
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   

                                       PLE  DE  L’AJUNTAMENT     Sessió:   8/ 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA

Dia: 24 de setembre 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 19, 00 h. del dia vint-i quatre de
setembre 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 30
de juliol i 13 d’agost de 2012.

1.2 Determinació  de  les  percepcions  econòmiques  de  la  Corporació.  Modificació
retribucions alcaldia.

1.3 Donar compte dels decrets d’alcaldia núm. 292 i 306 /2012.
1.4 Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2012
1.5 Ratificació, si procedeix, del Decret 228/2912. 
1.6 Donar  compte  de  la  Resolució  de  la  Directora  General  de  Prevenció,  Extinció

d’Incendis i Emergències sobre la modificació del Pla Local per a Cremar.  
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1.7 Moció  del  Grup  Socialista  sol·licitant  la  creació  d’una  brigada  municipal  contra

incendis.
1.8 Moció del grup Bloc-Coalició Compromís sobre habilitació de menjador al Col·legi

Públic Valldigna.

2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN 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.

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

dies 30 de juliol  i 13 d’agost de 2012.

Es procedeix a l’examen i l’aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades
els dies 30 de juliol i 13 d’agost de 2012.

a) Es  procedeix  a  l’examen  i  aprovació  de  l’acta,  6/2012,  corresponent  a  la  sessió

celebrada el dia 30 de juliol de 2012.

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 30 de juliol de

2012, acta número 6/2012.

b) Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
13 d’agost de 2012.

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 13 d’agost de
2012, acta número 7/2012.

1.2 Determinació de les percepcions econòmiques de la Corporació. Modificació  

retribucions alcaldia.

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

«Sebastián Mahiques Morant, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, presenta al ple ordinari de l’Ajuntament, a celebrar el dia 24 de setembre de 2012, la

següent:

PROPOSTA

 Atès que d’acord amb la normativa de Règim Local vigent el ple de l’Ajuntament de Simat
de la  Valldigna,  en sessió plenària celebrada el  dia 20 de juny de 2011, va aprovar establir  la
dedicació exclusiva de l’alcaldia i determinar que les percepcions econòmiques a percebre eren 
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Càrrec: Alcalde                                  Dedicació Exclusiva                         Assignació (€)/ mes  
Sebastián Mahiques Morant Completa 100% 1.984,73 €(x14 pagues any)

Atès que l’aprovació del Reial Decret llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir

l’estabilitat pressupostaria i el foment de la competitivitat, al seu article 2.1 estableix que «En l’any
2012 al personal del sector públic se li redueixen les seus retribucions en les quanties que els
corresponen percebre en el mes de desembre com conseqüència de la supressió tant de la paga
extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents

d’eixe mes.»

Atès que esta mesura afecta a tots els treballadors de l’Ajuntament i amb la voluntat de
que esta alcaldia tinga el mateix tractament retributiu que els seu personal es considera adient que
s’elimine la paga extra de Nadal de 2012 de l’alcaldia i per tant modificar l’acord de ple de 20 de

juny de 2011.

Per tot açò es proposa

Primer.  Aprovar,  com a  mesura  d’igualtat  amb  els  funcionaris  públics,  l’eliminació  a
l’Alcaldia  de  la  paga  extra  de  Nadal  de  2012  i  determinar,  per  tant,  que  les  percepcions

econòmiques a percebre en 2012 són:

Càrrec: Alcalde                                    Dedicació Exclusiva                                   Assignació (€)/ mes  

Sebastián Mahiques Morant Completa 100% 1.984,73 €(x13 pagues any 2012)

Segon. Esta  eliminació  de  la  paga  extra  queda  condicionada  a  la  modificació  de  les

retribucions dels empleats públics, de manera que si esta paga extra es reposa al seu estat inicial
mitjançant resolució judicial, en el mateix sentit es reposaria per a l’Alcaldia.

Tercer. Donar compte d’este acord al servei d’Intervenció-Tresoreria i a la Gestoria als
efectes oportuns»

L’alcalde manifesta que una de les mesures del Govern Central ha estat reduir la paga
extra de Nadal a tots els funcionaris i laborals i crec que hem de seguir eixa línia. I els polítics
també hem de cenyir-nos el cinturó, hem de ser els primers, explica la proposa que consisteix en
que es  reduïsquen les  retribucions  de l’Alcaldia  a  tretze mensualitats  com els  funcionaris,  en

compte de catorze com fins ara. 

La regidora Agustina Brines manifesta que celebra la decisió, li pareix molt ètica i molt
correcta. Nosaltres en l’anterior equip de govern simbòlicament vam fer la mateixa reducció tot i
que no estaven d’acord en la rebaixa que va decidir el Govern i la vam fer, encara que fora de

manera simbòlica, vam estar en la mateixa línia. 

El regidor Víctor Mansanet considera  que es comprensible i solidari el que es fa. Llàstima
que la solidaritat no s’estenga a altres llocs.  En la Generalitat Valenciana no tots els polítics  i
assessors han segut  tant solidaris. Celebra que per part de l’Ajuntament el seu alcalde faça este

acte prudent i lògic i lamenta que en altres llocs no es faça el mateix i si es fa és forçant la voluntat
del President de la Generalitat.

El regidor David Mogort manifesta que estem d’acord, has fet el que devies fer. Estem en
temps difícils, la gent està cenyint-se molt el cinturó, i ens pareix bé el que has fet.

El  regidor  Joan Serra  manifesta que si  l’alcalde cobra  massa  esta  bé que se  li  retalle.
Comentaris. Però en este país que la pague qui la fa, no el treballador o l’alcalde d’un poble que
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estan fent la seua tasca. Ací sempre paguen el cost els treballadors i els xicotets empresaris sobre
els qui se carreguen totes les despeses i  els «desfalcs» que han fet altres. Li recorde al meu
alcalde que este poble està patint una retallada o una pujada d’impostos com és l’IBI, també per
imposició  de  Madrid,  i  encara  s’està  a  temps  de  fer  un  decret  i  rebaixar  eixe  impost.
Automàticament es fa una retallada d’eixa despesa que està suportant tot el poble, quan el poble
no ha creat ningun desfase, ni problema, i és un poble que financerament està bé, i si no hi ha
liquidés, és perquè la Conselleria no ha pagat. I el poble no té molt endeutament, almenys fins ara,
perquè se li carreguen més despeses.

L’alcalde contesta que el Govern Central està posant unes mesures que són antipopulars i
ja ho parlarem a l’anterior ple, però des del Partit Popular creguem que són necessàries. Respecte
de que no sabeu l’augment de l’endeutament del poble, sí que ho sabem, està tot documentat i
sabem els préstecs que té l’Ajuntament, està tot ben explicat i tots els qui estem ací sabem els
comptes com estan. 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa, el Ple
de l’Ajuntament per  HUIT (8) VOTS A FAVOR (6 PP, 1EUPV i 1 Bloc-COMPROMÍS) i TRES

ABSTENCIONS ( 2 Grup Socialista -PSOE i 1 ERPV)  acorda:

Primer.   Aprovar,  com a mesura  d’igualtat  amb els  funcionaris  públics,  l’eliminació  a
l’alcaldia  de  la  paga  extra  de  Nadal  de  2012  i  determinar,  per  tant,  que  les  percepcions
econòmiques a percebre en 2012 són:

Càrrec: Alcalde                                    Dedicació Exclusiva                                   Assignació (€)/ mes  

Sebastián Mahiques Morant Completa 100% 1.984,73 €(x13 pagues any 2012)

Segon. Esta  eliminació  de  la  paga  extra  queda  condicionada  a  la  modificació  de  les
retribucions dels empleats públics, de manera que si esta paga extra es reposa al seu estat inicial
mitjançant resolució judicial, en el mateix sentit es reposaria per a l’Alcaldia.

Tercer. Donar compte d’este acord al serveis d’Intervenció-Tresoreria i a la Gestoria als
efectes oportuns.

1.3 Donar compte dels decrets d’alcaldia núm. 292 i 306 /2012.  

Vista la resolució de l’Alcaldia núm. 292/2012, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 292/2012
Simat de la Valldigna, 13 d’agost de 2012

SEBASTIAN  MAHIQUES  MORANT,  alcalde  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 següents consideracions:

D’acord amb allò establert al Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Corporacions Locals, i degut a
l’absència d’esta Alcaldia, per vacances, durant el període comprés entre el proper dia 22 d’agost
fins el 2 de setembre  de 2012, ambdós inclosos, i vista la necessitat que em substituïsca un tinent
d’alcalde per al desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec, amb reserva de l’ordenació de
pagaments i la disposició dels fons públics com a claver municipal, 

RESOLC:
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Primer.  Nomenar  com  alcaldessa-accidental,  durant  el  període comprés  des  del  22
d’agost fins el 2 de setembre de 2012, ambdós inclosos, a la 1er. tinent d’alcalde, Mónica Sancirilo
Camarena,  a  l’objecte que em substituïsca  en la  totalitat  del  desenvolupament  de les  tasques
pròpies del càrrec d’esta Alcaldia,  amb reserva de les funcions corresponents a l’ordenació de
pagaments i disposició dels fons públics com a claver municipal.

