
AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
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                                                   PLE  DE  L’AJUNTAMENT     Sessió:   6/ 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 30 de juliol de 2012

ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sebastián Mahiques  Morant

Regidors presents:

Grup PP 
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando

Grup  Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu) 
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

Grup EUPV 
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu) 

Grup  BLOC-INICIATIVA-VERDS-
COALICIÓ-COMPROMÍS
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents: Cap

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 21, 00 h. del dia trenta de juliol de dos
mil  dotze, 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 són els del següent

ORDRE DEL DIA

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 28 de
maig i 2 de juliol de 2012.

1.2 Expedient instruït en virtut de sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius per al
curs 2012-2013. 

1.3 Donar  compte  del  Decret  203/2012,  sobre  responsabilitat  patrimonial  en  el  cas
d’Araceli Martí Garrido.

1.4 Ratificació,  si  procedeix,  del  decret  230/2012,  de  13  de  juny  sobre  el  Conveni
col·laboració entre la Diputació de València i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per
la realització de la V mostra professional de  Contacontes «Contescoltes 2012». 
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1.5 Informació dels pagaments realitzats en el segon trimestre de 2012, en relació a l’article
quatre de la Llei 15/2010 de 6 de juliol de 2010.

1.6 Expedient de modificació de crèdits núm. 5/2012.
1.7 Aprovació, si procedeix, Compte general de 2011.
1.8 Donar compte decrets núm. 213, 234 i 249 de 2012.
1.9 Moció del PP sobre les fusions de municipis. 
1.10 Mocions d’Esquerra Unida:

a) A favor de la sanitat pública.
b) Sobre la gestió d'habitatges.
c) Amb motiu de la celebració del 28 de juny, dia internacional de l’orgull LGTBI.
d) Contra  les  mesures  econòmiques  i  les  retallades  anunciades  pel  Govern  de

l’Estat Espanyol. 
1.11 Mocions d’Esquerra Republicana

a) En relació a la gestió dels incendis d’aquest mes de juliol.
b) En relació a les agressions contra la nostra llengua.  

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

3 TORN D’INTERVENCIONS

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

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

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els  

dies 26 de maig  i 2 de juliol de 2012.

Es procedeix a l’examen i l’aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades
els dies 28 de maig i 2 de juliol de 2012.

a) Es  procedeix  a  l’examen  i  aprovació  de  l’acta,  4/2012,  corresponent  a  la  sessió
celebrada el dia 26 de maig de 2012.

Respecte a l’esborrany de l’acta, la regidora Agustina Brines manifesta que en el punt de la
gespa artificial no se si exactament vaig dir, en relació a la pilota valenciana, que era una qüestió
“de genètica”. Si li aclareix que eixa paraula és textual. Explica el context en que es va produir eixe
comentari. A més en el mateix punt i en quant a les infraestructures al poble i va fer referència al
pavelló cobert  ho posa com un exemple no com una alternativa necessària.  Comenta que de
vegades  s’agafen  les  intervencions  de  forma  textual  i  altres  vegades  com  una  acta  d’acords.
Aclareix també la qüestió relacionada amb les claus del poliesportiu i la vigilància al mateix.

El  regidor Víctor Mansanet fa  referència a que el  seu cognom Mansanet ha d’anar en
majúscula. Fa uns comentaris que no estan relacionats en esta acta.

 Després de fetes les matisacions pertinents i vist la qual cosa, el ple de la corporació, per
UNANIMITAT dels onze membres assistents, acorda:

Primer: Aprovar  l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 26 de maig de
2012, acta número 4/2012.

b) Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
2 de juliol de 2012.
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Vist  la  qual  cosa,  el  ple  de  la  corporació,  per  UNANIMITAT  dels  onze  membres
assistents, acorda:

Primer: Aprovar  l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 2 de juliol de

2012, acta número 5/2012.

1.2.- Expedient instruït en virtut de sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no
lectius per al curs 2012-2013. 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Es dóna compte de l’escrit registrat d’entrada com a 1243/2012, de 4 de juliol, del CEIP
«Valldigna» pel qual comuniquen l’acord del Consell escolar del centre, tot proposant fer dies no
lectius a efectes escolar per al curs 2012-2013, els següents:

- 8 d’octubre de 2012, dilluns, dia anterior a la festivitat del 9 d’octubre.

- 2 de novembre de 2012, divendres, dia posterior a la festivitat de Tots Sants.

- 18 de març de 2013, dilluns, dia anterior a la festivitat de Sant Josep.

Atès que l’escrit sol·licita la seua acceptació i la tramitació davant la Direcció Territorial
de Cultura i Educació de València.

Vista la qual cosa, es proposa al Ple de l’Ajuntament:

Primer. Acceptar  la proposta formulada pel Consell de Centre del CEIP «Valldigna» en el

sentit que per al curs 2012-2013, els dies no lectius a efectes escolars siguen:

- 8 d’octubre de 2012, dilluns, dia anterior a la festivitat del 9 d’octubre.

- 2 de novembre de 2012, divendres, dia posterior a la festivitat de Tots Sants.

- 18 de març de 2013, dilluns, dia anterior a la festivitat de Sant Josep.

Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial d’Educació, Formació
i Treball, carrer Gregorio Gea núm. 14. de  València (46009), junt a la sol·licitud presentada pel
CEIP «Valldigna».

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

Finalitzades les intervencions el  Ple de la corporació, amb el  dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per UNANIMITAT dels onze membres assistents, acorda:

Primer. Acceptar  la proposta formulada pel Consell de Centre del CEIP «Valldigna» en

el sentit que per al curs 2012-2013, els dies no lectius a efectes escolars siguen:

- 8 d’octubre de 2012, dilluns, dia anterior a la festivitat del 9 d’octubre.

- 2 de novembre de 2012, divendres, dia posterior a la festivitat de Tots Sants.

- 18 de març de 2013, dilluns, dia anterior a la festivitat de Sant Josep.

Segon. Remetre  certificat  del  present  acord  a  la  Direcció  Territorial  d’Educació,
Formació i Treball, carrer Gregorio Gea, 14. de  València (46009), junt a la sol·licitud presentada
pel CEIP «Valldigna».

1.3.- Donar compte del Decret 203/2012 sobre responsabilitat patrimonial en
el cas d’Araceli Martí Garrido.
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Vista la resolució d’alcaldia núm.  203/2012, sobre responsabilitat patrimonial, en el cas
d’Araceli Martí Garrido, i que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 203/2012  

Simat de la Valldigna, 5 de juny de 2012

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de
la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

Vista la reclamació presentada en data 10 d’octubre de 2011 per la Sra.  Araceli  Martí
Garrido sobre reclamació d'indemnització de divuit mil euros (18.000,00 €) pels danys patits per
la caiguda en el carrer del Sol amb la cantonada de la travessera de la Xara d'este municipi el dia
19 de maig de 2011.

Vist que la reclamant està disposada a arribar a un acord convingut amb este Ajuntament
per al rescabalament econòmic dels danys ocasionats per la caiguda, de conformitat amb l'art. 8
del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s'aprova el Reglament dels Procediments de les
Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial.

Vist l'informe dels serveis jurídics municipals que literalment es reprodueix: 

«J.  LLUÍS FERRANDO CALATAYUD, assessor  jurídic de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna 

Vist  l’estat  de  tramitació  de  l’expedient  de  responsabilitat  patrimonial  i  la  nova
documentació aportada per Araceli Martí Garrido, amb data 3 d’abril de 2012, s’emet el següent:

INFORME

Es consideren provats els següents fets:

1. La reclamant el 19 de maig de 2011, va sofrir una caiguda al carrer del Sol cantonada
amb la travessera de la Xara d’aquesta localitat, segons informe mèdic aportat, es varen causar
lesions que varen tardar en curar: 

- 7 dies d’hospitalització.

-90 dies de curació durant els quals, estigué impedida per a les seues ocupacions habituals.

-36 dies de curació durant els quals no estigué impedida per a les ocupacions habituals.

Posteriorment   va  tindre que tornar  a sotmetre’s  a  una  intervenció quirúrgica  per  a
retirar-se el material d’osteosíntesi.  

- Se li han quedat unes seqüeles per judici estètic i limitació en l’extensió del colze dret.

2. Els fets estan relacionats amb el deficient estat de conservació en que es trobava la
vorera de la via pública esmentada, la qual cosa, es considera provada, per les declaracions de la
Sra. María Olivares i de don José Vidal, els quals, si bé,  no són testimonis directes de la caiguda,  sí
que tenen consciència del mal estat de la vorera i de les queixes espontànies de la reclamant que
atribuïa la caiguda en entropessar amb un forat de la vorera.
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3. Obra a l’expedient fotografies del estat com es trobava el rastell de la vorera en el
lloc on es va produir la caiguda, que acrediten l’estat deficient de la via. L’Ajuntament va fer obres
per arreglar la vorera en els dies següents a l’accident.

4. Valoració:

a. Dies d’hospitalització 7 (19/05/2011 al 25/05/2011) x 67,98 € 475,16 €
b. Dies de baixa impeditiva 90 (26/05/2011 al 24/08/2011) x 55,27 € 4.974,03 €
c. Dies rehabilitació 36 (25/08/2011 al 30/09/2011) x 29,75 € 1.071,00 €
d. Punts per seqüeles 6  (4984,38 + 498,44) 5.482,81 €
e. 1 dia d’hospitalització retirada de punts 67,98 €
f. 17 dies impeditius 939,59 €
g. Total 13.010,57 €

5. Havent-se  acceptat  una  part  molt  important  de  les  demandes  de  la  reclamant,
s’aconsella proposar una indemnització de la quantitat indicada per tal d’arribar a una resolució
convencional de l’expedient.»

Per tot allò que s'ha exposat, fent ús de les atribucions que em confereix la Llei reguladora
de bases de règim local 7/1985 en l'article 21-ñ,s  com a òrgan competent per a resoldre els
procediments de reclamacions per Responsabilitat Patrimonial.

RESOLC:

PRIMER. Aprovar el Conveni d'indemnització per a l’acabament de l'Exp. Núm. 109/2011
de  Responsabilitat  Patrimonial,  per  a  la  seua  subscripció  entre  l'Ajuntament  de  Simat  de  la
Valldigna i el/la Sr./a. Araceli Martí Garrido, que es transcriu a la lletra tot seguit:

CONVENI D'INDEMNITZACIÓ PER A L’ACABAMENT DE L'EXPEDIENT
109/2011  DE  RESPONSABILITAT  PATRIMONIAL  SUBSCRIT  ENTRE
L'AJUNTAMENT DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA I  LA  SRA.  ARACELI  MARTÍ
GARRIDO

D'una part Araceli Martí Garrido, amb DNI 20815439W i d'una altra Sebastián Mahiques
Morant, alcalde president de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d'esta
corporació municipal, assistit pel secretari de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna,  en exercici de
les funcions assignades per l'article 92.3.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i de l'article 2.h ) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre .

EXPOSEN

Que la Sra. Araceli Martí Garrido, va patir danys el dia 19 de maig de 2011, per caiguda en
la vorera del carrer del Sol, cantonada amb la travessera de la Xara d’aquesta localitat,  per la qual
cosa  va  interposar  reclamació  d'indemnització  dels  danys  patits  al  ser  responsabilitat  de
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

Una vegada tramitat el corresponent expedient administratiu, l'Ajuntament ha admès la
responsabilitat, valorant els danys de la Sra. Araceli Martí Garrido en la quantitat següent: 

Concepte Import  €

7 dies d'hospitalització a 67,98 € 475,16
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90 dies de baixa impeditiva a 55,27 €

36 dies de rehabilitació a 29,75 € 4.974,03

1.071,00

Punts per seqüeles (4984,38 + 498,44)

1 dia d’hospitalització retirada de punts

17 dies impeditus

5.482,81

67,98

939,59

TOTAL 13.010,57

En conseqüència i a l'efecte de fer efectiva la indemnització dels danys ocasionats.

ACORDEN: 

PRIMER. L'Ajuntament accepta la responsabilitat dels danys patits per la Sra. Araceli Martí
Garrido el dia 19 de maig de 2011, valorant l'import indemnitzatori en TRETZE MIL DEU EUROS
AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS D’EURO (13.010,57 €).

SEGON. La Sra. Araceli Martí Garrido, considera correcta la valoració de danys, acceptant
expressament la quantitat indicada com a import íntegre de la indemnització a què té dret pels
danys  ocasionats,  sense que tinga  ni  més menys  que reclamar a  l'Ajuntament  de Simat de la
Valldigna pels danys ocorreguts en data 19 de maig de 2012, renunciant a les accions penals i civils
que pogueren correspondre-li.

I  perquè  conste  i  en  prova  de  conformitat,  firmen  el  present  conveni  per  duplicat
exemplar, a Simat de la Valldigna a 28 de maig de 2012»

SEGON. Notificar amb peu de recursos la present resolució a la interessada a l'efecte de
la firma del conveni.

TERCER. Notificar la present resolució a la companyia Asseguradora, perquè procedisca a
fer efectiu el pagament de la indemnització, en els termes que preveu el contracte subscrit amb este
Ajuntament.

QUART. Notificar als serveis econòmics municipals perquè facen efectiva la indemnització
en la part no coberta per la CIA. asseguradora. 

CINQUÈ. Donar compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebre.»

El ple es dóna per assabentat.

1.4.-Ratificació,  si  procedeix,  del  decret  230/2012  de  13  de  juny  sobre  el
Conveni col·laboració entre la Diputació de València i l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna per la realització de la V mostra professional de  Contacontes
«Contescoltes 2012». 

Vista la resolució d’alcaldia núm.  230/2012, sobre el conveni de col·laboració entre a
Diputació de València i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per a la realització de la V mostra
professional de Contacontes “Contescoltes 2012”, que es transcriu a la lletra tot seguit:
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Decret núm.:  230/2012  
Simat de la Valldigna,  13 de juny de 2012

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents: 

ANTECEDENTS

Primer. Que l’Ajuntament de Simat de la  Valldigna,  ha  sol·licitat  de la  Diputació  de
València, a través del Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), una subvenció econòmica
per a la realització de la V Mostra Professional «Contescoltes 2012». Aquest esdeveniment és una
activitat estable i amb continuïtat amb valors clarament innovadors i experimentals.

Segon. Que l’objectiu de les dos institucions és el recolzament a la creació, producció i
difusió cultural en totes les seues manifestacions.

Tercer. Que existeix un informe favorable de fiscalització de la Intervenció de Fons de la
Diputació de València.

FONAMENTS DE DRET

Considerant  que s'han seguit  tots  els  tràmits  previstos  i  necessaris  i  els  antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ:

Primer. Signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna.

Segon. Sotmetre esta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió
que celebre.

Obert el torn d’intervencions, 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, per UNANIMITAT de tots els membres assistents, acorda:

Primer. Signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna.

Segon. Sotmetre esta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que celebre.

1.5.-Informació  dels  pagaments  realitzats  en  el  segon  trimestre  de  2012,  en
relació a l’article quatre de la Llei 15/2010 de 6 de juliol.

Es dona compte del contingut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures contra la morositat i en concret l’elaboració per les Corporacions Locals
d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de
les obligacions de cada Entitat Local. 

Així doncs, es dona compte de la informació facilitada pels serveis informàtics municipals
en relació als pagaments realitzats en el segon trimestre de 2012 i que d’acord amb l’article 4.3 i
4.4 de la Llei 15/2010 cal remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, sense
perjudici de la seua possible presentació i debat al Ple de la Corporació.
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Després d’analitzada la informació, el Ple es dona per assabentat i  conforme sobre les
dades del segon trimestre de l’exercici 2012 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.

1.6.- Expedient de modificació de crèdits núm. 5/2012.

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits
en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari i suplement i
baixa de crèdit, redactada d’acord amb el que disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de
20  d’abril,  pel  qual  es  desplega  el  capítol  primer  del  títol  sisè  de  la  Llei  39/1988,  de 28  de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les
activitats que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent,
exigeixen  efectuar  en  l’actualitat  les  despeses  especifiques  i  determinades  que  s’expressen  a
continuació, les quals no poden demorar-se a altres exercicis futurs i amb la finalitat d’adaptar-se a
la modificació del tipus de l’IVA aplicable a l’obra Millora camp del futbol (gespa artificial).

Atès que algunes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el
disposable i, en conseqüència, es proposa:

Primer.  Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits n.º 5/2012, per crèdits
extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:

a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA. 

342.62900 Inversions de material al poliesportiu........................................................................5.000,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS..................................................................5.000,00 €

b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ SUPLEMT CRÈDIT

161.20900 Aigua potable: cànon de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.....................2.000,00 €
332.21200 Biblioteca: manteniment i conservació.......................................................................1.000,00 €
341.61999 Millores camp de futbol (gespa artificial).................................................................10.000,00 €
342.22103 Poliesportiu: combustible..............................................................................................1.000,00 €
439.20000 Arrendament de terrenys per a l’aparcament.............................................................200,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT......................................................................14.200,00€

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.................................................................19.200,00 €

c) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:

Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals 
(liquidació exercici 2011) ......................................................................................................................19.200,00 €

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS...................................19.200,00 €

Segon.  Minorar,  del  pressupost de despeses  i  d’ingressos respectivament,  els  següents
imports de les corresponents aplicacions:
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PDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST DESPESES BAIXA CRÈDIT

341.61999 Millores camp de futbol (gespa artificial)...............................................................100.000,00 €

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS..............................................................................100.000,00 €

PDA DENOMINACIÓ BAIXA CRÈDIT

76101 DIVAL – Conveni Millora camp de futbol (gespa artificial)...............................100.000,00 €

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS..............................................................................100.000,00 €

Tercer. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en
aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i
presentar reclamacions davant del Plenari.

