’òrgan competent de la Comunitat Valenciana.  
14. L’incompliment de l’obligació d’identificar els animals, tal i conforme assenyala l’article 11 de 

la present Ordenança. 
15. La reincidència en una infracció lleu.  
Article 72. Tindran la consideració d’infraccions molt greus:  
1. El sacrifici dels animals amb patiments físics o psíquics  sense necessitat o causa justificada.  
2. Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals  
3. L’abandó dels animals.  
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4. La filmació d’escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment d’animals quan el dany 
no siga simulat.  

5. L’esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici d’animals sense control veterinari.  
6. La venda ambulant d’animals.  
7. La cria i comercialització d’animals sense les llicències i permisos corresponents.  
8. Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen ocasionar-

los patiments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les 
controlades per veterinaris en cas de necessitat.  

9. L’incompliment de l’article 5.  
10. La utilització d’animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres activitats 

que indiquen crueltat o maltractament podent ocasionar-los la mort, patiment o fer-los  subjectes de tractes 
antinaturals o vexatoris, en este supòsit per a la imposició de la sanció corresponent, caldrà ajustar-se al que 
disposa la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d’espectacles, establiments públics i activitats recreatives. 

11. La incitació als animals per a escometre contra persones o altres animals, exceptuant els gossos 
de la policia i els dels pastors.  

12. La reincidència en una infracció greu. 
13. L’assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a tals efectes per la 

Legislació vigent.  
Article 73.  
1. L’Ajuntament podrà retirar els animals objecte de protecció, sempre que hi haja indicis d’infracció 

de les presents disposicions, amb caràcter preventiu fins a la resolució del corresponent expedient 
sancionador, a resultes del qual l’animal podrà ser tornat al propietari o passar a disposició de 
l’Administració.  

2. També podrà l’Ajuntament retirar els animals quan no es complisquen els principis bàsics de 
respecte, defensa protecció higiene i salubritat dels animals.  

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 
Primera. L’Ajuntament programarà campanyes divulgadores del contingut de la present Ordenança 

i prendrà mesures que contribuïsquen a fomentar el respecte als animals i a difondre i promoure este en la 
societat, en col·laboració amb les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals.  

Segona. D’acord amb la normativa existent en matèria de protecció animal i la resta de legislació 
complementària, els organismes competents seran considerats òrgans d’execució i vigilància del que disposa 
la present Ordenança que els competisca. 

 
DISPOSICIONS FINALS 

 
Primera. La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial 

de la Província de València.  
Segona. Queden derogades totes les disposicions que d’inferior o el mateix rang s’oposen al seu 

articulat.  
Tercera. Queda facultada l’Alcaldia-Presidència  de l’Excm. Ajuntament de Simat de la Valldigna 

per a dictar quantes ordes o instruccions resulten necessàries per a l’adequada interpretació, desplegament i 
aplicació d’esta Ordenança.  

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 

Primera. A fi d’establir un millor control sanitari, tots els posseïdors de gossos o gats queden 
obligats a obtindre, prèvia desparasitació i vacunació de l’animal, l’oportuna Cartilla Sanitària en el termini 
de tres mesos” 

Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats 
puguen presentar reclamacions. 

Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es 
resoldran amb caràcter definitiu.  
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«1.5 Aprovació si escau, de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació 
d’ús públic per taules, cadires i tancaments amb cristalls amb intenció de guany.  

Vista la proposta de l’Alcaldia, que literalment transcrita diu:  
«Vist l’expedient  que estan tramitant-me per la modificació de la Ordenança reguladora de la Taxa 

per l’ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tancaments amb cristalls i altres instal·lacions 
anàlogues, amb intenció de guany. 

Vist el preceptiu informe emès per la Secretaria- Interventora, així com els corresponents estudis 
econòmics financers elaborats per la modificació de les taxes. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la 
Corporació: 

 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per 

l’ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tancaments amb cristalls i altres instal·lacions 
anàlogues, amb intenció de guany. 

Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats 
puguen presentar reclamacions. 

Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran 
amb caràcter definitiu.  

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra diu que li haguera agradat que li hagueren fet 
arribar una comparativa de les taxes i impostos d’altres anys i l’increment que han tingut, per poder  situar-se 
millor, que no se’n deixaren cap per regular, encara que este punt ja s’havia debatut anteriorment, i agrairia 
que li ho feren arribar en el proper plenari 

Víctor Mansanet vol afegir que este punt s’ha debatut amb intensitat i encara que han hagut 
diferències, s’ha arribat a un consens, i vol agrair l’esforç realitzat  per tots  els grups municipals. S’ha 
regulat i normalitzat una taxa que ja fa temps que havia d’haver-se regulat i normalitzat.  

Joan Serra li contesta a Víctor que l’Ordenança sí que estava regulada, però que no s’aplicava. 
Víctor li contesta que ell no dia només regulada, sinò que també afegia «i normalitzada». 

Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat  dels 
deu membres, ACORDA: 

 
Primer. L’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per 

l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules, cadires, tancaments amb cristalls i d’altres instal·lacions 
anàlogues, amb intenció de guany amb la següent redacció: 

 
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS 

D’ÚS PÚBLIC PER TAULES, CADIRES, TANCAMENTS ACRISTA LLATS I ALTRES 
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, AMB INTENCIÓ DE GUANY. 

 
Es proposa modificar, els següents articles, quedant redactats de la següent manera: 
 
1. L’article 1r. Concepte 
D’acord amb el previst a l’article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per utilització privativa  
d’aprofitaments especials que es derive de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tancaments 
amb cristalls i d’altres instal·lacions anàlogues amb intenció de guany, especificant en les Tarifes 
contingudes en l’apartat 2 de l’article 3 següent, que es regirà per la present Ordenança. 

 
2. L’article 3r. Quantia 
2. La tarifa d’esta Taxa , serà la següent: 
- Per ocupació de domini públic amb tancament acristal·lat i instal·lacions anàlogues....5€ m2 / mes. 
- Per ocupació de domini públic amb taules i cadires : 
a) Període estival (de l’1 de juny a 30 de setembre) 
a.1) Zona de primera categoria (zones ajardinades de domini públic)..........2,5 € m2/mes. 
a.2) En la resta del terme municipal............................................................1,86 € m2/ mes 
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b) Resta de l’any (1 d’octubre a 31 de maig) 
b.1) Zona de primera categoria ( zones ajardinades de domini públic)............2€ m2/ mes. 
b.2) En la resta del terme municipal.............................................................1.5€ m2/ mes. 
S’estableix una tarifa mínima de 150 €/ any o periode estival. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial 

de la Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refòs de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals; i estarà vigent fins que s'acorde la seua modificació o 
derogació.» 

Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal que els interessats 
puguen presentar reclamacions. 

Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es 
resoldran amb caràcter definitiu.» 

 
1.6 Mocions del grup municipal Partit Popular 
1.6.1 Moció sobre dinamització del Turisme 
Es dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular. 
 

MOCIÓ SOBRE DINAMITZACIO DEL TURISME 
 

Sebastián Mahíques Morant, alcalde-presidente de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, de 
conformitat amb la legislació vigent, proposa al Ple de la Corporació per a la seua aprovació, si escau, la 
següent MOCIÓ :  

La Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya tenen previst atorgar en breu nous plans 
d’excel·lència i dinamització turística entre els municipis d’Alacant, València i Castelló que ho sol·liciten. 

Els plans d’excel·lència i dinamització turística, finançats a parts iguals pel Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme, la Conselleria de Turisme i el municipi beneficiari, comporten una gran inversió directa, 
un gran impuls per a l’economia local, i un estímul per a la inversió privada. 

Simat, com a municipi menut amb un important patrimoni històric-artístic i gran riquesa natural, 
reuneix les condicions per a accedir a un Pla de Dinamització Turística, que és el programa dirigit a 
destinacions turístiques que es troben encara en fase de desenvolupament, i l’objectiu del qual és accelerar el 
creixement i alhora assegurar la sostenibilitat del municipi beneficiari. 

L’oferta d’allotjament turístic a Simat és hui pràcticament nul·la, el que no es correspon amb el seu 
patrimoni històric, arquitectònic i natural. Això impedeix, d’altra banda, que la despesa turística repercutisca 
sobre el municipi. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
1-  Convocar un concurs dirigit a empreses o professionals amb els menors terminis possibles i el 

pressupost base de licitació necessari per a l’elaboració d’una proposta de Pla de Dinamització i la posterior 
sol·licitud als òrgans corresponents d’un programa d’estes característiques per al municipi de Simat. 

2- La proposta de Pla de Dinamització ha d’incloure, entre altres objectius, la posada en valor i l’ús 
turístic dels recursos, incloent-hi l’accessibilitat al patrimoni, l’estudi i disseny de polítiques i estratègies de 
producte, la generació d’allotjament turístic i d’ofertes d’oci, promoció, comercialització, estimulació de la 
inversió privada mitjançant el foment de l’associacionisme, l’assessorament i el suport a les empreses, la 
creació de nous productes basats en l’explotació innovadora dels recursos, pla de preservació de l’entorn 
natural atenent als fluxos previsibles de visitants i la seua generació de residus, tenir en compte les opcions 
de comunicació i transport, etc.  

3- Encarregar als serveis tècnics la redacció del concurs, la seua difusió, i la fixació dels terminis i 
l’import econònic. 

Obert el torn d’intervencions, , li demanen a l’alcalde que encara que s’ha tractat en comissió, torne a 
explicar la moció. 
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L’alcalde explica els tràmits que ha realitzat: que es va presentar en la Conselleria de Turisme per 
explicar la situació, ja que considera que el turisme és una alternativa econòmica disponible que pot aportar 
molts ingressos al poble. 

Per poder arribar estos ingressos, s’ha de presentar un projecte amb la finalitat de que la Conselleria 
el puga defensar davant el Ministeri, que és qui finalment ens atorgarà les subvencions, per això és necessari 
que els tècnics elaboren un estudi qualificat del nostre territori i del que volem fer. 

El regidor Joan Serra considera que s’ha de diversificar el treball. Vol aclarir que els Plans 
d’Excel·lència i Diversificació són concedits pel Ministeri, i per tant, hi han altres vies per aconseguir-los, tal 
vegada més àgils que a través de la Conselleria Turisme. Considera que els dos primers punts no estan bé 
desenvolupats per poder-los votar i considera  que si no s’especifiquen bé,  hipotecarien el poble. Proposa 
fer-li una esmena a la moció i només votar el tercer punt, ja que s’ha de començar dissenyant el projecte. 
Una vegada realitzat el projecte, ja es poden dur endavant els altres dos punts.  

La regidora Agustina Brines, està d’acord amb Joan, encara que vol afegir que abans de tot, s’ha de 
protegir el Patrimoni municipal, amb condicions, si no està protegit, mai podran tindre una ruta marcada 
turística. Una vegada protegit el Pla, es podrà dur endavant un Pla de viabilitat turística. Afegeix que està 
d’acord amb recolzar només el tercer punt de la moció. 

El regidor Eladi Mainar considera que és una moció molt genèrica però creuen que s’ha de donar 
suport al turisme així com desenvolupar el sector serveis, encara que no veu  clar totes les bases propostes, 
considera que s’han de treballar més els dos primers punts. I com creuen que la dinamització del turisme és 
una cosa fonamental deurien seure i debatre què caldria fer per a un futur fonamental pel poble, per la qual 
cosa,  s’abstindran en la votació. 

El regidor Víctor Mansanet manifesta que encara que comprèn els punts de la moció troba que li 
falta el marc idoni per desenvolupar la indústria turística. Considerant a Simat com un lloc geoestratègic 
fonamental, que disposa de patrimoni cultural, com ara el Monestir, es pot rellançar l’economia local, molt 
malmesa en l’actualitat. Troba a faltar l’eix que mou tot açò, com ara l’AGENDA 21 i l’AGENDA 21 de la 
cultura, que va presentar ja fa temps en una moció i no sol entrar mai, esta, donaria una seguretat i riquesa i 
modelaria la societat del coneixement, la qualitat de vida, fomentaria el diàleg intercultural tan important en 
l’actualitat. Per tot això, s’absté en la votació. 

Hi ha desacords sobre si es pot votar només una part de la moció o s’ha de votar completa. 
El regidor Eladi Mainar diu que ell esta d’acord en el punt tres sempre que s’incloga la frase «prèvia 

consulta amb els grups politics». 
El regidor Victor Mansanet proposa només votar el punt 3 i l’alcalde decideix que vol que es vote la 

moció tal i conformement està. 
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, s’obté el següent resultat: 3 vots a 

favor (PP), 3 vots en contra (2 BLOC i 1 ERPV) i 4 abstencions (3 PSPV-PSOE i 1 EU Arc Iris). 
Vist l’empat, es repeteix la votació i el Ple de la Corporació per: 6 vots en contra (3 PSPV-PSOE, 2 

BLOC i 1 ERPV), 3 vots a favor (PP) i 1 abstenció (EU-Arc Iris) ACORDA  no aprovar la moció abans 
transcrita. 