Segon.  Notificar esta resolució a la  persona designada per tal  que accepte l’esmentat
càrrec, si és el cas i a la Gestoria a l’efecte del càlcul de les prestacions econòmiques escaients. 

Tercer. Remetre anunci del nomenament abans dit perquè s’inserisca al Butlletí Oficial de
la Província de València, i també fer-ho públic als taulers d’edictes de la Casa Consistorial.

Quart. Donar compte al Ple en una propera sessió.

Cinquè. El nomenament efectuat serà efectiu des del dia 22 d’agost de 2012.»

Obert el torn d’intervencions es dóna compte del contingut del decret. 

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió informativa, el Ple de l’Ajuntament
es dona per assabentat d’aquesta resolució.

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

Vista la resolució de l’alcaldia núm. 292/2012, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 306/2012  
Simat de la Valldigna, 6 de setembre 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. Vista la necessitat acreditada d'este Ajuntament per Providència d'Alcaldia de
data 25 de juny de 2012 de realitzar les obres de «Reforma del camp de futbol municipal per a la
instal·lació de gespa artificial» en base al  projecte redactat per Juan José Sancirilo Camarena,
arquitecte col·legiat  núm. 4.314,  amb un pressupost que munta 314.539,53 euros,  i  56.617,52
euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (18%). 

SEGON. Vist que en sessió extraordinària del Ple de la corporació d'este Ajuntament de
data 13 d'agost de 2012, l'òrgan de contractació va adjudicar a l'empresa PAVASAL ECSA, titular
del CIF A-46015129, el contracte d’obres consistent en «Reforma del camp de futbol municipal
per  a  la  instal·lació  de  gespa  artificial»,  per  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més
avantatjosa,  tramitació  urgent,  diversos  criteris  d’adjudicació,  per  import  de  TRES-CENTS
TRETZE MIL EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (313.000,53.-€) i l'IVA legalment aplicable
durant el període de l'obra i d'acord amb les consideracions i millores que consten en la seua
oferta.

TERCER. Vist  el  Pla  de Seguretat i  Salut en el  Treball  corresponent a les obres  de
«Reforma del camp de futbol municipal  per a la instal·lació de gespa artificial», presentat per
l'empresa contractista, PAVASAL ECSA, i l'Informe Tècnic favorable al Pla de Seguretat i Salut.

QUART.  Vist  l'Informe  de  Rafael  Peig  Gómez  i  Andrés  Calatayud  Ferrando,
Coordinadors de Seguretat i Salut de les obres, el qual és favorable.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat
amb  el  que  estableix  l’article  7.2  del  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual
s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció i l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres de
«Reforma del  camp de futbol  municipal  per  a la  instal·lació de gespa  artificial» adjudicades  a
l'empresa PAVASAL E.CSA, titular del CIF A-46015129.

SEGON. Advertir a l'empresa adjudicatària de les obres que, de conformitat amb el que
estableix l'article 7.4 del Reial Decret 1627/1997, qualsevol modificació que pretenga introduir al
Pla de Seguretat i Salut en el Treball citat, en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució
dels treballs o de les incidències i modificacions que sorgiren durant l'execució, requeriran de
l'expressa aprovació d'este Ajuntament.

TERCER.  Assenyalar  a  l'empresa  adjudicatària,  que el  Pla  de Seguretat  i  Salut  haurà
d'estar en l'obra a disposició permanent:

De la Direcció Facultativa.

Del personal de l'obra i del servei de prevenció constituït en l'empresa o concertat amb
una  entitat  especialitzada  aliena  a  la  mateixa,  segons  el  que  disposa  la  Llei  31/1995  de 8  de
novembre.

De la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Dels òrgans tècnics en esta matèria de la Comunitat Valenciana.

QUART. Significar  l'empresa  adjudicatària  que,  de  conformitat  amb  allò  previst  en
l'article 16.3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, haurà de facilitar una còpia de l'esmentat
Pla als representants dels treballadors en el centre de treball, a efectes del seu coneixement i
seguiment.

CINQUÈ. Comunicar el present decret a l'empresa adjudicatària per al seu coneixement
i per tal de procedir a la seua comunicació a l'autoritat laboral.

SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Ple a la pròxima sessió que se celebre.»

Obert el torn d’intervencions es dóna compte del contingut del decret. 

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió informativa, el Ple de l’Ajuntament
es dona per assabentat d’aquesta resolució.

1.4 Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2012  

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA

Sebastián Mahiques Morant, Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,  en
l’exercici de les facultats que m’atribueix la legislació vigent, propose al Ple l’adopció de l’Acord
següent:
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Davant  la  presentació  d’un  escrit  per  Massimo  Marras,  en  nom  i  representació
d’AQUAGEST LEVANTE, S.A., en que ens sol·licitava l’abonament de la factura núm.  9516-4/8 F,
corresponent  al lucre cessant del contracte que tenia amb aquest ajuntament sobre la gestió del

servei d’aigua potable. 

Vist  que  mitjançant  acord  plenari  de  28  de  desembre  de  2007,  es  va  acordar  el
reconeixement de la indemnització sol·licitada, que coincideix amb l’esmentada factura.

Vist  que  ni  en  l’exercici  corresponent  a  la  factura,  ni  en  ningun  altre  posterior,  s’ha

procedit ni al seu reconeixement ni al seu pagament.

Atès l’informe d’Intervenció de data 13 de setembre de 2012, on consta que en aplicació
de  l’article  60.2  del  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  el  reconeixement  d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què

corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en este cas concret és possible la seva
realització.

De conformitat amb el que s’exposa, propose al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord
següent:

PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits núm. 2/2012 corresponent a exercicis
anteriors, i que es correspon amb la factura 9516-4/8 F, per un import de 6.599,25 euros, còpia de
la qual, s’adjunta a l’expedient.

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2012, els crèdits corresponents,

amb càrrec a la partida 161.61901 «Renovació xarxa d’aigua, clavegueram i dipòsit d’aigua»,  de la
qual s’ha de realitzar la retenció corresponent.»

S’explica  el  contingut  de la  proposta.  Es  tracta  d’una  factura  reclamada per  l’empresa
Aquagest en passar a ser municipal el servei d’aigua potable i que hi ha un acord de desembre de

2007 on es reconeixia eixa quantitat.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que no va estar en
este punt en la Comissió Informativa i que el BLOC ja va dir, en 2007, que no estava tancant-se el
tracte amb AGUAGEST com calia, que s’esperaren a fer les coses ben fetes, i per això ha generat

estes despeses i per tant no poden aprovar-les.

El regidor Joan Serra manifesta que en la Comissió Informativa ja va plantejar el tema de la
liquidació  contractual  amb  AGUAGEST  i  que  reflexe  en  eixa  liquidació  tots  els  ingressos  i
despeses que tenia en la relació contractual amb l’Ajuntament. el ingressos renting de cotxes,

ordinadors i altre tipus de material. Primer l’empresa que es done la explicació de les despeses. Al
principi  feia  una  liquidació  on es  donava  una quantitat  xicoteta  a  l’Ajuntament  i  després  era
l’Ajuntament que tenia que pagar una quantitat. Primer que es donen les explicacions i que en
l’últim any no ho va fer, i no va presentar eixa liquidació.  Manifesta que no hi ha que pagar-li res

fins que no estiga la liquidació de l’últim any i/o últims anys i on s’expliquen totes les despeses e
ingressos.

L’alcalde contesta que hi ha dos coses diferents, una cosa és la indemnització que es va
aprovar en un ple en desembre de 2007 amb els vots de l’equip de govern reforçats pels vots d’EU

i d’ER i que tots sabíem que ens podien reclamar, i un altra cosa es la factura per un treball,
ratificat pels tècnics, que es va fer a la plaça Ramiro Calatayud. Respecte a eixa factura he dit que
no la paguem fins que no es presente la liquidació de 2007, amb tota la documentació i es negocie
amb l’empresa. Però la indemnització està aprovada pel plenari amb el vots del PP, ER i EU i és una

cosa de sentit comú que es pague. Diferent és l’altra factura que jo vaig firmar, quan vaig entrar en
2007, per un treballs que estaven corroborats pels tècnics i que no està pagada.
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El regidor Víctor Mansanet manifesta que sí que és veritat que EU va donar suport a eixa
moció, en compliment d’un compromís electoral i una vegada aprovada es va deixar en mans de
l’equip de govern per tal que es liquidara tot el que hi havia. És estrany que m’assabente de les
irregularitats en la comissió i que es tarde 5 anys en reclamar-se eixa factura. Si, allò es va aprovar
per un compromís, de la qual cosa estic molt orgullós,  però l’empresa com deien els llatins «fac et
excusa»”, és a dir «Fes-ho i justifica-ho».

