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

PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 16 de novembre de 2009

NIF: P4623300C

Sessió: 10/2009

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE)
Regidors presents:
Grup PSPV
Estefanía Gregori Robledillo
David Mogort Alberola

Grup PP
Sebastián Mahiques Morant
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Antonio Magraner Camarena

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:
Secretària: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i cinquanta minuts del dia
setze de novembre de dos mil nou, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat
prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la
convocatòria de la sessió, són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1. Pressa de possessió del regidor Antonio Magraner Camarena.
2. Aprovació modificació Ordenances Fiscals:
2.1 Ordenança reguladors de la Taxa per la prestació del servei d’arreplegada de fem.
2.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
2.3 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei públic d’assistència i estància en
guarderia infantil.
3. Modificació de Crèdits num 10/09 per crèdit extraordinari.
4. Aprovació de la constitució de l’Associació sense ànim de lucre Ruralter- Leader ( Zona 7),
formar part d’ella, i designació d’un representant de la Corporació, en virtut de l’ordre d’1 d’agost
de 2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la selecció dels
Plans de Desenvolupament Local i el grups d’acció Local Ruralter-Leader
5. Mocions del EU- Arc Iris:
4.1 Moció relativa a la rebaixa de l’Impost sobre el valor afegit per als Ajuntaments.
4.2 Moció relativa al suport al manifest de la Coordinadora per un transport sostenible.
4.3 Moció relativa a la integració dels treballadors i treballadores agraris al regim general de la
seguretat social.
6. Moció del PSOE, BLOC i ER contra la corrupció.
-------------------------------//--------------------------------------Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que tot
seguit s’arreplega.
1. Pressa de possessió del regidor Antonio Magraner Camarena.
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Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist que l’Ajuntament per acord del Ple celebrat en el 21 de setembre de 2009 acordà la pressa de
coneixement de la renúncia voluntària de Belinda Navarro Climent del lloc de regidora de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna, en compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li foren enviades les credencials
d’Antonio Magraner Camarena, següent en la llista de les eleccions municipal celebrades en maig de 2007.
Dites credencials foren rebudes per l’Ajuntament el dia 13 d’octubre de 2009, amb número 2.102 de registre
general de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Per tot l’exposat, l’alcalde
PROPOSA
Primer.- Acceptar la pressa de possessió d’Antonio Magraner Camarena en el càrrec de regidor de
l’Ajuntament en substitució de Belinda Navarro Climent, darrere la renúncia voluntària d’esta.»
Antonio Magraner Camarena, promet complir les funcions del càrrec de regidor, lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
L’Alcalde li dona l’enhorabona, esperant que la seua participació siga fructífera i valuosa.
S’accepta la presa de possessió d’Antonio Magraner Camarena en el càrrec de regidor de
l’Ajuntament en substitució de Belinda Navarro Brines, després de la renúncia voluntària d’esta última.
2. Aprovació modificació Ordenances Fiscals:
2.1. Ordenança reguladors de la Taxa per la prestació del servei d’arreplegada de fem.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que està 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.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de recollida de fem amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM.
- Article 2.4 FET IMPOSABLE.
2.4 Son supòsits de no subjecció les vivendes i locals que manquen d’aigua o llum. Esta circumstancia
s’haurà d’acreditar pel subjecte passiu.
- Article 3 . SUBJECTES PASSIUS, apartat 2 s’elimina de l’ordenança.
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- Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA
2- Es modifiquen les següents tarifes:
CONCEPTE
Vivendes nucli urbà
Plantes baixes
Bars
Establiments dedicats a l’alimentació fins 120 m2
Establiments dedicats a l’alimentació de més de 120 m2
Resta d’activitats fins 120 m2
Resta d’activitats de 121 m2 a 399 m2
Resta d’activitats de més de 400 m2
Pla de Corrals
Les Foies
Cases rurals
Residències Tercera Edat