El regidor Eladi Mainar vol explicar el seu vot en contra per que per part d’ells hi havia una proposta 
de deixar el tema damunt la taula i portar-ho al proper plenari. L’alcalde li respon no, en la propera reunió es 
tractarà el tema i si s’arriba a un acord es portarà en un proper plenari, democràticament s’ha votat i no s’ha 
aprovat.  

Joan Serra després de  demanar disculpes per no estar escoltant el regidor que parlava perquè estava 
consultant-li a la secretària la situació d’esta moció, vol que conste en acta que la secretària diu per poder 
votar una moció amb esmenes, ho ha d’acceptar el grup que originalment ha presentat la mateixa. 

 
1.6.2 Moció sobre reconeixement de la població real de la Comunitat Valenciana 
Es dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular. 
 

MOCIÓ SOBRE RECONEIXEMENT DE LA POBLACIÓ REAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
Sebastian Mahiques Morant, portaveu del grup Popular d’este Ajuntament, tot d’acord amb l’article 

97.3, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta davant el 
ple la següent: 
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MOCIÓ 
És un fet contrastat que la població de la província de València està creixent de forma important i 

constant en els últims anys. Des de 1999, (any base de l’actual model de financiació), la nostra població ha 
experimentat un creixement superior a les 300.000 persones. 

Segons les últimes estimacions de la població actual publicades a finals del passat mes de gener per 
l’INE, la taxa de creixement demogràfic per a la Comunitat Valenciana entre 2007 i 2008, es calcula en un 
2,80% xifra que nos situa en la tercera taxa d’increment poblacional més alta de tota Espanya. 

Este increment demogràfic està provocat principalment pel fenòmen migratori, donat que moltes 
persones han vingut a la nostra comunitat autònoma a treballar principalment procedents de tercers països i 
atretes per les possibilitats de progrés i desenvolupament que ofereix el conjunt de la Comunitat Valenciana. 
De fet, segons dades de l’INE i per al total de la Comunitat Valenciana prop del 75% d’estes noves 
aportacions poblacionals procedeixen de la immigració. 

Encara que es va comprometer, l’Estat no va revisar durant la darrera legislatura l’esmentat sistema 
de finançament per tal d’incorporar la variable població de forma actualitzada. Amb el manteniment del 
vigent sistema, el Govern central està marginant u de cada cinc valencians, donat que deixa fora del model 
de finançament l’increment poblacional experimentat per la Comunitat Valenciana, que ha suposat un 
augment demogràfic d’un milió de persones. 

L’augment experimentat ha suposat una elevació de la despesa social, principalment en les àrees de 
sanitat, educació i benestar social. Tot allò juntament a la previsió que este creixement es mantinga en el 
futur (les pròpies projeccions recentment publicades per este organisme compten amb previsions que situen 
en 5,4 milions d’habitants la població de la Comunitat Valenciana per a l’any 2011), obliga la revisió de 
l’actual model de finançament per a incorporar l’actualització d’una de les seues principals variables: la 
població. 

És indubtable que el fenòmen de la immigració produeix desequilibris entre l’Administració General 
del ‘Estat i la de les Comunitat Autònomes respecte dels ingressos i despeses que això suposa, de forma que 
l’Estat creix perquè té més ingressos i menys despeses, i les Comunitats Autònomes reben menors ingressos 
per càpita encara que suporten la pràctica totalitat de la despesa. 

Els ingressos tributaris que s’hi generen per l’augment de la població repercuteixen en la seua major 
part a l’Administració General de l’Estat, el qual té menys despesa per atendre (donat que sanitat, educació i 
els serveis socials són competències autonòmiques), i l’increment dels ingressos tributaris quasi no 
repercuteixen en les arques autonòmiques. 

Al marge que s’haja de tancar un acord estable de finançament multilateral en el Consell de Política 
Fiscal i Financera entre l’Estat i totes les Comunitats Autònomes de règim comú, la necessitat d’atendre un 
finançament major per a la nostra Comunitat en funció de la seua població real és ineludible. 

Entre d’altres motius, perquè este desequilibri s’està produint en paral·lel amb la incidència de noves 
lleis estatals (LOE, Llei de Dependències) que, sent legislació bàsica d’obligat compliment, suposen nous 
costos a els Comunitat Autònomes i que actualment manquen de la dotació pressupostària suficient per part 
de l’Estat, tal i conformement correspondria segons el «principi de lleialtat constitucional» fixat en el sistema 
de finançament 2001, en virtut del cual l’Estat no pot legislar creant noves càrregues a les Comunitats 
Autònomes sense haber-les dotat prèviament o simultàniament de recursos econòmics suficients. 

En virtut d’allò, sol·licite l’adopció dels següents: 
ACORDS 
 
Primer. Que el Govern de la Nació reconega la població real de la Comunitat Valenciana a efectes de 

la revisió del model de finançament. 
Segon. Que el Govern de la Nació actualitze i modifique el vigent model de finançament territorial 

reconeguent l’increment demogràfic experimentat per la nostra Comunitat mitjançant l’actualització dela 
variable poblacional en el nostre sistema de finançament. 

Tercer. Que mentre no s’haja produït esta modificació, el Govern de la Nació transferisca de manera 
immediata un mínim de 500 milions d’euros addicionals a l’any a la Comunitat Valenciana. El consell de la 
Generalitat Valenciana destinarà els 500 milions d’euros addicionals a despesa social, en matèria d’educació, 
sanitat i dependència. 

Quart. Recolzar qualsevol iniciativa ciutadana, social o política, incloent-hi la recollida de 
signatures, que en este sentit s’impulsen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en esta reivindicació de 
majors transferències econòmiques estatals a la Comunitat Valenciana per l’augment de població. 
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Obert el torn d’intervencions, el regidor Eladi Mainar, vol explicar el sentit del vot del seu partit. És 
negatiu per moltes raons, perquè és electoralista, cínic i ple de victimisme, encara que té algunes coses a 
favor. Este sistema es va acordar i aprovar en el 2001, amb el malnom de model Zaplana, va entrar en vigor 
el 2002. Tenia la característica de ser un model molt estable per al futur, però no s’aplicava perquè en el 
govern central estava el PP i ara que ha hagut un canvi en el mateix, ja consideren que s’ha d’aplicar. El 
govern autonòmic predica una cosa i en fa una altra. Demanen diners a Madrid, i en canvi ells lleven 
impostos entre altres, a la gent amb més possibilitats econòmiques i amb finalitats electoralistes. Volen les 
modificacions, però sense pressions del PP, per tant, votaran en contra. 

El regidor Juli Ibáñez, ho resumeix en hipocresia tamt del PP com del PSOE. Ells tenen una 
contramoció que ja presentaran en una altra ocasió. 

El regidor Joan Serra parla de la intolerància i de que volen introduir una moció plena de victimisme 
i populisme, vol donar la benvinguda al dèficit fiscal del PP. Vol les coses clares,  que es tinga en compte el 
PIB, i que es puga revertir la plusvàlua que aporta el poble en la seua economia, que  la riquesa que aportem, 
revertisca en el poble. Vota en contra ja que no s’han admès les propostes que considera sensates i que va 
aportar en la Comissió.  

El regidor Víctor Mansanet afegeix a més que la moció naix des del victimisme i oportunisme i de la 
necessitat de crear una opinió pública semblant a la creada entorn a l’aigua. La població valenciana ha 
augmentat, el Govern valencià no ha tingut la capacitat de distribuir els recursos que ha obtés dels seus 
impostos en la seua població. Critica que l’Estatut actual no haja previst crear una Agència Tributària pròpia, 
ni tampoc que distribuisca els recursos i diners que aportem a l’Estat. A més, considera que el Govern 
autonòmic «despilfarra» els recursos, com per exemple en  la creació del circuit urbà de F1, sense considerar 
el perill, la contaminació i despeses que implica, i que ja porta gastats el doble del que es pressupostà ara fa 
un any. Afegeix que la població infantil de Simat ha crescut considerablement i continuen negant-los el dret 
a tindre pediatra tots els dies de la setmana, mostrant així quines són les preferències del govern autonòmic. 
Per tot això, votarà en contra de la present moció.  

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per: 7 vots en 
contra (3 PSPV-PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 d’EU Arc Iris) i 3 vots a favor (PP), ACORDA no aprovar la 
moció abans transcrita 

 
1.7 Mocions del grup municipal PSPV- PSOE: 

1.7.1. Moció referent als habitatges buits. 
Es dóna compte de la moció presentada pel PSPV-PSOE. 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE  
REFERENT ALS  HABITATGES BUITS 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
Simat de la Valldigna és un poble que manté la seua població des de fa dècades sense a penes cap 

variació fonamental. Malgrat aquesta estabilitat poblacional, Simat és un poble, com la majoria del nostre 
territori, que ha vist com en els últims anys ha crescut en bona mesura a costa, tant de l'horta, com d'altres 
indrets i territoris.  

Pensem que tot poble ha de créixer, que ha de fer i construir totes les infraestructures per que els 
seus habitant puguen viure millor i més dignament, per la qual cosa, necessiten millors cases, més amples, i 
també carrers amb més llum i més espais públics. 

Malgrat això, i tot i que com hem dit abans, Simat no ha augmentat la seua població de manera 
important, hi ha al poble una gran quantitat de cases buides, sense habitar, i que podrien estar al mercat 
perquè els nostres joves puguen viure dignament. 

Un dels objectius fonamentals de tot governant és que les persones tinguen un habitatge digne, per 
tant no és comprensible que hi haja tants habitatges buits. 

És per això que EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SIMAT PRESENTA ESTA MOCIÓ, 
i DEMANA 

 
− Que l'equip de govern realitze un cens de tots aquestos habitatges i que realitze junt a les altres 

administracions un pla per a la seua recuperació. 
− Que l'Alcalde dóne compte de les gestions en aquest aspecte en el proper ple ordinari. 
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Simat de la Valldigna, 14 d’abril de 2008, dia en que es commemora la proclamació de la II República 
Eladi Mainar, portaveu del grup municipal socialista a Simat de la Valldigna 

 
Una vegada llegida per Eladi la moció, s’obri el torn d’intervencions. 
El regidor Eladi Mainar incideix en la necessitat de fer un cens d’habitatges buits, per poder-los 

habilitar, entre altres coses. 
L’alcalde Sebastián Mahiques informa que encara que es faça un cens d’habitatges buits, com que 

estos són de particulars, no els poden obligar a vendre ni a llogar ni res de res. L’únic que poden fer es posar-
los a l’abast de tota la informació de que disposen per poder demanar subvencions, ajudes,… 

El regidor Eladi Mainar incideix en la necessitat de disposar d’eixe cens. 
El regidor Joan Serra, informa que hi ha un Pla per a la recuperació així com ajudes per a la 

restauració del casc antic, però al nostre poble no s’apliquen, per això considera que és necessari dur 
endavant aquesta moció. Proposa que s’afegisca «Pla d’ajudes per a la recuperació del casca antic». 

El regidor Víctor Mansanet considera que s’ha d’anar més enllà, considera que els 600 habitatges 
buits que hi han a la població són excessius, pel que considera el que s’ha de fer es rehabilitar el casc antic, 
així com donar ajudes a joves amb pocs recursos per a què tinguen accés a aquestes vivendes. Una altra 
solució seria també la de crear una borsa d’habitatges per a fomentar el turisme rural i no ampliar les zones 
habitables. No voldria que el casc antic es quedara com un barri marginal, zona degenerada, etc. Tot allò 
clar, emmarcat dins l’AGENDA 21. 

La regidora Agustina Brines considera l’AGENDA 21, com l’instrument per poder-lo canalitzar. 
El regidor Eladi Mainar, encara que considera estes idees molt bones, diu que la moció és sobre els 

habitatges buits. 
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per: 6 vots a 

favor (3 PSPV-PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 4 abstencions (3 PP i 1 d’EU Arc Iris), ACORDA aprovar la 
moció abans transcrita 

 
1.7.2. Moció referent a la TDT. 
Es dóna compte de la moció presentada pel PSPV-PSOE. 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  

PSPV-PSOE REFERENT A LA TDT 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Vivim en un món on la informació és constant, acaparadora de les nostres ments, que ens dóna idees, 

que forma a la gent, que persuadeix a moltes persones, i que en definitiva, representa una eina de formació i 
d’informació fonamental per al desenvolupament de la persona com a ésser humà plenament integrat en el 
món actual. 

Des del PSPV de Simat de la Valldigna, no podem oblidar que des de fa un temps a la major part de 
l’Estat espanyol, la Televisió Digital Terrestre, s’ha expandit sobre manera, arribant a bona part de les llars 
del nostre territori, ampliant en gran mesura el ventall d’opcions televisives. 

Però a Simat de la Valldigna, este esforç no s’ha vist en bona mesura acomplit per moltes raons, 
però, també pensem que des dels poders públics, i sobretot el municipal no es pot deixar de banda este 
problema: que a Simat només es puguen veure perfectament 4 canals de televisió digital. Pensem que potser 
no és casualitat, encara que nosaltres com a ciutadans lliures, volem una informació lliure, i que tots els 
canals de TDT es puguen veure a Simat de la Valldigna. 

És per això que EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SIMAT PRESENTA ESTA MOCIÓ,   
i DEMANA 

- Que l’equip de govern realitze tots els esforços possibles per tal que a Simat es pugen veure sense 
cap problema els canals de TDT de totes les televisions. 