El regidor Joan Serra manifesta que l’alcalde s’ha cenyit sols a la factura per unes obres
però l’empresa que fa la liquidació ha de donar explicacions. Cobraven molt i una de les causes
perquè la gestió del l’aigua va passar al poble és que creiem que era un abús. Ara no paguem tant i
aproximadament es destinen uns 120.000€ a millores de la xarxa d’aigua potable de Simat. Que ho
presenten tot, tot en conjunt i si donen benefici o pèrdues que es paguen  però que ho justifiquen.

L’alcalde planteja que hi ha una diferenciació entre indemnització i  la  factura per  això
manté la seua posició. Ara sols els porta la indemnització. 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa, el Ple
de l’Ajuntament per  SIS (6) VOTS A FAVOR (6 PP),  TRES(3) vots en contra ( 1EUPV, 1
Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i DOS (2) Abstencions ( 2 Grup Socialista-PSOE) acorda:

PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits núm. 2/2012 corresponent a exercicis
anteriors, i que es correspon amb la factura 9516-4/8 F, per un import de 6.599,25 euros, còpia de
la qual, s’adjunta a l’expedient.

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2012, els crèdits corresponents,
amb càrrec a la partida 161.61901 «Renovació xarxa d’aigua, clavegueram i dipòsit d’aigua», de la
qual s’ha de realitzar la retenció corresponent.

1.5 Ratificació, si procedeix, del Decret 228/2012  

Es dóna compte del decret 228/2012 que transcrit a la lletra diu:

«Decret núm.: 228/2012

Simat de la Valldigna, 11 de juny de 2012

SEBASTIAN 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 següents consideracions:

I. Antecedents de fet  :

1. Atès que l’Ajuntament va aprovar un Pla Local de Cremes el 14/2/1995 i que va ser
modificat el 2/1/1996 i l’1/10/1997.

2. Atès  que  l’Ajuntament  va  remetre,  el  passat  27  de  febrer,  a  la  Conselleria
d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient  escrit  plantejant  la  seua  voluntat  de
modificar el Pla Local de Cremes i adjuntant informe de l’Enginyer Tècnic Agrícola.

3. Atès  que la  Direcció  Territorial  de  València  de  la  Conselleria   d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient va contestar, en escrit de RE núm. 571 de 2 d’abril passat,
que cal remetre cinc còpies amb les modificacions incloses en el nou Pla Local de
Cremes.
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4. Atesa la regulació que ve donada per la Llei 3/93, de 9 de desembre, de la Generalitat
Valenciana,  Forestal  de la  Comunitat  Valenciana i  el  Reglament de la  Llei  de 9 de
desembre de 1995.

5. Atès  que  el  municipi  de  Simat  de  la  Valldigna  -al  qual  l’activitat  econòmica  es
bàsicament  el  cultiu  del  taronger-,  requereix,  efectivament,  de  forma  crítica  i
inajornable, de la realització de cremes per a la correcta explotació agrària  de les
finques agrícoles.

6. Els  serveis  tècnics  municipals,  a  proposta  de  la  regidoria  d’Agricultura,  han
confeccionat un pla  local  per  cremar que modifica el  vigent fins ara  i  del  qual  se
sol·licita la seua aprovació.

II. Fonaments:

1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa és urgent i inajornable i que en principi es fa a
traves de Resolució d’alcaldia no obstant s’ha de ratificar al ple.

RESOLC:

Primer. Sol·licitar de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències
de la  Conselleria  de Governació de la  Generalitat  Valenciana,  l’aprovació del  Pla Local  per a
Cremar que s’adjunta i del qual es remeten cinc còpies.

Este  Ajuntament  es  compromet,  per  al  supòsit  que  s’aprove  la  petició  formulada,  a
complir amb les normes proposades o, si de cas, a les que indique la Direcció General en l’acord
d'aprovació.

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

 Tercer. Notificar esta resolució a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Emergències de la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana, tot adjuntant-hi cinc
exemplars del «Pla Local per a Cremar/2012» .

Quart. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament,
recurs de reposició davant esta Alcaldia en el  d’un mes, ambdós terminis  comptadors des de
l’endemà de la notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.» 

El  secretari  explica  el  contingut  del  decret,  es  va  donar  compte  en  la  Comissió  i  fa
referència a una sol·licitud que es va fer a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Emergències per una modificació del Pla de cremes. Al  següent punt de l’odre del dia està la
resolució de la Conselleria al respecte.

Per part del regidor David Mogort es manifesta que Simat és un poble agrícola i tot el que
siga millorar les condicions de treball de l’agricultura esta bé, encara que este no és un tema molt
important però ho votarem a favor.

El regidor Joan Serra manifesta que modificar els dies de crema està bé, ampliar l’horari
està  bé,  però això ens  fa  pensar  que prevenir  és  millor  que curar.  Este  Consell  és  un  gran
desastre, no dóna ajudes al pobles que ho necessiten, i per això en el voluntariat hem retirat un
dia, per protestar i fer alguna cosa, encara que siga simbòlica.

El regidor Rafa Cabanilles diu que la de València, és la conselleria on més s’inverteix per
hectàrea de tota Espanya i informa de les xifres relacionades amb este assumpte.
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La regidora Agustina Brines diu que els números i les inversions es trauen com volen i les
estadístiques es decanten cap on volen i això es pot discutir. A nosaltres en prometeren l’oro i el
moro en l’incendi de 2010 i no ens van  donar res. Ara estan fent igual i com que no es creu «allò
dels incendis (prevenció)», els pobles que han tingut incendis este any, no van tenir res.

L’alcalde  contesta  que  la  Conselleria  fa  el  que  creu  i  el  que  pot.  És  veritat  que  la
Conselleria ens deu una subvenció d’uns 70.000€ pels treballs que férem l’any passat en la zona
cremada, retirant la fusta i altres, i si ho deu, ho deu, ja ho pagarà. Fa 15 o 20 dies ens reunirem
els alcaldes dels pobles afectats i hem demanat una reunió amb la Conselleria de Medi Ambient i la
d’Hisenda. Hem pensat en fer eixa reunió amb els tres alcaldes, ja que la unió fa la força, i a més
hem eixit en premsa. Estem a expenses de que ens criden i transmetre el que estem patint tant en
Barxeta, Rafelguaraf com en Simat. 

Vista  la  qual  cosa,  el  ple  de  la  corporació,  per  UNANIMITAT  dels  onze  membres
assistents, acorda ratificar el decret en tots els seus termes. 

1.6 Donar  compte  de  la  Resolució  de  la  Directora  General  de  Prevenció,  
Extinció d’Incendis i Emergències sobre la modificació del Pla Local per a
Cremar

Es dóna compte de la resolució de la Direcció General de Prevenció, extinció d’incendis i
Emergències, de data 29 d’agost de 2012, per la qual s’aprova la modificació del Pla local per a
cremar,  conforme l’articulat  íntegre presentat,  excepció feta dels  aspectes formals indicats  en
l’informe adjunt del servei de Protecció d’Incendis i que fan referència a la declaració de dies de
perill extrem per la Conselleria competent en protecció Civil.

 La modificació aprovada va ser conseqüència de la petició realitzada per l’Ajuntament i en
els termes establerts pel decret 228/2012. 

 Obert el torn d’intervencions l’alcalde explica que es va fer una reunió del Consell Agrari
i es va quedar que en estiu hi havia pocs dies per a cremar i calia demanar una modificació. Fora hi
ha adhesius per si  voleu informar-se dels  horaris.  En relació als comentaris del regidor David
Mogort contesta que sí que ha sigut una cosa important i no és insignificant una cosa com esta.
Després  es  va  informar  a  tots,  hi  ha  tríptics  a  l’entrada de l’Ajuntament.  L’alcalde explica  el
contingut de les modificacions que afecten a temporades, dies i horaris, comenta que hi ha els
mateixos dies en hivern i estiu però són diferents els horaris. Afegeix l’alcalde que quan es va
demanar  no  estava  segur  que  s’acceptara  per  tota  la  qüestió  dels  incendis  però  si  ens  ho
acceptaren i això és un avanç important per als llauradors de Simat.

Finalitzades les intervencions, i  vist els dictamen de la Comissió informativa,  el Ple de
l’Ajuntament  per  unanimitat  dels  membres  assistents  (5  PP,  2  PSOE,  1  EUPV,  1
COMPROMIS-BLOC i 1 ERPV), es dóna per assabentat.

1.7 Moció  del  Grup  Socialista  sol·licitant  la  creació  d’una  brigada  municipal  
contra incendis.

Vista la moció del Grup Socialista sol·licitant la creació d’una brigada municipal contra
incendis, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOL-LICITANT LA CREACIÓ D´UNA
BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIS.

