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           PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 9/2009 
SESSIÓ ORDINÀRIA 

Dia:  21 de setembre de 2009 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE) 

Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 
Rafael Cabanilles Inza 

 
Grup BLOC  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibañez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 
Joan Serra i Folguerà 

  
Grup EU – Arc Iris   
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)   

Regidors absents:  Belinda Navarro Climent  

Secretària: Elisa Armengot Audivert 

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

ORDRE DEL DIA : 

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1. Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2009. 
1.2. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Belinda Navarro. 
1.3. Calendari laboral, any 2010. 
1.4. Ajuda municipal per  a l’adquisició de llibres de text. 
1.5. Aprovació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de clavegueram. 
1.6. Aprovació del Conveni de col·laboració  entre la Generalitat, a través de la Conselleria 

d’Immigració i Ciutadania i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, d’adhesió al projecte 
«Bústia Ciutadana». 

1.7. Aprovació de la  rectificació de l’Inventari de Bens a 31 de desembre de 2008. 
1.8. PGOU: Inadmissió del recurs de reposició interposat contra acord plenari de data 31 de 

juliol de 2009, pel grup municipal EU- Arc Iris. 
1.9. Moció del PSOE, BLOC, ER, EU-Arc Iris i PP contra la violència de gènere. 
1.10. Moció del Partit Popular per la creació d’una comissió de seguiment per la gestió de l’aigua 

potable que du endavant l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

2.1. Mocions de PSOE, BLOC i ER sobre reducció de la subvenció a l’Escoleta Municipal per part 
de la Conselleria d’Educació 

3. TORN D’INTERVENCIONS  
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-------------------------------//--------------------------------------- 

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

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

1.1. Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de juliol de 
2009. 

Obert el torn d’intervencions, la Regidora Agustina Brines vol dir que en la pàgina 13, quan 
parla  de l’Agenda 21 es va dir que la gent no estava participant, vol especificar que demanava la 
participació en l’Agenda 21, ja que la gent no participava el que calia. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa,  el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 10 membres assistents, 
aprova l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2009. 

1.2. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Belinda Navarro. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

PROPOSTA D’ACORD 

En este Ajuntament va tindre entrada l'escrit de Belinda Navarro Climent, Regidora de 
l'Ajuntament, el dia 9 de setembre de 2009. En el mateix es formalitzava la renúncia voluntària al 
càrrec que ocupa en este Ajuntament des que va prendre possessió del càrrec de Regidor el dia 16 
de juny de 2007, després de les eleccions de maig de 2007. La renúncia al càrrec no serà efectiva 
fins al seu sotmetiment al Ple de l'Ajuntament, és a dir, fins a la data de hui. 

En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 

ACORD 

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament que 
realitza Belinda Navarro Climent. 

SEGON. Comunicar este Acord a la Junta Electoral Central perquè remeta ésta les 
credencials d’Antonio Magraner Camarena següent en la llista, dels que van concórrer a les últimes 
eleccions municipals, perquè puga prendre possessió del seu càrrec. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques explica els motius de la 
renúncia de la regidora així com diu qui serà el proper que entre que serà Antoni Magraner. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa,  el Ple de la Corporació,  per unanimitat dels 10 membres assistents 
acorda: 

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament que 
realitza Belinda Navarro Climent. 
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SEGON. Comunicar este Acord a la Junta Electoral Central perquè remeta ésta les 
credencials d’Antonio Magraner Camarena següent en la llista, dels que van concórrer a les últimes 
eleccions municipals, perquè puga prendre possessió del seu càrrec. 

1.3 Calendari laboral, any 2010. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, Direcció Territorial 
d’Ocupació i Treball, per mitjà del qual sol·licita la remissió de l'acord de la corporació municipal 
que especifique les dues festes locals que, amb caràcter de no recuperables, es celebraran en aquest 
municipi durant el proper any 2010, a l'objecte de procedir a l'elaboració del Calendari Laboral de la 
província. 

Es proposa al Plenari: 

Primer. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la 
Valldigna per al pròxim any 2010, les següents: 

� dia 12 d’abril , San Vicent. 

� dia   23 de juliol, Santa Anna. 

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València 
per a l'any 2010.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica la proposta que es va debatre ja en Comissió 
informativa, i que fou el dia de Sant Vicent i Santa Anna. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa,  el Ple de la Corporació,  per unanimitat dels 10 membres assistents 
acorda: 

Primer. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la 
Valldigna per al pròxim any 2010, les següents: 

� dia 12 d’abril , San Vicent. 

� dia   23 de juliol, Santa Anna. 

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València 
per a l'any 2010. 

1.4 Ajuda Municipal a l’adquisició llibres de text. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
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Atès que es dóna compte de l’escrit de setembre de 2009 signat per l’alcalde i la regidora 
d’Educació. 

Atès que els criteris a considerar són textualment els següents: 

ANUNCI  

«PROCEDIMENT I CRITERIS PER L’ATORGAMENT A FAMÍLIES  DE LES AJUDES 
MUNICIPALS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT. 

Es fa saber que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, mitjançant la Regidoria d’Educació, acorda 
el procediment i criteris per l’atorgament d’ajudes municipals a famílies per a l’adquisició de llibres 
de text. Sobre estes ajudes, que tenen caràcter de voluntàries, no serà exigible cap augment ni 
revisió.  

El procediment i criteris esmentats queden regulats de la següent forma: 

1. Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors de les xiquetes i xiquets que estiguen 
degudament escolaritzats en els nivells educatius corresponents, des de l’Educació Infantil 
(3 anys) fins a quart curs d’Educació Secundària Obligatòria, cursen els seus estudis a 
centres públics, i, figuren inscrits al Padró Municipal d’Habitants de Simat de la 
Valldigna. 

2. La finalitat o objectiu de l’ajuda, és l’adquisició dels llibres de text determinats pel 
corresponent col·legi o centre educatiu, corresponents al nivell educatiu de la xiqueta o 
xiquet, i, per al curs escolar 2009-2010. 

3. L’ajuda municipal representarà o serà el resultat d’aplicar el 50% a l’import total dels llibres 
de text adquirits - descomptant qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda-, per alumne i curs, 
segons els preus fixats, per a tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil (3 anys) 
fins al quart curs d’Educació Secundària Obligatòria. 

4. Les sol·licituds d’estes ajudes es formalitzaran segons model que a l’efecte es facilita pels 
serveis municipals, i serà presentada a l’Ajuntament en horari d’oficina, de 9 a 14 hores, 
durant el termini que abasten els dies 5 al 30 d’octubre de 2009, ambdós inclosos. Junt a la 
sol·licitud s’exhibirà el corresponent justificant acreditatiu de l’empadronament de la família 
del xiquet/a. D’altra banda, a la documentació especificada s’adjuntarà preceptivament el 
justificant original  de la despesa d’adquisició de llibres de text escolar, és a dir, factura 
legal, detallada per llibres i preus unitaris, al adquirir els llibres tant en una llibreria com en 
un centre comercial. Per últim, també s’haurà d’aportar justificant, expedit pel centre 
d’escolarització de l’alumne/a, POSITIU O NEGATIU de ser beneficiari, o no, d’ajuda de 
llibres de text de la Generalitat Valenciana, excepte tots els alumnes matriculats al C.P. 
“VALLDIGNA” de Simat de la Valldigna. 

5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i realitzades les oportunes comprovacions 
administratives, es resoldrà per l’Alcaldia la corresponent concessió de les ajudes, les quals 
seran abonades a les persones interessades mitjançant transferència bancària, i en funció de 
les disponibilitats de la Tresoreria Municipal. A l’efecte, per part de les persones 
sol·licitants, s’aportarà, juntament a la sol·licitud, una fotocòpia del primer full de la llibreta 
del banc, o d’un xec en blanc si es compte corrent, en la que conste el codi bancari del qual 
siga titular, per tal de formalitzar, posteriorment, l’abonament de l’ajuda. 
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Primer. Aprovar el procediment i criteris per l’atorgament a famílies de les ajudes 
municipals per l’adquisició de llibres de text per al curs 20082009 i que queden regulats de la 
següent forma: 

1. Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors de les xiquetes i xiquets que estiguen 
degudament escolaritzats en els nivells educatius corresponents, des de l’Educació Infantil 
(3 anys) fins a quart curs d’Educació Secundària Obligatòria, cursen els seus estudis a 
centres públics, i, figuren inscrits al Padró Municipal d’Habitants de Simat de la 
Valldigna. 

2. La finalitat o objectiu de l’ajuda, és l’adquisició dels llibres de text determinats pel 
corresponent col·legi o centre educatiu, corresponents al nivell educatiu de la xiqueta o 
xiquet, i, per al curs escolar 2009-2010. 

3. L’ajuda municipal representarà o serà el resultat d’aplicar el 50% a l’import total dels llibres 
de text adquirits - descomptant qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda-, per alumne i curs, 
segons els preus fixats, per a tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil (3 anys) 
fins al quart curs d’Educació Secundària Obligatòria. 