- Que l’Alcalde dóne compte de les gestions en aquest aspecte en el proper ple ordinari. 
Simat de la Valldigna a 14 d’abril de 2008, dia en que es commemora la proclamació de la II República.   

Eladi Mainar, portaveu del grup municipal socialista a Simat de la Valldigna 
 



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 

 

 
29 

Una vegada llegida la moció per Eladi Mainar, s’obri el torn d’intervencions, el regidor Víctor 
Mansanet diu que li agradaria que pel TDT es pugueren vore totes les emissores digitals, i no sols les quatre 
que es veuen en l’actualitat. 

El regidor Eladi Mainar diu que s’en voran 25 o 30 i no tots els que emitisquen en digital. 
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la corporació per 

unanimitat  dels deu membres assistents ACORDA aprovar la moció abans transcrita 
 
1.7.3 Moció per la millora integral de les Foies. 
Es dóna compte de la moció presentada pel PSPV-PSOE. 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  
PSPV-PSOE PER LA MILLORA INTEGRAL DE LES FOIES 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
Des de fa molts anys, quan Simat de la Valldigna era un poble dedicat exclusivament a l’agricultura, 

la gent que vivia i treballava en este indret, també va colonitzar, per dir-ho d’alguna manera la partida de les 
Foies, dintre del terme municipal de Simat, construint-se petites casetes, que al mateix temps que servien per 
refugiar-se en cas de mal temps i per guardar tots els utensilis agrícoles, durant l’estiu es convertien en cases 
per fugir de la calima del vall i gaudir del clima més benigne i fresc de les Foies. 

Ara, després de tants anys, i amb l’evolució de la nostra societat i de la nostra economia, moltes 
d’estes casetes s’han convertit en veritables cases per a viure, si no xalets per passar l’estiu les diferents 
famílies. 

Des de l’Ajuntament no podem oblidar este aspecte, en que molts dels nostres veïns passen grans 
temporades en aquest indret favorable, però a conseqüència d’açò, han aparegut nous problemes que cal 
solucionar, alguns de manera provisional, i d’altres amb caràcter definitiu. 

Arran de tot el que hem dit 
ELS GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SIMAT PRESENTA AQUESTA MOCIÓ, i  
DEMANA 
 

- Que l’Ajuntament en Ple aprove, i l’equip de govern complisca el que ací demanem, i que és: 
- Pavimentació de la carretera. 
- Senyalització de la via pública, limitant la velocitat. 
- Prohibició de fer foc. 
- Col·locació de cartells amb els noms dels camins, a més d’un plànol a l’entrada. 
- Posar contenidors de reciclatge. 
- Canviar els contenidors de plàstic per alguns de ferro, per evitar incendis. 
- Netejar les voreres. 
- Posar contenidors per a restes de poda 
- Crear un lloc d’esplai a la font amb taules i columpis per als xiquets. 
- Demanar a les empreses de telefonia que doten a les Foies de cobertura, 
- I obrir el bar, com a llar de l’Associació. 

Simat de la Valldigna, 18 de març de 2008   
Eladi Mainar, portaveu del grup municipal socialista a Simat de la Valldigna 

 
Llegida la moció pel regidor Eladi Mainar, s’obri el torn d’intervencions, i el regidor Víctor 

Mansanet, vol que li resolguen uns dubtes. Vol saber si quan es parla de la pavimentació de les carreteres, 
només es refereixen a la principal, cosa que li confirmen, per tant, s’asfaltaria la carretera que va des de la 
Font del Sirer a la Font Nova. Vol manifestar que abans d’instal·lar les antenes dels mòbils, es tinguen en 
compte els estudis no determinants sobre els efectes de les radiacions en la salut, així com les directives 
europees sobre la distància recomanable entre les antenes i la primera vivenda habitada. Per tant, sol·licita 
que es pose en el lloc menys perjudicial per a la salut pública. 

El regidor Eladi Mainar li contesta que estem rodejats d’antenes que encara que poden ser nocives, 
ens han de donar cobertura, i que els tècnics ja saben on es deuen col·locar per a que siguen el menys 
perjudicial possibles per a la població. 
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El regidor Joan Serra està d’acord amb la necessitat d’eixes inversions per a que  millore així la 
qualitat de vida dels habitants de les Foies, però es planteja com, quan i  amb quin pressupost s’ha de fer, així 
com la forma en la que es sanejaran els vertits i com es tractarà el tema de l’aigua. El seu vot és a favor, si es 
comprometen a realitzar tot això en el menys temps possible. 

El regidor Eladi Mainar està d’acord amb tots els comentaris i considera que no hi ha res que siga 
excessivament car, a excepció de la pavimentació de la carretera. També està a favor d’acceptar totes les 
propostes de millora, tant de les Foies com del Pla de Corrals, així com manifestar la seua intenció de 
desenvolupar la població però respectant en tot el que es puga el medi ambient. 

La regidora Agustina Brines, vota a favor, ja que li interessa solucionar el  tema del bar, de les aigües 
i les fosses sèptiques, així com poder dur endavant les millores propostes. 

L’alcalde manifesta el seu acord amb aquesta millora, però vol deixar constància que ja s’han 
demanat ajudes al Ministeri per asfaltar el camí principal, així com el de «Ramonet» que és el primer de 
l’esquerra, el de la «Royalti» i el del Pi. Reclama al PSOE que haja hagut de passar a l’oposició per proposar 
aquestes millores, ja que en els 28 anys que ha estat en el poder, no ha presentat mai una moció de millora de 
la situació de les Foies. 

El regidor Juli Ibáñez planteja la possibilitat de revertir en les Foies i el Pla de Corrals part dels 
diners que s’han recaptat de les denúncies immobiliàries que s’han imposat en els últims temps. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per 
unanimitat  dels deu membres assistents ACORDA aprovar la moció abans transcrita 

 
1.8 Moció del grup municipal Esquerra Republicana: 
1.8.1 Moció per a la correcta utilització de les noves tecnologies. 
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Republicana. 
 

MOCIÓ PER A LA CORRECTA UTILITZACIÓ 
DE LES NOVES TECNOLOGIES 

 
Moció presentada al Ple Municipal pel Grup Municipal d’ESQUERRA 
Atès que les noves tecnologies estan transformant el funcionament operatiu de les administracions 

públiques. 
Atès que hi ha determinades actuacions que seria necessari modificar per tal d’adaptar-les a les noves 

tecnologies i així millorar la seva prestació. 
Atès que dintre dels treballs que podrien incorporar les noves tecnologies estan els relacionats amb 

les convocatòries i comunicacions derivades del Ple de l’Ajuntament . 
Considerant que l’adaptació a les noves tecnologies constituiria un salt de qualitat important per 

l’esdevenir de l’Ajuntament de Simat. 
Considerant que cada cop més les administracions públiques optem per sistemes de comunicació 

aprofitant les noves tecnologies. 
Resultant que utilitzant les noves tecnologies s’alliberaria de les tasques de tramesa al personal de la 

Policia Local i per tant podria dedicar-se a les seves tasques pròpies. 
Resultant que utilitzant les noves tecnologies provocarà un estalvi important en el consum de paper 

per part de l’Ajuntament. 
Joan Serra i Folguerà Portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA a l’Ajuntament de Simat, proposa 

als membres que formen el Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
Primer. APROVAR que, amb efectes del pròxim ple, les sessions que celebre el Ple de l’Ajuntament 

siguen enregistrades mecànicament, i així facilitar la seva transcripció a l’acta de la sessió. 
Segon. INCLOURE a la convocatòria per correu electrònic les actes que hagen de ser sotmeses a 

l’aprovació del Ple de l’Ajuntament pel coneixement de cadascun dels membres que formen el mateix. 
Tercer. INCLOURE a les convocatòries per correu electrònic del Ple i de les Comissions 

Informatives cadascun dels acords que han de ser sotmesos a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament i/o al seu 
coneixement. 

Quart. APROVAR que les MOCIONS que presenten, per la seva discussió i aprovació en el seu cas, 
els diferents Grups Municipals ho facen mitjançant correu electrònic a l’adreça que s’habilitarà a l’efecte, per 
tal de formar part de la convocatoria electrònica de les sessions del Ple i de les Comissions Informatives.  
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Cinquè. FACILITAR, mitjançant correu electrònic, als membres que formen el Ple de l’Ajuntament 
la convocatòria i les actes de les sessions que es celebren,. 

Sisè. ESTABLIR l´1 d’abril de 2008, com la data per la posada en funcionament de les 
comunicacions electròniques previstes als acords anteriors. 

Setè. PREVEURE al Pressupost pe a 2008, les dotacions necessàries per tal de disposar del material 
tècnic necessari pel compliment del contingut dels apartats anteriors. 

No obstant, els membres que integren el Ple de l’Ajuntament adoptaran l’acord que estimen més 
adient. 

Joan Serra i Folguerà. Portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA 
Una vegada explicada per Joan Serra la moció, s’obri el torn d’intervencions.  
El regidor Joan Serra explica la moció, comunicant que s’ha de canviar la data d’1 d’abril per a la 

posada en funcionament, per l’1 de maig. Voldrà aportar algú noves coses i enriquidores, que seran 
acceptades. 

Eladi s’absenta del Saló de Plens 
El regidor David Mogort, expressa que estan d’acord amb la moció, així com  recomana la utilització 

de les noves tecnologies per millorar la gestió municipal, facilitant els tràmits als ciutadans. Entre altres 
coses, els ciutadans, sense necessitat de personar-se a l’Ajuntament, podrien gestionar-se les multes, baixar-
se les instàncies, etc. Coses simples  i amb poca inversió però que són una gran millora. També proposa que 
haurien de potenciar o incentivar els funcionaris per tal  que utilitzaren les noves tecnologies. 

El regidor Víctor Mansanet recomana que s’utilitze per a fer les traduccions el SALT, programa que 
està a la pàgina web de la Generalitat i que a part de traductor, també disposa de consulta de dubtes 
morfosintaxis, de correcció, etc, per poder millorar el llenguatge administratiu. També recomana que  seria 
bo que els funcionaris de l’administració feren algun curs de reciclatge del valencià. 

La regidora Agustina Brines, diu que no té res més que afegir 
L’alcalde Sebastián Mahiques contesta que a  la pàgina web que ja hi ha diversos models 

d’instàncies per poder-les descarregar. 
El regidor David Mogort diu que no les va trobar, però que ho tornarà a consultar. 
En este moment s’incorpora al Plenari el regidor Eladi Mainar. 
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per 

unanimitat dels deu membres assistents ACORDA aprovar la moció abans transcrita 
 
1.9 Mocions del grup municipal Esquerra Unida - Arc Iris: 
1.9.1. Moció per la retolació d’una via pública amb el nom del joc de la pilota Valenciana i altres 

actuacions en relació amb este esport. 
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Unida - Arc Iris 
 
MOCIÓ QUE FORMULA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS, VÍCTOR MANSANET I BOÏGUE S, PER A LA 
RETOLACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA AMB EL NOM DEL JOC DE L A PILOTA 
VALENCIANA, ES PROCEDISCA A LA DECLARACIÓ DEL TRINQ UET DE SIMAT 
COM A BÉ D’INTERÉS CULTURAL, i ALTRES ACTUACIONS EN  RELACIÓ AMB 
AQUEST ESPORT 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La pilota valenciana és un joc tradicional que forma part del patrimoni cultural del País Valencià. La 

seua pràctica ha estat acceptada per un gran nombre de veïns i veïnes del nostre municipi des de temps 
immemorials. 

Hi ha constància escrita de que el joc de la pilota valenciana es disputa a Simat des del segle XIV, tot 
i que la seua època d’esplendor cal situar-la en el primer terç del segle XX. Precisament, en esta època 
destaca Terenci Minyana Andrés, el Xiquet de Simat, un jugador que gràcies a les seues qualitats com a 
pilotaire ha adquirit per part dels historiadors, aficionats i especialistes la categoria de llegenda, juntament 
amb d’altres noms, com ara Josep Vicent Riera Calatayud, el Nel de Murla; Josep Muñoz Bondia, el Lloco; 
Antoni Reig Ventura, Rovellet; o Francesc Cabanes Pastor, el Genovés. 
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Els testimonis més importants de la pràctica del nostre esport nacional a Simat de la Valldigna daten 
de la construcció del Trinquet, inaugurat el mes de juny de 1893, gràcies a la iniciativa del senyor Eliseu 
Picot Horta, originari de Carcaixent. En l’actualitat, el Trinquet de Simat és el segon més antic del País 
Valencià del que encara resten dempeus, després del Trinquet Pelayo de València. 

En este recinte esportiu s’han format nombrosos pilotaires locals al llarg del segle XX, molts dels 
quals han destacat com a autèntiques figures de la pilota valenciana. Són els casos del mateix Xiquet de 
Simat (1884-1954), Salvador Mogort Brines, el Coto (1931-1964); i esta extraordinària generació formada 
pels pilotaires Josep Martí Soler, Sagasta (1960); Joan Baptista Company Martí, Baldu (1961); Miquel 
Brines Ferrer, Coeter I (1966); Joan Carles Palomares Soler, Carlos (1967): Lluís Francesc Cucarella Mas, 
Loripi (1968); Jaume Mainar Cabanes, Jaume (1968); Salvador Ripoll Hernandis, Salva (1977); o Francesc 
Lluís Briner Ferrer, Coeter II (1977); tots els quals han assolit importants premis i l’èxit professional en la 
modalitat de raspall. 