Quart. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si  durant el període de
quinze dies no es presenten reclamacions.»

Es dona compte de la proposta de l’alcaldia.

L’alcalde explica que la partida de 5000€ de material al poliesportiu es deguda a que tenim
una subvenció de la Diputació, per eixe import i l’Ajuntament no ha d’aportar quantitat alguna.

Vista  la  qual  cosa,  el  ple  de la  corporació,  amb el  dictamen favorable  de la  comissió
informativa, per SIS (6) VOTS A FAVOR (PP) i CINC (5) ABSTENCIONS, (2 PSOE, 1 EUPV-
ACAIS, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV ), acorda:

Primer.  Aprovar inicialment l’  expedient de modificació de crèdits núm. 5/2012, per
crèdits extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:

a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA. 

342.62900 Inversions de material al poliesportiu........................................................................5.000,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS..................................................................5.000,00 €

b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ SUPLEMT CRÈDIT

161.20900 Aigua potable: cànon de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.....................2.000,00 €
332.21200 Biblioteca: manteniment i conservació.......................................................................1.000,00 €
341.61999 Millores camp de futbol (gespa artificial).................................................................10.000,00 €
342.22103 Poliesportiu: combustible..............................................................................................1.000,00 €
439.20000 Arrendament de terrenys per a l’aparcament.............................................................200,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT......................................................................14.200,00€

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.................................................................19.200,00 €

c) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:

Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals 
(liquidació exercici 2011) ......................................................................................................................19.200,00 €

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS...................................19.200,00 €
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Segon. Minorar, del pressupost de despeses i d’ingressos respectivament, els següents 
imports de les corresponents aplicacions:

PDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST DESPESES BAIXA CRÈDIT

341.61999 Millores camp de futbol (gespa artificial)...............................................................100.000,00 €

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS..............................................................................100.000,00 €

PDA DENOMINACIÓ BAIXA CRÈDIT

76101 DIVAL – Conveni Millora camp de futbol (gespa artificial)...............................100.000,00 €

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS..............................................................................100.000,00 €

Tercer. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en
aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i
presentar reclamacions davant del Plenari.

Quart. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de
quinze dies no es presenten reclamacions.

1.7.- Aprovació, si procedeix, Compte general de 2011.

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l’informe favorable emès per la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes,
en  sessió  celebrada  el  dia  21  de  maig  de  2012,  relatiu  a  l’aprovació  del  Compte  General
corresponent a l’exercici 2011.

Vist que el Compte General ha estat exposat al públic per mitjà d’anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, núm. 134, del dia 6 de juny de 2012, i en el tauler d’anuncis de la
Corporació i que, durant el termini de quinze dies i vuit dies més, no s’han presentat al·legacions
al Compte.

Aquesta Alcaldia proposa:

Primer. Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2011, un
resum del qual es detalla a continuació:

RESULTAT PRESSUPOSTARI                                                                                IMPORT  

(1) Drets reconeguts nets....................................................................................................3.065.701,37

(2) Obligacions reconegudes netes....................................................................................2.879.914,17

(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2) 185.787,20

Ajustos (4+5-6) -101.501,54

(4) (+) Despeses finançades amb romanents.......................................................52.527,66

(5) (+) Desviacions negatives de finançament................................................................0,00

(6) (-) Desviacions positives de finançament.....................................................154.029,20
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(7) Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos) 84.285,66

ROMANENT DE TRESORERIA                                                                              IMPORT  

(A) +Fons líquids a la tresoreria 308.566,36

(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4) 1.378.373,45

(1) (+) De pressupost corrent...............................................................................................726.435,08

(2) (+) De pressuposts tancats...............................................................................................639.464,14

(3) (+) D’operacions no pressupostàries...............................................................................12.474,23

(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació................................................................................................0,00

(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4) 1.019.597,72

(1) De pressupost corrent......................................................................................................603.087,65

(2) De pressuposts tancats......................................................................................................191.991,96

(3) D’operacions no pressupostàries....................................................................................226.250,09

(4) Pagaments pendents d’aplicació...........................................................................................1.731,98

(I) Romanent de tresoreria total  (A+B-C) 667.342,09

(II) (-)Saldos de cobrament dubtós 217.095,52

(III) (-)Excés de finançament afectat 154.029,20

(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 296.217,37

Segon.  A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les
següents quantitats:

(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost...............................................................9.801,42 €

(VI) Obligacions per devolució d’ingressos..........................................................................1.148,89 €

(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI). . .285.267,06 €

Cal  tenir  en  compte,  que  s’ha  incorporat  l’ingrés  del  préstec  ICO  per  import  de

67.191,44€ que ha fet que el pressupost consolidat de 2011 final tinga este major ingrés sobre les
despeses i que caldria mantenir per tal de millorar la tresoreria tal i com era l’objectiu inicial,
quedant per tal disponible un RTDG de 218.075,62€.

Segon.  Rendir  el  Compte  General  a  la  Sindicatura  de  Comptes  de  la  Generalitat

Valenciana per al seu oportú examen.»

A  més comparant el balanç i l’estalvi d’este any i l’anterior dóna les següents dades:

BALANÇ DE 2011 i COMPARACIÓ AMB 2010

Total general de l’actiu i del passiu  (2011)...........................................................................45.909.331,25€

Total general de l’actiu i del passiu  (2010)...........................................................................45.637.266,69€

COMPTE DE RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL DE 2011 I COMPARACIÓ
AMB EL DE 2010

Estalvi (2011).......................................................................................................................................479.414,74€

Estalvi (2010)...................................................................................................................................1.374.066,28€
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S’informa de quins han estat  els  tràmits d’este expedient,  el  dictamen de la  Comissió
Informativa  i  Especial  de  Comptes,  el  seu  període  d’exposició  al  públic  i  en  no  produir-se
al·legacions ha de ser tractat pel ple.

Obert  el  torn  d’intervencions,  la  regidora  Agustina  Brines  pregunta  si  on  posa:  «Les
inversions són reials», ha de dir reials o reals?. S’aclareix que ha de dir reals. Pregunta a més si
«Conveni de la recaptació era del 5% i posa del 3%». S’informa que en ser la liquidació de 2011, el
conveni era el del 3% i és en 2012 que tenim el conveni de 5%. Manifesta que s’abstindrà en la
votació.

El  regidor  Joan  Serra  manifesta  que  seria  molt  interessant  explicar  els  indicadors
pressupostaris, també ho és el grau de l’endeutament per habitant que apareix en els mateixos,
sobre tot si es compara en el dels exercicis anteriors, on es veu que estàvem en 25€/ habitant,
després baixarem a 23 €/habitant anàvem disminuint, després passarem a 33 €/hab.  i  ara –en
2011- estem en 62€/hab. i més si contem l’endeutament d’este any. Eixe no és el camí. Tot això
s’hauria d’explicar. Comenta que en l’índex es fa referència a quatre  documents en Word i que
no estan. Cal que tot el poble sàpiga en quina situació i quina és la realitat de com estem. Fa
referència als indicadors i que caldria explicar-los.

El secretari explica la informació facilitada i que els quatre documents word que posa a
l’índex son els quatre docents que estan en la informació facilitada i són el que es van remetre i les
dades que hi ha als indicadors són les que estan allí.

 El regidor Joan Serra manifesta que s’haurien d’explicar i comparar eixos indicadors, no
som experts i caldria dir com anem. L’indicador és vàlid quan es compara amb els demés. Per
exemple en l’endeutament l’indicador diu que anem bé respecte a altres pobles.

 El  secretari-interventor  manifesta  que  eixos  indicadors  són  els  que  estan  a  la
documentació que ix del programa, les interpretacions són lliures, el secretari ja va fer el seu
informe sobre l’endeutament en la liquidació. I es posen aquí per tal que es puguen comparar.

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió  informativa  i  especial  de  comptes,  per  SIS (6) VOTS A FAVOR (PP)  i  CINC  (5)
ABSTENCIONS, (2 PSOE, 1 EUPV-ACAIS, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV ), acorda:

Primer. Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2011, un
resum del qual es detalla a continuació:

RESULTAT PRESSUPOSTARI                                                                                IMPORT  

(1) Drets reconeguts nets....................................................................................................3.065.701,37

(2) Obligacions reconegudes netes....................................................................................2.879.914,17

(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2) 185.787,20

Ajustos (4+5-6) -101.501,54

(4) (+) Despeses finançades amb romanents.......................................................52.527,66

(5) (+) Desviacions negatives de finançament................................................................0,00

(6) (-) Desviacions positives de finançament.....................................................154.029,20

(7) Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos) 84.285,66

ROMANENT DE TRESORERIA                                                                              IMPORT  

(A) +Fons líquids a la tresoreria 308.566,36
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(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4) 1.378.373,45

(1) (+) De pressupost corrent...............................................................................................726.435,08

(2) (+) De pressuposts tancats...............................................................................................639.464,14

(3) (+) D’operacions no pressupostàries...............................................................................12.474,23

(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació................................................................................................0,00

(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4) 1.019.597,72

(1) De pressupost corrent......................................................................................................603.087,65

(2) De pressuposts tancats......................................................................................................191.991,96

(3) D’operacions no pressupostàries....................................................................................226.250,09

(4) Pagaments pendents d’aplicació...........................................................................................1.731,98

(I) Romanent de tresoreria total  (A+B-C) 667.342,09

(II) (-)Saldos de cobrament dubtós 217.095,52

(III) (-)Excés de financiació afectada 154.029,20

(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 296.217,37

Segon.  A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les
següents quantitats:

(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost...............................................................9.801,42 €

(VI) Obligacions per devolució d’ingressos..........................................................................1.148,89 €

(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI). . .285.267,06 €

Cal  tenir  en  compte,  que  s’ha  incorporat  l’ingrés  del  préstec  ICO  per  import  de
67.191,44€ que ha fet que el pressupost consolidat de 2011 final tinga este major ingrés sobre les
despeses i que caldria mantenir per tal de millorar la tresoreria tal i com era l’objectiu inicial,
quedant per tal disponible un RTDG de 218.075,62€.

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

1.7 Donar compte decrets núm. 213, 234 i 249 de 2012.  

Es  dona compte del  decret  núm. 213/2012 sobre,  les  bases  de la  convocatòria  per  a
l'ingrés i permanència en l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, per al curs 2012-2013,
que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 213/2012  
Simat de la Valldigna, 5 de juny de 2012

SEBASTIÁN  MAHIQUES  MORANT,  alcalde-president  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

PRIMER. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,  article 25,  el  municipi,  per  a la  gestió dels  seus  interessos,  i  ,  en l'àmbit  de les  seues

_____________________________________________________________________________________
 svalldigna@gva.es / www.simat.org 

1



competències,  pot promoure tota classe  d'activitats  i  prestar  tots  aquells  serveis  públics  que
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

SEGON. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, conscient de la necessitat de prestar el servei
d'escola infantil, i atesa la demanda ciutadana al respecte, posà en funcionament l'Escola d'Educació
Infantil Municipal de Primer Cicle el curs 2006-2007. 

TERCER. Amb data 28 de juny de 2007 s'aprovà el Conveni entre la Generalitat Valenciana,
Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i este Ajuntament per a la creació de l'Escola Infantil de
Primer Cicle de titularitat municipal, centre amb codi 46027826.

QUART. Amb data 26 de maig de 2010 es va publicar al DOCV núm. 6.275 la Resolució de 20
d'abril de 2010, del Conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola
Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, per ampliació de nombre d'unitats i canvi d'ús d'unitats
autoritzades.

CINQUÉ. Atès que cal sistematitzar l'entrada d'alumnes a l'Escola Infantil per al curs 2012-2013,
els  òrgans municipals  han elaborat les  Bases de convocatòria per a l'ingrés  i  permanència en
l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna. Curs 2012-2013.

FONAMENTS DE DRET

Cal aprovar les bases de convocatòria, la qual cosa correspon a esta Alcaldia.

RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar les  Bases de convocatòria per a l'ingrés  i  permanència en l'Escola
Infantil  Municipal  de  Simat  de  la  Valldigna.  Curs  2012-2013,  inclòs  l'Annex  I.  Model  imprès
sol·licitud. 

SEGON. Donar  publicitat  a  les  bases  a  fi  de  completar  el  procés  establert  en  les
mateixes.

TERCER. Donar  compte de la  present Resolució al  Ple de la  Corporació Local  a  la
propera sessió que se celebre.»

La regidora Agustina Brines pregunta si s’ha fet algun canvi en el reglament de l’escoleta.

Se li informa que no s’ha canviat res, és com al curs passat. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta si la matrícula i la mensualitat es la mateixa?

L’alcalde li contesta que si,  són els mateixos preus que els de l’any passat i s’apliquen les
taxes actualment aprovades per l’ordenança fiscal.        

El ple de la corporació es dona per assabentat d’esta resolució.

Es  dóna  compte  del  decret  núm.  234/2012,  sobre  aprovació  del  projecte  d’obres
anomenat «Condicionament de l’edifici  de l’antiga escola per a usos múltiples i del seu entorn per
a la zona d’esplai en nucli urbà del Pla de Corrals»

Decret núm.: 234/2012  
Simat de la Valldigna, 22 de juny de 2012
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SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

PRIMER. Atès que este Ajuntament va sol·licitar a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial
de València, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 014/2012, de 20 de gener, la inclusió al Pla de
Nuclis  per a l'any 2012 de l'obra «Condicionament de l'edifici  de l'antiga escoleta per a usos
múltiples i del seu entorn per a zona d'esplai».

SEGON. Atès que amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 10 d'abril de 2012,
es va rebre comunicació relativa  a l'aprovació,  en sessió plenària de la  Corporació Provincial
celebrada el dia 21 de març, del Pla de Nuclis (NUC) per a l'exercici 2012, segons la qual s'inclou
la concessió d'una ajuda per a l'execució de l'obra «Condicionament de l'edifici de l'antiga escoleta
per a usos múltiples i del seu entorn per a zona d'esplai», amb número 80 i import de quaranta
mil euros (40.000,00.-€) subvencionats en la seua totalitat per la Diputació. 

TERCER. Vist que amb data 10 de maig de 2012, l'alcalde-president detectà la necessitat
de dur a terme les obres necessàries per tal de dotar l'edifici de l'antiga escola del Pla de Corrals
de les condicions adequades per als usos que actualment presta a la comunitat, completant-les
amb la millora del seu entorn per a zona d'esplai, obres que es poden qualificar com obres de
reforma  i  adequació,  encomanant  la  redacció  del  corresponent  projecte  tècnic  a  l'arquitecte
municipal, Juan José Sancirilo Camarena.

QUART. Atès que amb data 19 de juny de 2012, s'ha emès Informe de Secretaria sobre
la legislació aplicable i  el procediment a seguir,  en la qual es considera que la motivació de la
necessitat de projecte resulta suficient.

CINQUÉ. Atés que el  termini establert per l'Excel·lentíssima Diputació Provincial  de
València per tal de presentar un exemplar del projecte en format digital finalitza el proper 30 de
juny de 2012.

SISÉ. Vist el projecte d'execució de l'obra «Acondicionamiento del edificio de la antigua

escuela  para  usos  múltiples  y  de su  entorno para  zona de recreo  en núcleo urbano Pla  de
Corrals»,  redactat  per  Juan  José  Sancirilo  Camarena,  arquitecte  col·legiat  núm.  4.314,  el
pressupost de licitació del qual  munta la  quantitat  de quaranta mil  euros (40.000,00.-€),  i  els
honoraris de redacció del projecte (IVA inclòs) i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Coordinació i
Direcció d'obra que ascendeixen a tres mil sis-cents vuitanta-u euros i vint cèntims (3.681,20.-€).

SETÉ. Examinada la documentació que l'acompanya.

FONAMENTS DE DRET

Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta alcaldia.

RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «Acondicionamiento del edificio de
la antigua escuela para usos múltiples y de su entorno para zona de recreo en núcleo urbano Pla
de  Corrals», redactat  per  Juan  José  Sancirilo  Camarena,  arquitecte  col·legiat  núm.  4.314,  el
pressupost bàsic de licitació del qual munta la quantitat de trenta-tres mil vuit-cents noranta-vuit
euros i trenta-u cèntims (33.898,31.-€) i sis mil cent-u euros i seixanta-nou cèntims (6.101,69.-€)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als Honoraris de
redacció de projecte (IVA inclòs) i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció d'obra
que munta a tres mil sis-cents vuitanta-u euros i vint cèntims (3.681,20.-€),  ja que reuneix els
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requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON. Manifestar  expressament  que  este  Ajuntament  assumeix  el  compromís  de
finançar  la  part  de les obres no subvencionada,  amb càrrec  a  la  partida «151.60900 PLA DE
NUCLIS 2012» del Pressupost Municipal de despeses de l'exercici 2012.

TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat
amb l'article 126 del text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local a la
pròxima sessió que este celebre.

CINQUÉ. Comunicar  la  present  Resolució  al  Servei  de  Cooperació  Municipal  de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, tot i adjuntant la documentació pertinent.

El ple de la corporació es dona per assabentat d’aquesta resolució.