4. Les sol·licituds d’estes ajudes es formalitzaran segons model que a l’efecte es facilita pels 
serveis municipals, i serà presentada a l’Ajuntament en horari d’oficina, de 9 a 14 hores, 
durant el termini que abasten els dies 5 al 30 d’octubre de 2009, ambdós inclosos. Junt a la 
sol·licitud s’exhibirà el corresponent justificant acreditatiu de l’empadronament de la família 
del xiquet/a. D’altra banda, a la documentació especificada s’adjuntarà preceptivament el 
justificant original  de la despesa d’adquisició de llibres de text escolar, és a dir, factura 
legal, detallada per llibres i preus unitaris, al adquirir els llibres tant en una llibreria com en 
un centre comercial. Per últim, també s’haurà d’aportar justificant, expedit pel centre 
d’escolarització de l’alumne/a, POSITIU O NEGATIU de ser beneficiari, o no, d’ajuda de 
llibres de text de la Generalitat Valenciana, excepte tots els alumnes matriculats al C.P. 
“VALLDIGNA” de Simat de la Valldigna. 

5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i realitzades les oportunes comprovacions 
administratives, es resoldrà per l’Alcaldia la corresponent concessió de les ajudes, les quals 
seran abonades a les persones interessades mitjançant transferència bancària, i en funció de 
les disponibilitats de la Tresoreria Municipal. A l’efecte, per part de les persones 
sol·licitants, s’aportarà, juntament a la sol·licitud, una fotocòpia del primer full de la llibreta 
del banc, o d’un xec en blanc si es compte corrent, en la que conste el codi bancari del qual 
siga titular, per tal de formalitzar, posteriorment, l’abonament de l’ajuda. 

Segon. Aprovar la despesa d’estes ajudes amb càrrec a la partida 3-481 «Ajuda & llibres 
escolars» del vigent pressupost de despeses per a 2008. 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Estefanía Gregori explica la proposta, les ajudes  
es queden com l’any passat, no ha canviat res.  

El regidor Víctor Mansanet vol fer unes consideracions al procediment, diu que en un altre 
plenari es va dir que es faria un Comissió Tècnica, formada pel Consell Escolar Municipal per a 
determinar,  avaluar i proposar estes ajudes. Donaria suport i valor a la Comissió que es crearia, i 
que per a ells seria molt important que les ajudes es dirigiren més als centres i no tant als alumnes. 
El centre seria qui repartiria les ajudes. També seria interessant donar ajudes per a la reutilització de 
llibres usats anteriorment, proposta que ja es va fer per un membre del seu grup en una altra 
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legislatura. Creuen que s’hauria d’establir un barem més just i solidari. Finalment, el que s’ha fet en 
este procediment, és ser continuista, creiem que s’ha d’anar més enllà i ser més solidari. 

La regidora Estefanía Gregori li contesta que sí que fa temps que es vol constituir el Consell 
Escolar Municipal, el reciclatge de llibres és interessant, però açò és un «arma de doble filo» perquè 
al mateix temps que estem reciclant i estalviant diners, també s’ha de tindre en compte que molta 
gent no voldrà tindre llibres ratllats o ja utilitzats, encara que són uns temes que es poden parlar i 
estudiar. 

El regidor Joan Serra li dona la raó a la regidora Estefanía Gregori, no es pot descarregar 
una responsabilitat, quan ja fa molts anys es va proposar un Programa cooperatiu i el tema de 
reciclatge de llibres. En eixe es veu que pot haver una dificultat per poder dur endavant eixe procés.  
D’una manera o una altra i més o menys tard, es crearà un Consell Escolar Municipal, a tots ens 
agradaria que es constituís, i que aquestos temes es portaren per eixa via. El programa és ambiciós i 
encara que no s’ha pogut portar ací, ja que encara que és complicat  no és impossible, de fet,  s’està 
aplicant en moltes zones i en molts centres públics, el que falta és que des dels polítics s’ho creguen 
més. 

El regidor Víctor Mansanet, vol dir que li sembla bé tot, però creu que s’han de millorar les 
propostes. No és bo que quan li se planteja esta opció a  una directora d’un centre, se li planteja la 
possibilitat de crear un Consell Escolar Local,  de l’Escoleta concretament, diu que no cal per què 
ací la gent participa molt, s’ha de tindre en compte que el que s’ha de fer és el que acorda el plenari.  

Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple de la Corporació per 8 vots a favor (3 PSOE, 3 PP  
i 2 Bloc) i 2 abstencions (ERPV i EU-ACAIS) acorda:       

Primer. Aprovar el procediment i criteris per l’atorgament a famílies de les ajudes 
municipals per l’adquisició de llibres de text per al curs 2009/2010, abans transcrits. 

Segon. Aprovar la despesa d’estes ajudes amb càrrec a la partida 3-481 «Ajuda & llibres 
escolars» del vigent pressupost de despeses per a 2009. 

1.5 Aprovació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de clavegueram. 

Vist l’expedient  que esta tramitant-se per la modificació de les diferents taxes i tributs 
municipals. 

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

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

El regidor Sebastián Mahiques pregunta per què s’ha posat una quota mínima, vol saber 
també quin és el consum i quantes vivendes hi han al poble. 

El regidor Joan Serra li contesta que hi hauran unes 1800 vivendes aproximadament, s’ha 
comparat aquestes taxes amb les d’altres poblacions, colindants i menys colindants, com per 
exemple Picanya que paga 21 € al semestre, considerant que allí hi ha millor servei i millor 
instal·lació, nosaltres hem acordat una tarifa mínima de 15 €. També s’ha proposat la possibilitat 
d’aconseguir separar les aigües residuals de les pluvials, ja que la depuradora està prevista per a que 
arriben 800 m3 i moltes vegades n’arriben 3.000 m3, i això implica un sobrecost per a l’Ajuntament. 
Ja s’ha començat a separar aquestes aigües que s’arreplegaven en el llavador de la Font Menor. 
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El consum mig d’aigua per vivenda és de menys de 50 m3 el semestre. 

L’alcalde Eladi Mainar explica que des de que es va fer la xarxa de clavegueram en els anys 
60, tota l’aigua tant fecal com la pluvial, arriba pels mateixos canals a la depuradora, per això arriba 
eixe excés d’aigua. S’ha d’aconseguir poder separar els dos tipus d’aigües, fent poc a poc les obres 
necessàries. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta si no seria millor esperar a imposar esta taxa vist que 
estem transcorrent en una època difícil i complicada per a moltes famílies de Simat. 

El regidor Joan Serra li contesta que l’equip de govern el que fa en esta taxa és reduir-la, i 
abaratir el cost de la taxa, no incrementar-la. Si ell vols fer com van fer ara fa tres anys, és a dir, 
l’actuació que es va portar per solucionar el problema d’aquelles cases a qui les entrava l’aigua  
quan plovia molt, i que ho va solucionar l’Ajuntament, assumint també  eixe cost, però per poder fer 
actuacions, han de recaptar diners, però ho faran equitativament. 

La regidora Agustina Brines explica que esta és una forma més justa. Però és com fer una 
vidriola, perquè hi han reparacions que s’han de fer, estos diners ja els cobrava Aquagest i ara la 
cobrem nosaltres. Ells també veuen eixos veïns necessitats, ja que tenen casos ben a prop. 

L’alcalde Eladi Mainar diu que vol recalcar que no està posant-se cap impost nou. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per 6 
vots a favor (3 PSOE, 2 ER i 2 BLOC) i 4 abstencions (3 PP i 1 EU- Arc Iris) acorda: 

Primer 

Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa de 
clavegueram amb la següent redacció: 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUER AM 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

Este Ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució i per l’article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de 
conformitat amb els articles 15 i 19 del mateix Text Refós, s’estableixen taxes per la prestació del 
servei de clavegueram que es regeix pels articles 20 a 27 del Text Refós mencionat. 

Article 2.- Fet imposable  

1. Constitueix fet imposable de la taxa: 

a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les 
condicions necessàries per a autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueram municipal. 

b) La prestació dels servicis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, negres i residuals, 
a través de al xarxa de clavegueram municipal, i el seu tractament per a depurar-les. 

2. No estaran subjectes  a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguen la 
condició de solar o terreny. 

Article 3.- Subjecte passiu 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
8 

1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
les quals es refereix l’article 36 de la Llei General Tributaria: 

a) Quan es tracte de la concessió de la llicència de connexió a la xarxa, el propietari, 
usufructuari o titular del domini útil de la finca. 

b) En el cas de prestació de servicis 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris de 
les finques del terme municipal beneficiaris de tals servicis, siga quin siga el seu títol: propietaris, 
usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, inclús en precari. 

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari de les 
vivendes o locals el propietari d’estos immobles, els quals podran repercutir, si és els cas, les quotes 
satisfetes sobre els respectius beneficiaris dels servici. 

Article 4.- Responsables 

1. Respondran solidàriament a les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 
jurídiques a que es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast 
que assenyala a l’article 43 de la Llei General Tributaria. 

Article 5.- Quota Tributària  

La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà 
en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la vivenda o local. 

A este efecte s’aplicarà la tarifa de clavegueram següent: 

Concepte Import  
Quota de servei 15 € semestre  
Consum  de 0 - 19 m3 0,10 ctms/ m3  
Consum  de 20 - 39 m3 0,30 ctms/ m3  
Consum  de 40 - 59 m3 0,60 ctms/ m3  
Consum  de més de 60 m3  0,80 ctms/ m3  

Article 6.- Exempcions i bonificacions 

No es concediran exempcions ni cap bonificació en l’exacció de la present taxa. 