Sr David Mogort Alberola,  Portaveu del  Grup Municipal  Socialista  de l'Ajuntament de
Simat de la Valldigna, a l’empar del que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
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Bases del Règim Local i l’article 97.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, presenta la següent moció al Ple per al seu debat i aprovació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després dels incendis que hem patit al País Valencià aquest estiu, tant el de Cortes de
Pallàs com el de Torre de les Maçanes,on s'han perdut vides humanes de gent que treballava en
l’extinció i havent sigut arrasades més de 50.000 hectàrees de territori, podem dir que les pèrdues
són incalculables.

Als  dos  grans  incendis  declarats,  es  va  deixar  vore  de  manera  clara,  l'efecte  de  les
retallades del Govern Valencià en matèria medi-ambiental, a part de la falta d'un protocol ben
definit entre els diferents cossos, que depenen de diferents Administracions, la qual cosa, també va
dificultar la incorporació voluntària de professionals de la lluita contra el foc. Açò fa, que hi haja
una crítica majoritària de la societat (i amb raó )sobre la descoordinació en la gestió dels incendis.

Critiquem l'abandonament de les tasques de prevenció en els períodes de l'hivern, QUE
ÉS QUAN S'APAGUEN ELS INCENDIS, EN HIVERN, a més a més, la sequera que estem patint, i
les imprudències humanes, fan que les masses forestals siguen «polvorins» susceptibles de patir
eixes situacions.

La conclusió  de tot això,  ha sigut el  constatar,  que l'esforç  humà,  ja  siga  en brigades
forestals o unitats civils i militars, que han treballat sobre el terreny, no haja sigut suficient per
donar la solució al problema plantejat.

També cal  instar al  govern espanyol  perquè,  de manera urgent, convoque als governs
autonòmics per millorar els procediments de coordinació en les polítiques de prevenció i extinció
d’incendis  (dintre  del  Comitè  Estatal  de  Coordinació),  i  incloga  un  increment  permanent  de
l’aportació estatal de medis materials i humans per a eixa finalitat.

És per això, que es proposen els següents

ACORDS

PRIMER. Proposem la creació d'una brigada forestal municipal al nostre poble, Simat de
la Valldigna, que permeta, per una part, deixar netes les muntanyes i aquelles zones susceptibles de
patir un incendi. I per altra part, pal·liaríem l'atur del poble, que per desgràcia cada vegada va a
més. Creiem,que hauria de treballar gent aturada de SIMAT, a mitja jornada, la qual cosa crea el
doble de llocs de treball, encara que amb la meitat de remuneració, però treballaria molta més
gent. I així, poder anar donant feina a major quantitat de persones que estan patint els efectes de
la crisi.

SEGON. Instar el Govern Espanyol i Valencià l’aprovació immediata d’un pla d’ajudes,
que contemple mesures urgents per a pal·liar  els danys produïts  pels  incendis  forestals,  en la
mateixa línia del que va aprovar el Govern Central amb la Llei 3/2010, de 10 de març.

TERCER. Mostrar el disgust de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per les retallades
pressupostàries aprovades per la Generalitat i la Diputació de València en les partides destinades a
tasques  destinades  a  prevenció  i  extinció  d’incendis  forestals,  reclamant-li  urgentment  una
ampliació de fons per a eixes finalitats.

QUART. Instar el Govern Espanyol perquè convoque de forma permanent el Comitè
Estatal de Coordinació d’Incendis Forestals, activant els protocols i plans de prevenció necessaris, i
reunint urgentment a tots el governs autonòmics per a coordinar amb major intensitat la seua
actuació.
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CINQUÈ. Instar el Govern Valencià perquè modifique la norma vigent en la Llei Forestal
que permet, en alguns casos, la re-classificació urbanística de sols que hagen patit incendis forestals
en els últims 30 anys, i que arbitre les mesures necessàries per a fer la cessió de la fusta cremada
als ajuntaments dels municipis afectats, impedint tasques especulatives amb eixe producte.

SISÈ. Notificar aquest acord a la Presidència del Govern Espanyol, del Govern Valencià i
de  la  Diputació  de  València,  al  Ministeri  d’Agricultura,  Alimentació  i  Medi  Ambient  i  a  les
Conselleries d’infraestructures, Territori i Medi Ambient, i Governació, i als grups de les Corts
Generals i de les Corts Valencianes.»

Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort repassa els últims incendis haguts
este estiu, passa a comentar el contingut de la moció i dona compte dels punts d’acord proposats.
Manifesta  que el sentit de la moció no és que s’agafen a aturats del poble per apagar focs, volem
que això ho faca gent que sàpiga manejar-se. El que volem es que s’agafen 7 o 8 persones que es
dediquen a netejar les  nostres  muntanyes,  si  volem que Simat siga turístic  hem de tindre les
muntanyes netes, i poder potenciar el senderisme, la muntanya i tenim molta massa forestal que
hem de protegir. Fa incidència en que siga l’Ajuntament qui gestione la fusta cremada. Proposa
afegir  un  punt  d’acord  setè  que  diga  que  l’Ajuntament  de  Simat  es  comprometa  a  buscar
finançament per a fer la brigada. Podem donar feina al poble i cuidar el nostre entorn, eixe és el
sentit de la nostra moció.

El regidor Víctor Mansanet manifesta que EU votarà a favor. Li pareix correcta la moció.
No és una idea descabellada, és interessant i pot ser efectiva si hi ha voluntat de tirar-la endavant.
Respecte a les paraules del regidor Rafael Cabanilles sobre la bona intencionalitat de la Generalitat
Valenciana en la prevenció d’incendis, jo alabe i admire la teua llavor i la feina que fas com regidor
però com diu Mahatma Ghandi “Un error no es converteix en veritat pel fet que tothom se’l
crega” sols has de mirar els pressupostos de la GV i obtindràs la resposta. L’Ajuntament de Simat
té prou autonomia per demanar eixes subvencions i estem patint ací un mal endèmic i no hi ha
manera que hi haja un Pla de Protecció Civil per tots els municipis amb extenses muntanyes, i que
es dote als pobles, com Simat, que és extensíssim i amb boscos i amb molta muntanya. Considera
que és una moció important i que l’Ajuntament s’implique.

La regidora Agustina Brines manifesta que en l’incendi de 2010 la proposta que vam fer a
la Conselleria  –a través de la  Directora General  d’Emergències- anava un poc mes enllà  i  era
formar gent professional a través d’una escola taller. El nostre terme té una superfície immensa i
seria una bona manera d’ajudar a prevenir si es portarà endavant. Estem a favor de la moció.

El regidor Joan Serra manifesta que votarà a favor. Lamenta que la feina feta no es prenga
en consideració, i es refereix a que hi ha 31 pobles al País Valencià -i Simat és un d’ells-, que tenen
aprovat un pla de protecció contra els incendis forestals. En unes tasques concretes. És un Pla
ambiciós que abraça diferents períodes, on hi ha propostes, i compte els pressupostos per fer
actuacions, on fer els tallafocs, on tenen que actuar les brigades, han d’haver unes directrius i ja les
tenim  fetes.  Sol·licita  un  punt  i  es  que  l’Ajuntament  comence  ja  a  aplicar  les  despeses
corresponents a eixe pla per poder portar-lo endavant. Explica el cas de portar l’aigua a les Foies,
sense eixe pla no l’hagueren tingut. Va ser un pla molt qüestionat per la Conselleria i al final es va
aprovar.  Considera  que  l’Ajuntament  ha  de  prendre  consciència  que  s’ha  d’actuar  en  les
muntanyes.

L’alcalde manifesta que la contestació l’ha donat la regidora Agustina Brines , i és la qüestió
econòmica, afegeix que en la capacitat econòmica de l’Ajuntament de Simat no es pot mai llogar
una brigada forestal. Estem aprofitant les brigades de la Diputació, que estan treballant ací i la de
Barx  i  que  han  fet  un  tallafoc  i  s’ha  fet  la  neteja  de  determinades  zones  i  això  ho  ha  fet
l’Ajuntament. Explica també el que s’ha fet al Pla de Corrals i diu que en les possibilitats que tenim
estem fent coses.  No conec cap poble que tinga una brigada municipal  forestal.  Actuar en la
muntanya no és tan fàcil. I recorda que en un incendi de fa temps, la gent de la Conselleria per
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poder tallar pins i  abans de entrar a netejar en la muntanya hi havia que demanar permís als
propietaris. El mont és consorciat, privat, hi ha de moltes classes. I per cert la Generalitat ens ha
insinuat que si  volem tota la  muntanya  per  nosaltres ens la  dona però cal  mantenir-la  i  això
nosaltres no podem assumir-ho. Es impossible i inviable.

El regidor Álvaro Almiñana manifesta que ell no sap si hi ha algun poble que tinga una
brigada  municipal  forestal,  però  nosaltres  tenim  una  taxa  d’atur  alta  (30%)  i  capacitat
d’endeutament elevada, és qüestió de prioritats per tant si es vol fer una brigada es pot fer, és
qüestió de voluntat. Es poden netejar barrancs, muntanyes, fer tallafocs on calga i a més tenim un
regidor amb experiència, aprofitem-ho.