Es dona compte del decret núm. 249/2012 sobre

Decret núm.: 249/2012  
Simat de la Valldigna, 28 de juny de 2012

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

PRIMER. Atès que este Ajuntament va sol·licitar a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial
de València, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 013/2012, de 20 de gener, la inclusió al Pla de
Camins Rurals per a l'any 2012 de l'obra ”Arreglament de camins rurals 2012: Camins Ermita,
Ballador i Pileta”.

SEGON. Atés que amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 10 de maig de
2012, es va rebre comunicació relativa a l'aprovació, en sessió plenària de la Corporació Provincial
celebrada el dia 24 d'abril, del Pla de Camins Rurals (PCR) per a l'exercici 2012, segons la qual
s'inclou la concessió d'una ajuda per a l'execució de l'obra «Arreglament de Camins Rurals 2012:
Camins Ermita, Ballador i Pileta», amb número 128 i import de trenta mil euros (30.000,00.-€)
subvencionats en la seua totalitat per la Diputació. 

TERCER. Vist que amb data 18 de maig de 2012, l'alcalde-president detectà la necessitat
de dur a terme les obres necessàries per tal de pavimentar el Camí Ermita, obres que es poden
qualificar  com obres de reforma,  encomanant la  redacció del  corresponent projecte tècnic a
l'enginyer tècnic agrícola municipal, Juan Brines Solanes.

QUART. Atès que amb data 22 de juny de 2012, s'ha emès Informe de Secretaria sobre
la legislació aplicable i  el procediment a seguir,  en la qual es considera que la motivació de la
necessitat de projecte resulta suficient.

CINQUÉ. Atès que el  termini establert per l'Excel·lentíssima Diputació Provincial  de
València per tal de presentar un exemplar del projecte en format digital finalitza el proper 30 de
juny de 2012.
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SISÉ. Vist  el  projecte  d'execució de l'obra  «Plan de Caminos Rurales  – 2012:  Camí

Ermita»,  redactat  per  Juan  Brines  Solanes,  enginyer  tècnic  agrícola  col·legiat  núm.  1.623,  el
pressupost  de  licitació  del  qual  munta  la  quantitat  de  trenta  mil  euros  (30.000,00  €),  i  els
honoraris de redacció del projecte (IVA inclòs) que ascendeixen a mil tres-cents quaranta-cinc
euros i noranta-sis cèntims (1.345,96.-€).

SETÉ. Examinada la documentació que l'acompanya.

FONAMENTS DE DRET

Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta alcaldia.

RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «Plan de Caminos Rurales – 2012:

Camí Ermita», redactat per Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. 1.623», el
pressupost bàsic de licitació del qual munta la quantitat de vint-i-cinc mil quatre-cents vint-i-tres
euros i setanta-tres cèntims (25.423,73.-€)  i quatre mil cinc-cents setanta-sis euros i  vint-i-set
cèntims  (4.576,27.-€)  corresponents  a  l'Impost  sobre  el  Valor  Afegit,  així  com  la  despesa
corresponent als Honoraris de redacció de projecte (IVA inclòs) que munten a mil tres-cents
quaranta-cinc euros i noranta-sis cèntims (1.345,96 €), ja que reuneix els requisits exigits pel Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON. Manifestar  expressament  que  este  Ajuntament  assumeix  el  compromís  de
finançar  la  part  de les obres no subvencionada,  amb càrrec  a  la  partida «414.61002 PLA DE
CAMINS RURALS 2012» del Pressupost Municipal de despeses de l'exercici 2012.

TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat
amb l'article 126 del text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local a la
pròxima sessió que este celebre.

CINQUÈ. Comunicar  la  present  Resolució  al  Servei  de  Cooperació  Municipal  de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, tot i adjuntant la documentació pertinent.

El ple de la corporació es dona per assabentat d’aquesta resolució.

1.8.- Moció del PP sobre les fusions de municipis. 

Vista la moció del PP sobre les fusions dels municipis, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ

Que presenta Sebastián Mahiques Morant alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
(València), en el seu nom i en representació del grup popular,  per mitjà del present escrit, i fent
ús de les atribucions que li confereix i a l’empara d’allò que s’ha establert per la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de Règim
Local  de la  Comunitat Valenciana,  i  el Reial  Decret 2568/1986,  de 29 de novembre,  pel  qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al
Ple de la Corporació per al seu debat, la Moció en defensa del municipalisme.
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MOCIÓ
Exposició de motius

Davant de les informacions aparegudes en relació a la modernització i racionalització de
les  Administracions  Públiques,  sobre  la  delimitació  de  les  competències  municipals  i  del  seu
finançament, així com la fusió de determinats municipis en funció del seu nombre d’habitants.

La  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  institució  representativa  del
municipalisme valencià, en la seua voluntat de defendre l’autonomia local i els interessos locals,
considera el principi que qualsevol ciutadà, visca on visca, ha de disposar dels mateixos servicis de
qualitat  i  gaudir  de  les  mateixes  oportunitats  de  futur,  per  això,  estima  que  les  mesures
proposades haurien d’estar, en tot cas, orientades a aconseguir una administració eficaç i eficient,
respectant el fi últim de servici públic al ciutadà.

En  este  sentit,  entenem  que,  s’ha  de  posar  en  valor  el  paper  i  labor  que  des  de
l’Administració  Local,  per  xicoteta  siga,  es  presta  als  administrats,  que  per  proximitat  és
l’administració millor valorada.

Cal definir les competències i establir mecanismes per a afavorir l’agrupació voluntària de
municipis i de servicis. La reorganització de l’Administració Local ha de realitzar-se amb consens
de les institucions afectades i, en tot cas, garantint la subsistència dels municipis.

A més no podem obviar que les administracions locals han sigut les que menys es van
desviar de l’objectiu de dèficit en 2011, i que les més xicotetes són les que menys deute acumulen,
fent permanentment un exercici d’austeritat tant en l’optimització dels seus limitats recursos com
en el menor o nul gasto en els seus òrgans de govern.

D’altra banda, hem de tindre en compte el profund i històric sentiment identitari i  de
pertinença tan arrelat en la població, que contribuïx a reforçar el compromís ciutadà amb els
assumptes  municipals,  quelcom  que,  com  menys,  es  veuria  dificultat  en  altres  situacions.  Un
compromís que, reforçat per les àmplies possibilitats de participació que oferix el municipi de
reduïda grandària, reforça i eleva els llindars de democràcia.

És per tot això, i per altres raons com la contribució a fixar la població en les zones rurals,
per la qual cosa qualsevol  mesura ha d’anar encaminada tant a preservar l’entitat jurídica dels
municipis  com  a  aconseguir  l’eficàcia  i  l’eficiència  en  la  gestió  dels  servicis  a  la  ciutadania,
contribuint a aprofundir en els principis d’autonomia local i subsidiarietat, consagrats tant en la
nostra Constitució com en la Carta Europea d’Autonomia Local.

En este sentit, s’ha de caminar cap a una millora contínua de la gestió conjunta de servicis,
de la potenciació d’entitats supramunicipals i diferents fórmules associatives, tal com s’establix en
la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, com en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Per allò que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

PROPOSTA D’ACORD

U. Rebutjar la fusió obligatòria de municipis.

DOS. Instar el Govern Central,  i  el  Govern de la Generalitat Valenciana a establir  un
procés de diàleg amb les Federacions Territorials de Municipis i Províncies, a fi de consensuar i
arbitrar  mecanismes  de  finançament  i  delimitació  de  competències,  per  a  aconseguir  una
Administració Local eficaç i eficient, sense menyscabar la prestació del servici públic a l’administrat
i preservant la identitat historicocultural dels nostres pobles.»

_____________________________________________________________________________________

 svalldigna@gva.es / www.simat.org 
1



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84   

L’alcalde  manifesta  que  és  una  moció  que  ve  de  la  FVMP,  que  va  ser  aprovada  per
unanimitat de tots els grups polítics allí pressents i que ara es presenta al plenaris dels municipis,
explica el contingut de la moció.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que el Bloc està en
contra de la fusió  dels municipis, considera que esta és una moció genèrica que queda un poc
curta, nosaltres tenim més qüestions a manifestar i teníem una moció a presentar que per qüestió
de temps no ho hem pogut fer i voldríem que es complementara en alguns punts , perquè segons

diu la Llei no és sols una moció que estaria en contra de les fusions dels municipis, no sols és que
es vol que desaparega la proximitat en la gestió, és que a més, això va en detriment del propis
serveis als ciutadans, en la moció que volem presentar anem mes enllà. En esta moció que es
presenta se li dona tot el poder a la Diputació. Les Diputacions són uns organismes que no estan

triats pels poble sinó pels partits, han servit als interessos partidistes, de una forma molt particular
i  molt  qüestionable,  on  es  practica  molt  l’amiguisme  i  l’enxufisme,  on  es  creen  serveis  per
col·locar a persones que s’han quedat descol·locats. Propose que esta moció es quede damunt la
taula i me compromet a presentar una moció al proper plenari, perquè  este assumpte és molt

important, quí hi ha molt de rerefons en relació al RDL que volem imposar-nos, és tan fort, que
arribe a pensar que és un «bulo», però a més va a representar una involució democràtica. A qui hi
haurà que preguntar-los com funcionen els serveis serà a uns gestors externs, i s’obrin les portes a
un tipus de privatització de la gestió dels serveis. Qüestió en la que crec que estarem tots en

contra. Reitera la qüestió de la proximitat de la prestació dels serveis i manté la seua proposta que
es quede damunt la taula, presentem una moció conjunta al proper ple, encara que si es vota ara
no la votarem en contra.

El regidor David Mogort manifesta que els seu grup la votarà a favor, Simat ja fa molts anys

que existeix com a poble i no necessita juntar-se amb ningú, tenim un bon finançament i no tenim
la necessitat de que ningú ens diga com s’han de fer les coses ni de fusionar-nos.

El regidor Víctor Mansanet manifesta que la mesura de fusió que proposa el Govern és un
atemptat contra el municipalisme, i també una falta de sensibilitat a una de les institucions més

pròximes al  ciutadà,  que resol  molts  problemes dels  ciutadans.  Esta  mesura  va  contra  el  Pla
Nacional de Reformes que el Govern Central va prometre a la CE i que vol retallar 10.500 milions
d’euros. El MAP baralla la  idea d‘agrupar els municipis de menys de 5.000 habitants,  i en el País
Valencià significaria  agrupar 383 municipis dels 542 que hi ha actualment, d’anar endavant eixa

mesura l’únic que faria seria transformar un administració propera i accessible en una llunyana i
despersonalitzadora, a més s’atempta  contra del principi de subsidiarietat reconegut per la UE
que implica que la gestió ha de fer-la l’administració més propera als ciutadans. La desaparició
d’algun ajuntament no abaratiria la gestió sinó que entorpiria el serveis que es presten des del

municipi, nosaltres creguem que es una cortina de fum front l’obligació de dotar de financerament
a les corporacions locals i inclús  és vol fer responsable d’esta manera a les EELL del dèficit públic.
Esquerra  Unida  proposa  una  llei  de  comarcalització  d’acord  amb  l’article  65  de  l’Estatut
d’Autonomia i que desapareguen les Diputacions. En qualsevol cas s’alegra que el PP, al menys ací

en Simat, estiga en contra de la fusió dels municipis. 

 El regidor Joan Serra manifesta que coincideix i està d’acord en molts dels aspectes que
ha comentat el regidor Víctor Mansanet i podia repetir el mateix  que ha dit la regidora Agustina
Brines.  Considera  que  cal  rebutjar  la  fusió  “obligatòria”.  No estem en contra  que  es  pugen

fusionar municipis, un altra cosa es que siga obligatòria, però es pot dir que siga necessari però no
obligatori i no supeditat al que diga el Govern Espanyol. Les diputacions són uns «pesebres» i per
tant també estic d’acord en deixar la moció damunt la taula, no votaré a favor ni tampoc en
contra. En estos anys de democràcia sols s’han plantejat  dos situacions de mancomunar serveis:

L’ecoparc  i  l’arreplegada de fem al  consorci,  mancomunat  pels  51 municipis  sobre ací  sí  que
s’hauria de treballar.

Finalitzades  les  intervencions,  L’alcalde  passa  a  la  votació  de  la  moció  tal  com  està
presentada, i el ple de la  corporació, vist el dictamen de la comissió informativa, per HUIT VOTS
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A FAVOR (6 del PP i  2 del  Grup Socialista (PSOE), i  TRES ABSTENCIONS (1EUPV, 1 Bloc-
COMPROMÍS i 1 ERPV) 6 PP), acorda:

PRIMER.- Rebutjar la fusió obligatòria de municipis.

SEGON.-  Instar el Govern Central, i el Govern de la Generalitat Valenciana a establir un
procés de diàleg amb les Federacions Territorials de Municipis i Províncies, a fi de consensuar i
arbitrar  mecanismes  de  finançament  i  delimitació  de  competències,  per  a  aconseguir  una
Administració Local eficaç i eficient, sense menyscabar la prestació del servici públic a l’administrat
i preservant la identitat historicocultural dels nostres pobles.

1.10Mocions presentades pel portaveu del grup EUPV, Víctor Mansanet, en  

relació a:

Vista la moció que presenta el grup d’EUPV, a favor de la sanitat pública, i que  es transcriu a la
lletra tot seguit:

 «1.10.a)  Moció a favor de la sanitat pública

Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià
(EUPV), en nom i representació d'aquest i a l'empara del que estableix la normativa aplicable, per
raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat i aprovació, la moció següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Plataforma per la Defensa i  Millora de la Sanitat Pública Valenciana fa una crida als
ajuntaments valencians en defensa de la sanitat pública a la nostra Comunitat davant el preocupant
atac per part del Govern d'Espanya mitjançant l'aprovació del Reial Decret de Llei 16/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat  i  seguretat  de les  seues  prestacions,  així  com l'anunciada  pretensió  de la  Generalitat
Valenciana de privatitzar la gestió de la Sanitat Pública Valenciana.

Els ajuntaments, com administracions més properes a la ciutadania, no poden romandre
impassibles davant la pèrdua de drets socials de la ciutadania i davant les greus conseqüències que
per a la salut i la justícia social tenen i tindran les polítiques sanitàries plantejades pels governs
autonòmic i estatal . Aquestes polítiques no tenen fonaments constatables i no són més que el
reflex ideològic d'un model de societat inspirat en directrius neoliberals, injust i desequilibrat per
definició, que es configura al voltant d'un Estat de Benestar mínim, on els drets dels col- lectius
més vulnerables de la societat es sacrifiquen en benefici del negoci d'uns pocs. En aquest marc
teòric, la campanya de retallades pressupostàries i de privatitzacions amaga l'autèntica finalitat:
qüestionar el dret a la salut i convertir la salut en una mercaderia. En aquest sentit, no és estrany
que el Reial Decret de Llei 16/2012 ataque la universalitat del dret a la salut i introduïsca mesures
de repagament als usuaris i usuàries com a contraprestació per la dispensació de medicaments,
productes dietètics o ortoprotèsics i pel transport sanitari no urgent.

Mentrestant, el  Consell  de la  Generalitat  anuncia un nou model de gestió compartida
entre la iniciativa privada i la pública, on a aquesta última només se li reserva la gestió de l'àrea
assistencial. Tant una iniciativa com l'altra persegueixen la finalitat de normalitzar i de familiaritzar
la ciutadania amb la idea que la salut és un bé privat, sotmès a les lleis de mercat i a la capacitat
econòmica individual per sufragar les despeses de la seva protecció.

En definitiva, els qui no creuen en l'Estat del Benestar pretenen aprofitar la greu situació
de crisi econòmica que travessem per desmantellar un sistema exemplar de serveis i drets, edificat
per generacions de ciutadans i ciutadanes durant dècades. Emparant-se en arguments sobre una
dubtosa sostenibilitat del sistema sanitari i en les receptes de la gestió privada com a única via de
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solució, estan perpetrant la major agressió a la Sanitat Pública que hem viscut en la història de la
democràcia.  Estem davant un veritable canvi  de model sanitari  que s'està produint de manera
subreptícia i sense els recomanables consensos socials.

Els ajuntaments valencians, i l'Ajuntament de Simat de la Valldigna entre ells, afirmem, junt
amb la Plataforma per la Millora i Defensa de la Sanitat Pública Valenciana, que:

No és cert que la Sanitat Pública siga insostenible:

a) El percentatge sobre el PIB que Espanya ha invertit  en la Sanitat Pública l'any 2009
(7,5%) el situa per davall de la mitjana dels països de la Unió Europea. Amb una inversió moderada
ha ofert serveis sanitaris universals i de qualitat que han servit de model i d'exemple en altres
països occidentals.

b) El major deute se situa en les comunitats autònomes que han realitzat menys inversió
en sanitat.  La sanitat  valenciana està en l'últim lloc en despesa  sanitària  per  habitant a l'Estat
espanyol, un 20% per davall de la mitjana espanyola.

c) La contribució de la sanitat pública al deute de les comunitats autònomes es déu al
subfinançament del sistema sanitari, al caràcter no finalista de les transferències econòmiques que
van acompanyar les transferències de la sanitat a les comunitats autònomes, al mateix model de
finançament autonòmic, a la despesa farmacèutica i a les privatitzacions sanitàries.

d)  A  la  Comunitat  Valenciana  s'ha  agreujat  la  situació  davant  les  polítiques  de  grans
esdeveniments que han absorbit bona part del pressupost de la Generalitat, les privatitzacions que
actualment pensen ampliar i la despesa farmacèutica superior a la d'altres comunitats autònomes.

e) La despesa farmacèutica augmenta, en bona part, a causa de la infradotació de recursos
humans especialment en Atenció Primària (per davall de la ràtio d'altres comunitats), la qual cosa
impedeix  una  atenció  clínica  de  qualitat,  que  comportaria  una  reducció  en  la  prescripció  de
fàrmacs, en les derivacions a especialistes i en l'ús de proves diagnòstiques.