Tot i l’impuls donat pel professor del CP Valldigna, Rafael Mogort Donet, perquè es consolidara 
l’Escola Municipal de Pilota de Simat, fundada el 1991, el joc de la pilota experimenta una davallada d’ençà 
el tancament del Trinquet al 1995, de manera que ara mateix a penes es practica entre la població escolar. 
Recentment, però, el joc de pilota valenciana ha assolit cert interés entre el públic femení, de tal manera que 
a l’estiu del 2007 un equip de dones simateres participà en un torneig intercomarcal de raspall. El quadre de 
Simat va quedar-hi subcampió. 

El Grup Municipal d’Esquerra Unida-Arc Iris vol recuperar el joc de la pilota valenciana per al 
poble, per a la qual cosa ha sol·licitat a l’Ajuntament la creació de l’ESCOLA MUNICIPAL DE PILOTA 
VALENCIANA i la construcció d’un trinquet professional perquè se’n faça real i efectiva la pràctica i es 
puga promoure, fomentar i desenvolupar aquest esport entre la població infantil, juvenil i adulta, com a 
simple afició o de manera professional. A tot això, cal afegir la voluntat dels afeccionats i les autoritats locals 
de recuperar el trinquet i declarar-lo bé d’interés cultural (BIC). 

La pilota valenciana no abraça solament aspectes esportius, sinó també lingüístics, socioculturals, 
arquitectònics i etnogràfics, d’ací la necessitat de recuperar aquest joc i procedir-ne al foment. 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
Per tot això, el Grup Municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS proposa les següents resolucions: 
1. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna preste el seu suport i col·laboració, en les condicions i 

terme que adopte el Plenari de la Corporació Local, a l’Associació per al Foment de la Pilota Valenciana en 
la Festa de la Pilota Valenciana, que des de fa onze anys se celebra en vespres de les festes patronals de la 
localitat. 

2. Que conseqüentment amb allò anterior, l’Ajuntament habilite un carrer del casc urbà de Simat per 
la celebració de partides professionals o d’exhibició en determinats dies de l’any, com ara el Dia de la Festa 
de la Pilota Valenciana, el Dia de la Valldigna i la Diada del 9 d’Octubre. 

3. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna retole l’actual Carrer de Sant Roc amb el nou de 
Carrer de la Pilota Valenciana, per ubicar-se en aquesta via pública la casa on va nàixer el llegendari 
pilotaire, i com a homenatge als altres jugadors simaters que s’hi han dedicat professionalment o com a 
afeccionats, així com al públic que ha donat suport a este esport. 

4. Que l’Ajuntament inicie els tràmits necessaris per declarar el trinquet de Simat bé d’interés 
cultural (BIC), amb la finalitat de recuperar el recinte per al poble i donar-li un ús cultural i esportiu. 

5. Que l’Ajuntament de Simat, previ l’acord de la Corporació Local, procedisca a l’erecció d’un 
monument a la pilota valenciana, que l’encarregue a un escultor de reconegut prestigi, i que col·loque l’obra 
en algun parc públic del municipi. 

Simat de la Valldigna, 26 d’abril del 2008. 
 

Una vegada explicada per Víctor Mansanet la moció, s’obri el torn d’intervencions. 
L’alcalde Sebastián Morant no està conforme amb el canvi de nom del Carrer Sant Roc, ja que això 

dóna peu a problemes administratius, de correus, etc. Proposa posar eixe nom a algun altre carrer nou del 
poble. Respecte de declarar el trinquet com a bé d’interés cultural, té dubtes. Per tant, votaran en contra de la 
moció 

El regidor Eladi Mainar, reconeix la llavor d’EU, per l’esport de la pilota. Però vol mostrar el rebuig 
de part d’esta moció ja que considera que no és seriós que es dictamine en comissió favorablement la moció i 
ara s’aporte un punt nou i altres línies. Afegeix que eixe punt el va proposar el seu grup, entre  altres, i que 
no està bé apropiar-se d’una idea que es va dir entre tots, que almenys ho hauria d’haver comentat 
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prèviament. El seu grup tot i estar d’acord en part, tampoc està d’acord en el canvi del nom del carrer, per 
això han decidit abstindre’s. 

El regidor Víctor Mansanet contesta que si algun grup considera que l’altre s’apropia d’alguna cosa, 
ell està disposat a llevar les segles d’EU-Arc Iris. En quant a lo de declarar el trinquet com bé d’interés 
cultural, confirma que fa 4 anys ja es va tractar el tema. Es personaren pilotaris, l’anterior alcalde i ell per  
proposar-li a la propietària del trinquet la decisió. L’ajuntament li va fer una oferta que la propietària no  va 
acceptar. Per tant, creu que la crítica és extemporània, una pataleta, estúpida i fora de lloc.  

El regidor Eladi Mainar, per al·lusions, li  contesta que creu que l’argumentació de Víctor no és 
estúpida, és patètica, ja que  sols s’ha dit que no li pareix seriós que una moció de 3 punts tractada i aprovada 
en comissió, quan passe a ple s’afegisca un quart punt sense haver-se discutit, no ho veu seriós.  

El regidor Juli Ibáñez, considera que el canvi de nom  és operatiu. Li agrada el contingut de la 
moció, per tant, votarà a favor. També vol que servisca la votació com precedent de que no són el que ells 
pensen. 

El regidor Joan Serra està a a favor només dels primers dos punts. Votaran en contra, ja que no està 
d’acord amb el canvi de nom del carrer, ni amb lo de la declaració del Trinquet com a Bé d’Interès Cultural, 
ja que és de propietat privada i s’haurà de fer el que vullga la propietària. En quant a lo de col·locar un 
monument de la pilota valenciana, primer considera que s’hauria de quantificar, no es pot aprovar sense 
tindre un pressupost. 

L’alcalde Sebastian Mahiques recorda una altra vegada que la moció s’ha de votar completa, no per 
punts. 

El regidor Víctor Mansanet es defèn dient que aquest atac el considera meravellós però demagògic,  i 
reconeix què ha pecat d’ingenu en afegir allò del BIC. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació s’obté el següent resultat: 3 vots a 
favor (2 BLOC i 1 EU-Arc Iris), 3 vots en contra (PP ) i 4 abstencions (3 PSPV-PSOE i 1 ERPV). 

Vist l’empat, es repeteix la votació i el Ple de la Corporació per: 3 vots a favor (BLOC i EU Arc 
Iris), 3 vots en contra  (PP) i 4 abstencions (3 PSPV-PSOE i 1 d’ERPV)  ACORDA. no aprovar la moció 
abans transcrita decidint el vot de qualitat en contra de l’Alcalde. 

 
1.9.2 Moció sobre l’aplicació de mesures per l’eliminació de barreres arquitectòniques 
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Unida - Arc Iris. 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ARC IRIS, SOBRE L’APLICACIÓ DE 

MESURES PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNI QUES. 
 
JUSTIFICACIÓ 
Un dels problemes més greus a què estan sotmesos els discapacitats i les discapacitades és fer front 

diàriament a les barreres arquitectòniques que hi ha en la trama urbana dels municipis. 
Les localitats, grans o petites, són un bon exemple de les adversitats i barreres arquitectòniques que 

pateixen els discapacitats. No sols en referència a les voreres o escalons, a la falta de rampes i accessos 
adequats, de serveis higiènics adaptats en qualsevol establiment públic, i l’absoluta carència de transport amb 
accessibilitat per a cadires de rodes i espai suficient per adaptar-les; sinó de l’actitud de menyspreu front a 
qui no pot valdre’s o té grans dificultats per moure’s, al tindre minvada la seua capacitat de mobilitat. 

Qualsevol persona, menut, jove o major, pot ser un discapacitat en potència, bé siga per malaltia o 
per accident. Els accidents de trànsit i els laborals són un clar exemple dels problema de la discapacitació en 
persones joves i de mitjana edat. Per això, qualsevol de nosaltres ens podem veure enfrontats a una 
permanent jungla urbana, plena d’entrebancs, fins i tot impedir-nos fer una vida normal en referència als 
nostres desplaçaments i mobilitat . 

És per eixa raó per la qual hem de conscienciar la societat en què vivim, els nostres representants i 
institucions locals, a fi de vetlar perquè el nostre municipi no siga un camí tortuós que coaccione i pertorbe 
els afers de la vida quotidiana. 

 
Per tot això, proposem al Ple de la Corporació que adopte els següents: ACORDS 
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1. Manifestar el nostre suport  i solidaritat al col·lectiu de discapacitats i discapacitades de Simat de 
la Valldigna i de la comarca de la Safor-Valldigna, així com impulsar l’associacionisme en aquest sector de 
la ciutadania. 

2. Recordar i aplicar les mocions que s’han presentat i s’han aprovat per part d’Arc Iris i altres 
grups en relació amb la superació de barreres arquitectòniques. 

3. Dotar una línia d’ajudes en el pressupost del 2008 per tal d’elaborar un Pla Municipal per a 
l’Eliminació de Barreres Arquitectòniques, en col·laboració amb la Diputació de València i la Generalitat 
Valenciana. 

4. Dotar d’una línia pressupostària en l’exercici del 2008 per tal de fer front a les obres derivades 
dels plans municipals (PGOU, poliesportiu), ja elaborats i aprovats, complementant les ajudes que en aquest 
sentit concedeix la Generalitat Valenciana. 

5. Establir des de l’Ajuntament una campanya de conscienciació municipal, dirigida als conductors 
i les conductores i els veïns i les veïnes del nostre municipi perquè es faça una crida per respectar els passos 
barrats, les places d’aparcament reservades (tant en espais públics com privats), el mal estacionament 
damunt les voreres, l’accessibilitat als edificis i instal·lacions (sobretot públics), etc., amb la finalitat de 
millorar la qualitat de vida dels discapacitats i les discapacitades i eliminar les barreres que impossibiliten la 
mobilitat d’aquest col·lectiu. 

6. Implicar en aquesta campanya els centres escolars públics de Simat (CP Valldigna i Escoleta 
Municipal, així com als dos instituts públics d’Ensenyament Secundaria de Tavernes de la Valldigna). 

7. Redactar un escrit i remetre’l a la Fundació Jaume II de la Generalitat perquè adapte els accessos 
a les dependències del Monestir de la Valldigna a la normativa amb la finalitat d’eliminar barreres que hi 
impedeixen l’accés.  

Simat de la Valldigna, 26 d’abril del 2008. 
Signat: Víctor Mansanet i Boïgues 
El regidor Víctor Mansanet explica la moció, es tracta d’un recordatori d’una moció que ja estava 

aprovada amb anterioritat, demanant explicacions sobre el compliment de la mateixa.  
L’alcalde Sebastián Mahiques reconeix que el seu grup és conscient de la problemàtica per tant, 

votaran a favor 
El regidor Eladi Mainar recorda que en la Comissió informativa, varen proposar que s’incloguera al 

Col·lectiu de minusvàl·lids de Simat i Valldigna, l’Associació de Minusvàl·lids de la Safor. Fa una reflexió 
referent a lo de que la Fundació Jaume II elimine el que li corresponga, li pareix perfecte. Votaran a favor de 
la moció. 

La regidora Agustina Brines diu que el BLOC també està d’acord amb la moció. Han de fer una 
Valldigna accessible. També proposa que si eleven els passos de peatons, faciliten la circulació de les cadires 
de rodes i carros, ja que anivellen les voreres. 

El regidor Joan Serra diu que votarà a favor, encara que proposa que s’incloguen dos punts: Primer, 
que es faça un plànning o estudi de les barreres arquitectòniques, per poder saber quàntes hi han i on estàn. 
Segon. que es faça un Pla d’etapes a suprimir, posant una data d’inici de les obres, i així, saber quantes en 
queden per llevar. 

El regidor Víctor Mansanet diu que pensava que havia inclòs les esmenes del PSOE i ERPV, per 
tant, les arreplega. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per 
unanimitat  dels deu membres assistents ACORDA aprovar la moció abans transcrita amb les esmenes 
assenyalades. 

 
1.9.3 Moció sobre l’ús públic del monument historicoartístic del Monestir de la Valldigna. 
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Unida - Arc Iris. 
 
JUSTIFICACIÓ MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ARC IRIS, SOBRE L’ÚS PÚBLIC DEL 
MONUMENT HISTORICOARTÍSTIC DEL MONESTIR DE LA VALLD IGNA 

 
El Monestir de la Valldigna és un recinte civil de titularitat pública, recuperat per la Generalitat 

Valenciana, que esdevé símbol de la lluita civil per la conservació i ús social del patrimoni històric i cultural 
del País Valencià des del 1970, any en què s’inicià la campanya popular “Salvem l’art a la Valldigna” i es 
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declarà aquest complex historicoartístic bé d’interés cultural. El recinte i els béns materials, històrics, 
artístics i arquitectònics que s’hi conserven estan emparats per la Llei 7/2004, de 19 d’octubre, de la 
Generalitat Valenciana, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. 