Article 7.- Meritació  

Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie l’activitat municipal que constitueix 
el seu fet imposable, i esta s’entendrà iniciada: 

a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència de connexió, si el subjecte 
passiu la formulara expressament. 

b) Des de que tinga lloc l’efectiva connexió a la xarxa de clavegueram municipal. La meritació 
per esta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’haja obtingut o no la 
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llicència de connexió i sense perjuí de la iniciació del l’expedient administratiu que puga 
instruir-se per a l’autorització. 

Els serveis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, negres i residuals, i de la seua depuració tenen 
caràcter obligatori per a totes les finques del Municipi que tinguen fatxada al carrer, places o vies 
públiques en que existica clavegueram, sempre que la distància entre al xarxa i la finca no excedisca 
de cent metres, i es meritarà la taxa encara que els interessats no procedisquen a efectuar la 
connexió a la xarxa. 

Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés. 

Els subjectes passius formalitzaran la inscripció en el padró quan sol·liciten en les dependències de 
l’empresa concessionària del servei, la prestació dels serveis objecte de la present taxa. 

Les quotes exigibles per a esta taxa es liquidaran i recaptaran pels mateixos períodes i en els 
mateixos terminis que el subministrament i consum d’aigua, mitjançant la incorporació del seu 
import al rebut de subministrament d’aigua. 

Disposició Final 

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i s’aplicarà a partir del dia següent al de al seua publicació i romandrà en 
vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

Disposició Derogatòria. 

A partir de la entrada en vigor de la present Ordenança queda derogada la Ordenança Fiscal 
reguladora de la Taxa per la prestació del servei de clavegueram i depuració d’aigües residuals de 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna aprovada per acord plenari de data 21 d’octubre de 1.991. 

Segon. 

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

Tercer. 

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

1.6 Aprovació Conveni de col·laboració entre al Generalitat, a traves de la Conselleria 
d’Immigració i Ciutadania, i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, d’adhesió al 
projecte «Bústia Ciutadana». 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Atès que es dóna compte del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat, a través de la 
Conselleria d’Immigració i Ciutadania i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, d’adhesió al 
projecte «Bústia Ciutadana», que a continuació es transcriu a la lletra: 
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«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A T RAVÉS DE LA 
CONSELLERIA D'IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA, I L'AJUNTAME NT DE SIMAT DE 
VALLDIGNA, D'ADHESIÓ AL PROJECTE “BÚSTIA CIUTADANA”  

A València, a ----------de dos mil nou 

REUNITS 

D'una part, D. Rafael Blasco Castany, Hble. conseller d'Immigració i Ciutadania, anomenat per 
Decret 8/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, pel que s'anomenen vicepresidents, 
consellers, secretari i portaveu del Consell, trobant-se autoritzat per a la firma d'este Conveni per 
acord del Consell de data… de….De 2009 

D'una altra part, El senyor Eladi Mainar Cabanes, en la seua condició d'alcalde-president de 
l'Ajuntament de Simat de Valldigna, en nom i representació del mateix. Està legitimat per a este 
acte en virtut de l'Acord del Ple de l'ajuntament de Simat de Valldigna de data    de     de 2009. 

Les parts en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament la capacitat per a convenir i 
obligar-se en els termes del present conveni, 

MANIFESTEN 

I.  El Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, pel que es determinen les 
conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, atorga a la Conselleria 
d'Immigració i Ciutadania competències en matèria d'immigració, participació ciutadana i 
cooperació al desenrotllament.  

El Decret 101/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel que s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional 
de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, atribueix a la Direcció General de Ciutadania i 
Integració, la funció d'impulsar l'acostament de les institucions de la Generalitat a la societat civil i 
als ciutadans, així com dur a terme el desenrotllament de les actuacions de caràcter institucional 
amb xarxes socials dins i fora de la Comunitat Valenciana. 

La Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, persegueix impulsar la participació de la ciutadania en els assumptes públics i enfortir 
el teixit associatiu, generant una cultura participativa en la societat valenciana. 

El Pla director de Ciutadania 2008-2011 és l'instrument que estableix les línies d'actuació per al dit 
període en matèria de ciutadania i xarxes socials, i desenrotlla les mesures per a assolir els objectius 
plantejats en les normes anteriorment mencionades. 

Per a això cal desenrotllar i impulsar polítiques integradores, solidàries i respectuoses amb els drets 
humans, sent un dels objectius prioritaris el foment de la participació ciutadana en els assumptes 
públics, aconseguint, d'esta manera, un model més avançat de democràcia amb majors nivells de 
participació. 
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II.  L'ajuntament de Simat de Valldigna, conscient del valor democràtic i de convivència que genera 
la participació ciutadana, és partidària d'evolucionar cap a una democràcia participativa, solidària i 
integradora, que perseguisca, entre altres, els fins següents: 

- Crear relacions de proximitat entre l'administració i els ciutadans, a través de les quals poder, 
treballar i actuar. 

- Fomentar la col·laboració social, fent prevaldre l'interés públic enfront del privat en les polítiques 
que es desenrotllen. 

- Fomentar la participació ciutadana en tots els aspectes de la vida pública, tant en l'àmbit civil com 
en el polític, creant així un espai en què s'interrelacionen la ciutadania i les institucions en  
e-Democracia. 

- Incorporar mètodes més moderns en les administracions públiques que permeten aconseguir 
majors nivells de participació ciutadana. 

- Posar en marxa les recomanacions establides pel Consell d'Europa en la seua Agenda de Budapest, 
per a la Bona Governança Local i Regional, ressaltant la cooperació entre les administracions 
públiques. 

- Fomentar la participació ciutadana tant entre els ciutadans d'origen i els estrangers, fent que estos 
últims s'assenten amb ells més integrats en la societat i puga ser escoltada la seua veu en igualtat 
amb tots els altres. 

III. La Bústia Ciutadana és una iniciativa de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania que naix a fi 
de fomentar la participació ciutadana en tots els aspectes de la vida pública. 

És una nova ferramenta tecnològica que permetrà als ajuntaments de tota la Comunitat conéixer de 
primera mà les inquietuds i interessos dels seus ciutadans. Este portal naix amb el propòsit d'establir 
un llit complementari de comunicació entre les institucions públiques i la ciutadania  

Este projecte enllaça directament amb els propòsits establerts per la Carta de Bones Pràctiques en 
l'Administració autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana que el 15 de gener del 2008 
van subscriure la Conselleria d'Immigració i Ciutadania junt amb les tres diputacions provincials i 
la Federació Valenciana de Municipis i províncies. 

IV.  Tant la Conselleria d'Immigració i Ciutadania com l'Ajuntament de Simat de Valldigna estan 
interessats a orientar les seues actuacions cap a una ciutadania participativa, articulant un teixit 
participatiu basat en el reconeixement dels drets ciutadans i una participació més intensa i activa en 
la vida política i social de la .  

Per tot això, les parts es reconeixen mútuament amb competència i capacitat per a subscriure este 
conveni, que s'articula mitjançant les següents  

CLÀUSULES 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
12

PRIMERA. Objecte 

Formalitzar l'acord entre la Conselleria d'Immigració i Ciutadania i l'Ajuntament de Simat de la 
Valldigna pel que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna s'adhereix al projecte «Bústia Ciutadana». 

SEGONA. Condicions  

1) L'Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet a complir i adoptar les següents, 
funcions i responsabilitats: 

a) Mediar entre l'Ajuntament i els participants en el projecte 

b) Exercir de moderador de les propostes 

c) Gestionar els suggeriments dels usuaris per a millorar el sistema i les ferramentes de suport 

d) Promocionar la web i potenciar els seus avantatges animant als ciutadans a participar en el 
projecte. 

e) Realitzar trimestralment informes sobre les propostes admeses a debat o si no n'hi ha sobre 
les propostes rebutjades, especificant clarament els motius de la seua no acceptació 

f)   Mantenir i revisar en el lloc web (www.buzonciudadano.es) la informació i les notícies 
pertanyents a eixe Ajuntament.. 

g) Complir amb les instruccions que si és el cas poguera emetre la Conselleria d'Immigració i 
Ciutadania en el projecte “Bústia ciutadana”. 

h) Coordinar-se en les accions que emprenga en matèria de participació ciutadana amb les 
polítiques que pose en marxa en esta matèria la Conselleria d'Immigració i Ciutadania. 

2) La Conselleria d'Immigració i Ciutadania es compromet a complir amb les següents funcions i 
responsabilitats: 

a) Impartir la formació inicial necessària, tant tècnica com de gestió administrativa de les 
propostes ciutadanes, als responsables locals de la Bústia. 

b) Facilitar suport tècnic continuat sobre la Bústia Ciutadana a l'Ajuntament de Simat de la 
Valldigna. 

c) Col·laborar amb l'Ajuntament de Simat de la Valldigna en les accions de sensibilització i 
potenciació de la participació ciutadana en els municipis que la integren, derivades del 
funcionament de la Bústia Ciutadana. 

TERCERA. Vigència del conveni 

El present Conveni tindrà vigència indefinida des del dia de la seua firma. 
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QUARTA. Comissió de seguiment 

Amb la finalitat de vetllar per l'adequat compliment del que estableix el present conveni, podrà 
constituir-se una Comissió de Seguiment formada per un tècnic per cada una de les parts; un 
anomenat per la Direcció General de Ciutadania i Integració i un altre anomenat per l'alcalde com a 
representant de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, que es reuniran a instància d'alguna de les 
parts, quan es considere necessari. 