El regidor David Mogort considera que és un compromís que pot ser viable, l’Ajuntament
està sanejat però hem de buscar finançament.

La  regidora  Agustina  Brines  manifesta  que  amb  voluntat  per  part  de  tots,  s’arregla.
Considera, que diners hi ha per al que es vol, no es tracta de contractar a 30 ó 40 persones, ha de
ser un grup reduït i marcant zones. Recorda que en 2010 quasi es crema el poble. No vol dir això
que hem d’acceptar les ajudes de la Conselleria i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. La
Diputació podria finançar aquests temes i fer formació i neteja. 

El regidor Joan Serra manifesta que hi ha molta feina feta. Està marcat en quins llocs s’ha
d’actuar, a més explica que hi ha un CD on està explicat tot. Falta la voluntat, tenim una necessitat
i hem d’actuar, va faltar molt poquet per què es cremés entre d’altres algun motor o algunes
casetes. Les prioritats,  no es marcaven des d’ací.  L’Ajuntament, veu que hi ha necessitats i ha
d’actuar. En altre ordre de coses, manifesta que s’alegra que puguen parlar tots els regidors.

L’alcalde manifesta que des de que ha començat la legislatura poden parlat tots. Respecte a
l’atur no s’ha de parar des de l’administració Local, si creguem que des de l’administració local
hem de donar treball a tots anem bé. Sí que podem ajudar perquè durant algun temps, en una
borsa de treball, puguem donar feina i anar a la muntanya a netejar. Però si ho enfoquem des
d’este punt de vista per a solucionar el problema no és possible, l’any passat més de 40 persones
treballaren. Dubte molt que pugem fem una brigada forestal. Està clar que anar a netejar barrancs
és cosa de la CHJ, ja s’ha enviat una carta dient-li quins barrancs s’han de netejar. Tant de bo
tinguérem 200 persones i  poguérem donar-los feina,  feina hi  ha,  però no tenim capacitat per
llogar-los. Feina feta hi ha. No parem de fer feina -dirigint-se al regidor Joan Serra- i d’intentar
millorar les coses. No es pot negar que este equip de govern intenta fer les coses ben fetes dins
del  que som nosaltres i  hi  ha un programa contra incendis  i  s’ha  mirat eixe  programa i  s’ha
treballat dins les possibilitats que te l’Ajuntament. Crec que no hi ha més i passem a votar.

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.

1.8. Moció del grup Bloc-Coalició Compromís sobre habilitació de «menjador»
al Col·legi Públic Valldigna.

Es  dóna  compte  de  la  moció  presentada  pel  grup  Bloc-Coalició  Compromís  que
textualment diu:

«Agustina Brines i Sirerol regidora per BLOC-COALICIÓ COMPROMIS  presenta davant 
el PLE DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA la següent  

MOCIÓ
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Conegudes les últimes novetats sobre les obres que la Conselleria d'Educació vol realitzar
en les instal·lacions del col·legi públic La Valldigna per a habilitar un «menjador» i, després que
preguntat al Sr. Alcalde en l'últim plenari ens informara que, la Direcció Territorial confirma que
es  realitzaran  amb  tota  «urgència»,  el  BLOC  coalició  COMPROMÍS,  és  fa  ressò  de  les
preocupacions  de part dels i les professionals que allí treballen, així com d'algunes mares i pares
amb les que hem parlat.

En concret es pretén fer el menjador escolar en les dues primeres aules de la dreta de la
part vella del col·legi i, deixar d'utilitzar l’actual.

Esta informació es va presentar a l'últim Consell Escolar, com una opció que podia passar,
però no, com a cosa feta.

Part  del  professorat  ens  va  manifestar  la  seua  preocupació  i,  més  encara  quan
s’assabentaren que l'obra ja està decidida i en projecte segons ens va informar el Sr. Alcalde. Ens
fem co-partícips d'este sentir per estar d'acord amb les seues preocupacions i, que bàsicament
són:

a. El futur menjador es deu ubicar en planta baixa.

b. Que l'alumnat patirà la pluja i el fred per acudir al menjador i a més, serà en una
planta superior sense accessibilitat.

c. No hi ha prou serveis (WC) i, no estan adaptats per a infantil ni discapacitats.

d. No existeix  cap  tipus  de  canalització  ni  instal·lacions,  tant  d'aigua  com de  llum,
pertinents per convertir les aules en menjador escolar.

e. Es  perden dues  aules  amb funcions  necessària  per  al  centre:  tutories,  classes  de
reforç, aula d’angles ...

A més volem posar de manifest les següents qüestions:

f. Que no s'ha demanat opinió als professionals que allí treballen per a fer esta actuació
que traslladarà diàriament els xiquets i les xiquetes per mig dels patis, ploga o faça fred, i han de
pujar un nivell sense cap tipus d'accessibilitat.

g. Esta actuació es farà sobre una estructura centenària amb marcades deficiències i no
sabem el que es trobaran a la primera perforació o en llevar una paret.

h. Que tota la «capa» de la teulada està per a canviar i posar nova. Si no han
estat capaços o no han tingut diners, per a arreglar les goteres del sostre en els darrers anys, com
van a fer-ho ara? 

i. No volem més pedaços. Es fa bé o no es fa. Encara que el menjador actual no siga el
millor, podem esperar i finalment tindre lloc idoni per eixa instal·lació tan important per al col·legi
de Simat.

j. Segur que costa més diners reparar les instal·lacions centenàries que fer-lo de nou en
els terrenys destinats per a l'ampliació del centre. No volem que destinen malament els pocs
diners que tenim disponibles ara els valencians.

Per tot l ‘exposa’t, proposem al ple de l'Ajuntament prendre els següents acords:
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1.-  Que es  demane  a  la  Direcció  Territorial  la  paralització  de  qualsevol  actuació  al
respecte donant-li a conèixer la voluntat de fer una actuació  definitiva i, potser menys costosa
econòmicament que la plantejada.

2.- Que es faja l'estudi pertinent i seriós pels tècnics corresponents per a esbrinar la
millor opció, el cost de l'obra i l'inici correcte dels tràmits.

3.-  Que  es  celebre  un  Consell  Escolar  on  es  debaten  totes  les  opinions  dels  i  les
professionals així com, de les mares i pares.

4.- Que es pose oficialment el terreny a disposició de la Conselleria (si encara no s'ha
fet) per a realitzar les obres pertinents.

Simat de la Valldigna,  3 de setembre de 2012.»

Obert el torn d’intervencions l’alcalde manifesta que en este punt la seua proposta és
que es deixe damunt la taula la moció i que quan hi haja més informació sobre este tema i quan
tinguem el projecte que es vol  fer i  estem més documentats des de la  Direcció Territorial,
aleshores pugam opinar. Afegeix que va demanar informació al claustre i per Registre d’entrada
de 21 de setembre de 2012, ens han remès una carta que passa a llegir i que si voleu després es
feu una fotocopia. Passa a llegir la carta del col·legi que, a la lletra, diu: 

 «El  claustre  de professors/es  del  C.E.I.P.  Valldigna manifesta,  davant la  petició  de la
nostra opinió respecte de les obres del centre vell:

Què es continue actuant tant des de l’Ajuntament com des de l’escola com s’ha fet en els
darrers anys.  És a dir,  demanant les infraestructures adequades per al  bon funcionament del
Centre.

 El claustre estava assabentat en tot moment de les actuacions que anaven a fer-se i
pensem que si ens oposem a eixes actuacions podem retardar, destorbar o perjudicar les obres.

Per tant no ens adherim a la carta que inclou a tot el claustre i/o l’escrit que inclou una
part del professorat.

El sentir general és:

- Canviar-nos la capa de la teulada.

- Posar els terrenys del sol escolar a disposició de la Conselleria.

- Quan estiga clar el què es vol fer, poder debatre el que considerem millor per a la
Comunitat Educativa....

I perquè així conste i surta els efectes legals oportuns, signe la present amb el vist i plau
de la directora.»

A continuació afegeix que el que s’ha fet és el que va parlar en la comissió informativa que
demanaríem informació al CP i  que el  Col·legi  Públic  ens ha enviat eixa carta firmada per la
directora i el secretari. Des de l’equip de govern es fa la proposta que es deixe la moció damunt la
taula i una vegada tinguem tota la informació ho cometem, tot són supòsits i crec que ens hem
avançat  als esdeveniments i considera que quan tinguem tota la informació de la Conselleria i a
partir d’aquí, ho comentem i decidim què fer i tenint en compte l’opinió del claustre de professors
i del  Consell escolar. 

El regidor Joan Serra comenta que hi ha un paràgraf del l’escrit que no entén . 
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L’alcalde torna a llegir l’escrit per aclarir els dubtes sobre el mateix.