Aquest antic Monestir de l’Orde del Císter està regit per la Fundació Jaume II el Just, instituïda per 
Acord del Govern Valencià de 9 de maig del 1999, i entre els seus principals objectius figura la gestió i 
posada en valor de l’esmentat Monestir. Així mateix, el seu caràcter institucional i vertebrador es reflecteix 
en la conformació d’un patronat, presidit pel titular de la Conselleria de Cultura. 

La Generalitat Valenciana ha invertit importants quantitats de diners en la recuperació i restauració 
d’aquest conjunt monumental, quantitats que representen un esforç econòmic sorgit dels impostos de tots els 
valencians i les valencianes. L’article 57 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana erigeix el 
Monestir de la Valldigna com a «temple espiritual, polític, històric i cultural de l’antic Regne de València», i 
afegeix que aquest temple «és, igualment, símbol de la grandesa del poble valencià». Doncs bé, el grup 
municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS pensa que cap edifici pot ser erigit “temple espiritual” d’una 
comunitat laica en un estat aconfessional (article 16 de la Constitució espanyola), de la mateixa manera que 
tampoc creiem en aquest edifici com a “unió sentimental de tots els valencians”, com subratlla el mateix 
Estatut d’Autonomia. 

El distanciament social va ser una constant en les relacions entre el senyor feudal (l’abat) i els seus 
vassalls (els habitants de la Valldigna), la qual cosa provocà un odi de classe que s’accentuà amb el casament 
de Ferran d’Antequera i Isabel de Castella (segle XV), i arribà al punt més àlgid amb la Guerra de Successió, 
en què els religiosos es van posar al costat dels botiflers (la noblesa i burgesia partidària del Borbó). Tampoc 
va tenir el monestir un poder polític determinant ni cap influència cultural decisiva en la València foral, la 
qual cosa fa incomprensible l’expressió estatutària de “símbol de grandesa del poble valencià”. Reconstruir 
una part de la història del nostre poble, com pretenen els redactors del text estatutari (aprovat, recordem, amb 
els vots del Partit Popular i el PSOE), sobre les ruïnes del Monestir de la Valldigna, és un desficaci, una 
falsedat i un engany als ciutadans del País Valencià. 

La «recuperació» de l’ús religiós –«espiritual, en el llenguatge del legislador– del Monestir situat a 
Simat suposa per a nosaltres rememorar els segles de nefasta dominació religiosa, atemptar contra la dignitat 
i la llibertat de pensament de totes aquelles persones que no professen la religió catòlica ni cap altra religió, 
de tots aquells que han lluitat per recuperar aquest «símbol» per convertir-lo en un recinte civil, i a tots 
aquells i aquelles que ens neguem a cedir al xantatge moral de la jerarquia de l’església catòlica, una església 
que mai no ha participat en aquest moviment reivindicatiu i que tampoc mai no ha posat ni un cèntim en la 
restauració del cenobi. ¿Per quina raó el Consell Valencià concedeix a l’església catòlica un nou privilegi 
sobre el que és, per llei, un recinte civil? Per a nosaltres, no només s’ha d’impedir aquest favor envers una 
institució privada i gens democràtica, sinó que sol·licitem que el govern central revise els privilegis 
economicofiscals de la dita institució, derogue la Llei de Lllibertat Religiosa i elabore un reglament normatiu 
perquè s’òbriga un Registre de l’Apostasia. 

El grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS sosté que la vertadera «espiritualitat» que tant 
el PP com el PSOE han conferit, mitjançant l’Estatut d’Autonomia, al Monestir de Simat emana de la 
perversa idea d’explotar-ne la imatge com a reclam publicitari per a un sector de l’economia que solament 
busca el l’especulació immobiliària i el negoci turístic de caràcter privat, cosa que s’ha fet ben palesa amb 
l’intent d’execució d’un PAI al voltant del Monestir i un hotel intramurs, sense haver-se redactat estudis 
d’impacte medioambiental i paisatgístic, ni tampoc de salut pública (com és el vergonyós cas de la línia de 
l’Alta Tensió, que passa a escassos metres del nucli urbà i del Monestir).  

D’acord amb l’esmentat article normatiu, el Consell ha d’incloure en els pressupostos de la 
Generalitat de cada any “els crèdits necessaris per a restaurar, conservar i mantindre” aquest cenobi, cosa que 
ha fet, tot i que no de la manera més adient ni respectuosa amb el conjunt historicoartístic. 

D’altra banda, la Valldigna, junt amb la resta de municipis i comarques del País Valencià, afronta 
avui dia una nova realitat social a causa de les migracions de treballadors i treballadores provinents sobretot 
de països de l’Est europeu, d’Amèrica i el Magrib i l’Àfrica subsahariana, alguns dels quals habiten o 
treballen a la Valldigna i pertanyen a diferents cultures, ètnies i comunitats religioses. 

L’esmentat article 57 de l’Estatut d’Autonomia sosté que “una Llei de les Corts determinarà el destí i 
utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt d’encontre i unió sentimental de 
tots els valencians, i com a centre d’investigació i estudi per a recuperar la història de la Comunitat 
Valenciana”. El grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS no dubta a qualificar de ranci eixe 
precepte, i ens neguem a que el PP i el PSOE ens imposen una “espiritualitat” que no s’avé amb la cultura 
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del nostre poble, i encara menys podem admetre que s’hi practiquen cerimònies religioses, com la que 
programen cada any la Generalitat, per mitjà de la Fundació Jaume II el Just, i la Mancomunitat de 
Municipis de la Valldigna, el dia de la Valldigna. Enguany, s’ha celebrat una missa oficiada pel bisbe de 
València, i l’any passat ho va fer l’arquebisbe, un dels personatge més rancis del fonamentalisme catòlic, 
aliniat amb les posicions més extremades de la dreta antivalencianista, que ha preconitzat la “fi de la 
democràcia” com a conseqüència de les lleis aprovades pel Parlament espanyol sobre el divorci, 
l’avortament, els matrimonis gais o l’educació per la ciutadania. Pensem que aquestes lamentables opinions 
desprestigien la persona que les pronuncia i la institució que representa. Ni Simat ni el seu Monestir poden 
admetre que els capitosts del fanatisme politicoreligiós s’apropien o utilitzen el nostre patrimoni cultural per 
a ús particular i partidista. 

Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS eleva al Ple de la Corporació 
Local les següents: 

PROPOSTES 
1. Sol·licitar al President de la Generalitat Valenciana i  als diputats i diputades de les Corts 

Valencianes la supressió dels següents punts i articles del projecte de Llei del Reial Monestir de Santa Maria 
de la Valldigna, aprovat pel Consell en la reunió de l’1 de febrer del 2008: 

• Supressió de la referència “temple espiritual” del punt b) de l’article 2. 
• Supressió de l’apartat n) de l’article 8, que diu “Proposar a l’òrgan competent l’aprovació dels 

instruments de col·laboració necessaris amb l’Arxidiòcesi de València per a regular l’ús religiós de l’antic 
monestir i el seu temple”. 

• Afegir en l’apartat b) de l’article 8: “Tot això, amb preferència de les regions i països en què va 
tindre la major influència i relació l’antic Regne de València, com van ser Catalunya i les Illes Balears. 

• Afegir un article perquè es reconega l’agermanament de la Fundació Jaume II el Just o el futur Alt 
Patronat del Monestir de Santa Maria de la Valldigna amb l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.  

2. Denunciar l´ús privat del Monestir per a la realització d’actes religiosos amb l’excusa de 
celebracions festeres (Dia de la Valldigna), quan eixos actes poden fer-se en edificis propietat de l’església 
catòlica (parròquies i ermites  de Simat, Benifairó, Barx i Tavernes). En aquest sentit, protestem per la 
programació de la missa oficiada diumenge, 30 de març d’enguany, pel bisbe de València en el temple del 
Monestir, i la que fer-se l’any passat per l’arquebisbe, el cardenal García Gasco (un individu que utilitza la 
seua privilegiada posició per a col·laborar des de la trona amb la maquinària propagandística de la dreta més 
retrògrada, intolerant i antidemocràtica) declaradament antivalencianista i contrari als més elementals 
principis de la igualtat de gènere i la llibertat sexual). 

3. Exigir que cap autoritat civil de l’Ajuntament de Simat participe com a tal en aquest tipus d’actes, 
d’acord amb el Codi Ètic aprovat per aquesta mateixa Corporació, i demanar-ne responsabilitats al president 
de la Mancomunitat, el màxim responsable de la Fundació i els portaveus dels partits polítics que ho han 
consentit (Partit Popular i PSOE). 

4. Sol·licitar a la Fundació Jaume II que limite els usos del recinte del Monestir de la Valldigna a 
actes civils i excloga d’aquests usos qualsevol acte de signe religiós o partidista, d’acord amb la Constitució 
espanyola, ja que el Monestir és un recinte recuperat per la societat civil per a usos civils. 

5. En el cas que la dita Fundació i la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna reiteren en els seus 
programes actes i oficis religiosos, contravenint la normativa en vigor, exigim que es permeten també ritus 
religiosos de l’Església Evangèlica, les comunitats musulmana, ortodoxa i atea; les lògies masòniques; els 
partits polítics i, si cal, fins i tot la Societat de Dames de Companyia de la Safor (en el cas que s’haja 
legalitzat).  

6. Remetre còpia d’aquesta moció al president de la Generalitat Valenciana, el Síndic de Greuges, la 
Consellera de Cultura, el gerent de la Fundació Jaume II, el president de la Mancomunitat de Municipis de la 
Valldigna, l’arquebisbe de València i els alcaldes de la Valldigna. 

Simat de la Valldigna, 26 d’abril del 2008. 
Víctor Mansanet i Boïgues 

El regidor Víctor Mansanet explica la moció.  
El regidor Eladi Mainar diu que podrien haver votat només els punts 1 i 2 si els haguera redactat tal i 

com els ha explicat. Però hi han inexactituds i coses no verídiques, per tant, despres de llegir la moció no la 
poden aprovar. Pensen que els polítics han de ser seriosos, però, de vegades no afrontem la realitat. Estan 
d’acord en que s’hauria de fer un recinte a nivell de País Valencià, no un temple espiritual, tampoc estem a 
favor de que es faça un conveni amb l’arxidiòcesis. Han trobat també algunes errades en quant a la redacció 
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de la moció.  Han de ser seriosos i solucionar els problemes del poble, les mocions no poden contindre 
judicis de valor i encara que estan a favor dels primers dos punts, votarem en contra. 

L’alcalde Sebastián Mahiques demana que facen el favor de no tonar-se a contestar. 
Però Víctor vol explicar que no hi han coses falses, que estàn inspirades, escrites i redactades per un 

mediavalista: Ferran García Oliver. Les fonts són d’un especialista que considera que entén prou del 
Monestir. Es  defensa de les acusacions per errades manifestades pel regidor Eladi Mainar. 

La regidora Agustina Brines diu que el seu grup s’absté ja que s’han de rectificar més coses  i s’en 
poden incloure d’altres que s’han fet en el Monestir, per tant, voldrien complimentar més coses de les que hi 
ha reflexades a la llei. A més, estan pendents d’una conferència a nivell de regidors de la  Valldigna  per 
debatre açò i després si de cas de afegir unes altres coses. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per 6 vots en 
contra (3 PP i 3 PSPV-PSOE), 2 vots a favor (1 EU-Arc Iris i 1 d’ERPV) i 2 abstencions (BLOC), acorda no 
aprovar la moció abans transcrita. 

 
1.9.4 Moció a favor d’un procés constituent per a la recuperació de la República 
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Unida - Arc Iris. 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ARC IRIS, A FAVO R D’UN PROCÉS 

CONSTITUENT PER A LA RECUPERACIÓ DE LA REPÚBLICA 
 
JUSTIFICACIÓ 
Setanta-dos anys després de la proclamació de la II República, s'obri un important procés de 

reivindicació de la qüestió republicana, el qual ha de conduir a la reforma de la Constitució i el final de la 
monarquia borbònica, tot això amb l’horitzó de la III República. 

El 14 d’abril del 1931, la classe obrera, els sectors populars i les classes mitjanes, les gents de la 
cultura, de la ciència i la universitat, els partits polítics progressistes i d'esquerra, van propiciar amb la seua 
victòria en les eleccions municipals un procés constituent democràtic i participatiu que va portar com a 
resultat la proclamació II República. Avui, igual que ahir, la presència de les gents republicanes en els 
ajuntaments i les comunitats autònomes i nacions de l’Estat espanyol, fa possible que l'ideal republicà estiga 
més prop. 

De la mateixa manera, la promesa d'una reforma constitucional no ha de ser el resultat del pacte entre 
les elits polítiques del PSOE i el PP, sinó que ha de possibilitar el pronunciament de la societat civil sobre el 
model d'Estat per mitjà d’un referèndum. Des del nostre ajuntament convidem a altres consistoris, sobretot 
els del País Valencià, a reivindicar aquest referèndum sobre la qüestió republicana. 