En conclusió, l'Estat espanyol està per davall de la mitjana europea en despesa sanitària i la
Comunitat Valenciana és l'última de les comunitats autònomes en aquesta despesa, producte del
subfinançament i les prioritats en la gestió realitzada per la Generalitat Valenciana.

No és cert que la sanitat, en col·laboració pública-privada, siga més barata i eficient; els
usuaris no reben les mateixes prestacions a un menor cost:

a) Al quart any d'obrir l'hospital d'Alzira, la Generalitat va aportar-hi 69 milions d'euros
dels nostres impostos, perquè tenia pèrdues o no arribava a obtenir els guanys previstos, fet que
ja va ser denunciat per la Sindicatura de Comptes. Aquesta quantitat és el que hauria costat la
construcció  d'un  nou  hospital  d'aquestes  característiques,  que  ara  seria  dels  valencians  i  les
valencianes.

b)  Dels  cinc  departaments  de  Salut  amb  model  de  gestió  privada,  els  únics  que,  de
moment, declaren obtenir guanys són Torrevella i Alzira. Aquest últim departament, en el període
2003-2012, ha augmentat el finançament capitatiu (els diners que rep per habitant de la zona/any)
en quasi un 70%, un 6% de mitjana anual.

c)  Els  departaments  privatitzats  tenen  les  plantilles  de  personal  més  reduïdes,
sobreexplotades, desmoralitzades i cansades, la qual cosa repercutix en l'assistència directa als
pacients.

d) La factura de difícil control i major cost, per exemple, farmàcia ambulatòria, transport
sanitari (ambulàncies), pròtesis, oxigenoteràpia, ..., va a càrrec de la Conselleria de Sanitat.
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e) Assumeixen intervencions de cost limitat i controlat, per exemple, els parts i algunes
proves diagnòstiques de pacients d'altres departaments de Salut, els quals facturen a banda a la
Conselleria obtenint beneficis econòmics extres, a costa de l'erari públic.

f)  Deriven  a  la  sanitat  pública  aquells  pacients  l'atenció dels  quals  es  preveu costosa,
deixant d'assumir l'atenció directa que els correspondria sobre aquesta població, entre ells, els
cremats, trasplantaments, vigilància intensiva pediàtrica, etc. No hi ha constància de pagament de
l'empresa privada a la Conselleria de Sanitat per aquests serveis.

g) Les accions de salut pública, és a dir, els programes de promoció i prevenció de la salut,
no  són  assumits  per  aquestes  empreses  privades.  Per  exemple,  la  vacunació,  les  inspeccions
sanitàries, la detecció precoç de càncer, etc ..., totes elles amb un cost elevat, estan a càrrec de la
Conselleria de Sanitat.

h) El control de la Generalitat sobre l'empresa privada és, si més no, dubtós. La figura del
controlador, comissionat, la imposa la mateixa Generalitat i aquest conviu i cohabita amb el gestor
privat, amb interessos comuns, enaltint un model amb una forta càrrega política i que beneficia
econòmicament a uns pocs que negocien amb la salut de la ciutadania.

En conclusió, la sanitat en col·laboració pública-privada, NO és més barata, NI més eficient
que la pública, ni tampoc els usuaris i usuàries reben les mateixes prestacions a un menor cost.
Realment, en el sistema de col·laboració pública-privada, la clau per reduir costos i fer negoci amb
la salut, consisteix a parasitar la sanitat pública, reduint o eliminant aquelles prestacions de més
difícil control de la despesa, assumint les intervencions més rendibles dels departaments de salut,
rebent un major increment econòmic de l'erari públic que els departaments de gestió tradicional i
amb un model de gestió poc transparent, sense rendició de comptes.

En definitiva, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna comparteix les raons exposades amb la
PLATAFORMA PER LA MILLORA I DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA VALENCIANA, les
quals posen de manifest la inconsistència dels motius continguts en la reforma del nostre sistema
sanitari,  mitjançant  l'aprovació  del  Decret-Llei  16/2012  i  la  pretesa  privatització  de  la  gestió
sanitària a la nostra comunitat autònoma.

A  més,  aquest  ajuntament  mostra  la  seua  preocupació  i  vol  denunciar  les  greus
conseqüències que es derivaran de la posada en marxa del referit Reial Decret de Llei i de les
anunciades mesures de privatització de la Generalitat Valenciana.

• Es consolidarà un sistema insolidari que extrema les desigualtats entre les classes socials i
que deixa desprotegides les persones que més ho necessiten:

a. La gent major jubilada, pensionistes, aquelles persones amb malalties cròniques, han de
pagar  per  receptes  i  l'ús  d'ambulàncies  no  urgents,  productes  dietètics,  de  pròtesis
externes i els serveis de la cartera accessòria.

b. El copagament/repagament penalitza les persones de menys recursos i s'estendrà a serveis
fins ara assumits per la universalitat, l'equitat i l'accés a la sanitat, que ens protegia gràcies
a la Llei General de Sanitat i la Constitució espanyola de 1978.

c. Queda en total  desemparament  la  població  immigrant  que ha  treballat  al  nostre  país
acceptant  els  salaris  més  baixos,  quan  no  la  seua  utilització  com  a  treballadors  i
treballadores il·legals per les irregularitats comeses per alguns ciutadans espanyols i davant
la passivitat de l'Administració.

• Queden excloses de la condició d'assegurades les persones immigrants sense l'autorització
de residència.
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• Perden la condició d'assegurades i passen a la de beneficiàries d'un assegurat les dones
divorciades que no hagen cotitzat a la Seguretat Social, amb les dificultats que comporta
per a les dones víctimes de violència de gènere.

• Perden la condició d'assegurades les persones majors de 26 anys, aquelles que han esgotat
la  prestació o el subsidi  d'atur i  no figuren en l'oficina com a demandants d'ocupació.
Aquesta  població  es  veurà  obligada  a  acreditar  que  no  supera  el  límit  d'ingressos
determinat reglamentàriament. Està per definir la quantia i fórmula que utilitzaran, però es
previsible que això els obligue a assegurar-se privadament.

• Un gran sector de la  població, com les persones  jubilades, pensionistes, amb malalties
cròniques i especialment amb problemes de salut mental, quedarà exclosa de l’atenció o
deurà  realitzar repagaments, el que augmentarà el sofriment personal, familiar i el del seu
entorn pròxim.

• L'exclusió sanitària  i/o la limitació per accedir al  sistema sanitari  públic, és no només
insolidària i  indigna, ÉS UNA IRRESPONSABILITAT I UNA TEMERITAT que afectarà la
salut de tota la població, sense reduir cap cost:

1. La falta de control sanitari de les persones amb malalties infeccioses i sense diagnòstic ni
tractament pot  constituir  un risc  per  a  la  salut de tota  la  població,  tant inclosa  com
exclosa de les prestacions.

2. Augmentarà el cost no només social, sinó també l'econòmic, ja que quan la malaltia siga
més greu acudiran a rebre tractament hospitalari, que és molt més car que les mesures
preventives.

3. La mortalitat entre els exclosos augmentarà molt probablement, però també la de la resta
de la població.

4. Obviar les mesures preventives per reduir el risc de malalties tumorals i per a la detecció
precoç  de  càncer,  augmentarà  la  prevalença  i  els  costos  sanitaris  derivats  d'aquesta
patologia.

• Les llistes d'espera ja  estan augmentant en la  sanitat pública en disminuir els  recursos
humans i s'incrementaran més encara per la reducció de la inversió per sufragar-la.

• El deteriorament de la sanitat comporta que les classes socials amb recursos s'asseguren
en mútues sanitàries privades i deduïsquen les despeses sanitàries dels seus impostos, o bé
que siguen exclosos directament de la sanitat pública, la qual cosa porta el sistema a la
fallida, ja que perquè la sanitat pública es sustente és necessària la contribució solidària de
tots. Es tornarà a una sanitat per a rics i una altra per a pobres.

• Les mútues asseguren preferentment persones saludables, joves i sense patologies prèvies;
a la  resta de la  població o li  neguen l'assegurança o ho fan a preus  alts  que poques
persones poden pagar. També succeeix que anul·len assegurances de persones que deixen
de ser rendibles per patologies greus i/o cròniques.

• L'accés a l'ocupació en les empreses privades que gestionen la sanitat pública és arbitrari i,
sovint, en funció de la filiació política i/o familiar. Tot i ser finançat amb fons públics, no es
segueixen els  requisits  recollits  en la  Constitució  espanyola  per  a  l'accés  a  l'ocupació
pública: igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En l'actual context d'atur suposa un tracte de
favor a les persones properes al poder i una exclusió de la resta de professionals.
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En conclusió, el nou model de sistema sanitari que el Govern central i l'autonòmic ens vol
imposar és:

• • Insolidari

• • Vulnera els drets humans

• • Posa en risc la salut de tota la població

• • Deixa desprotegida la població que més ho necessita

• • Desmantella la sanitat pública per beneficiar els interessos econòmics d'uns pocs, mútues,

companyies asseguradores, constructores, bancs ...

• •  Crea  una  sanitat  per  a  rics  i  una  altra  per  a  pobres,  ens  trasllada  a  èpoques

preconstitucionals i a un sistema sanitari basat en la beneficència.

Per tot això, els regidors i regidores que subscriuen aquesta moció, en nom seu i en el
dels grups municipals que representen en la Corporació local, fan la següent

PROPOSTA D'ACORD

1a. Dirigir-se al Govern de l'Estat, així com als grups parlamentaris presents a les Corts
Generals, per a la retirada i, si s'escau, no convalidació del Reial Decret de Llei 16/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i seguretat de les seues prestacions.

2a.  Dirigir-se al Consell  de la  Generalitat  Valenciana,  així  com als  grups parlamentaris
presents a les Corts, perquè requerisquen al Govern de l'Estat la retirada del referit Reial Decret
de Llei 16/2012.

3a.  Dirigir-se  al  Consell  de  la  Generalitat  perquè  retire  de  la  seua  agenda  política
l'anunciada pretensió de privatitzar  la gestió de la sanitat pública valenciana.

4a.  Dirigir-se al Consell  de la  Generalitat  Valenciana,  així  com als  grups parlamentaris
presents en les Corts amb la finalitat de promoure, davant el Govern de l'Estat, un PACTE PER LA
SANITAT que consolide el Sistema Nacional de Salut i que assegure la cohesió social i l'equitat per
a  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes.  Un  pacte  que  incloga  les  forces  polítiques,  sindicals  i  de
professionals, la indústria i els col lectius de pacients, que permeta que el SNS continue sent un
dels millors sistemes sanitaris del món, motor d'innovació i generador de riquesa i ocupació.

5a. Informar a la ciutadania dels acords municipals assolits i del resultat d'aquests.

6a.  Informar a  la  Plataforma per  la  Millora  i  Defensa de la  Sanitat  Pública  Valenciana,
situada al carrer del rector  Femenia, núm. 14, 46005 València, del resultat d'aquesta moció.»

El regidor Víctor Mansanet informa del contingut de la moció. Fa referència a que les
mesures que ha presentat el Govern Central i la Generalitat Valenciana son nefastes per els que
volem una sanitat  de  qualitat.  Dona dades  sobre els  percentatges  de disminució en diferents
sectors  de la  sanitat  pública.  Hi  ha un forat negre en la  sanitat  pública valenciana,  la  qüestió
farmacèutica és un drama, representa un 21%  que es una xifra escandalosa, comparacions amb
Andalusia sobre els genèrics. Es una fal·làcia que la sanitat pública siga insostenible, es mentida. Ho
compara amb el PIB i altres països occidentals. Dona lectura a les propostes d’acord.
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Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort manifesta que el seu grup votarà a
favor. Pensem que la sanitat pública no és insostenible, que hi altres maneres d’obtenir diners, es
podria revisar el Concordat. Açò es una cosa que si es retalla en sanitat afectarà a una  cosa social
i per tant  l’estat del benestar social també s’acabarà. La sanitat espanyola una de les millors del
mon i encara que la crisi és molt forta es podria retallar d’altres llocs, ara ha arribat el tema de
l’IVA que afecta a tots per igual i considerem que això és injust. Votarem a favor.

La regidora Agustina Brines manifesta que des de el grup Bloc-Compromís  anem a votar a
favor d’esta moció. Voldríem manifestar que el Govern Central no hauria de dir que la sanitat,
l’educació  és  insostenible sinó que haurien de reconèixer  que l’han gestionat  malament.  Tots
tenim coneguts que han pagat per ressonàncies i coneguem altres qüestiones que no afectaven
positivament a la gestió de la sanitat, no hi ha concurs públic per a açò i fa uns dies el Levante
parlava d’un despatx d’advocats en relació a la privatització de la sanitat. Supose que esta moció el
PP no la tirarà endavant, però hauríem de pensar-ho perquè ens afecta a tots de prop, estem
donant passos endarrere i tots hauríem d’estar manifestant-nos al carrer. La sanitat, l’educació en
tot s’inverteix, i formem a les persones i després se’n van fora a treballar. No entenc eixa forma
de gestió. En el Bloc estem a favor d’esta moció i de totes aquelles que vagen contra les mesures
que retallen i afecten a l’estat del benestar. En qüestió d’un any, anem a tornar endarrere 30 anys.
A les manifestacions hi ha persones majors sindicalistes qui pensaven que mai tornarien a anar per
defensar els seus fills i nets. Comenta els seu cas particular sobre el pagament de medicaments i
manifesta que no té paraules front a les barbàries que s’estan fent.

El regidor Joan Serra,  manifesta que deixaria  la  moció a un costat,  és molt correcta i
defensa els més incapacitats, als qui tenen menys recursos i faig una crida al PP perquè veja que si
hi ha retallades, fa uns mesos deia que no hi havia retallades a la Sanitat o l’Educació, que es doneu
compte que ens afecta a tots, som gent del poble que necessitem el jornal per poder viure i
necessitem  una  qualitat  mínima  de  vida.  Seria  d’agrair  i  donar  un  pas  endavant  que  el  PP
reconsiderara, que ja està bé, que el govern que siga menyspree als que no poden arribar a final de
mes. Quan es puja l’IVA i hi ha repagament (“repago”) en la sanitat al qui més els fa falta i a més
està el cas d’una persona de Simat que té una infermetat oncològica i li han negat el tractament i
ha fet una denúncia al Conseller de Sanitat. Reconsidereu la vostra posició o abstingueu-se’n, feu
un acte de valentia i deixeu que vaja la moció endavant.  

El regidor Víctor Mansanet fa referència a un cas que li ha passat a ell mateix i que passa
ací a Simat, comenta que va anar amb el seu fill a Tavernes i no hi havia gasses per curar una ferida
al  genoll,  la  metge va haver  de vindre a  Simat i  arreplegar  el  material  necessari  per atendre.
Comenta el cas de que en algunes farmàcies ja no hi ha medicaments cars – de més de 200€-,
perquè no les poden pagar, hi ha escassesa, i això afecta als nostre fills i a nosaltres mateixa.

L’alcalde contesta que la situació a tota Espanya és complicada però anem a donar un vot
de confiança al nou govern que ha entrat i anem a treballar en eixa línia. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, vist  el dictamen de la comissió
informativa,  per   CINC  VOTS  A  FAVOR (2  Grup  Socialista  (PSOE),  1EUPV,  1  Bloc-
COMPROMÍS i 1 ERPV) i  SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda :

 ÚNIC: Desestimar la moció presentada.

 1.10.b)  MOCIÓ  MUNICIPAL  PER  A  SOL·LICITAR  LA  GESTIÓ
DHABITATGES

 Vista la moció que presenta el grup d’EUPV, per a sol·licitar la gestió d'habitatges, i que  es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Víctor  Mansanet  i  Boïgues,  portaveu  del  Grup  municipal  d’Esquerra  Unida  del  País
Valencià  en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d'aquest, i a l’empara
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del que estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la moció
següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’explosió de la  bombolla  immobiliària,  que potenciaren els  partits  capitalistes amb les
seues polítiques especuladores del sòl, i els poders econòmics mitjançant la banca i els mitjans de
comunicació, ha provocat greus conseqüències per a la classe treballadora: atur, desnonaments,
endeutament crònic, problemes de convivència familiar, depressió i, fins i tot, suïcidi. Tot això,
agreujat en el context d’una greu crisi econòmica i financera inherent al sistema capitalista.

Lluny  de  corregir  els  errors  que  ens  han  dut  fins  aquesta  situació  i  de  buscar
responsabilitats entre els culpables, és el poble qui carrega amb totes les culpes i el que paga la
factura del malbaratament. Mentre el govern central rescata amb diners públics els bancs que s’han
lucrat amb el negoci immobiliari durant els últims anys, la banca segueix deixant a famílies senceres
en el carrer.