Joan Serra manifesta que això que es diu a l’escrit del claustre és una altre debat i el que
hem de fer és parlar de la moció. Comenta el que diu al paràgraf que no comparteix i manifesta
que no és cert. 

Es fan comentaris entre Joan Serra i l’alcalde. 

La regidora Agustina Brines, diu que està molt d’acord amb l’escrit, i que ve del col·legi
per la proposta (moció) que es va fer des de Compromís i que va tindre un cert recolzament.
Explica que va ser en el ple del mes de juliol quan ens assabentem que hi havia un projecte de
menjador, i això ens va preocupar. Recorda a més el gran nombre d’escrits que s’ha enviat a la
Conselleria  sobre  els  problemes  del  col·legi  (goteres,  desperfectes....)  i  que  no  s’han  fet  les
reparacions, En eixe ple ens assabentem que hi ha un projecte i que van a fer el menjador en una
zona que entenem no és l’adequada. Estem preocupats perquè es vol fer un altre pedaç en el
col·legi, i llig una part de la moció, des del punt a) fins el final, que diu:

a. «El futur menjador s’ha d’ubicar en planta baixa.

b. Que l'alumnat patirà la pluja i el fred per acudir al menjador i a més, serà en una
planta superior sense accessibilitat. 

c. No hi ha prou serveis (WC) i, no estan adaptats per a infantil ni discapacitats.

d. No existeix  cap  tipus  de  canalització  ni  instal·lacions,  tant  d'aigua  com de  llum,
pertinents per convertir les aules en menjador escolar.

e. Es perden dues aules  amb funcions necessàries  per al  centre:  tutories,  classes  de
reforç, aula d’anglès ...

A més volem posar de manifest les següents qüestions:

a. Que no s'ha demanat opinió als professionals que allí treballen per a fer esta actuació
que traslladarà diàriament els xiquets i les xiquetes per mig dels patis, ploga o faça fred, i han de
pujar un nivell sense cap tipus d'accessibilitat.

b. Esta actuació es farà sobre una estructura centenària amb marcades deficiències i no
sabem el que es trobaran a la primera perforació o en llevar una paret.

c. Que tota la «capa» de la teulada està per a canviar i posar nova. Si no han estat
capaços o no han tingut diners, per a arreglar les goteres del sostre en els darrers anys, com van a
fer-ho ara? 

d. No volem més pedaços. Es fa bé o no es fa. Encara que el menjador actual no siga el
millor, podem esperar i finalment tindre un lloc idoni per eixa instal·lació tan important per al
col·legi de Simat.

e. Segur que costa més diners reparar les instal·lacions centenàries que fer-lo de nou en
els terrenys destinats per a l'ampliació del centre. No volem que destinen malament els pocs
diners que tenim disponibles ara els valencians.

Per tot allò exposat, proposem al ple de l'Ajuntament prendre els següents acords:
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1.-  Que es  demane  a  la  Direcció  Territorial  la  paralització  de  qualsevol  actuació  al
respecte donant-li a conèixer la voluntat de fer una actuació  definitiva i, potser menys costosa
econòmicament que la plantejada.

2.- Que es faja l'estudi pertinent i seriós pels tècnics corresponents per a esbrinar la
millor opció, el cost de l'obra i l'inici correcte dels tràmits.

3.-  Que  se  celebre  un  Consell  Escolar  on  es  debaten  totes  les  opinions  dels  i  les
professionals així com, de les mares i pares.

4.- Que es pose oficialment el terreny a disposició de la Conselleria (si encara no s'ha
fet) per a realitzar les obres pertinents.

El futur menjador s’ha d’ubicar en planta baixa.» 

La regidora afegeix que a la seua moció es demana que la Direcció Territorial paralitze el
projecte, la prioritat és la reparació de la teulada. I diu que es pare el projecte de la Direcció
Territorial i es faça l’estudi per a decidir la millor opció amb la participació de mestres, pares i
mares. Volem que les coses es facen ben fetes i no a corre-cuita. 

Es produeix un intercanvi de comentaris amb l’alcalde. 

La regidora Agustina Brines afegeix que volem que s’arregle la teulada, no perdre aules.
Açò ha arribat ací (al ple) perquè hi ha un debat entre els interessats, i si els professionals i les
mares i pares ens diuen que és la millor opció, Compromís estarà d’acord.

L’alcalde contesta que estem en contacte amb la Direcció Territorial, el problema és que
de vegades, per voler donar massa informació s’ha creat este debat. No sabem com va a ser el
projecte. Jo estaré content si s’arregla la teulada. Les obres que s’estan reivindicant des de fa sis
anys és la reparació de la teulada. I si al final hi posen un menjador hem de saber quin és el
projecte que han fet els tècnics, ho hauran de dir els tècnics i la setmana passada el projecte no
estava informat i estem parlant d’una cosa que encara no sabem com va.

La regidora Agustina Brines manifesta que tornant al menjador en l’anterior acta es parlà
d’una reunió d’ell i la directora del Col·legi Públic amb la Direcció Territorial i passa a llegir el
paràgraf tal i com consta en l’acta de la sessió anterior. Nosaltres diguem «penseu-vos-ho bé» el
què s’ha de fer.

 L’alcalde explica quin és el procés que s’ha de seguir fins que s’aprove el projecte i hi
hagen diners  per fer l’obra.  Manifesta que ell  no sap com és el projecte.  Li  va comentar el
Director Territorial que en la planta baixa anirà un menjador, però ell no ho sap. La regidora
Agustina  Brines manifesta que està disposada a deixar la moció sobre la taula, perquè ja tots
estan assabentats i miraran el projecte i cada pas serà observat per tots i a més a l’escrit de la
directora ho diu. El seu objectiu en presentar la moció està complit.

El regidor Joan Serra manifesta que no és exactament així, és al contrari, i passa a llegir
part de l’escrit rebut del col·legi:

«Que es continue actuant tant des de l’Ajuntament com des de l’escola com s’ha fet en
els darrers anys. És a dir, demanant les infraestructures adequades per al bon funcionament del
centre.

 El claustre estava assabentat en tot moment de les actuacions que anaven a fer-se i
pensem que si ens oposem a eixes actuacions podem retardar, destorbar i perjudicar les obres.
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Explica que les obres que anaven a fer-se es refereixen al menjador, si no a quines obres
s’estan referint?. L’alcalde considera que no creu que siga al menjador, que estan referint-se a les
obres que venen reclamant-se des de fa anys, des de Vicent, Agustina i ell mateix, ja fa més de sis

anys que estem reivindicant-les i es va dir que si no hi havia un certificat dient que les aules
estaven en bones condicions anàvem a tancar-les i les hem tancat. Després faig una fotocòpia i
s’ho estudie.

L’alcalde contesta que independentment del que diu l’escrit el que pertoca és deixar-ho

damunt la taula, intentar que ens atenguen en Conselleria i una vegada tinguem la informació i la
tinguem ben documentada ja concretem i entre tots ho parlem. 

El regidor Joan Serra manifesta que açò del menjador sorgeix en el ple de juliol i jo vaig
dir en aquell moment, que és un projecte de poble i que no s’havia comentat ni als professors ni

als pares. Com a conseqüència d’allò, es va elaborar eixe escrit que s’adjunta a la moció del Bloc i
fa referència al seu contingut. Part del claustre es va pronunciar en contra. S’ha d’escoltar al
claustre i s’ha de fer la proposta al reves, és l’Ajuntament, l’equip de govern, qui ha de dir quin
projecte s’ha de fer i no que vinga un senyor i que per un desig, sense diners, ens diguen que s’ha

de fer quan no s’havia plantejat res del menjador. A més, al costat hi ha una zona d’actuació
escolar que cal desafectar-la i ja està molt avançada -referint-se a l’ampliació del col·legi- has de
marcar prioritats, entenc que és possible que alguna persona en particular no li vinga bé. Aquí sí
que es pot fer un menjador en la planta baixa. I respecte a la informació que ve des del col·legi

no hi ha dret que es transmeta una cosa per fascicles. Tu tens la carta, però en el claustre quan
s’ha de triar alguna cosa, es fan unes  votacions i es va votar una carta que van escriure dos
professores i es va votar, i van haver 5 a favor, 5 en contra i la resta, es va abstenir i eixa és la
seua posició. L’alcalde contesta que el regidor va dir que el claustre estava en contra. L’alcalde

comenta i contesta a estes paraules.

El regidor Joan Serra resumint reitera que ha de ser la corporació qui diga les necessitats
de l’escola i ha de comptar amb la participació del Consell Escolar Municipal perquè les coses es
facen obertament. I en això tinc l’experiència del reciclatge de llibres, que des de fa anys que els

seu grup ha reivindicat en mocions el reciclatge dels llibres en l’escola i ara es veu la necessitat,
des de fa un temps cap ací, i perquè gent del meu grup s’ha posat a treballar i ara s’ha aconseguit
tant en Simat com en Tavernes.