Els republicans i les republicanes de tota condició, compromesos amb els ideals de Justícia, Llibertat, 
Igualtat, Solidaritat i Fraternitat, hereus del llegat social, cultural i emancipador de la II República espanyola, 
hem de manifestar el nostre més ferm rebuig al model que l'actual Constitució imposa a la ciutadania, és a 
dir, una monarquia hereva directa de la dictadura del dictador Francisco Franco. Així mateix, no podem 
acceptar que es furte a la ciutadania la possibilitat d’elegir lliurement la forma d'estat. 

Els diners públics que rep la Casa Reial espanyola supera els 20 milions d’euros. La partida de diners 
públics per als Borbons més coneguda és la que figura en els Pressupostos de l’Estat. A la denominada Casa 
Reial se li han assignat enguany 8,66 milions d’euros (enguany ha crescut un 4,5%). Aquesta quantitat 
s’entrega al monarca, segons la Constitució, “per al sosteniment de la seua família i Casa”, i ell “ho 
distribueix lliurement” (sense cap informació sobre el desglossament). És una incògnita el sou de la resta de 
la família Borbó.  

La Casa Reial rep alhora quantitats d’altres capítols pressupostaris, com la que destina el Ministeri 
d’Administracions Públiques. Enguany suma 5,98 milions (un 2,81% més). Amb eixos diners es paguen els 
sous de bona part dels 137 funcionaris adscrits a la Secretaria General de la Casa Reial, de la qual depenen el 
Príncep, el servei de seguretat, la secció de protocol i els serveis de premsa i administració. El desglossament 
tampoc és públic. D’altra banda, el que sí que se sap amb certesa és que els Borbons no paguen el 
manteniment dels palaus (llum i aigua inclosos), que abona Patrimoni; i els viatges a l’estranger (a càrrec del 
Ministeri d’Afers Exteriors). Al capdavall, el pressupost de la Casa Reial apuja a vora 25 milions d’euros 
anuals (4.160 milions de pessetes): 347 milions al mes i 11 milions i mig per dia. 
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L'actual monarquia parlamentària no recull els ideals que defensem. Ben al contrari, al llarg dels 
darrers anys, per mitjà de l'exercici de polítiques neoliberals, vivim en una societat instal·lada en la 
precarietat laboral, educativa i econòmica dels treballadors i les treballadores. El neoliberalisme és la negació 
de la democràcia i atempta contra tots i cada un els mateixos principis republicans. Per això, reclamem 
compromisos amb la solidaritat social i la democràcia participativa com a eixos i senyals de la nostra 
identitat republicana. 

Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS de l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna proposa al Plenari de la Corporació Local la següent: 

DECLARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT CAP A UN PROCÉS CONSTITUENT PER LA 
III REPÚBLICA 

Ciutadans i ciutadanes: 
El règim republicà seria el millor marc per a la defensa dels drets i llibertats democràtiques, un 

instrument imprescindible per a assegurar l'autogovern dels diversos pobles i nacions que componen eixe 
Estat, i un mitjà per a superar els límits que l'economia capitalista imposa al desenvolupament efectiu dels 
drets socials. Els nostre Ajuntament caracteritza les esmentades reivindicacions en les claus següents: 
− Per les llibertats i la democràcia participativa. 
− Treball i salari digne, estable i amb drets. 
− Per una altra política econòmica, contra l'especulació i la corrupció, vivenda assequible per a tots i 
totes. 
− Per uns serveis públics de qualitat, per uns serveis sanitaris públics i de qualitat, i per una educació 
pública, laica, igualitària i eficient.  
− Per l'internacionalisme solidari, contra la guerra i per la pau. 
− Igualtat per a tots i totes. 
− Reconeixement del dret d’autodeterminació i la possibilitat de federació de nacionalitats històriques 
d’una mateixa llengua i cultura. 
− Llei electoral justa i democràtica. 
− Cap a la III República. 

L’Ajuntament de Simat fa un crida al conjunt dels homes i dones d'esquerres, republicans, 
socialistes, comunistes, llibertaris, pacifistes, feministes, alternatius, ecologistes, demòcrates i sobiranistes, a 
defendre la memòria i els valors de la república dels treballadors i treballadores, de la pau, a denunciar i 
combatre amb força les diverses accions que pretenen denigrar la realitat del que va ser la II República 
espanyola. Per això, propiciem una estratègia unitària per a obrir un procés constituent. Cridem a iniciar i 
desenvolupar aquest moviment cívic i polític de caràcter convergent i unitari en tots els nivells organitzatius, 
com a llavor per a la consecució de la III República, sobre els pilars següents: 

1r.- En primer lloc, haurà de vertebrar-se a partir del reconeixement dels drets humans: civils, 
polítics, socials i mediambientals amb la finalitat d’avançar cap a una societat de plena ocupació, amb 
reducció de la jornada laboral i repartiment del temps de treball, amb desenvolupament sostenible, amb 
protecció social plena i fiscalitat progressiva. 

2n.- Plantegem, en el marc del model d'estat republicà, la democràcia radical i participativa. Es tracta 
de portar la democràcia a àmbits avui vedats, com l'economia o la cultura, així com aprofundir en la 
democràcia política. 

3r. Volem rescatar l'immens valor històric, ètic i polític de l'article sisé de la Constitució 
Republicana de 1931 per a defendre una política de pau: “Espanya renuncia a la guerra com a instrument de 
política nacional”. La proposta republicana s'uneix al profund clamor en contra de l'agressió bèl·lica al poble 
iraquià i contra altres pobles del món. Aquest posicionament implica denunciar, una vegada més, la 
pertinença de l'Estat espanyol a l'OTAN o els acords bilaterals amb Estats Units per a la utilització 
“conjunta” de les bases militars al nostre territori. 

4t. Apostem per un model d'estat inspirat en els valors de l'humanisme laic, que s'assenta en el 
principi de la llibertat absoluta de consciència. Cal derogar l'inadmissible Concordat subscrit amb el Vaticà 
fa tres dècades i alliberar l'escola pública de l'adoctrinament de la religió catòlica. 

5é. Assumim el valor de l'austeritat, entés com la racionalitat i la sintonia entre les necessitats socials 
i les aportacions pressupostàries i d'infraestructures necessàries, i no precisament com ho conceben les 
polítiques neoliberals que contribuïxen a la liquidació dels drets socials conquistats després de dos segles de 
lluita del moviment obrer. 
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6é.- La situació política prova la necessitat de construir un Estat federal republicà i solidari que 
supere la denominada “Espanya de les autonomies”. Els territoris federats, per a la construcció del nou Estat, 
acceptaran com a patrimoni comú de tothom els eixos que desenvolupen la proposta republicana. El 
desenvolupament legislatiu correspondrà a les Corts Generals de la República i el desenvolupament executiu 
al Govern Federal. L'Estat tindrà tres administracions: la general, la de cada federació i la municipal. 
Avançarem cap a la comarcalització de cada federació. En l'atribució i execució de les competències es 
tindrà en consideració el principi de subsidiarietat. 

7é.- Pretenem construir la Tercera República en el marc d'una Europa federal a partir de l'impuls 
d'un autèntic procés constituent europeu. 

En nom del nostre ajuntament i d’aquells que vullguen sumar-s’hi, cridem a la ciutadania a la 
realització d'activitats i actes de manera unitària, on les distintes entitats de l'esquerra queden patents, com a 
reflex d'eixa esquerra plural i anticapitalista que porta el germen del canvi. 

Fem també eixa crida als alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del País Valencià perquè aviat 
puguem constituir-nos en Comissió Promotora de la III República, avalats pels plenaris dels nostres 
ajuntaments, per a impulsar un procés constituent cap a la República, utilitzant tots els mecanismes 
democràtics i pacífics que preveu la Constitució espanyola en els articles del 166 al 169, i en l'Estatut 
d'Autonomia del País Valencià.  

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna farà arribar la present iniciativa als ajuntament del País 
Valencià, a les presidències del Congrés dels Diputats i del Senat, als presidents de les comunitats autònomes 
de l’Estat, Catalunya i Euskadi, així com als seus respectius parlaments; a la Unió Europea i a la comunitat 
internacional perquè en prenguen coneixement de la proposta, la qual volem que transcórrega per les vies 
democràtiques, i perquè se’n facen ressò les institucions constitucionalment competents. 

Els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores que signem aquesta proposta declarem esgotat el model 
d'Estat actual, i cridem a la ciutadania a demandar la reforma de la Constitució, i la convocatòria d'un 
referèndum, on siguen els ciutadans i les ciutadanes els que decidisquen amb la seua voluntat democràtica la 
forma d'Estat que prefereixen. Aquesta proposta està oberta a la incorporació d’altres ajuntaments, càrrecs 
públics, col·lectius socials i a la ciutadania de l’Estat espanyol. 

Simat de la Valldigna, 30 de març de 2007. 
 Víctor Mansanet i Boïgues 

 
El regidor Víctor Mansanet explica la moció i explica que es una proposta que també s’ha presentat 

en altres comunitats com l’Andalusa, el Pais Vasc, lo important es la declaració per iniciar el procés 
constituent de la tercera república, es un declaració d’intencions. Considera que amb l’actual norma legal es 
impossible avançar mes en la autodeterminació, volen saber les despeses de la Casa Reial que enguany esta 
al voltant de 25 milions d’euros. 

El regidor Joan Serra diu que encara que en un principi estaven dubtosos, com que la moció 
contempla el dret d’autodeterminació i té bases progressistes, finalment votaran a favor. Vol també que 
encara que este any no s’haja commemorat la República, a partir de l’any que ve sí que es commemore, ja 
que  ja hi ha una moció aprovada. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per 6 vots en 
contra (3 PP i 3 PSPV-PSOE) 3 vots a favor (1 EU-Arc Iris, 1 BLOC i 1 ERPV), i 1 abstenció del BLOC, 
ACORDA no aprovar la moció abans transcrita. 

 
2n. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
2.2 Aprovació iniciació de l’expedient de contractació del servei de «Bar del Poliesportiu 

Municipal» i plec de clàusules administratives particulars. 
L’Alcalde explica que en la Comissió Informativa que es va celebra el passa dilluns es va incloure el 

punt de aprovació iniciació de l’expedient de contractació del servei de “ Bar del Poliesportiu Municipal” i 
plec de clàusules administratives particulars. En la convocatòria del plenari per error no es va incloure en el 
punt d’assumptes inclosos en l’ordre del dia, per la qual cosa, proposa la inclusió del mateix en el plenari 
donat que va estar dictaminat favorablement en la comissió prèvia. 

Seguidament es vota la urgència de incloure el  punt en el plenari, votada la urgencia s’aprova per 
unanimitat dels deu membres assistents. 

Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 
«Vist l'expedient tramitat per la contractació mitjançant procediment obert de la concessió del servei 

del «Bar del Poliesportiu». 
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Vist l’informe de Secretaria sobre la normativa aplicable 
Resultant que per la contractació del servei es necessari com a pas previ l'aprovació de l'expedient de 

contractació, el plec de condicions, i la publicació en el Tauler d’Edictes per a que qualsevol persona 
interessada presente l’oferta adients. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
Esta alcaldia proposa 
Primer. L'aprovació de l'expedient de contractació i el plec de condicions per la contractació per 

procediment obert de la concessió del servei del “ Bar del Poliesportiu”. 
Segon.- Exposar al públic el plec de clàusules econòmic administratives simultàniament a la 

convocatòria de la licitació pública per vint i un dies, si bé el termini de presentació de proposicions es 
suspendrà en el cas de que es formulen reclamacions contra el plec i fins a la seua resolució.» 

Iniciat el torn d’intervencions el regidor Joan Serra manifesta que donat que mentre acaben els 
terminis del procés de contractació s’allargaran els tramits fins juliol i suposaria tindre un període sense 
atenció al públic en el bar del poliesportiu proposa que s’incloga que la persona que entre en el bar començe 
a partir de mes de setembre. 

El alcalde explica que no esta conforme amb eixa proposta per que este tema ja es va demorar des 
del passat mes de desembre i en la comissió informativa ja es va acordar que es faria de esta forma. A mes 
que ell creu que es necessari regular de una vegada el servei que esta prestant-se en el bar del poliesportiu i 
que no es pot demorar mes. 

La regidora Agustina Brines explica que el que es preten es que el poble no es quede sense servici i 
planteja la possibilitat de ficar una data en el plec de condicions per a que les persones que resulten 
adjudicatàries del servici del bar comencen a prestar-lo. 

Finalment tots el grups politics accepten que s’incloga un paràgraf que exigisca que el Bar del 
Poliesportiu deurà estar en funcionament el 10 de juny com data màxima. 

Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporacio per unanimitat dels 
deu membres assistents ACORDA: 

Primer. L'aprovació de l'expedient de contractació i el plec de condicions per la contractació per 
procediment obert de la concessió del servei del “ Bar del Poliesportiu”. 

Segon. Exposar al públic el plec de clàusules econòmic administratives simultàniament a la 
convocatòria de la licitació pública per vint i un dies, si bé el termini de presentació de proposicions es 
suspendrà en el cas de que es formulen reclamacions contra el plec i fins a la seua resolució. 

 
 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte 
 Constitueix l'objecte del present contracte la prestació del «Servei de bar del poliesportiu municipal», 
d'acord amb les condicions establides en les següents clàusules, per mitjà de concurs. 