Des  d’Esquerra  Unida  del  País  Valencià,  creiem  que  és  injust  que  els  diners  de  tots
s’utilitzen per a rescatar la iniciativa privada que deixa pisos buits i les persones sense llar. Així
doncs, ja que l'habitatge és un dret constitucional,  alguns bancs han estat rescatats amb diners
públics i que els ajuntaments són la institució més propera als ciutadans i ciutadanes, se sotmet a la
consideració del Ple l’aprovació dels següents:

ACORDS

1. Sol·licitar  que els  habitatges del  stock immobiliari  que guarden els  bancs i  les
caixes que han rebut diners públics passen a ser propietat de l’estat.

2. Que els  habitatges nacionalitzats passen a  ser  gestionats  pels  ajuntaments per
garantir el dret constitucional a l'habitatge.

3. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna destine estos habitatges per al lloguer
social, facilitant l’accés a l'habitatge als joves i famílies de Simat que necessiten una
llar.

4. Donar trasllat d'aquests acords a les diferents associacions de veïns del municipi
(ames  de  casa,  gent  major  i  joves),  als  grups  parlamentaris  de  les  Corts
Valencianes  i  del  Congrés  dels  Diputats,  i  als  presidents  de  la  Generalitat
Valenciana i del Govern.»

El  regidor  Víctor  Mansanet  manifesta  que  esta  és  una  moció  senzilla  que ja  ha  estat
discutida altres vegades i afegeix que està disposat a llevar la frase “que potenciaren els partits
capitalistes amb les seues polítiques especuladores del sòl” – en referència a la intervenció a la
Comissió del grup Socialista- si a algú li molesta, i passa a llegir determinats paràgrafs de la moció.
Considera que ha sigut la gent del poble qui s’ha mobilitzat contra esta actuació nefasta dels bancs.
Dona compte del contingut i de les propostes d’acords de la moció. Manifesta que en un informe
que he tret per Internet,  s’informa de les  dades  que fan referència a  Simat,  i  que venen del
Ministeri corresponent, on es diu que d’un total de 1652 cases hi ha 274 cases buides, algunes
considere  que  per  desnonaments,  i  65  en  estat  deficient.  Estes  actuacions  que  demanen  ací
consideren que es poden fer o es pot almenys demanar 

Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort explica que ja en la Comissió es va
comentar que estem d’acord en les propostes de la moció però en la exposició de motius hi ha
una frase que no en agrada i si es lleva el paràgraf de la primera línia, votem a favor. Pensem que si
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el diners que ha donat el Govern a la banca s’hagueren donat a la gent s’hagueren evitat molts
desnonaments. I Estem d’acord en els propostes que es fan en la moció. 

El regidor Víctor Mansanet manifesta que ho lleva del text però no deixa de pensar-ho.

El regidor Joan Serra manifesta que està a favor de la moció en qualsevol cas,   lleve o
mantinga eixa frase sobre els partits capitalistes.

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, vist  el dictamen de la comissió
informativa,  per   CINC  VOTS  A  FAVOR (2  Grup  Socialista  (PSOE),  1EUPV,  1  Bloc-
COMPROMÍS i 1 ERPV) i  SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda :

ÚNIC: Desestimar la moció presentada.

1.10.c) MOCIÓ MUNICIPAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 28 DE JUNY,
DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI

Vista la moció que presenta el grup d’EUPV, amb motiu de la celebració del 28 de juny del dia
internacional de l’orgull LGTBI, i que  es transcriu a la lletra tot seguit:

«A  l'empara  del  que  estableixen  les  lleis  vigents,  el  Grup  municipal  d'Esquerra
Unida del País Valencià de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna presenta la següent moció amb
motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, per al seu debat en el Ple municipal:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 28 de juny de 1968 es van succeir diverses revoltes a Stonewall (EUA) per denunciar la
criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTB en aquell país. Des de llavors, aquest
dia es commemora per a reivindicar  el dret a la  diferència i a  l'opció sexual lliure.  D'aquesta
manera, les organitzacions socials, com tots els anys per aquest dia, celebren el Dia de l'Orgull
LGTB, per mitjà del qual es reivindiques mesures que en molts casos són desateses pels poders
públics.

Les  fòbies  cap  a  les  expressions  de  la  sexualitat  considerades  “diferents”,  lluny  de
desaparèixer,  continuen habitant  les  aules,  les  llars,  els  centres  d'oci  i  treball,  i  fins  i  tot,  les
administracions i serveis públics. Molt més en temps de crisi econòmica, on els drets de totes les
persones, i de manera especial les més estigmatitzades socialment, trontollen constantment. De
nou, aquest 28 de juny, és necessari un suport explícit a les demandes i necessitats de la població
LGTB. És necessari un reconeixement a tots aquells actors socials vinculats a les lluites socials, per
ser els màxims responsables de l'existència ara mateix de certs drets reconeguts a les persones
LGTB,  com també  de  l'existència  d'iniciatives  municipals  i/o  autonòmiques  que  persegueixen
representar  un compromís amb la  lluita  col·lectiva per la  igualtat  i  la  llibertat  real  d'aquestes
persones.

Encara  que ja  s'haja  produït  una  modificació  del  Codi  Civil  sobre  el  matrimoni  entre
persones del mateix sexe o s'hagen aprovat normes legals com l'anomenada “Llei d'identitat de
gènere”, queda molt camí per recórrer, i així ho demostren els moviments socials amb les seues
lluites als carrers.

Per tot això, el Grup municipal d'EUPV eleva al Ple de la Corporació els següents:

ACORDS

•Realitzar una denúncia explícita contra l'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, així
com expressar un compromís concís d'engegada de mesures per eradicar aquesta xacra social. 
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•Sol·licitar al  Govern que promoga la  despatologització de les identitats  transsexuals  i
intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris  d'aquestes persones es vegen perjudicats. 

•Apostar per la derogació del Concordat de 1953 i els acords de 1979 amb el Vaticà, així
com per l'eixida de l'assignatura de religió de les aules. 

•Expressar un compromís real contra les retallades socials, especialment aquelles referides
a la prevenció i el tractament del VIH, i sobretot, en el cas de les persones migrants. Això porta,
per tant, a realitzar una defensa real també de la sanitat pública, així com l'aposta per la seua
universalització. 

•Defensar una educació pública, laica, de qualitat i que atenga la diversitat com a requisits
mínims per crear un espai educatiu on regnen els valors democràtics i de tolerància. 

•Contribuir, sobre la base de les competències adquirides, a la lluita contra la precarietat
laboral, especialment entre els sectors mes joves. La precarietat en l'ocupació (flexibilitat, absència
de contracte...) impedeix que les agressions per discriminacions siguen detectades i denunciades. 

•Col·laborar activament, mitjançant polítiques públiques, segons els termes previstos per
la llei, en la defensa de la diversitat familiar, i lluitar contra qualsevol tipus de discriminació que
puguen sofrir les famílies homoparentals, tant simbòlicament com materialment. Això comporta
també una denúncia explicita del recurs d'inconstitucionalitat imposat pel govern del Partit Popular
sobre la reforma del Codi Civil en matèria del matrimoni entre persones del mateix sexe. 

•Donar  suport  d'una  manera  activa  a  l'associacionisme  LGTB,  especialment  entre  la
joventut, així com atendre les seues demandes i propostes de manera real i activa.

De la present moció es donarà trasllat:

a. Al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

b. A la Conselleria de Política Social i Igualtat. 

c. Al moviment associatiu LGTBI de la Safor-Valldigna i del País Valencià.»

El regidor Víctor Mansanet manifesta que és una moció en coherència amb l’altra moció
que es va presentar en maig. L’Associació i el nostre grup considerem que continuen havent tota
mena  de  discriminacions  respecte  a  estes  persones  i  per  tant  una  situació  d’injustícia.  S’han
aprovat normes legals però queda molt per recórrer i últimament estan posant-se entrebancs o es
recula, com és el cas de l’avortament. Dona lectura  a determinats paràgrafs de la moció i de les
propostes d’acord.

Obert el torn d’intervencions el regidor David Mogort manifesta que el seu grup està a
favor. Considera que hi ha un drets que han costat anys d’aconseguir i perquè hi haja un majoria
absoluta en Madrid ara es perden.

La regidora Agustina Brines manifesta que anem a votar a favor perquè l’únic que s’està
fent es donar passos endarrere.

El regidor Joan Serra manifesta que el seu grup votarà a favor. Queden moltes coses per
fer.

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, vist el dictamen de la comissió
informativa,  per   CINC  VOTS  A  FAVOR (2  Grup  Socialista  (PSOE),  1EUPV,  1  Bloc-
COMPROMÍS i 1 ERPV) i  SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda:
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 ÚNIC: Desestimar la moció presentada.

 1.10.d)  MOCIÓ  CONTRA  LES  MESURES  ECONÒMIQUES  I  LES
RETALLADES  ANUNCIADES PEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL

Vista la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV),
contra les mesures econòmiques i les retallades  anunciades pel govern de l’Estat Espanyol, i que
es transcriu a la lletra tot seguit:

«Víctor  Mansanet  i  Boïgues,  portaveu  del  Grup  municipal  d'Esquerra  Unida  del  País
Valencià (EUPV) en l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d'aquest, i a
l'empara  d'allò  establert  en  la  normativa  aplicable,  per  raons  d'urgència,  eleva  al  Ple  de  la
Corporació, per al seu debat, la moció següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El president del Govern de l'Estat espanyol anuncià al Congrés dels Diputats el passat 11
de juliol un nou programa de retalls que van a suposar el pitjor atac a l'estat de benestar i a la
democràcia,  aprovat  per  mitjà  d'un  reial  decret  en  Consell  de  Ministres.  Un  atac  directe  a
pensionistes, aturats i treballadors públics que veuran "retallats" els seus drets i que el Govern
central els fa responsables de la crisi econòmica.

Les mesures que ha proposat l'executiu presidit per Mariano Rajoy són les següents:

1. Increment  de l'IVA general en tres punts, del 18% al 21%.

2. Suspensió de la paga extra de Nadal als treballadors públics.

3. Revisió integral de la funció pública: Reducció del nombre de dies de lliure disposició, ajust
del nombre d'alliberats sindicals, així com altres mesures.

4. Retall del subsidi d'atur a partir del sisè mes, del 60% al 50% sobre la base reguladora.

5. Reforma de les pensions.

6. Eliminació de la deducció en l'IRPF per la compra de l'habitatge.

7. Reforma de l’administració local: Reducció del 30% en el nombre de regidors, reducció
d'empreses i fundacions públiques.

8. Retall d'un 20% en les subvencions als partits polítics, sindicats i organitzacions patronals.

9. Reducció de les cotitzacions socials als empresaris.

10. Supressió de bonificacions a la contractació.

11. Retalls de 600 milions d'euros en les partides de despeses dels ministeris.

12. Reforma de la tributació mediambiental.

13. Augment de l'impost que s'aplica al tabac.

14. Revisió del barem i les prestacions econòmiques del sistema de dependència.

15. Flexibilització dels horaris comercials, especialment en les àrees turístiques.

16. Liberalització i,  en alguns casos privatització,  de serveis  associats al  transport i  en els
sector serveis.

Amb aquestes i altres mesures, el Govern de Rajoy ha assenyalat que això suposarà un
ajust de 65.000 milions d'euros en 2 anys.    

Totes  aquestes  mesures  suposen  una  pèrdua  més  de  sobirania  de  l’Estat  espanyol,
supeditada completament a les directrius marcades pels  mercats  financers i  a  les institucions
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europees. Aquesta factura social que anem a pagar és altíssima i sumament negativa:  retallades per
a pensionistes, persones aturades, personal de les administracions públiques i els ajuntaments, que
veuran minvada la representativitat democràtica. I mentrestant, als defraudadors se'ls aplica una
amnistia fiscal.

Amb aquestes mesures, el Govern central fa pagar la crisi  als de sempre, és a dir,  als
treballadors i treballadores, als  empleats públics, als joves i a les dones. En compte de prendre
mesures perquè paguen els poderosos, els banquers i  les grans fortunes, que són els que han
generat la crisi.

Les  mesures  del  Govern  del  PP  són  antisocials  i  encaminades  al  fracàs,  clarament
contràries  a l'interès  general,  ja  que en lloc de posar  en valor la  lluita contra  el  frau fiscal  i
eliminar els paradisos fiscals, retallar el grans salaris, la despesa militar, suprimir institucions inútils
com el Senat, fer pagar l'IBI a l'església catòlica i controlar els grans beneficis de la banca, com a
mesures per a superar el dèficit, opta per unes mesures dirigides directament perquè siguen els
més febles qui paguen el dèficit i per una eixida de la crisi que va a generar més atur al reduir el
consum i crear més incertesa social. 

Es limiten també els drets de representació democràtica en un intent de traslladar a la
població la idea de què la democràcia és cara. Però el que és realment car és una gestió corrupta
de certs polítics, com s’ha vist en trames com Gurtel.

L'Ajuntament, la institució democràtica més propera a la ciutadania, no pot ser debilitat
perquè la democràcia perd sentit i qualitat.

Existeixen altres solucions i Esquerra Unida, a través del seu grup parlamentari, Izquierda
Plural, les ha lliurat, però l'Executiu s'ha plegat a les exigències del capital financer. Estem sota una
dictadura financera que va a per totes, a pels serveis públics, a per les pensions i a pels salaris dels
treballadors  i  treballadores,  mentre  les  partides  de  la  Casa  Reial  o  de  l’església  catòlica  les
mantenen intactes. 

Des  d'Esquerra  Unida,  considerem  que  qualsevol  reducció  de  la  despesa  pública  és
contradictòria  amb els  objectius  d'estimulació de la  demanda,  que són imprescindibles en una
situació de crisi econòmica com l'actual. La limitació del dèficit no pot ser obtinguda, en aquestes
condicions, per mitjà de la retallada de la despesa, sinó mitjançant mecanismes d'increment dels
ingressos. No obstant això, és absolutament necessària una racionalització de la despesa pública
que la reoriente cap a l'eficiència, l'augment efectiu de la despesa social,  la millora dels serveis
socials públics i l'activitat productiva. Així mateix, ens oposem radicalment a la reducció del salari
dels empleats públics i a la seua congelació, excepte els dels alts càrrecs i els de confiança, així
com a l'augment de l'IVA, que és un dels impostos més injustos que existeixen. 

Ens  trobem  davant  d'un  atac  als  fonaments  que  feren  possible  l'actual  sistema
constitucional  i  als  principis  de  la  democràcia.  Lluny de  ser  una eixida  cap  avant  de  la  crisi,
l'actuació del Govern de Rajoy ens porta a una regressió econòmica i social perillosa i significa una
involució democràtica.

Per això, des de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, ens oposem frontalment a totes
eixes mesures, i adoptem els següents 

ACORDS

1. Instar al Govern central a retirar de manera immediata el reial decret-llei.

2. En el cas de no retirar la dita norma, instar al Govern perquè convoque un referèndum
per a consultar a la ciutadania sobre aquestes mesures.
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3. Donar suport a les mobilitzacions convocades pels sindicats per al 19 de juliol.

4. Exigir una auditoria del deute públic espanyol.

5. Instar  al  Govern  Central  a  negociar  amb els  grups  de l'oposició  altres  mesures  més
efectives per racionalitzar la despesa pública i combatre la corrupció.

6. Instar  al  Congrés  dels  Diputats  a  aprovar  una  reforma  del  sistema  fiscal  més  justa,
progressiva i eficaç per a combatre el frau i l'economia submergida.

7. Traslladar aquests acords als sindicats CCOO, UGT i Intersindical Valenciana, a tots els
grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a tots els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, al president del Govern d'Espanya, Sr.  Mariano Rajoy.»

El regidor Víctor Mansanet passa a informar del contingut de la moció. Al mes de juliol es
va anunciar pel Govern Central una sèrie de mesures que al parer d’EU considera que s’ha fet el
major atac a la classe treballadora d’este país. S’ha aprovat un RDL que ataca als pensionistes, als
treballadors i treballadores i especialment als funcionaris públics a qui es vol fer responsable de la
crisis. Passa a donar lectura de les mesures que considera més significatives (increment de l’IVA,
suspensió de la paga extra als treballadors públics, la retallada del subsidi d’atur a partir de sisè
mes i altres que estan en el text de la moció). Mesures que signifiquen pèrdua de la sobirania i
venen  marcades  pels  mercats  financers  i  des  d’Alemanya  per  Angela  Merkel.  I  com  a  nota
“d’alegria” vaig a comptar-vos un compte, per a que es comprenga la magnitud d’esta tragèdia, un
compte que ha eixit al BOE, que publica el RD 3/2002 d’11 gener “sobre les normes mínimes de
les gallines ponedores”, i el DL  1135/2002 de 31 d’octubre sobre “condicions mínimes per a la
protecció dels pocs” i la tragèdia ve quan es publica el RDL 14/2012 del retall en Educació, més
alumnes per metre quadrat per aula. Compara els metres dels animals de granja que disposen de
més metres quadrats que el alumnes. Pareix que al Govern no l’importa el benestar del alumnes,
que empitjoren el del nostre alumnat que són el futur del país.   

Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort manifesta que el compte no fa
molta gràcia, però és la crua realitat. Els treballadors i les famílies estan molt carregades, pensem,
que si que hi ha crisi, també a Simat a pesar que algun grup ho nega, als funcionaris no se’ls pot
retallar  més,  en  l’anterior  govern  un  5%  i  ara  caldria  mirar  les  xifres  però  estan  al  límit.
Considerem que de l’Impost de Societats es podríem traure més diners, com a les grans fortunes i
de les SICAV, que tributen un 1%, també. La qüestió dels especuladors es  poden regular. Queden
llocs per retallar com el Concordat i altres llocs d’on es poden traure més diners. Estan perdent-
se drets que costaren molts anys d’aconseguir,  açò és una tragèdia i nosaltres votarem a favor  de
la moció.