L’alcalde li  contesta que has estat  tres anys en l’equip de govern per fer el  Consell

Escolar Municipal i no ho has fet i ara que estàs en l’oposició ens ho exigeixes a nosaltres, cal ser
mes seriós.

El regidor Joan Serra manifesta que és l’equip de govern qui ha d’explicar al poble el que
s’ha de fer i la necessitat del projecte i que li done el vist –i-plau, no acceptar que ens donen un

caramel.

 L’alcalde li  contesta  que  no està  d’acord  totalment  en això,  depèn directament  de
Conselleria, qui decideix al final, és la Conselleria, és qui diu que es pot fer, nosaltres opinarem
una cos o altra. Vorem els pros i els contres, i és l’equip govern qui al final ho valorarà,  ho

transmetrà a l’oposició i estarà d’acord o no, però es un equip de govern que en aquest cas és
del mateix color polític no com l’anterior equip que era de diversos colors, això és la democràcia

El regidor Joan Serra  manifesta que l’equip de govern no pot anar en detriment  de la
qualitat de l’ensenyament, ara entre altres coses  ja no tenim aula d’usos múltiples, i ha de ser el

teu projecte i si ho presentes i estem d’acord te’l reforçarem.

 L’alcalde contesta si és bo i no l’aproven no es farà. Igual com té tècnics l’Ajuntament,
els té la conselleria i supose que sabran el que s’ha de fer. 
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El regidor Joan Serra contesta que la conselleria no té vergonya, no és capaç de resoldre
eixe problema de goteres des de fa anys, i l’equip de govern té l’obligació de protestar. Afegeix
que si no hi haguera hagut un grup de professors que s’hagueren posicionat en contra d’això
estaria, com diu aquell, «atado i bien atado».

L’alcalde manifesta que portem endavant el que creguem, no és així, si no ens haguera
agradat el projecte ho haguérem dit però no ho tenim plasmat en documents. No sé exactament
el projecte de Conselleria. No ho sé. He telefonat mil vegades a Ramon Esteban, estem damunt
del tema. Però el que té l’última paraula és la Conselleria i qui té els diners també i estem des de
fa  més de 7 anys amb el tema de les goteres. Si has de fer manifestacions i has de treballar en
eixa línia, ho fas. Qui no està d’acord amb el Govern Central fa manifestacions. Nosaltres estem
per la via del diàleg, si tu penses que t’has de manifestar ho fas. Enhorabona si li vas arrancar a
Juanjo Medina 50.000 € jo li n’he arrancat 200.000€. –Comentaris entre l’alcalde i Joan Serra-.

El regidor Víctor Mansanet manifesta que està d’acord amb el contingut de la moció. No
ha de vindre ningú a dir-nos el que s’ha de fer. Nosaltres ací tenim mocions aprovades que s’han
de complir. Es el cas de la moció sobre les barreres arquitectòniques com a pare d’usuari estic
preocupat, com estic preocupat quan diuen que s’han donat les subvencions  per al menjador i
pareix que no és així. Tots els fòrums són bons i que  un claustre es posicione és magnífic, al cap
i a la fi el que rep tot això és el xiquet. Jo no he vist cap projecte i em crec el que diu l’alcalde,
quan estiga ja ho direm. Si el menjador es fa on diuen que s’ha de fer, no estic d’acord, no puc
desdir-me d’allò que jo he aprovat. El lloc on sembla que va a fer-se no és idoni, en este poble
sempre passa el mateix, anem  a fer una obra en un edifici octogenari, ja ha passat altres vegades
(cas de les matrones) i és una darrere l’altra. Este tema és important i demanaria que esta moció,
es pot refer i que es faça conjunta per tots- la regidora Agustina Brines manifesta que ella està
d’acord i ja ho va dir a la comissió i Víctor diu que ho accepta-. Primer que ens envien el projecte
si hi ha, segon estudiar-lo i escoltar el claustre, a les mares i els pares i diem que no estem
d’acord en fer  un menjador on diuen que es va a fer, és una barbaritat. Però no podem anar en
contra del que aprovem, M’encantaria que la moció conjunta, ens afecta  atots i ja tenim prou
desgràcia si no ens donen subvencions

El regidor Álvaro Almiñana manifesta que des del PSPV ens pareix bé la moció, nosaltres
volem un menjador accessible, en planta baixa, i amb comoditats per als xiquets. Supose que ací
en el plenari tots parlem el mateix idioma, estem d’acord en l’escrit dels professors i amb el
contingut de la moció. Respecte a la Conselleria diu que no per rebutjar una actuació van a
invertir  en  la  part  de  darrere  del  centre  on  van haver  despreniments.  S’han de  contrastar
opinions, creguem que este tema s’ha d’agafar des de dins, primer fa falta un projecte, quan el
tinguem ha de ser el claustre qui el mire, es convocarà el consell escolar, que és qui traslladarà la
seua opinió al plenari. Jo també considere que esta moció, que és d’àmbit local, tots estem en el
mateix carro, s’ha de fer conjuntament. I manifesta que sense projecte, esta moció no  es pot
tirar endavant.

La regidora Agustina Brines manifesta que ella és molt pràctica i està d’acord en deixar la
moció, primer perquè crec  que no l’anaven a aprovar, segon perquè l’objectiu ja s’ha complit i ja
s’han implicat els pares i les mares i ja tenim el compromís de l’equip de govern de que quan
estiga el projecte ho parlarem.

Es fan uns comentaris entre l’alcalde i la regidora Agustina Brines.

La regidora Agustina Brines manifesta que anem a tancar el tema i que es quede damunt
la taula la moció. 

L’alcalde li pregunta a la regidora si proposa que la moció es quede damunt la taula. I la
regidora ho confirma.
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Finalitzades  les  intervencions,  el  Ple  de  la  Corporació  per  unanimitat  dels  membres
assistents (6 PP, 2 PSOE, 1 EUPV, 1 COMPROMIS-BLOC i 1 ERPV), acorda deixar sobre la taula
este punt de l’ordre del dia.

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 manifesta que si per part dels
regidors es vol proposa la inclusió en l’ordre del dia per al seu tractament, prèvia motivació i

votació de la urgència, d’algun assumpte.

La regidora Agustina Brines i el regidor Víctor Mansanet plantegen el debat i posterior
votació de tres mocions, una per part del BLOC sobre el pagament d’una part proporcional de la
paga extra de nadal 2012 i dos d’EU, una sobre la eliminació dels programes laborals i l’altra

sobre la promoció de l’ús del transport públic.

Vist la qual cosa l’alcalde proposa que es tracten en el proper ple. Proposta que  es
acceptada pels regidors assistents al plenari. 

3 TORN D’INTERVENCIONS.  

 3.1.- El regidor David Mogort pregunta:

 a)  Com  està  la  data  d’acabament  de  la  instal·lació  de  la  gespa.  Pareix  que  s’estan
endarrerint prou les obres i volíem saber si hi ha data d’acabament-

 b) Com estan les matriculacions de l’escoleta per al gener. Si hi ha prou matriculacions i
cal contractar una persona.

  c) Quina valoració es fa de l’arreplegada de fem al Pla de Corrals.

 L’alcalde contesta que respecte a la gespa és just al contrari,  va tot dins dels terminis
estipulats.  He parlat amb el director de l’obra i va d’acord amb el previst.  Podríem tindre un
problema en la instal·lació de la gespa si ploguera, això retardaria el seu acabament. En principi el

termini era de 65 dies, per tant a finals d’octubre o principis de novembre. 

Pel que fa a les matriculacions per a gener no tenim informació, no puc dir-te-la si de cas demà
mateixa puc enviar-te la informació que tingam per correu electrònic. 

 Respecte  de la  valoració  de l’arreplegada  del  fem al  Pla  de Corrals  és  molt  positiva.

Teníem molts punts d’arreplegada i cada punt era un femer. Hi ha gent que no respecta com s’ha
de tirar el fem. Eren 30 punts al Pla de Corrals.  Pràcticament tots estan satisfets, bé sols una
persona ha dit que no li agradava perquè tenia el contenidor més lluny, va fer un escrit i li vam
contestar i a més hi ha una persona major que viu sola, i ens va dir si podíem posar-li’l més a prop

i  hem posat  un  punt  més,  ara  tenim 10.  L’alcalde  fa  un resum de com ha  estat  els  sistema
d’arreplegada  enguany.  La  valoració  és  positiva.  Comenta  que  es  van  enviar  unes  cartes  als
propietaris de les  parcel·les que estan al costat de la carretera o dels camins perquè tallen les
rames que cauen als camins.
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 3.2.- El regidor Víctor Mansanet pregunta sobre:

  a) Si s’ha pres alguna mesura contra els robatoris en algunes casetes.

  b) I si es sap alguna cosa de les amenaces als treballadors de l’Ecoparc. 