IMPORT €
50
15
400
180
250
140
325
400
35
45
90
980

3- Es modifica en la següent redacció:
Les quotes assenyales en la tarifa es prorratejaran en cas d’altes o altres variacions per trimestres naturals.
4- Atenent a la seua capacitat econòmica, s’estableix una reducció del 50 per cent en la quota a favor dels
subjectes passius que tinguen la condició de jubilats o pensionistes majors de 65 anys complits l’1 de gener
de l'exercici que l'exacció s'aplica, que les seues rendes anuals i/o pensions siguen inferiors al salari mínim
interprofessional i respecte dels immobles que constituïsquen el seu habitatge habitual, sempre que no
convisquen amb altres persones majors d'edat que perceben rendes pel seu treball personal.
En el supòsit de conviure en un mateix domicili dos o més pensionistes, se sumarà l'import de les rendes
anuals i/o pensions i es dividirà pel nombre de pensions a l'efecte d'aplicació del límit expressat. I en el
supòsit de conviure en un mateix domicili uns jubilats o pensionistes majors de 65 anys amb altres persones
majors d’edat que no perceben rendes pel seu treball personal, es dividirà pel nombre de persones residents
en el domicili.
Aquesta reducció té caràcter pregat, havent de ser sol·licitada pel subjecte passiu per escrit dins dels sis
primers mesos de l'exercici en el qual hagen de produir efectes.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2010, continuant en vigor fins la seua modificació o
derogació expressa.
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.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la proposta.
El regidor Víctor Mansanet pregunta per la bonificació als jubilats que estiguen per sota del Salari Mínim
Interprofessional. Pregunta pels magatzems i com ara tallers, si estaran inclosos en l’apartat de «Resta
d’activitats».
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La regidora Mónica Sancirilo diu que creu que falten contenidors de plàstic, o que no passen tal tantes
vegades com abans.
El regidor Joan Serra li contesta que passen els dimarts. També diu que s’està estudiant la instal·lació d’altres
contenidors de reciclatge. Si es recicla, estalviem tots, però si es tira al contenidor de fem, ho paguem a pes.
El regidor Víctor Mansanet també diu que estan molt plens els contenidors de fem situats al Bar Sagasta.
El regidor Rafael Cabanilles pregunta si ja saben què pagaran els veïns al consorci.
El regidor Joan Serra li diu que no es sap exactament, que els càlculs son aproximats, de totes formes, s’ha
intentat ajustar-la per a que no siga més gravós per als veïns. El consorci cobra per tona, l’any passat es
varen fer 1600 tones, i cada tona la cobraven a 60 €, enguany es cobrarà 65 € per tona. També està el tema
de l’Ecoparc, que abans ho gestionàvem des de l’Ajuntament. Ara ho gestionarà també el Consorci. El
Consorci cobrarà a través de Diputació cada rebut a cadascun dels veïns del poble. Hem de potenciar les 3R
(Reducció, reutilització i reciclatge), per abaratir estos costos al màxim.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta com estaven gravades les tendes fins l’any passat.
El regidor Joan Serra li contesta que abans tots els establiments d’alimentació estaven inclosos en un mateix
paràgraf, els bars pagaven 443 €, però les tendes totes pagaven el mateix.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació,
unanimitat dels 11 membres assistents acorda:

el Ple de la Corporació,

per

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de recollida de fem amb la següent redacció:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de recollida de fem amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM.
- Article 2.4 FET IMPOSABLE.
2.4 Son supòsits de no subjecció les vivendes i locals que manquen d’aigua o llum. Esta circumstancia
s’haurà d’acreditar pel subjecte passiu.
- Article 3 . SUBJECTES PASSIUS, apartat 2 s’elimina de l’ordenança.
- Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA
2- Es modifiquen les següents tarifes:
CONCEPTE
Vivendes nucli urbà
Plantes baixes
Bars
Establiments dedicats a l’alimentació fins 120 m2
Establiments dedicats a l’alimentació de més de 120 m2
Resta d’activitats fins 120 m2
Resta d’activitats de 121 m2 a 399 m2
Resta d’activitats de més de 400 m2
Pla de Corrals

IMPORT €
50
15
400
180
250
140
325
400
35
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45
90
980