Són funcions d'esta Comissió vetllar pel compliment del que estableix el present Conveni, així com 
realitzar les valoracions pertinents sobre el desenrotllament del seu objecte, a més d'afavorir en tot 
moment la comunicació general entre les parts. 

SEXTA. Difusió 

En tots els elements de propaganda o difusió de les actuacions dutes a terme en virtut del present 
acord, figurarà la imatge gràfica d'ambdós institucions.  

SÈPTIMA. Extinció 

Constituirà motiu de resolució del present conveni, la voluntat de les parts, l'incompliment de 
qualsevol de les seues clàusules o la concurrència de qualsevol altra causa prevista en la legislació 
vigent. 

En cas de resolució del present conveni, per qualsevol causa, les parts es comprometen a complir les 
obligacions i compromisos pendents, sempre que hagueren sigut assumits amb anterioritat a la data 
de finalització del conveni. 

OCTAVA. Jurisdicció 

La Conselleria d'Immigració i Ciutadania i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna  es comprometen 
a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol dubte o conflicte que puga sorgir en la 
interpretació i l'aplicació d'este Conveni. 

En cas de no poder evitar les discrepàncies, ambdós parts acorden el sotmetiment de les mateixes 
als tribunals de l'orde contenciosa administrativa de la ciutat de València. 

El conseller d'Immigració i Ciutadania Alcalde-President de l'Ajuntament de Simat de Valldigna 

Rafael Blasco Castany El senyor Eladi Mainar Cabanes» 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines explica el conveni. 

El regidor Víctor Mansanet diu que li pareix molt bé açò. Voldria que no sols fora un 
instrument per fer reial els canals de participació dels veïns, si s’aprova, adquireixen tots un 
compromís seriós per poder dur endavant esta millora. Han de tenir les infraestructures necessàries 
per portar-ho endavant, tant tecnològiques com humanes. 
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La regidora Agustina Brines li contesta que els mitjans que es puguen posar des de 
l’Ajuntament es posaran. S’haurà de reciclar el personal, cosa que es farà de la forma més àgil 
possible, la tecnologia també es tindrà. La bústia física si que és el més fàcil d’instal·lar.  

El regidor Joan Serra, diu que les coses s’han de plantejar seriosament. Hi han membres  de 
l’oposició que no han col·laborat en res, no han participat. Inclús s’entreguen fullets que al cap de 2 
dies estan penjats en Internet, sense saber si és o no una crítica. La participació ha de ser múltiple. 
L’evidència queda ben clara, hi han grups de l’oposició que no participen. Participem i aclarirem 
moltes coses. A més dels polítics, també estan els tècnics per a solucionar el que necessiten, tant els 
polítics com la resta de ciutadans. 

El regidor Víctor Mansanet diu que la participació és una cosa recíproca. Entén que la 
informació està en l’Ajuntament que és que ha de donar-la als altres. La funció del seu grup és de 
fiscalitzar i criticar, en el sentit seriós. Una altra cosa, és els «dimes i diretes» que es diuen per ahí, 
però que afecten a tots. Hi ha vegades que s’ha de ser més generós ja que la informació la té l’equip 
de govern.  

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

El regidor Víctor Mansanet li diu que no sap a què ve ara estes recriminacions, i continua 
dient que no l’insulten només a ell, sinó que a tots. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa,  el Ple de la Corporació per unanimitat dels 10 membres assistents, acorda 
aprovar el Conveni de col·laboració entre al Generalitat, a traves de la Conselleria d’Immigració i 
Ciutadania, i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, d’adhesió al projecte “Bústia Ciutadana” 
abans transcrit. 

1.7 Aprovació rectificació Inventari de Bens a 31 de desembre de 2008. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l’expedient en tramitació relatiu a la rectificació de l’Inventari de Bens, amb referència 
a 31 de desembre de 2008, és procedent adoptar el present acord a partir dels següents: 

Antecedents 

1. La mercantil Segarra Inventgrup SL, ha realitzat la rectificació de l’inventari de bens, 
drets i accions d’aquest Ajuntament, referit a l’exercici 2008. 

2. En data 8 de setembre de 2009, l’esmentada mercantil ha acabat i entregat els treballs 
corresponents a la realització de l’Inventari de Bens, referit  a l’exercici 2008, amb reflex de totes 
les vicissituds de tota índole dels bens i drets. 

A eixos antecedents resulten aplicables els següents: 
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Fonaments jurídics 

1. En l’elaboració de l’Inventari s’han seguit les prescripcions que sobre això assenyala la 
secció primera del capítol III del Reglament de Bens de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny. 

2. És òrgan competent per a acordar l’aprovació de l’Inventari, ja format, la seua 
rectificació i comprovació el Ple de la Corporació Local, de conformitat amb l’article 34 de 
l’esmentat Reial Decret. 

Per tot això , esta alcaldia proposa: 

Primer. Aprovar en tots els seus termes la rectificació de l’Inventari dels bens, drets, i 
accions pertanyents a este municipi, amb referència a 31 de desembre de 2008, que s’acompanyen 
en l’Annex I. 

Segon. Efectuar les pertinents transcripcions en el Llibre d’Inventaris i Registre de Bens, les 
vicissituds reflectides en la rectificació. 

Tercer. Remetre còpia de la present rectificació a l’Administració de l’Estat i del Comunitat 
Autònoma, de conformitat amb l’article 32 del Reglament de Bens de les Entitats Locals. 

ANNEX I 

Movimientos (2007-2008) Epigrafe Denominación Importe a la 
fecha:  
31/12/2006 

Aumentos Disminuciones 

Importe a la 
fecha: 
31/12/2008 

1 INMUEBLES 39.708.118,00 € 13.482.626,12 € 617.500,00 € 52.573.244,12 € 
 Patrimoniales 27.011.868,00 € 16,00 € 500,00 € 27.011.384,00 € 
 Patrimonial Urbana 719.500,00 € 0,00 € 500,00 € 719.000,00 € 
 Patrimonial Rústica 26.292.368,00 € 16,00 € 0,00 € 26.292.384,00 € 
 Dominio Público 12.696.250,00 € 13.482.610,12 € 617.000,00 € 25.561.860,12 € 
 Servicio Público 12.696.250,00 € 1.123.686,42 € 617.000,00 € 13.202.936,42 € 
 Uso Público 0,00 € 12.358.923,70 € 0,00 € 12.358.923,70 € 

2 DERECHOS REALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 VALORES MOBILIARIOS Y DEUDORES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 VEHÍCULOS 47.650,00 € 0,00 € 0,00 € 47.650,00 € 

6 SEMOVIENTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 MUEBLES NO INCLUIDOS EN OTROS 
EPÍGRAFES 

173.800,00 € 72.081,63 € 0,00 € 245.881,63 € 

8 BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 TOTALES 39.929.568,00 € 13.554.707,75 € 617.500 € 52.866.775,75 € 
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Movimientos (2007-2008) Epigrafe Denominación Importe a la fecha: 

31/12/2006 
Aumentos Disminuciones 

Importe a la fecha: 
31/12/2008 

 Patrimonial Urbana: 55.500,00 € 0,00 € 500,00 € 55.000,00 € 

1 Solar cl. Toledo y Girau 55.500,00 € 0,00 € 500,00 € 55.000,00 € 

 Patrimonial Rústica 0,00 € 16,00 € 0,00 € 16,00 € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

POL 01 PARC 004 

POL 01 PARC 113 

POL 04 PARC 005 

POL 04 PARC 010 

POL 05 PARC 0132 

POL 08 PARC 349 

POL 10 PARC 004 

POL 12 PARC 019 

POL 13 PARC 101 

POL 15 PARC 012 

POL 16 PARC 032 

POL 16 PARC 139 

POL 16 PARC 269 

POL 19 PARC 105 

POL 20 PARC 074 

POL 20 PARC 097 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 

 Servicio Público 3.222.650,00 € 1.123.686,42 € 617.000,00 € 3.729.336,42 € 

1 
1 
1 
1 
1 

Casa de la Música 
Polideportivo 
Terreno dotacional UEZN 
Centro Médico 
Parcela EDAR, Pla de Corrals 

344.400,00 € 
2.261.250,00 € 
617.000,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

10.060,02 € 
6.872,21 € 

0,00 € 
1.088.258,19 € 

18.496,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

354.460,02 € 
2.268.122,21 € 

0,00 € 
1.088.258,19 € 

18.496,00 € 
 Uso Público 0,00 € 12.358.923,70 € 0.00 € 12.358.923,70 € 

 Lavadero Font Major 
Lavadero Font Menor 
Calvario Tr. Calvario 
Zona Verde Pz. de Brolls 
Zona Verde Entrada Monasterio 
Zona Verde Iglesia Av. Font Menor 
Zona Verde Parque Valldigna 
Zona Verde, junto lavadero 
Zona Verde Paellers, Escoleta 
Lavadero Font Roja 
Fuente Font Nova 
Font del Cirer 
Mirador 
Les Arcaes 
Viales Urbanos 
Caminos Rurales 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

104.595,63 € 
56.033,37 € 

5.020.056,66 € 
614.232,51 € 
385.296,15 € 
50.163,21 € 

2.895.057,66 € 
800.476,77 € 

1.711.419,34 € 
262.556,38 € 
8.004,77 € 

106.730,24 € 
333.531,99 € 
10.673,02 € 

66,00 € 
30,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

104.595,63 € 
56.033,37 € 

5.020.056,66 € 
614.232,51 € 
385.296,15 € 
50.163,21 € 

2.895.057,66 € 
800.476,77 € 

1.711.419,34 € 
262.556,38 € 
8.004,77 € 

106.730,24 € 
333.531,99 € 
10.673,02 € 

66,00 € 
30,00 € 

 Patrimonial 173.800,00 € 72.081,63 € 0,00 € 245.881,63 € 

7 
7 
7 
7 
7 

Aplicaciones informáticas 
Instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

173.800,00 € 
0,00 € 

4.442,80 € 
41.900,34 € 
9.121,06 € 
4.240,05 € 
12.377,38 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

4.442,80 € 
41.900,34 € 
9.121,06 € 

178.040,05 € 
12.377,38 € 

 TOTALES 3.451.950,00 € 13.554.707,75 € 617.500 € 16.389.157,75 € 

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

Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple de la Corporació per 9 vots a favor (3 PSOE, 3 PP, 
2 Bloc i 1 ERPV) i 1 abstenció (EU-ACAIS) acorda:    

Primer.  Aprovar en tots els seus termes la rectificació de l’Inventari dels bens, drets, i 
accions pertanyents a este municipi, amb referència a 31 de desembre de 2008, que s’acompanyen 
en l’Annex I. 