CLÀUSULA SEGONA. Tramitació, Procediment i Sistema de Selecció 
La tramitació de l'expedient de contractació serà ordinària i els terminis es computaran en dies 

naturals (article 76 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques). Si l'últim dia 
fora dissabte o festiu, es prolongarà el termini al següent dia hàbil (article 48 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre). 

El procediment serà obert (article 73.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques). 

El sistema de selecció serà  el concurs, l’adjudicació del contracte no s’efectuarà necessàriament a 
favor del licitador autor de la proposta mes avantatjosa econòmicament, i es tindrà també en compte la seua 
solvència, la seua experiència en la prestació d’esta classe de serveis, la seua proposta d’organització del 
servei, material i personal ofert i a qualsevol altres circumstancies que aporten en la proposta. 

CLÀUSULA TERCERA. Tipus de Licitació 
El tipus de licitació s’hi fixa en 600,00€ anuals. 
El tipus podrà ser millorat a l'alça. 
Durant els període de duració del contracte, la renda només podrà ser actualitzada per l'arrendador o 

l'arrendatari en la data en què es complisca cada any de vigència del contracte, aplicant a la renda 
corresponent a l'anualitat anterior la variació percentual experimentada per l'Índex General Nacional del 
Sistema d'Índexs de Preus de Consum (IPC) de l’any anterior. 
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CLÀUSULA QUARTA. Duració del Contracte 
El contracte de concessió te una duració d’un any, a comptar des de la data de la seua firma, podent 

ser prorrogat per períodes anuals sencers, admetent-se un màxim de 3 prorrogues. En tot cas el contracte, 
incloses les prorrogues, tindrà una duració màxima de 4 anys, finalitzant aquest es procedirà, 
indefectiblement, a una nova contractació. 

S’establirà un període de prova de tres mesos, dins del qual , qualsevol de les dues parts podrà 
establir el cessament dels servei per causes justificades sense dret a  indemnització per l’altra part. 

El contracte s'entendrà tàcitament prorrogat pel període d'un any natural en el cas que cap d'ambdós 
parts, denuncie la pròrroga automàtica del mateix, amb una antelació mínima a la finalització del període en 
vigor d'un mes.  

No obstant això, el contractista podrà, per mitjà d'un preavís realitzat per escrit amb una antelació 
mínima de tres mesos, cessar en la prestació del servei en el moment que el desitge. 

A la terminació s'efectuarà entrega del material i instal·lacions llocs a disposició de l'adjudicatari, 
degudament i condicions de neteja i ús, per mitjà d'inventari que subscriuran ambdós parts. 

CLÀUSULA QUINTA. Licitadors 
Podran concórrer al concurs totes aquelles persones físiques que gaudisquen de capacitat jurídica i 

d'obrar d'acord amb les Normes de Dret civil comú. 
A l'efecte de causes d'incapacitat i incompatibilitat per a contractar amb este Ajuntament, s'aplicarà 

el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el seu Reglament de 
desplegament. 

CLÀUSULA SEXTA. Garanties i Formalització del contracte  
6.1. Els proponents queden rellevats de l'obligació de dipositar fiança provisional per a optar al 

contracte de referència. Serà precisa la prestació de garantia definitiva per import del 8% de l’import 
d’adjudicació. A més, l'Ajuntament podrà actuar contra els pagaments que haguera d'efectuar al contractista 
en el cas de tindre que imposar-li algun tipus de sanció. 

6.2. Aprovada l'adjudicació del servei, la mateixa es notificarà a tots els interessats, havent de 
procedir-se a la formalització del contracte amb la persona que haja resultat adjudicatària, en el termini de 15 
dies, des de la notificació. La formalització del contracte  es realitzarà en document administratiu. 

CLÀUSULA SÈPTIMA. Despeses del contratista 
7.1.L'adjudicatari queda obligat al pagament dels anuncis, si es el cas, i Impostos que procedisquen. 
7.2. Les despeses derivats del subministrament d'aigua, gas, electricitat i de telèfon, que la prestació 

del servei consumisca, seran de compte de l'arrendatari. No obstant això, l'Ajuntament realitzarà les 
instal·lacions i connexions adequades amb els respectius comptadors individualitzats. 

7.3. El concessionari haurà d'abonar el cànon d’adjudicació corresponent dins dels primers dos 
mesos de l’inici del contracte. I a les diferents renovacions anuals als dos primers mesos de cada any. 

CLÀUSULA OCTAVA. Obligacions i drets del contratista. 
8.1.- El contractista tindrà les següents obligacions: 
a) Guardar l'orde del recinte. 
b) Mantindre la neteja de les instal·lacions, cuidant en especial de les condicions higièniques de les 

neteges. 
c) Reparar i/o reposar els xicotets desperfectes que puguen produir-se, comunicant aquells altres en 

què siga precisa la intervenció de tècnic o professional qualificat. 
d) Conservar el material, edifici i instal·lacions entregades, responsabilitzant-se de la seua custòdia 

per mitjà d'un inventari que s'efectuarà al començament i al terme de la vigència del contracte, donant 
compte dels deterioraments produïts, amb especificació de si han sigut estos derivats o no del seu natural ús. 
Tot això serà posat a disposició de l'Ajuntament al finalitzar el contracte, podent este acordar i executar per si 
el llançament. 

e) Prestar el serveii en correctes condicions admetent al gaudi del mateix a tota persona. 
En el bar no es permetrà la instal·lació de màquines d'atzar amb premi en metàl·lic, però sí les de joc 

purament recreatives.  
f) Evitar i impedir la utilització de les instal·lacions municipals, l'ús de la qual se li cedeix per a 

activitats o actes distints dels propis de la prestació del servei. 
g) Procurar-se els mitjans materials adequats i precisos per al compliment de les funcions 

encomanades. 
h) Donar compliment davall la seua exclusiva responsabilitat, a les normes vigents en matèria fiscal 
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o laboral, inclosos els aspectes de previsió i seguretat social per a si o els seus empleats. 
Així mateix haurà de donar compliment a la normativa pròpia de l'activitat que desenvolupe i a la 

resta de legislació que puga resultar aplicable. 
Les obligacions que ací s'han enumerat no tenen caràcter limitador, per la qual cosa hauran 

d'entendre's incloses totes les tasques que contribuïsquen a fer possible el gaudi de les instal·lacions del 
servei. 
 EL CONCESSIONARI ASSUMIRA L’OBLIGACIÓ DE POSAR EN FUNCIONAMENT 
DEL SERVEI DE BAR DE POLIESPORTIU ABANS DEL 10 DE JUNY DE 2008. 

8.2. El concessionari complirà un horari  mínim que serà el següent: 
a) Tots els dissabtes i diumenges de l’any, els períodes del vacances escolars de Pasqua i Nadal i des 

del 15 de juny al 15 de setembre , tos dos inclosos.  
b) La resta de l’any. 
Tots els dies des de les 15 h fins les 20 hores 
En qualsevol cas podrà tancar un dia  a la setmana de dilluns a dijous, el dia de Nadal i Cap d’any. 
8.3 Drets dels Contractista: El contractista tindrà dret a accedir i gaudir de les instal·lacions pròpies 

del servei de bar del poliesportiu municipal i podrà requerir de la Corporació contractant que pose a la seua 
disposició quant puga ser-li imprescindible per a la prestació dels serveis que se li exigeixen. 

El contractista podrà introduir en les instal·lacions que se li cedeixen, les millores que considere 
oportunes, obtenint, prèviament, la conformitat de l'Ajuntament, i assumint a les seues expenses el cost de les 
mateixes. En el cas que dites millores siguen inseparables de les instal·lacions, el contractista no tindrà dret a 
retirar-les, ni tampoc a exigir indemnització per les mateixes. En el cas que siguen separables el contractista 
podrà optar a la finalització de la vigència del contracte, per retirar-les o mantindre, sense que per això tinga 
dret a indemnització per les mateixes. 

CLÀUSULA NOVENA. Obligacions de l’ajuntament. 
El contractista haurà de realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que 

siguen necessàries per a conservar l'immoble en les condicions d'habitabilitat per a servir a l'ús convingut, 
excepte quan el deteriorament de la reparació del qual es tracte siga imputable a l'arrendatari segons el que 
disposen els articles 1563 i 1564 del Codi Civil. 

CLÀUSULA DESENA. Proposicions 
Les proposicions per a prendre part en la subhasta es presentaran en dos sobres tancats, fent constar 

en cada un d'ells el seu respectiu contingut. La denominació dels sobres és la següent: 
— Sobre «A»: Documentació administrativa. 
— Sobre «B»: Proposta econòmica. 
Dins de cada sobre i amb una relació prèvia dels documents que s'aporten, hauran d'introduir-se els 

següents: 
 

 SOBRE «A» 
 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

a) Documents que acrediten la personalitat jurídica del licitador i la representació del firmant 
de la proposició. 

Document nacional d'identitat o, si és el cas, el document que actue en representació seua [article 
79.2.a) del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i article 21 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d'octubre] del firmant de la proposició i Escriptura d'atorgament en favor seu de poder 
suficient per a presentar l'oferta. 
 b) Documents que acrediten, si és el cas, la representació. 

Document que acredite la representació, legalitzat si és el cas i validat pel Secretari de l'Ajuntament 
[article 79.2.a) del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i article 21 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre]. 

c) Declaració responsable de no trobar-se sotmès el licitador en cap de les causes que 
prohibixen contractar amb l'Administració, previstes en l'article 20 del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en quant se li apliquen, atenent a l'objecte del contracte. 
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 SOBRE «B» 
 PROPOSICIÓ 
 

a) Proposició econòmica. 
Es presentarà conforme el model següent: 
«PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN LA SUBHASTA PER A L'ADJUDICACIÓ DEL 

SERVICI DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. 
D. ______________________________________, amb domicili a efecte de notificacions en 

________________, c/ _____________________, núm. _____, amb DNI núm. _____________, en 
representació pròpia ( o en representació de  ______________________, assabentat de la convocatòria de 
subhasta per a l’adjudicació del bar del poliesportiu, de propietat de l'Ajuntament, manifesta que coneix i 
accepta el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la subhasta i ofereix pel citat servici la 
quantitat de    ___________€. ( en xifres)/anuals. 

 
Que en lletra es: .................................................................................................€. 
 
  En cas de discrepància s’entendria que la quantitat vàlida es la que esta en lletra.  
 
    
 
                Simat de la Valldigna, .............................. de 2008». 
 
CLÀUSULA ONZENA. Presentació de Proposicions 
Les proposicions es presentaran en el registre d’entrada de l'Ajuntament, fins el 19 de maig de 2008. 
CLÀUSULA DOTZENA. Mesa de Contractació i Obertura de Proposicions 
La Mesa de Contractació estarà integrada de la manera següent: 
President: 
— L'Alcalde-President o membre de la Corporació en qui delegue. 
Vocals: 
— Secretari -interventor de la Corporació o funcionari que li substituïsca o en qui delegue. 
— Un representant de cada grup polític. 
Secretari de la Mesa:  
— Un funcionari de la Corporació actuarà com a Secretari. 
La Mesa de Contractació es constituirà en el dia i hora que s’assenyale pel seu President, i 

qualificarà els documents presentats dins del termini i la forma escaient, ordenant el President l'obertura dels 
sobres A i B, certificant el Secretari la relació de documents que figuren en cada un d'ells. La Mesa podrà 
concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregisca els defectes 
o omissions esmenables observats en la documentació presentada. 

La Mesa de Contractació es reunirà en el Saló de Reunions d'este Ajuntament per a realitzar l'acte 
públic d'obertura de les proposicions admeses a l’hora fixada per l’alcaldia dins els deu dies hàbils següent a 
aquell en què acabe el termini assenyalat per a la presentació de proposicions. En el cas que s'haguera 
presentat alguna proposició per correu o per algun altre dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, i no haguera arribat a l'Ajuntament en el dia hàbil següent de la conclusió del 
termini per a presentar ofertes, l'acte públic d'obertura de les proposicions admeses es realitzarà el dia i hora 
que assenyale el Sr. Alcalde-President, i serà comunicat prèviament als licitadors. 

Conclòs l'acte públic d'obertura de proposicions, que es desenvoluparà conforme a l'article 83 del 
Reial Decret 1098/2001, la Taula sol·licitarà, si és el cas, els informes tècnics que considere pertinents en 
relació amb l'objecte del contracte. Emesos estos, la Taula efectuarà la valoració de les ofertes admeses, 
formularà la proposta d'adjudicació, que inclourà en tot cas la ponderació dels criteris indicats en este Plec, i 
elevarà les ofertes, la seua proposta i les Actes de les sessions que haja celebrat a l'òrgan de contractació. 