3- Es modifica en la següent redacció:
Les quotes assenyales en la tarifa es prorratejaran en cas d’altes o altres variacions per trimestres naturals.
4- Atenent a la seua capacitat econòmica, s’estableix una reducció del 50 per cent en la quota a favor dels
subjectes passius que tinguen la condició de jubilats o pensionistes majors de 65 anys complits l’1 de gener
de l'exercici que l'exacció s'aplica, que les seues rendes anuals i/o pensions siguen inferiors al salari mínim
interprofessional i respecte dels immobles que constituïsquen el seu habitatge habitual, sempre que no
convisquen amb altres persones majors d'edat que perceben rendes pel seu treball personal.
En el supòsit de conviure en un mateix domicili dos o més pensionistes, se sumarà l'import de les rendes
anuals i/o pensions i es dividirà pel nombre de pensions a l'efecte d'aplicació del límit expressat. I en el
supòsit de conviure en un mateix domicili uns jubilats o pensionistes majors de 65 anys amb altres persones
majors d’edat que no perceben rendes pel seu treball personal, es dividirà pel nombre de persones residents
en el domicili.
Aquesta reducció té caràcter pregat, havent de ser sol·licitada pel subjecte passiu per escrit dins dels sis
primers mesos de l'exercici en el qual hagen de produir efectes.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2010, continuant en vigor fins la seua modificació o
derogació expressa.
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.»
2.2. Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de les diferents taxes i tributs municipals.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretària – Interventora..
Aquesta alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, amb la següent redacció:
Article 1. QUOTA
1.- El coeficient a aplicar sobre el quadre de tarifes previstes en la Llei serà el següent:
Potència y classe de vehicle

quota Euros
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A) Turismes: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots.
De menys de 8 c. f.
De 8 fins 11,99 c. f.
De 12 fins 15,99 c. f.
De 16 fins 19.99 c. f.
A partir de 20 c. f. en avant

18,54
50,06
105,68
131,64
164,53

B) Autobussos: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots.
De meys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

122,37
174,28
217,85

C) Camions: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De 3.000 a 9.999 kg. de càrrega útil
De més de 9.999 kg. de càrrega útil

62,11
122,37
174,28
217,85

D) Tractors: El coeficient a aplicar sera: Coeficient a aplicar
1,469 per a tots.
De meys de 16 c. f
De 16 a 25 c. f.
De més de 25 c. f.
E) Remolques i semirremolques arrastrats per vehicles de
tracció mecànica: El coeficienta a aplicar sera 1,469 per a
tots.
De 750 a 999kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De més de 2.999 kg. de càrrega útil
F) Altres vehicles: Coeficient 1,469 per a tots.
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 fins 250 c.c.
Motocicletes de més de 205 fins 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 fins 1.000 c.c.
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

NIF: P4623300C

25,96
40,79
122,37

25.96
40.79
122.37

6,49
6,49
11,12
22,26
44,50
88,99

Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2010, continuant en vigor fins la seua modificació o
derogació expressa.
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.
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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.»
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar explica la proposta.
El regidor Víctor Mansanet diu que encara que la pujada siga xicoteta, no creu que siga el moment idoni per
aquesta pujada.
El regidor Sebastián Mahiques, també diu que no és el millor moment per pujar este impost.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació, per 6 vots a
favor (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 5 en contra (4 PP i 1 EU-ACAIS), acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, amb la següent redacció:
Article 1. QUOTA
1.- El coeficient a aplicar sobre el quadre de tarifes previstes en la Llei serà el següent:
Potència y classe de vehicle

quota Euros

G) Turismes: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots.
De menys de 8 c. f.
De 8 fins 11,99 c. f.
De 12 fins 15,99 c. f.
De 16 fins 19.99 c. f.
A partir de 20 c. f. en avant

18,54
50,06
105,68
131,64
164,53

H) Autobussos: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots.
De meys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

122,37
174,28
217,85

I) Camions: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De 3.000 a 9.999 kg. de càrrega útil
De més de 9.999 kg. de càrrega útil

62,11
122,37
174,28
217,85

J) Tractors: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots.
De meys de 16 c. f
De 16 a 25 c. f.
De més de 25 c. f.