Segon. Efectuar les pertinents transcripcions en el Llibre d’Inventaris i Registre de Bens, les 
vicissituds reflectides en la rectificació. 

Tercer. Remetre còpia de la present rectificació a l’Administració de l’Estat i del Comunitat 
Autònoma, de conformitat amb l’article 32 del Reglament de Bens de les Entitats Locals. 
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1.8 PGOU: Inadmissió del recurs de reposició interposat contra acord plenari de data 31 
de juliol de 2009 pel grup municipal EU- Arc Iris. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l’escrit de data 28 d’agost de 2009, Registre d’entrada núm. 1738 de 28 d’agost de 2009, 
mitjançant el qual Víctor Mansanet i Boïgues en qualitat de portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida 
del País Valencia-Agrupació Ciutadana Arc Iris (EU-ARC IRIS) interposa recurs de reposició contra l’acord 
municipal del Plenari de la Corporació, sotmès a votació i aprovat per majoria, amb el vot en contra del grup 
municipal d’Esquerra Unida-Arc Iris, en la sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el 
punt 1.7 de l’ordre del dia , «PGOU: Acords a prendre». 

Vist l’informe emès per l’advocat i assessor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, el qual 
transcrit a la lletra diu: 

«Se solicita informe en relación con el Recurso de Reposición presentado por el concejal Víctor 
Mansanet i Boïgues, contra el acuerdo de Pleno relacionado con el PGOU, de fecha 31 de julio de 2009.     

1º.- El Sr. Mansanet ostenta legitimación activa para la presentación del recurso por cuanto, 
ostenta la condición de concejal de esta corporación y votó en contra de la adopción del acuerdo. Además, 
en materia de urbanismo la acción es pública, y en consecuencia cualquier ciudadano al verse afectado por 
la determinaciones del PGOU  puede recurrir contra el mismo.  

2º.- El acuerdo impugnado no es susceptible de recurso, por cuanto no pone fin a la vía 
administrativa. El acuerdo de pleno es un acto de puro trámite, por el que se subsanan las deficiencias 
detectadas y puestas de manifiesto por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. La 
aprobación definitiva del PGOU, que sí será susceptible de recurso tanto en vía Administrativa como 
jurisdiccional, será dictado por dicha Consellería. 

Así lo indica de forma expresa el Artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común “ Los actos administrativos que 
pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo 
órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.”  

Y el artículo  52 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local “  Contra los actos y acuerdos de las 
Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que 
procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y 
potestativo recurso de reposición. 

2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: 

a. Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos 
excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de 
la comunidad autónoma...” 

De acuerdo con el artículo 85 y concordantes de la Ley Urbanística Valenciana, la aprobación 
definitiva de los Planes Generales corresponde a la Consellería con competencias en materia de urbanismo.  

3º.- La improcedencia de la presentación del recurso, hace innecesario entrar en el fondo del 
mismo. En cualquier caso los razonamientos expuestos son más críticas a la oportunidad  política y social 
de aprobar el acuerdo, que justificaciones de la posible ilegalidad del mismo. Únicamente se hace 
referencia a un posible problema de procedimiento, al alegar la necesidad de una nueva exposición pública 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
18

del proyecto, este punto ya fue informado por este letrado de forma previa al Pleno y no se aportan datos 
nuevos que pudieran modificar el criterio adoptado.  

La crítica de oportunidad política puede ser traída nuevamente al Pleno a través de mociones y en 
el debate de los acuerdos plenarios futuros relacionados con el PGOU. 

CONCLUSIÓN 

Se debe acordar la inadmisión a trámite del Recurso de Reposición, incorporando en todo caso el 
escrito al expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento para constancia de su presentación y 
contenido del mismo.» 

Aquesta Alcaldia  proposa: 

Primer. Acordar la inadmissió del Recurs de reposició interposat pel portaveu del grup municipal 
d’Esquerra Unida del País Valencia-Agrupació Ciutadana Arc Iris ( EU-ARC IRIS) contra l’acord municipal 
del Plenari de la Corporació en la sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el punt 1.7 
de l’ordre del dia , “ PGOU: Acords a prendre”, donat que dit acord no posa fi a la via administrativa, tal 
com s’indica en la part expositiva del present acord. 

Segon. Incorporar l’escrit a l’expedient que està tramitant-se per constància de la seua presentació i 
contingut del mateix.» 

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

El regidor Víctor Mansanet explica el recurs que va presentar, diu que no li pareix bé que es 
presente un recurs contra un acte concret d’un plenari i no es tinga en compte. El recurs és contra 
l’acord del plenari, no contra el PGOU. Considerem que este acord de PGOU, té prou consistència i 
modificacions per a que es torne a exposar  al públic i que els veïns i veïnes puguen presentar 
al·legacions. Considerem que és una qüestió, la referent a l’últim punt sobre la futura reclassificació 
del sol no urbanitzable comú, que implicaria una espècie de consulta popular. 

També diu que tenen un dubte metodològic i és que tal com s’ha enviat la proposta de 
l’alcaldia a València, considerem que hi ha un punt fonamental, la zona que s’ha anomenat com 
zona verda. Implica que en un futur eixa zona puga reclasificar-se i fer-se el camp de golf, cosa que 
no és gens d’estranyar quan apareixen les notes de premsa publicades en el diari,  d’Eladi Mainar, 
primer com a candidat i després de l’alcalde en les que es contradiu, primer com a partidari del 
«Proyecto Urbanístico con Campo de Golf» i després, L’alcalde li lleva la paraula, ja que  li diu que 
el que està tractant-se és la inadmissió del recurs presentat, que si vol tractar un altre tema, ho pot 
fer al torn d’intervencions. Li diu que ell s’han basat en un informe de l’advocat de l’Ajuntament, 
que diu que el que s’ha de fer és inadmetre el recurs, degut a un defecte de forma. 

El regidor Joan Serra li contesta que no es pot presentar recurs, ja que es tracta d’una 
documentació que s’ha remès a Conselleria prèvia sol·licitud i no dona possibilitat de presentar cap 
recurs. Una altra cosa és en el procés i en les subjectivitats ja que un camp de golf es pot fer ara en 
els terrenys de l’horta, sempre i quant ho vullga el plenari, la Conselleria en el reglament dels 
camps de golf ho permet, el problema no és el camp de golf, és la macrourbanització.  El PP és molt 
causant de la situació del  PGOU que hi ha ara, ja que com tots saben, ahir va eixir en premsa que 
Villalonga no pot fer el que volia perquè la Confederació Hidrogràfica del Xúquer li ha dit que no té 
suficients recursos hídrics. Li pregunta al regidor Sebastián Mahiques que des de quin moment va 
tindre la notificació d’escassesa de recursos hídrics per part de la Confederació, quan era alcalde? I 
ho varen tapar, no ho varen dir. Per què ho van tapar, per poder defensar la seua postura. 
Possiblement perquè no ho tenen clar. 
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Li pregunta també al regidor Víctor Mansanet que què vol exactament, que es presente a la 
Conselleria un PGOU amb els requisists inicials de conforme es va presentar al públic, o que en un 
moment donat ens aparisca un PGOU nou. En cas de no haver-se presentat en eixe termini, haverem 
d’haver-ne presentat un de nou, amb tots els inconvenients que això planteja. Què havera fet EU-
ACAIS, no haguera presentat res, haguera presentat el que hi havia o ho haguera deixat perdre i 
haguera començat el procés novament. Açò ha sigut una mera presentació a Conselleria, i com tal, 
no es pot presentar cap recurs. 

El regidor Víctor Mansanet torna a dir que el recurs era contra l’acord del plenari. EU-
ACAIS té molt clar el que vol, que es faja el PGOU, però en les condicions que des de fa molts 
anys està defenent, tenint-se en compte les conclusions de l’Agenda 21, també s’han  d’incloure 
altres temes com el de l’alta tensió i també el tema de la famosa taca blava. 

 Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV), 1 en 
contra (EU-ACAIS) i  3 abstencions (PP) acorda: 

Primer. Acordar la inadmissió del Recurs de reposició interposat pel portaveu del grup municipal 
d’Esquerra Unida del País Valencia-Agrupació Ciutadana Arc Iris ( EU-ARC IRIS) contra l’acord municipal 
del Plenari de la Corporació en la sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el punt 1.7 
de l’ordre del dia , “ PGOU: Acords a prendre”, donat que dit acord no posa fi a la via administrativa, tal 
com s’indica en la part expositiva del present acord. 

Segon. Incorporar l’escrit a l’expedient que està tramitant-se per constància de la seua presentació i 
contingut del mateix. 

1.9 Moció del PSOE, BLOC, ERPV, EU-Arc Iris i PP contra la violència de gènere. 

Vista la moció que presenten tots els grups municipals, i que es transcriu a la lletra tot 
seguit: 

«MOCIÓ MUNICIPAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
Que presenta Sr./Sra alcalde/ssa o portaveu del Grup Municipal a l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret 2568/1 986, de 
28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la Moció següent:  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

I. La Llei Orgànica 1/2004, de 29 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
Violència de Gènere, que té com a objecte actuar contra la violència que s’exerceix sobre les dones, 
i estableix mesures de protecció per a prevenir, sancionar i eradicar esta violència de gènere, entesa 
com tot acte de violència física, psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les 
amenaces, les coaccions o privació arbitrària de llibertat.  

II.  L’esmentada llei consagra entre els seus principis rectors i fins essencials el de coordinar 
els recursos i instruments de qualsevol tipus dels distints poders públics per a assegurar la prevenció 
dels fets de violència de gènere i, si és el cas, la sanció adequada als culpables d’estos.  

III.  Que el Ministeri d’lnterior i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies van 
acordar un «Protocol de col·laboració i coordinació entre les Forces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat i els Cossos de Policia Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i 
de gènere», en el marc d’allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 1/2004 de protecció integral 
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contra la violència de gènere, Llei 2/1 986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat i Llei Orgànica 6/1 985, del poder judicial.  

IV.  Els òrgans de coordinació previstos són la Junta Local de Seguretat i la Comissió de 
Coordinació Policia en aquells Municipis on no s’haja constituit la Junta Local de Seguretat.  

En el si de la Junta Local de Seguretat es constituirà una Mesa de Coordinació Policial, 
que s’encarregarà de l’aplicació i seguiment dels acords adoptats per aquella.  

V. Els ajuntaments com a administració més pròxima als ciutadans consideren prioritària la 
col·laboració i coordinació entre les administracions públiques per a garantir el compliment eficaç 
de les mesures judicials de protecció a les víctimes de violència de gènere.  

Per allò exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:  

PRIMER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, acorda adherir-se al Protocol de 
col·laboració i coordinació entre la Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els Cossos de Policia 
Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere, subscrit entre el 
Ministeri d’lnterior i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.  

SEGON. Gestionar la constitució de la Mesa de Coordinació Policial, encarregada de 
l’aplicació i seguiment dels acords que s’adopten per la Junta Local de Seguretat o per la Comissió 
de Coordinació Policial.» 

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

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 10 membres assistents (3 
PSOE, 3 PP, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) acorda: 

PRIMER.  L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, acorda adherir-se al Protocol de 
col·laboració i coordinació entre la Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els Cossos de Policia 
Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere, subscrit entre el 
Ministeri d’lnterior i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.  

SEGON. Gestionar la constitució de la Mesa de Coordinació Policial, encarregada de 
l’aplicació i seguiment dels acords que s’adopten per la Junta Local de Seguretat o per la Comissió 
de Coordinació Policial. 

1.10 Moció del PP per la creació d’una comissió de seguiment per la gestió de l’aigua 
potable que du endavant l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 

Vista la moció que presenta el PP, per la creació d’una comissió de seguiment per la gestió 
de l’aigua potable que du endavant l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, es transcriu a la lletra tot 
seguit: 

«Moció que presenta el Partit Popular per  a la creació d’una comissió de seguiment 
per a la gestió d’aigua potable que actualment du endavant l’Ajuntament de Simat. 

Proposta d’acord: 

PRIMER. La comissió estarà formada per: 
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Alcalde, regidor que porte esta area, un regidor de cada grup polític i el/la secretari/a. 

SEGON. Els últims dilluns dels mesos de Febrer i Juliol es donarà compte de la gestió de 
l’aigua: 

Altes, baixes, recaptació, incidents, etc.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques explica la moció. 

El regidor Joan Serra li diu que ningú s’oposa a que es reunisquen, per a donar explicacions, 
rebre propostes, però no és cert el que acaba de dir ja que el tema s’ha tractat en la comissió 
informativa on s’ha tractat, ell entén que des de l’equip de govern estan a la disposició de tots i no 
entén com una moció sense cap documentació de proposta d’acord, sense cap fonamentació es pot 
presentar. Entén que la moció no té cap fonament. Estava com a proposta la creació d’una empresa 
pública municipal i prèviament a això, es va proposar fer un seguiment, però el grup popular va 
proposar a 2 persones per  a portar el tema de l’aigua, una a nivell administratiu i l’altra a nivell més 
tècnic. Fins este moment, ni una ni l’altra existeixen, sobretot, la persona que recapta i factura. Per 
tant, tota la tasca que es fa, és la taxa de rectificació i cobrament, no ha hagut ninguna tasca 
addicional per part de ningun funcionari de la corporació. No està quantificat el tema, tenim unes 
vivendes connectades a la xarxa i que no pagaven. En qualsevol moment ens podem sentar per 
raonar, però el que fa falta és tindre les dades i el personal necessari per posar-se en marxa. Quan 
una moció es presenta és per a millorar o per proposar alternatives, però amb les dades escaients. 

El regidor Sebastián Mahiques  li contesta que l’empresa pública de l’aigua no es podia 
constituir en Simat de la Valldigna, ells  ja ho deien quan estaven al govern. El que ells volen és 
això, fer un seguiment del tema de l’aigua potable, creu que tota la informació de l’aigua l’han de 
tindre-la tots els partits per poder fer una bona fiscalització. Diu que és el moment de que l’equip de 
govern  convoque una reunió i informe del tema de l’aigua, a la que el PP assistirà com fins ara ha 
assistit.  

El regidor Víctor Mansanet creu que la moció li sembla lògica i que no passa res si s’aprova, 
que amb ella, s’aconseguirà una millor fiscalització de les tasques que s’estan realitzant. 

El regidor Joan Serra li pregunta al regidor Sebastián Mahiques, que si alguna vegada no li 
s’ha donat un informe quan l’ha demanat. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que tota la informació no, ja que ha demanat les despeses 
realitzades en 2009 i no li les han facilitat, ja fa un parell de mesos que les va demanar i encara no 
les té. 

L’alcalde Eladi Mainar li encanta que es registren les coses. Vol que quede reflexat en l’acta 
que ja li va dir a Joan lo de l’empresa pública de l’aigua, però el PP va ser qui va aprovar la creació 
d’eixa empresa. Per què ho van fer? Per llevar-se de damunt a AQUAGEST? Com va dient ara que 
li va dir a Joan Serra per activa i per passiva que eixa empresa no era viable i per contra ho va 
aprovar en un plenari. Quant a les despeses del 2009, les tindrà quan li les puguen facilitar. 

El regidor Sebastián Mahiques li contesta que no era tal com ell ho ha dit, era que 
l’Ajuntament portaria la gestió de l’aigua i s’estudiaria fer una empresa pública de l’aigua. Després 
l’advocat de l’Ajuntament en el seu dia va fer un informe dient que l’empresa pública de l’aigua no 
era viable en Simat de la Valldigna, ja que les despeses serien molt més elevades que els ingressos. 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
22

El regidor Joan Serra, diu que no es pot desvirtuar una realitat, en un moment determinat, el 
PP va presentar la retirada de l’empresa que portava l’aigua. Per això, necessitaven 6 vots i 
Esquerra va presentar com a condició el crear una empresa municipal pública de l’aigua. En eixe 
moment se’n va anar a consultar-ho.  Ells consentiren i acceptaren eixa proposta de creació de 
l’empresa pública de l’aigua. El que ell va fer va ser agafar tota la documentació d’una empresa 
pública de l’aigua com la de Sueca, i asssabentar-se fil per randa del procés, costos, reunions, 
procediment, i crec que el PP no estava per eixe esforç de l’empresa pública de l’aigua.  

El regidor Sebastián Mahiques, li contesta que no entén el que ha dit. 

El regidor Joan Serra, li diu que quan va començar a portar la gestió de l’aigua per mig de 
l’Ajuntament, hi havien unes deficiències que li se van notificar per. Quan va acabar, pràcticament 
estaven les mateixes deficiències, això es pot comprovar científicament ja que estan les dades ahí. 
S’està treballant per portar-ho tot com cal. Des del moment en que entra el nou equip de govern, 
canvia completament el procediment, s’han introduït els models d’instàncies necessàries, no s’ha 
donat cap situació al·legal de la connexió a la xarxa de l’aigua, quan abans es donava de manera 
unilateral i a la voluntat de l’alcaldia, la connexió necessària. Ho poden comprovar en el moment 
que vulgues.  