 L’alcalde contesta que respecte als robatoris estem en contacte directe amb la Guardia
Civil, estem treballant conjuntament la policia local i la Guardia Civil, encara que és complicat cal
agafar a eixes persones en eixe moment.

 Pel que fa les amenaces al treballador de l’Ecoparc, l’alcalde comenta que el regidor Rafael
Cabanilles i ell mateix ja hem parlat amb el treballador, que és de Simat, i la gestió la porta una
empresa que crec depèn del Consorci.  Li hem dit que si hi ha un problema que telefone a la
policia local. Comenta que hi ha gent que agafa ferralla i ell els va dir que no entren dins i això
potser va fer que alguns reaccionaren mal i els donaren eixes males «idees» o amenaces, però no
ha passat res i la policia local ja ha denunciat eixes persones. 

 Comenta les actuacions de la policia local sobre les persones que entren en Simat, i que
hui  a  traves  de  l’ordinador  es  pot  saber  si  determinats  propietaris  de  cotxes  tenen  la
documentació. És un tema conflictiu la qüestió dels robatoris. El regidor Rafael Cabanilles afegeix
que es va quedar que la policia local anirà a pegar una miradeta. L’alcalde comenta que es passaran
eixa informació la GC i que la seua presència a Simat sempre fa que es dissuadisca un poc eixa
gent.

 c) Com està la qüestió del mobiliari urbà que s’havia de posar en la part alta del poble,
entre el carrer del l’Om i carrer de Sant Antoni.

 L’alcalde li  contesta que ho teníem en ment, saps que el carrer de l’Om està empinat
estem parlant amb els tècnics per vore com es fa. Informa on s’estan posant els seients per donar
servei a la gent major, també s’està posant on diu la gent que ve ací i ens ho demana.  En el carrer
de l'Om s’està valorant comprar el mobiliari o fer-lo d’obra i que no  passe com en el de la Font
Menor.

 3.3.- El regidor Joan Serra pregunta sobre:

 a) Com està la zona urbana, i si hi ha alguna novetat en la zona UE-1 i UE-2.  

 b)  Com està  el  tema  del  PGOU. Si  hi  ha  hagut  alguna iniciativa  o algun escrit  de la
Conselleria, sabeu que vaig vindre a assabentar-me per mig del registre d’Entrada, i pareixia que hi
havia dificultats i voldria saber si hi ha novetats. 

 L’alcalde explica que es va fer una reunió el passat dia 10 de setembre, estiguérem parlant
de la  zona el  llavador,  ja  sabem on volem arribar  i  és que cada propietari  sàpiga quina és la
parcel·la que li queda. La proposta de reparcel·lació és la que hi havia no s’ha canviat res. Hi ha
prevista una propera reunió el  dia  1 d’octubre.  Pel  que fa  al  redactor del  projecte,  havia de
contractar amb la Diputació este any,  però serà a l’any que ve donat que no cabia en la partida
d’enguany.

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

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 Rafel Brines es presenta com component de la comissió festera de Sant
Antoni per 2013 -formada per 6 parelles-. Comenta que varen mirar els números de l’any anterior
i férem un pressupost i van decidir que ho portàvem endavant. Ho comentaren amb el rector i
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després amb l’ alcalde que en principi li va parèixer bé. I explica el procés, les  converses amb
l’alcalde  i  la  regidora  de  festes  i  en  maig  els  arriba  la  informació  de  que  es  retallaven  les
aportacions per a festes, en concret que l’Ajuntament no podia fer-se càrrec de la carpa i no la
pagava. Es fa una reunió amb l’alcalde i ens confirma que hi ha retallades en la partida de festes.
Pregunta quin és el canvi d’opinió de gener (on sí que es pagava la carpa) i en maig on ja no es
pagava. En maig estàvem en crisi i en gener també, no ens valia eixa justificació. Comenta que es va
reflexionar en al comissió i hem vingut a buscar una solució. Preguntem als grups polítics si els
pareix bé o no aquesta retallada.

L’alcalde explica els pressupostos de festes des de 2009 fins ara, i s’han baixat les xifres.
Abans contractàvem a la Montecarlo i este any no. És una qüestió purament econòmica. Des de la
regidoria de festes s’han reduït el pressupost i s’ha baixat a 80.000€ i eixos 2.000€ li pesen, tant si
és  la  festa  de Sant Antoni  com la  de Santa  Anna.  Abans,  en època de bonança  s’assumia  el
pagament de la carpa però ara hem de retallar. Este any la regidora de Festes ha fet unes festes
dignes i comenta que l’orquestra  del 9 d’octubre de 2011 costa el doble que la que actuarà en
2012. T’has d’adaptar al pressupost que tens i han de quadrar el números.

La regidora de festes, Mónica Sancirilo, explica el procés que s’ha portat. Les converses
que havien hagut i que quan va sorgir el problema ningú de la comissió es va posar en contacte
amb ella. Podeu expressar-ho ací, em pareix be, però m’haguera agradat que haguéreu parlat amb
mi. Les festes de Sant Antoni i Santa Anna són molt volgudes, la carpa és una millora en la festa
però per algun lloc cal retallar.

El veí Juanjo Merí, manifesta que estem deixant de fer una festa molt arrelada. Pregunta
fins on es pot arribar. Inclòs s’havien plantejat deixar la festa i si no hi ha recolzament s’acabarà. La
carpa mobilitza més.

La regidora Mónica Sancirilo contesta que la festa de Sant Antoni fa molts anys que es fa, i
s’ha  fet  sense  carpa.  Comenta  el  cas  de l’any  passat.  Afegeix  que  els  festers  de santa  Anna
vinguérem a que li pagarem un grup electrogen de 300€. La carpa s’ha vist que es pot pagar.

L’alcalde comenta que si és una prioritat pagar la carpa del pressupost de la festa.

Es  creuen uns  comentaris  entre la  regidora  Mónica Sancirilo i  el  veí  Juanjo Merí.  I  la
regidora comenta que abans de fer un debat seria millor parlar en persona.

El regidor Álvaro Almiñana manifesta que des del PSPV estem sempre al costat de  la gent
del poble que manté les tradicions sense cap interès, traient la festa al carrer i treballant perquè la
festa no es perda. Hi ha diners per allò que es vol i no hi ha per al que no es vol.

El regidor Víctor Mansanet manifesta que EU no participa en cap acte religiós però això no
vol dir que una festa que considerem popular i veiem amb afecte no es faça, jo si que la faria, pot
sonar a demagògia, però si que la faria. No he estat en cap equip de govern i no se com va la
qüestió dels pressupostos, però jo vos done suport i com EU estic disposat a ajudar en diners.
Proposa una alternativa per exemple que els diners que s’han de donar a la banda municipal pels
actes de Sant Antoni es donen als festers, jo no dic que no es faça la processó però que retallen
també en això i que se li demanen diners a l’Església ja que al cap i a la fi no paga IBI.  

La regidora Mónica Sancirilo manifesta que no està tancada a res i que haguéreu pogut
parlar amb mi, no sóc una persona tancada, es poden buscar altres remeis, una solució. Crec que
podem mirar coses  i  buscar  una solució.  L’alcalde comenta que estem intentant gestionar els
diners públics de la millor manera possible.

El veí Rafael Brines manifesta que la festa es farà i la carpa es prioritària.
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La regidora Agustina Brines manifesta que si es va donar la paraula i ara canvien les regles
del joc no és correcte. La carpa ha donat vida a la festa de Sant Antoni, es possible que s’hagen de
buscar altres formules per a les festes i s’hi hi ha iniciatives de la gent tal vegada caldrà canviar la

estructura de les festes. Abans era la gent del carrer qui participa, i si hi ha festa la gent ix al carrer
i això és bo per poble i la festa de Sant Antoni esta molt arrelada. Vindre ací al plenari a plantejar
açò no ha de parèixer una agressió, es pot buscar un consens i segur que parlant es trobarà una
solució.

El  regidor  Joan  Serra,  manifesta  que  va  a  ser  breu.  No  s’han  de  deixar  perdre  les
oportunitats. Si un grup vol fer una festa, l’Ajuntament que participe. 

Pel que fa el tema dels pressupostos, em compromet a traure els diners per a eixa festa.
Sempre hi ha diners i si es cobrara a qui cal pagar, més encara. Cal parlar i solucionar-ho.

La regidora Mónica Sancirilo per concloure diu que quedem i parlem de com es pot fer.

Desprès d’uns breus comentaris es dóna per acabada la sessió.  

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

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

“Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-

administratiu,  davant  el  Jutjat  del  contenciós-administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos,  o,
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense
perjudici  que  es  puga  interposar  qualsevol  altre  que  s’estime  procedent.  Ambdós  terminis
comptadors des l’endemà de la notificació.”

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 21
hores i 35 minuts, del dia 24 de setembre de 2012 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present
acta.

Simat de la Valldigna, octubre de 2012

El secretari,
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