CLÀUSULA TRETZENA. Adjudicació Definitiva 
Declarada vàlida la forma d'adjudicació del contracte, el Ple realitzarà l'adjudicació definitiva dins 

del termini de trenta dies hàbils. 
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CLÀUSULA CATORZENA. Drets i Obligacions del Contractista 
Els drets i obligacions del concessionari són els que naixen d'este Plec, que tindrà caràcter 

contractual, i del contracte firmat entre les parts, així com els derivats de la Legislació aplicable. 
CLÀUSULA QUINZENA. Caràcter del Contracte 
El contracte tindrà caràcter administratiu,  i es regira pel Text Refós de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, i el seu Reglament de desplegament, i pel present Plec. 
CLÀUSULA SETZENA. Direcció i inspecció del servei. Sancions 
  L'adjudicatari prestarà el servei amb estricta subjecció al contracte i clàusules contingudes en este 
plec, així com a les instruccions que, en interpretació d'estos dos, se li donen per l'Alcalde o el Regidor 
Delegat d’Esports. Dites instruccions no podran referir-se a la potestat de l'adjudicatari del servei 
d'organitzar el servei segons el seu parèixer i criteri. 
  La infracció de les normes contingudes en les presents clàusules o les deficiències que s'observen en 
la prestació del servei podran ser objecte de sanció econòmica, donant lloc, a més, en cas de reincidència, a 
la resolució del contracte que s'acordarà per l'Ajuntament prèvia audiència del contractista i sense dret a 
indemnització. 
Les infraccions comeses per l'adjudicatari, es qualificaran com a faltes, que podran ser lleus, greus i molt 
greus, i seran sancionades d'acord amb el que disposa este plec de Condicions:  

1) Es consideraran faltes LLEUS:  
a) La imperfecció no reiterada en la prestació del servei durant el transcurs d'un mes. 
b) La no - prestació del servei dins de l'horari assenyalat per més de tres vegades en un mes o trenta-sis en un 
any. 
c) La desconsideració amb els clients, mal tracte o falta d'higiene i de convivència social. 
  2) Es consideraran faltes GREUS: 
a) La comissió reiterada de faltes lleus. 
b) La interrupció no autoritzada en la prestació del servei per un dia. 
c) La desconsideració amb els clients, mal tracte o falta d'higiene i de convivència social sí, comunicats a 
l'arrendatari, no anaren corregits i es repetiren en la mateixa setmana. 
d) El no complir l'horari del servei que a l'efecte li siga assenyalat pel Ple de l'Ajuntament, d'acord amb la 
pràctica corrent per a este tipus d'activitat. 
e) Qualsevol altra infracció del Plec de Condicions. 

   3)  Es consideraran faltes MOLT GREUS: 
a) La comissió reiterada de faltes greus. 
b) L'alteració de la convivència pacifica dins del local que siga imputable a l'arrendatari. 
c) El desperfecte ocasionat en mobiliari i utensilis del Bar de forma tal que no corresponga amb el normal ús 
dels mateixos. 
d) La no reposició de la Fiança dipositada, quan fóra aplicada a la satisfacció de les responsabilitats 
garantides inclòs per al pagament de sancions que s'imposen a l'arrendatari. 
e) Qualssevol altres que l'Ajuntament Ple o si és procedent l'Alcaldia estime, pel seu singular qualificació, 
que meresquen ser incloses en este apartat. 
 
Article 36º-   Les faltes comeses per l'arrendatari se sancionaran de la següent forma: 

  a)  Les faltes lleus per l'Alcaldia, amb multa de 6 e a 30 €. 
b)  Les faltes greus per l'Ajuntament Ple o si és procedent l'Alcaldia, amb multes de 30 € a 150 €.. 

  c)  Les faltes molt greus, igualment per l'Ajuntament Ple o si és procedent l'Alcaldia, des de amb la 
pèrdua de la fiança i obligació de constituir una altra nova, fins amb la rescissió del contracte, amb pèrdua de 
fiança, i indemnització, en tot cas, dels danys i perjudicis que puguen irrogar-se a l'Ajuntament. 
Una vegada  ferma la sanció, el seu import li serà descomptada a l'arrendatari de la fiança dipositada i 
quedarà este amb l'obligació de reposar la mateixa en igual quantia. 
La imposició de sancions per l'Ajuntament de qualsevol tipus punible s'ajustarà al següent tràmit: 
L'expedient podrà iniciar-se d'ofici o a instància de part, donant-se coneixement d'això al concessionari, el 
que haurà de contestar al fet que se li imputen en el termini màxim de 15 dies, transcorregut el qual l'òrgan 
municipal competent adoptarà resolució fundada, que serà notificada al concessionari per al seu compliment 
dins del termini que la resolució assenyale. La interposició de recurs contra qualsevol tipus de sanció no 
suspendrà la seua immediata executivitat, llevat que a petició del recurrent i per a salvar situacions de difícil 
o impossible reparació, pot acordar l'òrgan competent una altra cosa. 
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CLÀUSULA DIVUITENA. Recursos Administratius i Juris diccionals 
Els acords corresponents de l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 

immediatament executius. Contra els mateixos pot interposar-se recurs potestatiu de reposició, de 
conformitat amb la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, en el termini d'un mes davant del mateix òrgan que ho va dictar, o recurs contenciós administratiu, 
d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de la dita Jurisdicció, davant del Jutjat contenciós 
administratiu que li correspons a este ajuntament en el termini de dos mesos comptats a partir de la 
notificació de l'Acord (articles 109 i 118 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa). 
  En tot el no disposat en este plec de condicions, resultarà aplicable la normativa vigent en matèria de 
contractació de les administracions públiques, i resta de normativa aplicable.  

 
2.3 Moció sobre dinamització del turisme 
Es proposa pel portaveu del grup d’ERPV la inclusió de la moció  sobre dinamització del Turisme, 

una vegada eliminats els punts 1 i 2 de la moció inicial, per la qual cosa i deguda a la urgència de la mateixa, 
es proposa incloure el següent punt “Dinamització del Turisme”. 

Votada la urgència pel Ple de la Corporació, per 7 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC, 1 EU-Arc Iris, 1 
ERPV) i 3 abstencions (PP), s’aprova incloure aquest punt en el plenari. 

 
MOCIÓ SOBRE DINAMITZACIO DEL TURISME 

 
Joan Serra Folguera, portaveu del Grup ERPV, proposa al Ple de la Corporació per a la seua 

aprovació, si escau, la següent  
MOCIÓ:  
La Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya tenen previst atorgar en breu nous plans 

d’excel·lència i dinamització turística entre els municipis d’Alacant, València i Castelló que ho sol·liciten. 
Els plans d’excel·lència i dinamització turística, finançats a parts iguals pel Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme, la Conselleria de Turisme i el municipi beneficiari, comporten una gran inversió directa, 
un gran impuls per a l’economia local, i un estímul per a la inversió privada. 

Simat, com a municipi menut amb un important patrimoni històric-artístic i gran riquesa natural, 
reuneix les condicions per a accedir a un Pla de Dinamització Turística, que és el programa dirigit a 
destinacions turístiques que es troben encara en fase de desenvolupament, i l’objectiu del qual és accelerar el 
creixement i alhora assegurar la sostenibilitat del municipi beneficiari. 

L’oferta d’allotjament turístic a Simat és hui pràcticament nul·la, el que no es correspon amb el seu 
patrimoni històric, arquitectònic i natural. Això impedeix, d’altra banda, que la despesa turística repercutisca 
sobre el municipi. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
1- Encarregar als serveis tècnics la redacció del concurs, la seua difusió, i la fixació dels terminis i 

l’import econònic. 
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per: 7 vots a 

favor ·(3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-Arc Iris) i 3 abstencions (PP) ACORDA  aprovar la moció abans 
transcrita 

 
2.4 Rally al Port de Barx 
El regidor Víctor Mansanet presenta una moció queixant-se de l’organització del Rally que es va 

celebrar al Port de Barx, ja que no estava senyalitzada i es va poder posar en perill la vida tant dels ciclistes 
com dels usuaris del port, per tant, vol saber si l’Ajuntament tenia coneixement de la cursa i si és el cas, 
poder demanar als organitzadors les responsabilitats. 

L’alcalde Sebastián Mahiques explica que l’Ajuntament va  rebre una comunicació de que el dia 26 
d’abril pel matí, passaria el IV Rally Ciutat de Gandia. 

L’ajuntament va demanar un informe d’esta situació al Cap del cos de la Policia Local, que informa 
que van rebre un fax en el que li comunicaven que la Prefactura Provincial de Trànsit havia autoritzat la 
cursa i que la Policia Local només actúa quan la cursa transcorre pel casc urbà, però, éste no era el cas. 

També es va parlar amb l’organització que ens va indicar que no va ser precís tallar el trànsit, ja que 
es tractava de vehicles antics, circulaven a poca velocitat i en caravana. 
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Una vegada informats per l’Alcalde, el regidor Víctor Mansanet, decideix retirar la moció. 
3 TORN D’INTERVENCIONS  
El regidor Juli Ibáñez vol que els facen arribar un informe dels camins asfaltats des de l’estiu passat i 

dels propietaris d’eixes  parcel·les, així com dels criteris seguits per a dur-los a terme. 
El regidor Eladi Mainar, diu que també els agradaria que s’especifiqués en l’informe si els camins 

asfaltats eren públics o privats. 
L’alcalde Sebastián Mahiques contesta que demanarà l’informe als tècnics de l’Ajuntament 
El regidor Joan Serra, vol que li aclarisquen la situació del peó que ha passat al tema de l’aigua. 
El regidor Eladi Mainar, vol queixar-se del nou horari d’atenció al públic dels funcionaris de 

l’Ajuntament, ja que atendre de 10.30 a 14 hores el considera insuficient, ell creu que seria millor atendre a 
partir de les  9 del matí. També es va queixar d’algunes feines que fan els agents de la Policia Local i que no 
els pertoquen, pel que deixen de fer les seues coses. També vol que li expliquen com s’ha gestionat la 
renúncia del que ocupava la quarta posició en la borsa de treball de peons. 

L’alcalde Sebastián Morant, recorda que l’horari d’oficina es va consensuar primer amb la 
corporació i amb el personal de l’ajuntament  i es va  considerar que el millor horari era el  de 10.30 a 14 
hores i a l’estiu de 10 a 13.30 hores. Que aquest horari estarà de prova durant 6 mesos i que ja s’ha publicat 
al Butlletí Oficial de la Província.  En relació al tema de la borsa de treball, explica que pensaven agafar el 
que anava en quart lloc per fer uns treballs, però  esta persona va renunciar i desprès no ha estat necessari de 
moment agafar a ningú mes. Si la persona renuncia passa a l’últim lloc de la llista i quan faça falta algú 
s’agafarà al següent de la llista, 

El regidor David Mogort, una vegada ha consultat la pàgina web de l’ajuntament, vol felicitar a la 
persona encarregada de gestionar la mateixa, ja que sí que estan els models d’instàncies. 

Pren la paraula el veí A.T.  que vol saber com està el tema de sa  casa. C.C. es queixa també de la 
situació. 

L’alcalde Sebastián Morant els contesta que han estat parlant-ho, però no han arribat a cap acord, ja 
que la situació és peliaguda, ja què sí que està dins del Pla General. 

El regidor Eladi Mainar, vol saber les despeses que produeix l’explotació agrària del Monestir i 
proposa que siga la Fundació la que es faça càrrec de la mateixa. 

L’alcalde Sebastián Morant, li contesta que de lo que ell recorda, de la taronja es trau només per 
cobrir despeses. Encara que s’hauria de mirar bé, ja que possiblement siga deficitari. 

El veí A. C. planteja la possibilitat de que en el riu Vaca entre una pala i allise així podrien jugar els 
xiquets. 

La veïna D. C., vol dir que els veïns de les Foies no volen antenes de telèfons 
El veí A. P. es queixa de que la Generalitat denegue la utilització del Monestir. Víctor li contesta que 

no sap si això és cert. Però que si declaren el monestir com temple espiritual, ho serà per a tots. 
El veí V. C. vol saber la situació de la detenció d’una persona pels robatoris de les casetes del Pla de 

Corrals, així com també vol saber si s’ha fet alguna cosa per a que les persones recuperen les seues coses. 
També explica que l’Ajuntament  al netejar la zona per on passava la canonada de l’aigua potable tot el que  
han serrat li ho han tirat dins del seu bancal. L’alcalde li diu que li ho trauran. 

Volen també preguntar-li a la Fundació Jaume II, quines coses podrien fer en el Monestir i quines no, 
per que el premis de la Valldigna  si el premis 25 d’abril no. 

La veïna I. C. pregunta quan es convoca l’Agenda 21, i si l’ajuntament paga alguna cosa del 
funcionament del Monestir  i perquè ens negaren fer xerrades a qualsevol partit de Simat. Pregunten per la 
casa que esta construint-se en el Toro. 
 L’Alcalde  contesta que en relació a l’Agenda 21 esta prevista una reunió entre tots els partits 
politics, en relació als treballs del Monestir creu que paguen despeses respecte la taronja i la jardineria. En 
relacio a la casa del Toro, te entes que si que tenen els permisos pertinents. 
 El regidor Eladi Mainar pregunta quina rendibilitat tenen les taronges i l’Alcalde en l’any anterior es 
va quedar en «tablas» i que si ho miren bé igual sera deficitari. 

El regidor Eladi Mainar diu que si es deficitari que s’encarregue el Monestir del seu manteniment. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de resolucions 
administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats els quals posen fi 
a la via administrativa, el següent extrem: 
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«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, 28 d’abril de 2008. 
La Secretària 

 