El regidor Sebastián Mahiques, li contesta que els sol·licitants de la connexió presentaven la 
instància i els tècnics ho valoraven i quan estava correcte, s’autoritzava. Conta que va anar un veí 
del poble a donar-se d’alta en el servei de subministrament d’aigua potable. Es dirigeix a la 
funcionària de l’aigua qui li diu que ha de presentar la instància i ja li contestaran, a no ser que 
conega a algun polític i així s’agilitze. Eixa va ser la resposta de  la funcionària de la corporació, si 
coneguem a un polític es posa l’aigua, i si no el coneguem, què passa?. 

El regidor Joan Serra li diu que li pareix molt menyspreable i de molt poc gust, que per a 
defensar una postura, es mescle o s’acuse un funcionari. Que això és una realitat que només sap ell. 
No estem per contar comentaris d’un funcionari, el funcionari es pot enganyar o no, però no estan 
com escut o espaseta.  El que diu un funcionari no és dogma de fe. No li pareix correcte el que ha 
contat ací en el plenari. 

El regidor Víctor Mansanet, diu que ell estava ahi i ho va escoltar tot. Vam optar per una 
eixida al problema, ell va rebre una telefonada vergonyosa d’un polític per a que votara a favor del 
PSOE i d’Aquagest. Hi ha un informe de l’advocat per a la creació d’eixa empresa municipal. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa, el Ple de la Corporació per 6 vots en contra (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 4 
vots a favor (3 PP i  1 EU-ACAIS) acorda no aprovar la moció abans transcrita. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

2.1. Moció del PSOE, BLOC i ER sobre reducció de la subvenció a l’Escoleta Municipal 
per part de la Conselleria d’Educació 

Aprovada per unanimitat  la urgència de la moció, es procedeix a la seua exposició i 
posterior votació. 

Vista la moció que presenta l’equip de govern i la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Moció del PSOE, BLOC i ER sobre la reducció de la subvenció a l’Escoleta Municipal per 
part de la Conselleria d’Educació 
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Mitjançant Ordre de 14 d’abril del 2009 (DOCV núm. 60008, de 7 de maig de 2009), de la 
Conselleria d’Educació, es convocaren diferents ajudes econòmiques destinades a l’escolarització a 
les escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle (0 a 3 anys) per al curs escolar 2009/2010, 
coneguts com “bono” infantil o “bono” guarderia. 

D’acord amb el dispost a la Base Quinta de la citada convocatòria, les ajudes, que 
comprenen 10 mensualitats, haurien d’arribar a les següents quantitats per al curs 2009/2010, que 
comença l’l de setembre del 2009:  

ALUMNES FINS 1 ANY: 295€/mes  
ALUMNES D’l A 2 ANYS: 181€/mes  
ALUMNES DE 2 A 3 ANYS: 120€/mes 

Es tracta d’ajudes conferides per la Conselleria d’Educació als pares de xiquets d’edat 
compresa entre els O i els 3 anys per a l’escolarització d’aquests alumnes a Escoles infantils 
municipals i privades, per a finançar una part del cost de l’educació d’aquests xiquets, i la resta fins 
a cobrir la despesa total, haurà de finançar-se mitjançant les quotes mensuals que paguen els pares.  

Mitjançant escrit del Director General d’Ordenació i Centres Docents dirigits als titulars dels 
centres, en aquest cas, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, s’ha comunicat que les ajudes van a 
ser reduïdes a les quantitats que a continuació s’indiquen, tenint a més a més, els titulars dels 
centres que comunicar als pares les modificacions que corresponen, tenint en compte que la 
subvenció mensual que concedeix la Conselleria d’Educació mitjançant el “bono” infantil serà:  

ALUMNES FINS A 1 ANY: 228€/mes  
ALUMNES D’l A 2 ANYS: 140€/mes  
ALUMNES DE 2 A 3 ANYS: 92€/mes  

L’exposat anteriorment significa que els pares d’alumnes de O a 3 anys rebran de la 
Conselleria d’Educació per al curs escolar 2009/2010 menys ajudes de les previstes, i segons els 
trams d’edat suposarà: 

ALUMNES FINS A 1 ANY: -67€/mes  
ALUMNES D’l A 2 ANYS: -41€/mes  
ALUMNES DE 2 A 3 ANYS: -28€/mes  

Amb atenció a tot l’exposat, es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent 
ACORD: 

Primer: sol• licitar a la Conselleria d’Educació que reconsidere la decisió de minorar les 
ajudes concedides als pares d’alumnes d’Educació Infantil (0 a 3 anys), mitjançant major dotació 
pressupostària en aquesta partida en el pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2010, a fi que 
aquests no tinguen a veure incrementat el cost per l’educació dels seus fills.  

Segon: Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Educació.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar explica la moció. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que té diversos punts per rebatre, llig un full que es 
transcriu a continuació,  defensant la seua postura i la de la Conselleria d’Educació de l’aposta per 
la qualitat de l’ensenyament públic. 
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«Més  professors: 441 més que en el curs anterior (51.354m un 49% més que en el curs 95-
96) 

Més centres 50 construïts en este curs (33 col·legis i 17 IES), que suposen 17.980 places 
escolars i una inversió de 211 milios d’euros, cosa que significa posar en funcionament: 

- Més de 4 centres al mes 

- Més de 53 unitats al mes. 

- Més de 1.498 places escolars al mes 

- Invertir més de 17,5 milions d’euros al mes 

La Comunitat continua sent líder en la construcció de centres escolars: 343 centres en els 
últims sis anys i una inversió de 1.550 milions d’euros. 

En estos moments, hi ha en marxa (en obres o en alguna fase de tramitació del projecte) 
altres 348 actuacions, i una inversió de 1.279 milions d’euros, corresponents a  eixes 348 
actuacions. 

Un de cada tres centres escolars de la xarxa pública, a la Comunitat, té menys d’11 anys, 
cosa que fa que siga l’autonomia amb unes instal·lacions escolars més modernes i millor dotades 
(534 centres nous o remodelats i ampliats en la seua totalitat, des de 1996, dels que componen la 
xarxa pública). 

El govern central no aporta un sol euro per a la construcció en esta comunitat autònoma. 

Més anglès: 3 primers centres públics nous bilingües. 493 centres públics i 52.686 alumnes 
reben alguna assignatura en anglès. 150 professors més d’anglès en este curs. L’anglès s’ha 
generalitzat també en infantil. 

Plans per a millorar l’èxit escolar: 15 mesures de lluita contra el fracàs escolar amb 130 
milions d’euros de pressupost. 

Destaquem: Pla Integra I i II, el programa Exit per a reforç fora de l’horari lectiu, el 
foment i incentivació dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI) destinat als 
alumnes que no vulguen seguir el camí ordinari de l’ESO puguen continuar els seus estudis per una 
altra via i obtenir també el graduat en ESO (583 programes de PCPI, en 368 centres i 9.375 
alumnes matriculats). Formació en centres de treball, avaluacions diagnòstiques per a millorar el 
rendiment, programa de Compensació Educativa, el PREVI (Pla de Prevenció de la Violència i 
Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat Valenciana), la possibilitat 
d’obtenció directa del títol de Graduat en ESO i millora de les proves d’accés per als Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, etc. 

Suport a les famílies davant de la crisis: vuit de cada deu alumnes reben algun tipus de 
beca o ajuda directa del Consell, per a cursar els seus estudis (614.324 alumnes). Increment d’un 
13,95% més en inversió i un 11,08% més d’alumnat beneficiat respecte al curs anterior. 

Es destinen 227,36 milions d’euros per a ajudes al transport, menjador, bono-infantil i 
adquisició de llibres de text per a tot el sistema educatiu. Este curs s’ha continuat amb la 
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implantació de la gratuïtat dels llibres de text a través del bono-llibre arribant a la totalitat de 
l’alumnat de primària: 293.205 alumnes de 1r . i 6é de primària. 

Dades globals:  

- 766.332 alumnes matriculats en tota l’ensenyança no universitària. 

- 15.664 alumnes més que en el curs 2008-09 

- 91.914 alumnes procedents de la immigració (502 menys que el curs passat). 

- Per primera vegada, alumnat de cicles formatius supera batxiller. 

- Ràtio alumnes/professor descendeix: 16,5 en infantil; 12,3 en primària i 9,27 en 
secundària. 

- Prefabricades: ha passat de 1.235 aules el passat curs a 1.028 aules este curs, és a dir, un 
descens d’un 20,1% este curs. S’ha produït per tant, un notable descens a pesar que el ritme en la 
construcció de centres escolars continua i l’increment de l’alumnat també continua creixent. En un 
80% dels casos es deu al reallotjament de l’alumnat per la construcció d’un centre nou. 

- 103.663 ordinadors en els centres educatius públics, 11.424 ordinadors més respecte a 
l’inici del passat curs acadèmic, la qual cosa suposa un increment del 12,3% en l’últim curs. La 
ràtio és de 4,89 alumnes per ordinador, que es situa molt per davall de la mitjana nacional que és 
de 7,5 alumnes/ordinador. 

- A més els centres educatius valencians compten ja amb 2.455 pissarres digitals, amb 166 
aules mòbils, amb 5.3546 racons multimèdia en infantil i 739 servidors multimèdia en les aules de 
música. També s’han informatitzat 1.327 biblioteques escolars. 

- Intens diàleg amb els diferents agents socials: el passat curs es van celebrar 105 reunions 
de diversos tipus: 29 meses sectorials, 27 meses tècniques, 17 meses de pares i mares, 5 meses 
d’alumnes, 5 comissions de seguretat i salut laboral i 22 meses de privada-concertada. Som a nivell 
nacional, la Comunitat que més reunions oficials manté amb els agents educatius. 