La regidora Agustina Brines manifesta que va a votar a favor de la moció. Considera que
tots açò és per la mala gestió que s’ha fet, per les grans pensions que s’han pagat i pels diners que
han desaparegut, com és el cas d’EMARSA i Gürtell, i molts casos que hi ha i estan fent barbàries.
Anem  a parar a dues societats,  una molt rica i una altra molt pobra. Anem a copiar el que és
negatiu dels sistema americà, qui tinga diners i puga pagar-se la sanitat o els estudis ho farà i en
tindrà, i anem cap una mà d’obra molt barata. Tragarem perquè no tenim altra manera però si
poguérem se’n aniríem a una república independent i  no ens quedaríem ací  on tots el  retalls
recauen sobre la classe treballadora i les rentes més baixes

El regidor Joan Serra manifesta que la insensibilitat del PP respecte de les necessitats del
poble és lamentable, a més si va acompanyada de risses – Es creuen algunes paraules sobre esta
qüestió incidental-. Manifesta que a ell mai el sentiràs menysprear a una persona, i manifesta que
en al seua carn ho he patit moltíssim per part de molta gent. Esta és una moció que trau la llum
sobre les retallades, com moltes altres que s’ha presentat son altres temes, nosaltres som plurals i
que des de el PP es diga que a Simat no hi ha retallades i la gent no està patint és lamentable i que
estem patint per la mala gestió sobre tot del Consell, pel malbaratament que ha fet, i que ara ha
de demanar el rescat. I és que és vostè si “wuana”, dir sí a la “voz de su amo”, és molt trist.
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L’alcalde contesta que des del grup popular en ningun moment s’ha negat que hi ha una
crisi, estem en una crisi global. No com el grup socialista que fa 4 anys es negava que hi havia crisi i
es parlava de «brotes verdes». Fa un any es van fer eleccions a Espanya i s’ha decidit que ens
governen unes altres persones, nosaltres anem a donar el vot de confiança als  que ara estan
governat la nació i respecte de les «rissetes» no crec que ningú es riga des d'ací, és un tema molt
seriós i  no dona gens de rissa.  Esta situació és greu i el PP està intentant afrontar-la a nivell
nacional i confiem i donem el vot de confiança perquè en un temps prudent, un any o en any i mig,
es puga eixir d’esta situació.

El  regidor  Álvaro  Almiñana  planteja  que  tot  no  és  exactament  així,  ja  que  una  part
important de la desviació del dèficit ve de tres Comunitats Autònomes que estaven governades
pel  Partit  Popular.  En quant  al  problema que ens  ve  ací  a  Simat  és  sobre  tot a  nivell  de  la
Generalitat Valenciana que no ens paga.

L’alcalde contesta que la Generalitat Valenciana ha obert la “caixeta dels trons” (respecte
al rescat) però darrere hi van altres CCAA.   

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, vist  el dictamen de la comissió
informativa,  per   CINC  VOTS  A  FAVOR (2  Grup  Socialista  (PSOE),  1EUPV,  1  Bloc-
COMPROMÍS i 1 ERPV) i  SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda :

 ÚNIC: Desestimar la moció presentada.

1.11Mocions d’Esquerra Republicana  

Vista la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià, en
relació amb la gestió dels incendis d’aquest mes de juliol, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ
EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DELS INCENDIS D’AQUEST MES DE JULIOL

IL.LM.  SR.  SEBASTIÁN  MAHIQUES  MORANT,  ALCALDE  DE  L’AJUNTAMENT  DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA

En Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DEL
PAÍS VALENCIA-SIMAT DE LA VALLDIGNA, presenta per a la seua inclusió i debat al Ple de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la següent MOCIÓ en relació amb la gestió dels incendis
d’aquest mes de juliol efectuada pel Govern de la Generalitat Valenciana.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El País Valencià s’ha cremat. La realitat és així de dura. A una ferotge política urbanística,
depredadora  de  l’entorn  natural,  i  una  inexistent  política  mediambiental,  s’ha  unit  un  foc
devastador que ha arrasat aproximadament 50.000 hectàrees  en els  incendis  que esclataren a
Cortes de Pallàs i Andilla a principis de mes. Així mateix, el 12 de juliol un nou incendi amenaça
d’endur-se  per  davant  una  bona part  del  Parc  Natural  de  la  Serra  de Mariola.  Moltes  vides,
incloent-hi la del pilot de l’helicòpter que va caure al pantà de la Forata, s’han apagat mentre el foc
es feia més i més viu. El dany és irreparable i tardarem dècades a poder tornar a gaudir del nostre
verd.

Deixant de costat els dos treballadors, culpables directes, hem de mirar més al fons de la
qüestió i preguntar-nos, per exemple, que feia el President del Govern Espanyol, Mariano Rajoy, a
Kiev en lloc d’estar donant suport al poble valencià que està passant una tragèdia ecològica. O
mirar la política de retallades que ha fet que la Generalitat Valenciana destinara 5 milions d’euros
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menys a la prevenció d’incendis: una retallada del 14%. O el fet de contractar 1000 brigadistes
menys que l’any passat. Tot plegat un cúmul de despropòsits.

A més, el silenci del Govern Valencià, que va tardar fins a quatre dies a donar cap mena

d’informació sobre el desastre ecològic i natural és vergonyós. De fet, la sensació general, fins i tot
entre alguns alcaldes del mateix partit que governa a la Generalitat, és que el govern valencià, en
lloc de posar-se al davant de la gestió de la tragèdia, primer ha volgut minimitzar-la i després
espolsar-se les hipotètiques culpes.

Encara més. Modificacions legislatives recents com la que possibilita el canvi de qualificació
urbanística d’un zona cremada obliguen a malpensar en un país, el País Valencià, amb un lamentable
historial urbanístic, denunciat fins i tot per Brussel·les

Davant aquest panorama desolador,  el  grup municipal  d’Esquerra  Republicana  del  País

Valencià proposa al Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents

ACORDS

1. Instar la Generalitat Valenciana perquè pose en marxa una comissió d’investigació a les
Corts  Valencianes  que  aclarisca  i  depure  les  responsabilitats  polítiques  que  han

convertit en tragèdia mediambiental els incendis que estem patint al País Valencià, 

2. Demanar la dimissió o el cessament del Conseller de Governació, Serafín Castellano,
per la seua irresponsabilitat  i manca de transparència informativa en la gestió dels
incendis .

3. Exigir a la Generalitat Valenciana que pose en funcionament un vertader programa de
prevenció d’incendis,  que requereix la neteja de malesa i  matolls  acumulats durant
l’hivern perquè no es convertisquen en un vertader polvorí durant l’estiu.

4. Requerir  a  la  Generalitat  Valenciana  que  garantisca  el  pressupost  i  la  dotació  de

bombers suficient per impedir que tragèdies com aquesta tornen a ocórrer.

5. Traslladar  al  President  de  la  Generalitat  Valenciana,  al  President  de  les  Corts
Valencianes i als portaveus dels diferents grups polítics representats en aquestes una
còpia de l’aprovació d’aquesta moció.»

El regidor Joan Serra manifesta que esta moció podria traslladar-se al 2010 quan tinguérem
els incendis a Simat. L’incendi d’este any és molt semblant al que patirem nosaltres, en hectàrees
cremades i al mes de juliol. Per cert el President Rajoy se’n va anar a Kiev en lloc d’estar donant
suport al poble valencià. Eixa tragèdia ecològica s’ha vist incrementada per les retallades que ha fet

la GV, s’han retirat diners i persones, aproximadament 1000 brigadistes menys que a l’any passat.
El Govern Valencià quan es produeix l’incendi va callar i intenta amagar-se i en compte de posar-
se davant de la tragèdia ho va minimitzar, així com espolsar-se les hipotètiques culpes i després es
modifica la legislació urbanística i que obliguen a malpensar sobre quin model de país volem, camps

de golf i macro urbanitzacions: Partit Popular. Explica les propostes d’acord. I planteja que si el
problema es la dimissió de Serafín Castellano està disposat a tractar-ho. Continua donant lectura a
les propostes d’acord.

Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort manifesta que el seu grup va a

votar a favor.

El regidor Víctor Mansanet manifesta que està a favor de la moció i  està perfecta però si
es pot li agradaria incloure un parell de punts en els acords a prendre. Serien, primer sol·licitar
que s’incremente la partida destinada als plans d’emergència i segon exigir al Consell la realització

dels programes EMCORP, PAMER i altres i el pagament de les subvencions que tenen endarrerits.
I a més es podria plantejar la declaració de zona catastròfica.
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El regidor Joan Serra manifesta que la moció s’haguera pogut fer molt més extensa. Però si
no tenen un duro, el que han de fer és anar al rescat. Si el poble té necessitats,  com Simat,
respecte del treball com és que on tots els anys en juliol hi havien programes de treball (PAMER,
EMCORP) i este any res, passem la mà per la paret. Si voleu es podria fer una moció al respecte i
complementar sobre eixos programes en concret. Fa comentaris  sobre la declaració de Zona
catastròfica. 

El proposant de la moció accepta afegir la inclusió del foment als programes d’ocupació.

La  regidora  Agustina  Brines  manifesta  que  el  seu  grup  votarà  a  favor.  Quan  patirem
l’incendi de 2010 ens van prometre moltes coses i que jo sàpiga no s’ha fet res de res. I quan sent
el que diuen pense que tampoc ho faran.  

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, vist  el dictamen de la comissió
informativa,  per   CINC  VOTS  A  FAVOR (2  Grup  Socialista  (PSOE),  1EUPV,  1  Bloc-
COMPROMÍS i 1 ERPV) i  SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda:

 ÚNIC: Desestimar la moció presentada.

 1.11.b) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DEL
PAÍS VALENCIÀ EN RELACIÓ AMB LES AGRESSIONS CONTRA LA NOSTRA
LLENGUA 

Vista la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià, en
relació amb les agressions contra la nostra llengua, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«IL·LM.  SR.  SEBASTIÁN MAHIQUES  MORANT,  ALCALDE  DE  L’AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA

En Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DEL
PAÍS VALENCIA-SIMAT DE LA VALLDIGNA, presenta per a la seua inclusió i debat al Ple de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la següent MOCIÓ en relació amb les agressions, per acció o
per  omissió,  perpetrades  contra  la  unitat  de  la  llengua  catalana  i  els  seus  processos  de
normalització.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  valencià,  la  llengua catalana,  que és  el  nom amb què es  coneix  internacionalment i
acadèmicament la llengua pròpia del valencians, tal com ha sentenciat en incomptables ocasions el
Tribunal Superior de Justícia valencià acaba de patir la penúltima de les agressions que està rebent
d’ençà que, al 1707, els Decrets de Nova Planta imposaren a sang i foc les lleis, els costums i la
llengua de Castella al poble valencià.

D’aleshores ençà, els intents per desvirtuar i denigrar la nostra llengua han estat infinits,
des de les ordres del  1751 dels  frares  escolapis  que obligaven tots els  religiosos a parlar  en
castellà,  sota  pena  de  “pan  y  agua”,  passant  per  la  prohibició  del  Consejo  de  Castilla  a  la
Universitat de Cervera d’editar llibres d’ensenyament en català (1773), la prescripció del Bisbe de
Mallorca d’usar només el castellà a les parròquies (1776) o la infausta Llei Moyano d’Instrucció
Pública (1857), que només autoritzava l’ús del castellà a les escoles.

Ara mateix fóra una tasca massa ingent fer una relació de totes les agressions que ha rebut
la llengua dels valencians, amb una clara intenció de genocidi cultural. I fóra una tasca inhumana
descriure les vexacions que els catalanoparlants, del País Valencià i de tot arreu dels territoris de
parla catalana, hem hagut de patir durant els negres anys de la dictadura franquista. Tanmateix, els
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intents  lingüicides  no van tenir  fi  amb la  mort  del  dictador,  sinó que,  malauradament,  es van
perllongar en el temps i continuen fins ara.

De  fet,  la  polèmica  nominalista  valencià/català,  atiada  al  País  Valencià  per  la  dreta
tardofranquista, sempre ha tingut el mateix propòsit: menystenir el nostre signe d’identitat més
visible i rellevant, la llengua, per tal de beneficiar una homogeneïtzació que ni «el justo derecho de
conquista» decretat per Felip V mai no va aconseguir.

Però  si  no  en teníem prou,  en  els  últims  mesos  n’hem rebut  unes  quantes  més,  de
bastonades:

1. El  govern  balear  de  José  Ramón  Bauzà  decreta  una  llei  que  posa  fi  a  dècades
d’ensenyament en català a les escoles de les Illes Balears, que han permès als nens de ses Illes
aprendre la seua llengua i en la seua llengua.

2. El mateix govern decreta una modificació de la llei de la funció pública per la qual el
coneixement del català deixa de ser un requisit per a qualsevol funcionari que haja d’exercir a les
Illes Balears.

3. Per acabar-ho d’adobar, el govern de l’Aragó, decreta, perquè sí, que la llengua pròpia
de les comarques de la Baixa Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya ja no és llengua
catalana, sinó «lengua aragonesa propia de la zona oriental de Aragón»

4. Pel que fa al País Valencià, el govern de la Generalitat, no sols vulnera la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià (1983), sinó que, amb les seues actuacions o amb les seues omissions,
perjudica a consciència  i  de manera premeditada la  normalització lingüística del català,  posant
traves  innombrables  als  programes  d’ensenyament  en  valencià,  negant-se  reiteradament  a  la
catalogació lingüística de les places docents i vetant el requisit de coneixement de la llengua pròpia
en les oposicions d’accés a la funció pública.

Comptat i debatut, el menyspreu pel valencià que practica des de fa ja massa temps la
Generalitat Valenciana i les actuacions clarament agressives contra la llengua catalana practicades
des  dels  governs  balear  i  aragonès,  ens  porten  a  denunciar  públicament  la  continuïtat  d’unes
polítiques lingüístiques que pretenen clavar l’estocada final a la nostra llengua, clarament contràries
a l’article 3.3 de la Constitució Espanyola, a la Carta Europea de les Llengües Minoritàries i a la
Declaració Universal dels Drets dels Pobles.

Per tot això,  proposem al  Ple de l’Ajuntament de Simat de la  Valldigna l’adopció dels
següents

ACORDS

1. Instar  la  Generalitat  Valenciana  perquè  complisca  la  Llei  d’Ús  i  Ensenyament  del
Valencià en tots els seus termes, cosa que comporta el manteniment i l’impuls dels
programes d’ensenyament en valencià.

2. Requerir a la Generalitat Valenciana perquè use el valencià com a idioma preferent o
per defecte en les seues comunicacions amb la ciutadania.

3. Instar  la  Generalitat  Valenciana  perquè  deixe de posar  traves  a  l’ús  normal  de la
denominació acadèmica llengua catalana, assumida fins i tot per l’Acadèmia Valenciana
de la  Llengua,  a  qui  la  mateixa  Generalitat  ha  atorgat,  en la  seua  llei  de  creació,
l’autoritat i la potestat en matèria lingüística.

4. En aquest mateix sentit, cal instar la Generalitat Valenciana a complir les sentències
dictades al respecte pel Tribunal Superior de Justícia valencià.

5. Traslladar al Govern Balear, al Govern Aragonès i a les presidències dels Parlaments
de les Illes Balears i de l’Aragó el més ferm rebuig de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna a unes actuacions que es consideren clarament lesives i perjudicials cap a la
llengua catalana, que és la llengua pròpia que compartim històricament.»
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El regidor Joan Serra manifesta que hui estem patint agressions a la nostra llengua, com
per exemple en el llibre de festes de Simat, en 35 pàgines de castellà cap falta i en mitja fulla en
valencià està plena de faltes, això és denigrar la nostra llengua. Fa referència al contingut de la
moció i explica les propostes d’acord.

Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort manifesta que el seu grup votarà a
favor.

El regidor Víctor Mansanet manifesta que EU també votarà a favor. El que s’està fent al
valencià afecta no sols a l’escola sinó a la normalització lingüística. Per exemple: La demanda de
cursos en valencià ha minvat,  com les publicacions en valencià.  No s’incentiva al autors ni als
editors,  i  ha  de  ser  la  Universitat  qui  publique  els  llibres.  Posa  també  l’exemple  del  cas  de
Bromera, que està apunt de fer un “ERE”. És un problema de subvencions, cal incentivar l’ús social
del valencià i no es fa ni en la pròpia Conselleria. Els funcionaris redacten tots els seus treballs en
castellà i després s’han de traduir. La llei d’Ús  no s’aplica a l’ensenyament en valencià. Els músics i
cantants en valencià no reben res, ni subvencions ni es veuen per TV, no els trauen, sols trauen
que es donen medalles. La GV no ha fet el menor esforç, estem en una època de recessió. Sols es
salva la Universitat, que amb els retalls d’ara també es vorà afectada i minvarà la seua activitat.

L’alcalde contesta, respecte al llibre de festes, que s’ha enviat a unes persones i estaven les
faltes corregides, no sabem perquè han aparegut. Jo mateix vaig intervindre i no sé per què no s’ha
corregit.