25,96
40,79
122,37

K) Remolques i semirremolques arrastrats per vehicles de
tracció mecànica: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots.
De 750 a 999kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De més de 2.999 kg. de càrrega útil

25.96
40.79
122.37
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L) Altres vehicles: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots.
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 fins 250 c.c.
Motocicletes de més de 205 fins 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 fins 1.000 c.c.
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

NIF: P4623300C

6,49
6,49
11,12
22,26
44,50
88,99

Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2010, continuant en vigor fins la seua modificació o
derogació expressa.
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.»
2.3. Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei públic d’assistència i estància en
guarderia infantil.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que està tramitant-se per la modificació de la Ordenança reguladora de la Taxa per la
prestació del servei públic d’assistència i estància en la guarderia infantil.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretaria- Interventora, així com els corresponents estudis econòmics
financers elaborats per la modificació de les taxes.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del
servei públic d’assistència i estància en la guarderia infantil amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
D’ASSISTÈNCIA I ESTÀNCIA EN LA GUARDERIA INFANTIL.
Article Quart. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. Les tarifes a imposar per la present ordenança fiscal son:
Per la utilització del servei de guarderia infantil:
I. Per la utilització del servei d’assistència
i estància de 13:00 hores a 15:00 hores............................................ 15 Euros/mes.
Disposició final.
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La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província en
compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua modificació o derogació..
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats puguen
presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb
caràcter definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Estefanía Gregori explica la proposta.
El regidor Víctor Mansanet diu que van a votar en contra perquè considerem que el tractament no s’ha fet de
la millor manera, sí que és veritat que la Conselleria ha reduït considerablement les ajudes a les escoles
infantils. Després la Generalitat tampoc s’ha acollit al Pla Educa-3. Aquesta taxa és impròpia d’un govern
que potencia l’ensenyament públic. Diu que s’ha de parlar amb els pares i les mares, s’ha de fer un AMPA i
crear el Consell Escolar Municipal. L’alcalde Eladi Mainar va dir en la reunió que es va fer amb els pares
que l’inspector li havia dit que no es podria crear un Consell Escolar Municipal, i consultat la legislació
pertinent, s’ha constatat que sí que es pot crear un Consell Escolar de Centres i inclús un Consell Escolar
Municipal, fins i tot, la Conselleria ho potència i recomana. Per tot açò, votarà en contra i inclús demana que
el punt es deixe damunt la taula.
El regidor Sebastián Mahiques diu que no es pot pujar la taxa i dir que es vol una educació pública gratuïta.
L’Alcalde Eladi Mainar diu que no entén com diu això, quan la Generalitat està llevant diners a l’Escoleta
de Simat.
El regidor Víctor Mansanet li respon que les treballadores estan fent 800 hores més del que les pertoca.
La regidora Agustina Brines diu que han de ser seriosos, l’Ajuntament va a suplir els diners que va
comprometre i que no va a donar la Conselleria. Eixa mancança de diners l’assumirà tot el poble. Els altres
15 euros que són 0,50 cèntims al dia, només els assumiran aquells pares i mares que facen ús d’eixe servei.
El regidor Joan Serra li diu que els 180 euros que pagaran a l’any, que tenen que fer front a 480 hores que
farà el treballador. Ací no és com Navarra que els xiquets de 0 a 3 anys és gratuït, ací no passa igual. Ací el
que s’està tractant és un suplement d’hores, no s’està pujant el preu del servei. El que va a cobrar-se és un
suplement d’horari. L’escoleta és deficitària, tots ho sabem, però volem donar un servei de qualitat, quan
s’endolceix un servei, s’ha de pagar.
El regidor Víctor diu que sí que és sacrificat que les treballadores facen més hores de les que les pertoca,
però imagineu-se quin sacrifici fa aquell pare que està en atur o cobrant un sou de 192 euros al mes, fer-se
càrrec d’aquest suplement. El que demana és una moratòria d’un any, per aplicar esta taxa.
L’Alcalde diu que és demagògia i li diu que s’equivoca de diana, ja que és la Conselleria la que ha llevat els
diners, a aquest Ajuntament li ha llevat 29.000 euros, està ofegant l’ensenyament públic. A més a més,
l’Ajuntament ajudarà a qui ho necessite com fins ara ho ha fet.
El regidor Sebastián Mahiques diu que no entrarà en el debat de si la Conselleria va a llevar o no els diners,
que això ja es va debatre en una altra ocasió. Si tots els partits volem anar cap a una educació pública i
gratuïta, des dels 0 anys, des de l’Ajuntament també hem de fer l’esforç, baixar partides, hem de prioritzar
les opcions, augmentar la partida de l’Escoleta a costa de la reducció d’altres que no siguen tan prioritàries.
La pujada, encara que no significativa, creguem que l’Ajuntament es pot fer càrrec, per tant, votarem en
contra.
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El regidor Joan Serra diu que estan per l’ensenyament públic, però l’ensenyament no és tindre als xiquets
apartats en una escola. Quan a un xiquet ja se li han donat les hores reglades, qui el deixa fora d’eixes hores,
se li dona un servei extra que s’ha de pagar, ja que l’Ajuntament no ho pot cobrir tot. L’escoleta abarca unes
hores i les que no estiguen en eixe horari, s’han de pagar.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa l’opció de deixar aquest punt damunt la taula, el Ple de la
Corporació, per 6 vots en contra (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i 1 EU-ACAIS), acorda no
deixar aquest punt damunt la taula, i per tant, es procedeix a la seua votació.
Sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació, per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 5
en contra (4 PP i 1 EU-ACAIS), acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del
servei públic d’assistència i estància en la guarderia infantil amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