- Rècord d’inversió: tant global amb el 29% del pressupost destinat a Educació, com per 
alumne amb 5.256 euros anuals. Este és el gasto prorratejat íntegre. Som la comunitat autònoma 
que més gasto hi destina en relació amb el pressupost.» 

Hi han més alumnes, més mestres que el passat curs, tot açò suposa una inversió i un gran 
esforç en el pressupost global, per tot açò, van a votar-la en contra. 

La regidora Agustina Brines diu que l’argument del PP li pareix bé, però creu que els 
pressupostos de 2009 ja estaven fets i l’ordre s’ha aprovat en setembre quan els xiquets 
s’escolaritzaven a partir de l’1. Era necessari acurtar els diners d’ahí?. 

La regidora Estefanía Gregori vol referir-se a la despesa que ha d’assumir l’Ajuntament i si 
s’amplia l’horari a partir d’octubre, es farà un augment en la quota a eixes mares i pares que facen 
ús del nou servei, per poder fer-hi front. 

El regidor Víctor Mansanet va a votar a favor ja que creu que aquesta mesura de la 
Conselleria, no dona suport a l’ensenyança pública i es grava a les famílies que més ho necessiten. 
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Encara que diu que no està d’acord amb la mesura que va a fer-se d’augmentar als pares que facen 
ús d’eixe nou servei. 

El regidor Joan Serra li diu al regidor Sebastián Mahiques que és presoner del PP, que en la 
nostra escoleta municipal s’han disminuït les ajudes i si ho han augmentat en altres llocs bé, però 
ací en Simat ho han disminuït. Voldria constatar el «despilfarro» del grup popular en 
l’ensenyament, material nou que pot durar cent anys i per una negligència de qui està en el govern 
s’ha desfet, com ara, taules i cadires i de tot, un material que ens costa un «potosí», qui ho vulga 
vore, ho pot comprovar en el centre que treballe ell de Silla, que s’ha tirat una barbàrie de material 
per una negligència, així com el cas «GÜRTEL», «despilfarro» i més «despilfarro». 

L’Alcalde Eladi Mainar vol contestar al PP que ací estan defenent a uns xiquets, a uns pares 
i a uns treballadors i en esta actitud no es defèn un argumentari polític, és de vergonya que al poble 
de Simat li haja de costar més diners l’ensenyament públic, així com a les famílies dels xiquets i 
xiquetes que també li costarà més. Estem parlant de persones, no de política. Ens hem de cenyir el 
cinturó, que li’l cenyisquen a Ecclestone que ara li han donat 80 milions d’euros per al circuit. 
S’està intentant  trencar l’ensenyament públic per a que la gent se’n vaja a l’ensenyament privat. 

Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple de la Corporació per 7 vots a favor(3 PSOE, 2 Bloc 
1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 3 vots en contra (3 PP) acorda aprovar la moció abans transcrita. 

3. TORN D’INTERVENCIONS 

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

L’Alcalde explica l’actuació que va a fer la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en el Riu 
Vaca, van a fer un parc de ribera, una aula de la natura i també s’actuarà en la Font Gran, si la 
Conselleria ho aprova, ja que està afectada pel Monestir, esperem que no ens coste perdre aquestos 
milers d’euros per a Simat. 

Explica també l’actuació que es va pendre amb la Vicerectora de la Universitat i una altra 
dona, quan no le’s varen deixar anar als serveis d’allí i les varen enviar als serveis de darrere del 
Monestir. 

Explica tambe que el monolito l’han llevat i van a fer allí un jardinet. 

Ara es dirigeix al regidor Víctor Mansanet i vol que li aclarisquen unes declaracions fetes a 
un pamflet d’EU-ACAIS: 

La gestió de l’equip de govern no és clara i malbaratadora de recursos públics, que li diga on 
es malbaraten els diners, que ho demostre. Diu una cosa personal, excusan-te en una organització 
política, això és de covardia política, li recrimina que l’insulte en eixe pamflet i que no li ho diga a 
la cara, que li ha dit en eixes acusacions «que és un bufó, que no té ni ètica ni decència política, que 
té comportaments de dubtosa moralitat, que té actituds social-feixistes», no tire la pedra excusant-te 
en dues organitzacions, i si ho pot demostrar, l’envia als jutjats. També ha acusat al PSOE local, 
dient-li que «que és carca, coent, conservador i claudicant».  

El regidor Víctor Mansanet li contesta que això és demagògic, li diu que té actituds mal 
educades, burdes, etc, li diu que ell no vol entrar en tot este mon. Li diu que té tot el dret del mon a 
anar al jutjat i denunciar-los. Que ells sí que signen els pamflets, no els fan anònims. Estan tots 
subjectes a que els insulten. No vol entrar en el seu joc, és estúpid i brut, que ahi no hi ha cap insult. 
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L’alcalde Eladi Mainar l’acusa de fer pamflets avorrits i que altres els reparteixen, li 
pregunta on els ha fotocopiat. Li diu que és un mentider polític, a més,  ell no fa pamflets de cap 
tipus, el que està fent-li EU-ACAIS és el paper al PP i «covard polític». 

El regidor Víctor Mansanet pot dir un rastell de coses que demostren que és un mentider, 
filibuster, mala persona, que ha manipulat, ha fet anònims, i d’altres coses a les que no vol entrar. 
Dieun moltes coses que ho saben, creu que per part de tots ja es sap. 

El regidor Sebastián Mahiques vol preguntar les obres del «Plan E», en quina situació estan, 
si s’haurà de pagar addicionalment més diners per eixos plans. 

L’alcalde Eladi Mainar li contesta que les obres s’acabaran en els termes previstos. 

El regidor Joan Serra diu que amb les millores entra tot. 

El regidor Sebastián Mahiques vol saber on van a posar-se els passos de zebra i si s’han de 
posar elevats. 

L’alcalde Eladi Mainar li explica que és un pas elevat, té els laterals amb desaigües i són 
passos que val més la pena a l’alt, segons les recomanacions dels tècnics. 

El regidor Sebastián Mahiques li ho pregunta perquè al Pla de Corrals els veïns primer els 
demanaven elevats, i una vegada posats, ja no els volien elevats, ja que quan plovia un poc més, 
l’aigua s’embarrancava. 

L’alcalde Eladi Mainar, diu que els tècnics han dit que eixe problema no es produirà, per 
tant, els han fet cas. 

El regidor Sebastián Mahiques li pregunta com està el tema de la Reserva Escolar. 

El regidor Joan Serra li diu que el tema de la Reserva Escolar està solucionat, que està 
pendent de fer el PAI del llavador i eixos solars entraran en el mateix. Pràcticament totes les 
setmanes estan tractant el tema. 

La regidora Mónica Sancirilo pregunta per les rampes que han fet en les voreres de 
l’Avinguda de la Valldigna per als minusvàlids i el 90% dels cotxes no ho respecten. 

L’alcalde Eladi Mainar li contesta que s’avisarà a la Policia Local per a que els denúncie. 

El regidor Víctor Mansanet vol saber com està el tema dels recursos que es varen presentar 
de les Foies. 

La Secretària li contesta que està pendent de Resolució. 

El regidor Joan Serra vol dir que en la Comissió es va comentar que anaven a presentar una 
ordenança sobre usos i costums rurals, ja està preparada però vol primer que el tècnic agrícola 
municipal la revise. Després ja la passarà per a revisar-la.  

El regidor Víctor Mansanet diu que en el Pla de Corrals hi ha dos bars en la carretera, els 
propietaris del Bar Buixcarró han sol·licitat traure tres taules al carrer, vol saber com està el tema. 

L’alcalde Eladi Mainar diu que estan estudiant quina solució poden donar, el problema que 
hi ha de moment, és que a la seua part no es pot aparcar, es pot aparcar a l’altra part, així és que de 
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moment no es pot aparcar, per tant, de moment, allí no es poden traure taules. Cada bar té la seua 
idiosincràsia i no es pot comparar un bar amb un altre. 

Es dona pas al torn dels ciutadans: 

La ciutadana M.G. diu que aquest estiu es varen donar permís per fer unes obres en la bassa 
del llavador de les Foies. Eixa basseta en l’excusa de que és per a fer alguna cosa en el llavador, 
s’ha llevat i una persona particular està rebent l’aigua que sobra. L’aigua sobrant li l’han donat a un 
particular amb l’excusa que anava a fer-se una altra, es diu que amb l’aigua estancada es posarà una 
pastilleta i que l’aigua bona se l’emportarà este veí. 

L’alcalde Eladi Mainar li contesta que el permís l’ha donat ell, ja que estava en males 
condicions, s’ha donat ja que amb el sabó de quan llaven la roba i amb la pinassa dels arbres, 
embossen el llavador, embossant-lo continuament. S’han llevat les parets mitgeres que no servien 
per a res  i donar-li una millor eixida a l’aigua. Amb eixa autorització el que es fa és llevar-se el 
problema del damunt. 

La ciutadana M.G.  li replica que el llavador no pot estar així, que el Tribunal de les Aigües 
diu que no es pot donar a un veí l’aigua sobrant.  

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

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

Simat de la Valldigna, 13 d’octubre de 2009 
La Secretària 