El regidor Joan Serra manifesta que la moció és una defensa de la nostra llengua. No dubte
que s’hageu preocupat però el problema és que degrada la nostra llengua. Explica quina és la
situació i  posa el cas del nombre mínim de xiquets per donar classes en valencià, que són 25
alumnes. Tots això va en detriment del procés de millorar i estimar la nostra llengua.  

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, vist el dictamen de la comissió
informativa,  per   CINC  VOTS  A  FAVOR (2  Grup  Socialista  (PSOE),  1EUPV,  1  Bloc-
COMPROMÍS i 1 ERPV) i  SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda :

 ÚNIC: Desestimar la moció presentada.

2.-  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.

D’acord amb el  que estableix  l’article  51 del   RDL 781/1986,  de  18  d’abril,  pel  qual
s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde proposa la inclusió en l’ordre del
dia per al seu tractament, prèvia motivació i votació de la urgència, del següent assumpte: 

Expedient instruït en virtut d’adjudicació de l’obra «REFORMA DEL CAMP
DE FUTBOL PER A LA INSTALACIO DE GESPA ARTIFICIAL»

L’alcalde motiva la urgència de l’assumpte en la necessitat d’adjudicar el contracte el més
aviat possible per tal que les instal·lacions és puguen utilitzar el més aviat possible (en la pròxima
temporada de futbol).

El ple, per unanimitat dels membres assistents, ratifica la urgència de la moció i passa a
tractar-se el següent punt de l’ordre del dia:

2.1 Expedient intruït en virtut d’adjudicació de l’obra “REFORMA DEL CAMP
DE FUTBOL PER A INSTALACIO DE GESPA ARTIFICIAL ”.

Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació del contracte d’obra «Reforma del camp de
futbol per a instal·lació de gespa artificial»   obra inclosa en el pressupost de 2012.
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Atès que per acord del Ple adoptat en sessió de 2 de juliol de 2012, s’acorda l’aprovació
de l’expedient de contractació procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent  i la convocatòria de la licitació mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província.

Atès que l’anunci de licitació va ser exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 164 d’11 de juliol de 2012.

Atès el resultat de l’expedient tramitat per a l’adjudicació mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i  tramitació urgent.
Vists els informes tècnics i el quadre de les valoracions obtingudes per les cinc empreses que s’han
presentat i que és el següent:

b. Documents relatius als criteris de valoració quantificables de forma automàtica
EMPRESA CADERSA PAVASAL ELIT C. FRANCÉS EQUIDESA
1.1. 15 15 15 15 0

1.2 38,88 38,88 45,00 38,88 38,88
1.3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
1.4 12,86 18,00 5,14 12,86 2,57
1.5 5 5 5 5 5
1.6 0,00 1,37 1,45 0,99 2,00
1.7. 5,19 4,93 7,46 10,00 0,49

TOTAL 81,92 88,18 84,05 87,73 53,94

Atès que la classificació de les proposicions presentades pels licitadors, atenent a la 
proposta realitzada per la Mesa de Contractació de conformitat amb l’ordre decreixent és la 
següent: 

PAVASAL ECSA ........................................................................................................................88,18

CONTRUCCIONES FRANCES............................................................................................87,73

ELIT ............................................................................................................................................84,05

CADERSA ..................................................................................................................................81,92

EQUIDESA..................................................................................................................................53,94

Vista l’acta de la taula de contractació de 30 de juliol de 2012, on es proposa l’adjudicació
del  contracte  de l’obra  «Reforma del  camp de futbol  per  a  instal·lació  de gespa  artificial»,  a
l’empresa  PAVASAL E.C.S.A. amb CIF A46015129 , per import de TRES-CENTS TRETZE MIL
EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (313.000,53€)  i l’ IVA legalment aplicable (sent el 18%
fins el 31 d’agost i del 21% a partir d’eixa data) durant el període de l’obra   i d’acord amb les
consideracions i millores que consten en la seua oferta.

En conseqüència l’ Alcaldia PROPOSA l’adopció del següents acords:

Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obra «Reforma camp de futbol
per a la instal·lació de gespa artificial», a l’empresa  PAVASAL ECSA, amb CIF A46015129, per
import de TRES-CENTS TRETZE MIL EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (313.000,53€) i
l’IVA legalment aplicable (sent el 18% fins el 31 d’agost i del 21% a partir d’eixa data) durant el
període de l’obra  i d’acord amb les consideracions i millores que consten en la seua oferta i que
es detallen a continuació:

1.1.  Estudi del projecte i comparatiu, concreció monetària. .............................24.875,78

1.2. Altres millores relacionades i quantificades econòmicament, com:. Substitució de 
tanca perimetral, revestiment de paraments, grades desmuntables. ........39.730,61
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1.3. Increment de l’Aval legalment exigible. .........................................................................5%

1.4. Ampliació de la garantia així com del manteniment i conservació de la gespa per 
anualitats...................................................................................................................................7

1.5. Reducció del termini d’execució en dies. ......................................................................10

1.6. Baixa en el pressupost de licitació. ......................................................................1.293,27

1.7. Foment de l’ocupació (valorat econòmicament).............................................32.680,00

Segon. Notificar el present acord a l’empresa PAVASAL E.C.S.A., amb CIF A46015129,  per

al seu coneixement i als efectes oportuns, requerint-li  perquè aporte en el termini de 10 dies
hàbils  següents a la  notificació del  present acord la  documentació justificativa de constituir  la
garantia definitiva, per import de 31.300,06 €  (10% de l’import d’adjudicació del contracte),  i
demes  documentació  de  conformitat  amb el  que  estableix  el  plec  de  clàusules  econòmiques

administratives, així com justificació escrita dels motius que li  permeten executar l’obra en les
condicions oferides i que els tècnics municipals hauran d’informar favorablement, amb l’advertència
de que de  no complir-se  estos  requisits  per  causes  imputables  a  ell  mateix, l’Ajuntament  no
procedirà a realitzar la definitiva adjudicació i la formalització del contracte.

Tercer. Notificar a tots els licitadors el present acord.

Quart. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el  Butlletí Oficial  de la

Província i en el Perfil del contractant.

Obert el torn d’intervencions, s’explica el contingut de la proposta.

A continuació el regidor David Mogort manifesta que, com ja ha dit altres vegades, no és el
moment de que es faça la despesa. Estem agraïts per la qüestió del personal i comprovar que des de
l’oposició es pot treballar per Simat, quan es va proposar el punt 1.7 al plec de condicions que
puntuara que una part de la gent fora de Simat i vist el resultat de que 32.680 € es quedaran en

jornals  a  Simat  estem  contents  i  agraïts  amb  l’equip  de  govern. Hem  estat  en  la  mesa  de
contractació, creguem que les coses s’han fet com calia, el tècnics han fet un bon estudi, i encara
que pensem que ara no és el moment però ho votarem a favor.

El regidor Víctor Mansanet manifesta que després de els reunions fetes i de que algunes  de

les coses que no les teníem clares s’han aclarit, sobre tot les de caràcter tècnic. El més important és
que l’empresa que s’ho queda afavorirà Simat i si això es tradueix en donar més treball, millor. Així i
tot considerem que esta inversió no és la més necessària i el moment haguera pogut ser d’ací uns
anys, i si açò millora, encara que s’hi s’ha de fer s’ha de fer, i que siga de la manera més avantatjosa.

La regidora Agustina Brines manifesta que seguint la línia que hem mantés fina ara, i que en
quant a la part tècnica no tenim res a dir, tot és correcte, però seguim amb la postura que ha
mantes el BLOC anem a abstenir-nos.

El regidor Joan Serra manifesta que sent coherent considera que no és una necessitat per

el  poble, amb eixos diners es poden donar molts més jornals  dels  que s’ha dit. No tenim cap
objecció al procediment, ni a les qüestions tècniques o al plec, ni al procés de selecció de l’empresa
adjudicatària. Però nosaltres no podem votar a favor algo que va a augmentar l’endeutament i que
ara passarà a ser de 62€/per habitant, que triplica el que hi havia en 2010 i anem a porta-ho a un

punt molt més exagerat del que hi havia, per tant el nostre vot serà en contra.

L’alcalde manifesta que ens alegrem que hageu vist que al selecció s’ha fer en totes les de la
llei, s’ha convidat a totes les empreses, la tasca del tècnics ha segut immillorable, bona i l’empresa
que s’ho ha quedat ens dona garanties que el projecte pot eixir el millor possible.     
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Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, per HUIT(8) VOTS A FAVOR (6 PP
I 2 del GMS-PSOE), UN (1) EN CONTRA (1 ERPV) i  DOS(2) ABSTENCIONS (1 EUPV i 1
COMPROMIS- BLOC i  ), acorda:

Primer. Declarar vàlida la licitació i  adjudicar el  contracte d’obra «Reforma camp de
futbol  per  a  la  instal·lació  de  gespa  artificial»,  a  l’empresa   PAVASAL  E.C.S.A.,  amb  CIF
A46015129, per import de TRES-CENTS TRETZE MIL EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
(313.000,53€) i l’ IVA legalment aplicable (sent el 18% fins el 31 d’agost i del 21% a partir d’eixa
data) durant el període de l’obra  i d’acord amb les consideracions i millores que consten en la
seua oferta i que es detallen a continuació:

1.1.  Estudi del projecte i comparatiu, concreció monetària. .............................24.875,78

1.2. Altres millores relacionades i quantificades econòmicament, com:. Substitució de 
tanca perimetral, revestiment de paraments, grades desmuntables. ........39.730,61

1.3. Increment de l’Aval legalment exigible. .........................................................................5%

1.4. Ampliació de la garantia així com del manteniment i conservació de la gespa per 
anualitats...................................................................................................................................7

1.5. Reducció del termini d’execució en dies. ......................................................................10

1.6. Baixa en el pressupost de licitació. ......................................................................1.293,27

1.7. Foment de l’ocupació (valorat econòmicament).............................................32.680,00

Segon. Notificar el present acord a l’empresa PAVASAL E.C.S.A., amb CIF A46015129,
per al seu coneixement i als efectes oportuns, requerint-li perquè aporte en el termini de 10 dies
hàbils  següents a la  notificació del  present acord la  documentació justificativa de constituir  la
garantia definitiva, per import de 31.300,06 € (10% de l’import d’adjudicació del contracte),  i resta
de  documentació  de  conformitat  amb  el  que  estableix  el  plec  de  clàusules  econòmiques
administratives, així com justificació escrita dels motius que li  permeten executar l’obra en les
condicions oferides i que els tècnics municipals hauran d’informar favorablement, amb l’advertència
de que de  no complir-se  estos  requisits  per  causes  imputables  a  ell  mateix, l’Ajuntament  no
procedirà a realitzar la definitiva adjudicació i la formalització del contracte.

Tercer. Notificar a tots els licitadors el present acord.

Quart  .   Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el  Butlletí Oficial de la

Província i en el Perfil del contractant.

3. TORN D’INTERVENCIONS.

Per part dels regidors es plantegen les següents intervencions:

3.1.- El regidor Álvaro Almiñana comenta que estem contents pel foment de l’ocupació de
persones de Simat en la instal·lació de la gespa i disgustats per l’acomiadament d’una persona de
Simat de l’escoleta.  Ja digueren en Comissió que haguérem pogut estar assabentats abans.  En
igualtat de condicions s’hauria d’haver quedat u de Simat. Considera que els criteris utilitzats no
són els correctes. Pregunta si ja és efectiu l’acomiadament, si es podria replantejar este assumpte.
Considera que no és just per a l’única persona de Simat que estava en l’escoleta.

3.2.- El regidor David Mogort vol que li contesten a les següents qüestions:

- sobre els contenidors del Pla de Corrals. 

- Sobre els vestidors i l’aigua bruta de la piscina municipal.
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- Sobre el problema dels gossos,  vol saber que si un persona grava un vídeo, si la policia
farà la corresponent denúncia.

- Com està la qüestió del solar de l’Avinguda de la Safor encara està per rodar. També
planteja el problema d’aparició d’algunes rates. S’obliga ja als propietaris. O si es desratitzarà la
zona. 

L’alcalde contesta respecte a l’acomiadament de la persona de l’escoleta és un tema de
poc gust i que ve donat perquè hi ha pocs alumnes, haguérem volgut que hagueren hagut 20 ó 25
xiquets i no tirar a ningú. Respecte al criteri pedagògic des de fa 7 anys s’ha seguit el criteri de que
cada professor té els alumnes els dos cursos del cicle -seguir el cicle-. El xiquets de 2 a 3 anys hi
ha dues persones, i la casualitat és que de les dos persones que han de portar els xiquets d’1 a 2
anys, en principi no hem entrat a valorar d’on eren, però resulta que una és de Simat i l’altra és de
fora i  està en període de lactància i consultat per la Gestoria ens diuen que això li  dona una
prioritat i no es pot acomiadar, d’ahi que s’ha hagut d’agafar a l’altra persona. Creguem que és la
decisió més encertada i està clar que ha sigut difícil de prendre i creguem que des de la legalitat, se
li pagarà l’acomiadament que li pertoque.  Ha hagut un altra persona, la de l’Agència Amics, que
també  s’ha  acomiadat,  no  per  falta  de  feina  sinó  per  falta  de  liquidés,  era  una  activitat
subvencionada però des de 2011 no s’ha cobrat. Per a 2012 està aprovada una subvenció però li
hem dit que l’Ajuntament no pot fer front i tota la despesa corre a càrrec de l’Ajuntament. Se li ha
dit i  ha reaccionat d’una manera molt diferent a la de l’escoleta.  Respecte al Pla de Corrals,
l’alcalde comenta que s’han fet reunions des de fa uns mesos, pegant-li voltes a com s’havia de fer.
Sabem que cada punt de recollida és un punt de runa i que el que el té propet no el vol. L’equip de
govern ha parlat amb Lerma per buscar la millor solució. S’han llevat punts de fem i la gent s’ha de
desplaçar un poc més, però a llarg termini serà beneficiós per a tots. Hem posat dos punts sobre
els 9 punts inicials. Hi ha algun punt polèmic al camí que va des de l’Ermita al poblet, però allí un
camió de gran tonatge li és complicat passar. S’ha enviat una carta als veïns d’eixa zona. Eixe camí
està al PCR d’enguany. Quan estiga arreglat el camí, a finals d’any o principi de l’altre, posarem un
altre punt. Comenta l’actitud de la gent i pareix que la gent està respectant-ho però sempre hi ha
algú que fan el que no pertoca i tiren enderrocs, gespa, pintura i altres. Respecte a la piscina,
contesta que va tots els dies. En la Comissió Informativa ja es va dir alguna cosa. He parlat amb la
persona encarregada i  en principi està la  cosa encarrilada.  Sempre hi  ha coses que es poden
millorar. Ací a l’Ajuntament no hi ha queixes, sols la de que la regidora ens va transmetre. – El
regidor Álvaro Almiñana apunta que la queixa és de la setmana passada-. L’alcalde comenta que hi
ha problemes en els desaigües de la piscina, tenen poca pendent i explica el que s’ha fet. Respecte
de l’aigua bruta a la dels xiquets, no li han donat compte i es renova més l’aigua.- El regidor Álvaro
Almiñana comenta que al llevar metres cúbics d’aigua cal canviar-la més freqüentment-. L’alcalde
explica  com ha  quedat  la  reforma  de  la  piscina  gran,  la  menuda no s’ha  tocat.  Cada  vegada
s’utilitzen més cremes i hi ha una ratlla que es marca molt bé. Tots volem el millor per els usuaris
de la piscina. Afegeix que per a l’any que vé haurà de fer-se una inversió en la depuradora de la
piscina, pareix que hi ha alguna cosa trencada i haurem de posar una partida al pressupost de l’any
que ve. 

Respecte al gossos sóc molt insistent, he dit que vull que la policia actue. Respecte al vídeo
fet per un veí,  la policia executarà la denuncia i es farà el procediment sancionador. El gossos
tenen amo i els veïns tenen que fer possible la convivència, perquè és un problema greu. Hi ha qui
porta una borsa i si no el veuen no la gasta. Hi ha gent que sí que la gasta. 

En quant al solar de l’Avinguda de la Safor contesta que estem en això. Explica quines han
estat les últimes actuacions i que la situació de liquiditat afecta. Estem pagant prou bé, a uns 60
dies i fer una inversió en casa d’un altre és complicat i per això anem a posar multes coercitives, i
quan s’haja arreplegat uns diners després farem l’obra. I si no paguen ho passarem a la Diputació
per a recaptar-ho. 
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Respecte a les rates no teníem constància. Es contactarà amb l’empresa de desratització.-
El  regidor  Rafael  Cabanilles  comenta  que  l’altre  dia  va  parlar  amb  ella  per  una  qüestió  de
panderoles com que no sabíem res de rates, no els vaig dir res.

Es produeixen uns comentaris entre l’alcalde, el regidor Álvaro Almiñana i el regidor Joan
Serra sobre les condicions del solar i com es te que fer. Tenim una ordenança aprovada i s’hem
d’ajustar a ella. S’ha parlat en alguns propietaris per solucionar cada situació. Que la qüestió de les
rates es important i el tema del verí és complicat. No es pot posar en determinats llocs.  

3.3.- El regidor Víctor Mansanet comenta que quan s’acomiada a una persona sempre es
crea un clima molt desagradable i més si afecta a una família on la parella no té treball, és un
problema greu. No és l’única que li fa falta, però si hi ha problemes de subsistència és un mal
rotllo.  No vull  aprofundir   en relació als  criteris  que s’ha  utilitzat,  supose que s’haurà  mirat.
Imagine que la decisió està presa, però m’agradaria que si es pot es recapacite i es faça i si no hi
altra opció es crearà una reserva de plaça per a un futur, si en desembre o gener s’amplien el
nombre d’ alumnes de l’escoleta que es tinguera en compte. Darrere d’un comiat hi ha un drama
familiar, social i que es pot esmenar amb una reserva de plaça per al mes de gener si s’amplia el
nombre d’alumnes.

3.4.- La regidora Agustina Brines planteja les següents qüestions:

a) En relació a l’acomiadament d’una persona en l’escoleta manifesta la seua sorpresa per
els criteris que s’han utilitzat que considera que no són correctes, em sorprèn el que has dit que
no es va mirar que forà de Simat quan s’està contractant a gent de Simat en la gespa. S’hauria
d’haver fet d’una altra manera, si de setembre a gener hi ha menys alumnes i a gener ja hi haurà
més gent, hi havien altres solucions, com repartir les hores, suspensió del contracte i el criteri
mare que és el de l’antiguitat i com ha dit Víctor que es puga contractar en desembre. És una
persona que ha estat 7 anys en  l’escoleta de Simat.   

b)  Respecte  a  la  posada  en  marxa  de  llocs  de  treball.  Ens  has  dit  que  enguany  la
Conselleria no ha convocat ni PAMER ni EMCORP, és una mostra dels retalls que hem parlat i fins
ara la  Conselleria  s’ha aprofitat  dels  ajuntaments ja  que hem avançat els  sous i  no han pagat.
L’INEM ha convocat ara, i no sé si hi ha novetats. Planteja que l’Ajuntament de Simat faça un pla
per donar treball,. Es va fer una MC i hi ha al voltant de 16.000,00€ en un partida per a donar
treball i l’Ajuntament té un RTDG, que es pot utilitzar. L’ADL sap la situació que hi ha al poble.
Tots  els  ajuntaments  estan  contractant  i  no  crec  que  vinga  Rajoy  a  «marmolar-te»  perquè
contractes a gent del poble per a treballar.

c) Respecte al llibre de festes, vol manifestar el malestar que m’han traslladat sobre tot
dones pel tractament se les fa,  com a «dóna florero». M’han manifestat els seu malestar amb
independència que estiga en castellà. No és la imatge d’un poble progressista, innovador i modern
que volem donar.

d) Pregunta si es va a fer un menjador escolar, en la part vella de l’escola.

e) Voldria demanar un recolzament als treballadors de canal 9, i també als de l’EMT, que
pareix que han arribat a un acord. Van a tirar a un 80% del personal, les situacions van a ser
dramàtiques i resant perquè els toque la indemnització.

L’alcalde manifesta que en relació a l’escoleta ja està explicat, quins han estat el criteris i
quin ha segut els procés perquè ha segut al final una persona que és de Simat. Reitera que ha segut
una  decisió  difícil  de  prendre  i  delicada.  Respecte  a  donar  treball,  hi  ha  una  previsió  d’uns
16.000,00€. Ara hi ha 26 persones que començaran l’1 d’agost, i al final del mes un altres 26 de
l’INEM i  després  l’Ajuntament prorrogarà el  que se puga donar treball  a  altres  persones en
octubre.  Respecte  al  llibre  de festes  comenta  que la  historia de Simat  és  la  que és.  Ens  van
presentar un projecte d’una persona de Simat i ens va agradar. I l’hem plasmat en el llibre de
_____________________________________________________________________________________

 svalldigna@gva.es / www.simat.org 
4



festes. Si ho mires bé tots els anys hi ha pàgines de records. Enguany hem agafat una festa que va
estar deu anys, de 1971-1981. I respecte a «dona florero» no ho comparteix de ninguna manera.
En quant al menjador de l’escola, sabem que a l’escola hi ha un problema de goteres. Per cert el

passat  divendres  és  va  fer  un  Ple  del  Consell  al  Monestir  i  vaig  aprofitar  per  parlar  amb el
President de la Generalitat i la Consellera d’Educació per trametre els problemes del poble de
Simat. La Consellera, es va interessar per l’assumpte i va fer bones raons, anem a vore si dona un
fruit especial. En quant al President respecte a l’assumpte econòmic,  encara no s’ha fet un pla de

pagaments i estan pendents de com queda la qüestió de Madrid, - El que digué rescat i que el
partit diu que no és rescat- i en funció del que puguen arreplegar pagaran als ajuntaments. Tornant
al menjador, comenta que la directora i  ell  mateix, estigueren fa un mes,  parlant amb Ramón
Esteban  i explicà el que tenia pensat la Conselleria, en principi es vol fer un menjador en la planta

baixa (part dreta) i reformar la part esquerra. El projecte ja està acabat, falta revisar-lo i al mes de
setembre possiblement estarà revisat ja, una vegada siga correcte s’enviarà a Regim Econòmic i si
hi ha diners es farà, i açò és una prioritat -llevar goteres-, les poquetes coses que s’estan fent estan
dedicades a això.  Respecte al  recolzament a Canal  9, el pot recolzar qui  vullga,  comenta que

s’estan prenent mesures  des  del  PP que són impopulars,  però des del  partit  local  creguem i
confiem que açò pot millorar i anem a eixir de la crisi, si no, no l’hagueren votat. Portem molts
anys de molt de «despilfarro» (malbaratament) i ara s’han de prendre decisions impopulars però
des de el PP local confiem que es restablirà la situació i voldria que forà demà. Però serà un

procés. Cadascú des de la línia que crega convenient.

3.5.- El regidor Joan Serra planteja les següents qüestions:

a)Manifesta que el que la faça que la pague! Si algú ha malbaratat que ho pague. Si el PP ha
malbaratat que ho pague. En relació a Simat, hi ha dos acomiadaments. 1(un) perquè la Conselleria

no paga les subvencions, és un poc trist. Com s’acomiada a eixa persona quan caldria reforçar-la.
Jo supose que si tu no cobrares per ser alcalde seguires sent alcalde. Me pareix lamentable que el
PP local assumisca que no pague la Conselleria, que és del seu partit. I respecte al de l’escoleta no
hi ha criteris ni causes objectives, en ningun punt diu que l’acomiadament siga perquè li toca el

primer curs. No s’han explicat els criteris pedagògics i s’ha dit la qüestió de la lactància. Sempre en
una negociació hi ha un diàleg, s’estableixen uns criteris i raonant s’arriba a un acord. El criteris
que funcionen en l’educació son l’antiguitat i l’accés al lloc de treball. Cadascú té uns mèrits en
funció d’això i són criteris objectius. I això s’aplica en l’ensenyament públic. Si l’escoleta s’ha fet

per tractar per conciliar faena i treball per a la gent del poble considera que el criteris no són
encertats.

b)Respecte al llibre de festes comenta que va a llegir uns comentaris i una part d’un correu
que li han enviat. I passa a llegir-ho. En eixes 35 planes s’incita a instaurar la «xica florero», és una

qüestió ideològica. En un llibre de fetes no s’ha  de buscar la ideologia s’han de buscar els fets, és
que no teniu fets, no hi ha projectes fets este any. En l’altra legislatura va aparèixer el projecte de
la Biblioteca. Considera que no hi ha projectes fets. No hi ha projecte mediambientals. Som el
poble  31 que té un programa  de prevenció d’incendis  amb mesures  concretes,  que heu fet?

Nosaltres salvarem les FOIES. Explica el que es va fer i la relació amb la prevenció d’incendis. On
estan les vostres actuacions? Es que no interessen? Això ho tindré que reconsiderar.

c)El regidor Joan Serra planteja que es vol fer una remodelació de l’escola, com a projecte
de poble, i no es fa participar al poble, ni s’ha escoltat al claustre de professors. El claustre s’ha

posicionat en contra de les hipotètiques no veritats que plantegen la viabilitat d’un projecte. Com
es va adequar el menjador?. Els xiquets estan la major part en l’edifici nou. Com serà l’accés?. Com
l’alcalde i  la directora no plantegen les necessitats o les propostes del claustre de professors?
Quan no s’ha escoltat a un claustre i no s’ha traslladat el que ha dit el claustre?. Heu tingut un

Consell Escolar Municipal i supose que s’haurà tractat? No s’ha tractat. Això és la transparència
personificada.
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L’alcalde li comenta que ningú li ha comunicat res del Claustre de Professors. Supose que
es farà un acta i se  passarà a qui toque.

El regidor Joan Serra manifesta que s’ha fet un escrit i es passarà a qui tinga que passar-se.

Com no hi  ha Consell Escolar Municipal que funcione, ni participen els sindicats, com tot està
“atado y bien atado” és fa el que els dona la gana a alguns. Demanem més claredat del que s’hade
fer. El menjador es fa en detriment del professorat o de les aules que hi ha en eixe espai?. Ja no hi
ha aula d’usos múltiples i  això perjudica als  nostres fills.  Si  no t’han passat  l’escrit  és que no

interessa que es passe i des d’ací si no s’ha passat eixe escrit dic que les coses es manipulen. Si en
el Claustre de Professors estan en contra s’ha de dir. Si hi ha goteres és per negligència de la
Conselleria, que des de fa 10 anys va canviant de projecte i manté les goteres i no fa res per tapar-
les. Si cal fer un menjador fem un menjador com toca i ara no pots dir que els xiquets van a entrar

a peu pla. No es pot dir això.

d) Respecte  al  fem  i  la  «basura»,  comenta  que  s’està  incomplint  el  conveni  amb  el
contractista. Ara ja toca fer la denúncia corresponent. No podem estar a expenses de que una
empresa mire parcialment la reducció de la despesa per ella guanyar més. Considera que està bé

conscienciar a la gent i que s’han de reubicar els contenidors. Però cal tindre informació de tots
els kgs. que s’arrepleguen i que tots els ciutadans del poble tenien. Si abans hi havia 71 contenidors
i ara hem passat a 31, significa la meitat de diners de despesa, ho teniu que defendre vosaltres hi
ha un conveni escrit, no sols és un ban. Està escrit que si l’empresa té guanys, l’Ajuntament ha de

participar d’eixos guanys. A més quan anem a la reunió del consorci no ens informeu i este any
ens han pujat el preu. No hi ha cap informació. La informació ha de ser per a tots. Les coses són
de tots.  

e) No es considera el tema del voluntariat. La Conselleria l’ha suprimit, cap mirament

per  les zones  amb molta muntanya i  quan planteges una moció sobre les retallades el  PP ho
rebutja. Voldria vore escrits vostres demanat el que ens toca. Com sabeu els incendis s’apaguen a
l’hivern.

f) L’anterior equip de govern no sé si ho varem fer bé o mal, però plantejarem posar

una estàtua, un emblema, en honor als pilotaris,  com una part de la historia de Simat. Per les
obres es va llevar i ara en tot el carrer no hi ha lloc per tornar-la a posar? O es perquè ho va fer
l’equip anterior? I s’ha d’eliminar com els arbres de la Font Menor?. Això es passar-se’n, eliminar el
monument i deixar-lo tirat per aquí, cal mirar el que ens costa diners.

g) En esta situació de crisi faig una proposta: que a partir d’este plenari el meu sou que
es diposite per ajudar als necessitats, treballadors o qui faça falta. Que el secretari mire la forma
de  com  fer-ho.  Si  tots  els  treballadors  i  funcionaris,  via  decret,  hem tingut  retallades,  este
Ajuntament també hauria de tindre en compte les retallades, inclús en els sous i pagues extres de

Nadal. En este cas el sou més quantiós és el de l’alcalde. Els sous han d’estar en consonància amb
els moments de crisi que estem. Encara que jo no tinc que dir el que cadascú ha de fer. Jo faig esta
proposta i el secretari ja hem dirà el que haig de fer.

L’alcalde  manifesta  que  la  qüestió  de l’escoleta  i  el  llibre  de  festes  ja  està  contestat.

Respecte  al  Col·legi  Públic  les  obres  depenen  de  la  Conselleria  que  són  qui   presenten  els
projectes, fan les obres i ho paguen. Si el claustre ens envia l’escrit coneixerem la seua decisió.
Respecte al fem i el reciclatge, contesta que saps que paguem per kgs. de fem, per cartró i vidre
no paguem. Nosaltres també guanyem quan menys fem es faça , menys paguem. No sols l’empresa

té guanys l’Ajuntament també paga menys. En quan al plec de condicions hem raonat i  seguim
parlant en l’empresa, es mirarà la qüestió del repartiment dels guanys i si és així es requeria a
l’empresa. En quant a la informació la tens al teu abast, tot el que vulgues saber, el número de
tones, el que vulgues, des del principi ho he dit: tota la informació que està a l’Ajuntament està a la

disposició de tots els regidors. En quant al monument de la pilota, tu saps que quan es va fer la
remodelació ens van dir de la Conselleria que anava fora, no hi havia autorització ni s’havien enviat
escrits a Patrimoni, inclús –tinc entès- no sé si es de veres o no- que tu no tenies ni idea de que
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anava a posar-se. Respecte als arbres de la Font Menor sempre ha segut un problema, no sé si el
regidor que estava quant es van posar va fer una enquesta. Però el malestar de la gent era gran , hi
havia  molts inconvenients i nosaltres  varem decidir traslladar-los, no les hem tirat. Un bon lloc
són les zones on els hem posat. Creguem que donarà resultat. Eixos arbres són de fulla caduca i
en estiu fan ombra, en la zona de l’Escola anirà bé, també en la zona del Passeig Nou d’octubre
(Tourist- Info) i  els altres en el Riu Vaca, són zones més adequades. Heu estat 3 anys en l’equip
de govern  i  no  s’ha  fet  el  Consell  Escolar  Municipal  i  no sé  perquè  no  s’ha  fet.  Tornant  a
l’escultura (dels pilotaris) que es va llevar, el primer que es va fer va ser parlar amb l’escultor. Se li
va explicar. L’escultura era sols el ferro, l’obra la va fer Quico i no sé si per ordre de l’escultor. Si
haguera sigut “mantequilla”,  l’haguérem tallat i  de segur s’haguera trasplantat Era inviable. Una
zona adequada pot ser una rodona i a l’escultor no li va desagradar. En quant a les coses que valen
diners ahi hi ha una màquina d’arreplegar papers per terra (de netejar) que valgué 60.000,00€ i és
un desastre.  No val  per  a res.  Ara  ens  demanaven 7.000,00€  per arreglar-la.  Lerma diu  que
l’arreglarà per 3.000,00 € i d’ací 4 dies tindrem un problema. I en quant a obres faraòniques, cal
que parlem de la font del Pla de Corrals. Es va desfer una que era una institució i la que es va
posar era horrorosa, a mi personalment no em va agradar, i no s’esperareu a que la llevarem
nosaltres, la llevareu vosaltres abans de les eleccions. En Pasqua, era un problema per als  xiquets.
Ara en poquet de cost hem fet una fonteta que tots els del Pla de Corrals ens feliciten. «Ara tenim
font i no «abrevadero». No he volgut ni mirar el que valia la d’abans. Supose que l’anterior equip
de govern, ho faria de bona voluntat però els dies ens han dit que no és correcte. I respecte a la
teua proposta de baixar-te el sou me pareix correctíssim. Prenga nota i el sou del Sr. Serra que
s’abaixe.

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

En finalitzar el torn d’intervencions dels regidors i d’acord amb el que estableix l’article
21.4 del RPC es dóna la paraula a les persones del públic perquè hi participen, si volen. 

Per part del veí Eladi Mainar pregunta en relació a l’estàtua dels pilotaris, comenta que no
sap  quina  informació té  l’alcaldia  però  manifesta  que el  tècnic  de la  Conselleria  li  va  indicar
verbalment  on  s’havia  de  posar:  Enfront  del  trinquet.  Hi  havia  un  permís  verbal  i  es  pot
comprovar. Pensaven que l’estàtua era molt adient. I l’estàtua era tot, es pot preguntar a l’autor.
De vegades  la  llei  potser  laxa,  no sé  que  ha  dit  patrimoni  però tu  has  vist  el  que ha  fet  la
Conselleria,  s’han  fet  forats  en  la  façana  per  posar  pancartes  i  es  van  tallar  3  fanecades  de
tarongers quan tenia que vindre Camps ací.   

L’alcalde contesta que no podem fer el que vulguem, les actuacions a l'entorn del Monestir
estan molt mirades. Tenieu que haver parlat amb Patrimoni. Comenta que no vol dubtar de les
teus paraules però quan vulgues es pot parlar amb el tècnic de la Conselleria perquè la versió no
és la mateixa. Posareu els maseters sense permís  i jo els vaig llevar,  la Conselleria ens va dir que
ho llevarem. En quant a les faroles, no hi ha permís. Es van posar sense permís de la Conselleria
(Patrimoni). Hi ha coses que s’han fet mal i altres que jo no compateix. És veritat que segons els
tècnics, s’han de fer unes coses o altres.

Eladi Mainar comenta- dirigint-se al  alcalde-: Crec que a tu et va vindre bé per llevar
l’estàtua dels pilotaris.

Es fan una sèrie de comentaris al respecte. 

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

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.”

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 00
hores i 20 minuts, del dia 31 de juliol  de 2012 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.

Simat de la Valldigna, agost de 2012

El secretari,

Aurelio Sansixto Bonet
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