D’ASSISTÈNCIA I ESTÀNCIA EN LA GUARDERIA INFANTIL.
Article Quart. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. Les tarifes a imposar per la present ordenança fiscal son:
Per la utilització del servei de guarderia infantil:
II. Per la utilització del servei d’assistència
i estància de 13:00 hores a 15:00 hores............................................ 15 Euros/mes.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província en
compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua modificació o derogació».
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per 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.
3. Modificació de Crèdits num 10/09 per crèdit extraordinari.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el
Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari, redactada d’acord amb el que
disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les activitats
que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent, exigeixen efectuar
en l’actualitat les despeses específiques i determinades que s’expressen a continuació, les quals no poden
demorar-se a altres exercicis futurs.
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Aquestes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el disponible i, en
conseqüència, es proposa:
Primer.
a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
PDA
DENOMINACIÓ..................................................................................................CRÈD EXTRA.
4.76100.00
Transferència de capital «Pista de Paddel» ................................................................. 15.000,00 €
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ............................................................................................. 15.000,00 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS .......................................................................................15.000,00 €
b). Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
a) Baixes de crèdit ( 4.622.04) ................................................................................................................ 15.000,00 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..........................................................15.000,00 €
Segon
Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, pel
termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest. Durant aquest
termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions davant del
Plenari.
Tercer
Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze dies no es
presenten reclamacions»
Obert el torn d’intervencions, la Secretària explica la proposta.
El regidor Sebastián Mahiques es refereix al comentari del regidor Juli Ibáñez que parlava d’aquesta pista
com la pista de pàdel invisible. Ell va estar parlant amb Diputació, li van dir que les obres estan adjudicades
a una empresa d’Alzira, si les tramitacions s’haveren fet des de l’Ajuntament de forma correcta, a lo millor ja
no estariem parlant de la pista de pàdel invisible.
La Secretària li contesta que l’escrit de Diputació el varen rebre en setembre.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació, per 10 vots a
favor (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 1 abstenció (EU-ACAIS), acorda:
Primer. a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
PDA
DENOMINACIÓ..................................................................................................CRÈD EXTRA.
4.76100.00
Transferència de capital «Pista de Paddel» ................................................................. 15.000,00 €
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ............................................................................................. 15.000,00 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS .......................................................................................15.000,00 €
b). Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
a) Baixes de crèdit ( 4.622.04) ................................................................................................................ 15.000,00 €
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TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..........................................................15.000,00 €
Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest.
Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions
davant del Plenari.
Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze dies
no es presenten reclamacions
4. Aprovació de la constitució de l’Associació sense ànim de lucre Ruralter- Leader (Zona 7), formar
part d’ella, i designació d’un representant de la Corporació, en virtut de l’ordre d’1 d’agost de
2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la selecció dels
Plans de Desenvolupament Local i el grups d’acció Local Ruralter-Leader
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vista la Orde d’1 d’agost de 2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es
regula la selecció dels Plans de desenvolupament local i els grups d’acció local RURALTER- Leader.
Vist el Document de Compromís de candidatura conjunta zona 07, signat per l’Alcalde, Eladi Mainar
Cabanes, pel que es dona el vot a Juan Vicente Estruch Estruch, com a president del Grup d’Acció Local
(GAL) Ruralter- Leader zona 07.
Atesa la Resolució de 10 de desembre de 2008, del Secretari Autonòmic de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a la zona geogràfica de programació de la província de Valencia, per
la qual es selecciona aquesta candidatura com a Grup d’Acció Local Ruralter- Leader.
Vista l’obligació de la constitució del GAL com a persona jurídica, en virtut de l’article sèptim de
l’esmentada Orde d’1 d’agost de 2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Aquesta Alcaldia proposa:
Primer. Aprovar la constitució de l’Associació sense ànim de lucre RURALTER-Leader (Zona7).
Segon. Que, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, forme part de l’Associació sense ànim de lucre
RURALTER–Leader ( Zona 7), mitjançant la designació d’un representant de la Corporació.
Tercer. Designar a l’Alcalde, Eladi Mainar Cabanes, com a representant de l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna, i al Regidor David Mogort Alberola, com a suplent del representant de l’Administració Local.
Quart. Notificar aquest acord al Grup d’Acció Local ( GAL) Ruralter-Leader Zona 07, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar explica la proposta.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació,
unanimitat dels 11 membres assistents acorda:

el Ple de la Corporació,

per

Primer. Aprovar la constitució de l’Associació sense ànim de lucre RURALTER-Leader (Zona7).
Segon. Que, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, forme part de l’Associació sense ànim de lucre
RURALTER–Leader ( Zona 7), mitjançant la designació d’un representant de la Corporació.
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Tercer. Designar a l’Alcalde, Eladi Mainar Cabanes, com a representant de l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna, i al Regidor David Mogort Alberola, com a suplent del representant de l’Administració Local.
Quart. Notificar aquest acord al Grup d’Acció Local (GAL) Ruralter-Leader Zona 07, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
5. Mocions del EU- Arc Iris:
5.1. Moció relativa a la rebaixa de l’Impost sobre el Valor Afegit per als Ajuntaments.
Vista la moció que presenta EU-ACAIS relativa a la rebaixa de l’Impost sobre el Valor Afegit per als
Ajuntament, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA ARC IRIS
RELATIVA A LA REBAIXA DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT PER ALS AJUNTAMENTS
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida-Arc Iris en l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, 1 fent ús de les
atribucions que li confereix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la corporació per al seu
debat i aprovació la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació actual de crisi econòmica i financera presenta un origen divers i complex que afecta
tothom i, per tant, també als ajuntaments. Per això, som conscients que és convenient que l’administració
local perseguisca un finançament rigorós que assegure la prestació dels serveis públics.
Els ajuntaments continuen tenint problemes de liquidesa, i en aquests moments la reforma del nou
finançament local s’ha posposat per a l’any 2011, com més prompte, perquè eixa data ha estat retardada des
que es va acordar dur a terme un canvi en el finançament dels municipis.
Per tant, el grup municipal d’Esquerra Unida-Arc Iris proposa al Ple de la corporació local l’adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER. Celebrar un Ple extraordinari de la corporació municipal a fi de procedir a la lectura i
aprovació de la moció sobre la rebaixa de l’IVA per als ajuntaments del 16% al 7%.
SEGON. Instar al Govern de l’Estat espanyol perquè aprove una reforma de la Llei de l’impost sobre
el Valor Afegit per la qual es modifique el tipus del 16% al 7% per als ajuntaments al ser tots entitats sense
ànim de lucre i tenint en compte a més que sempre hi ha un saldo negatiu amb este impost, ja que sempre és
superior la quantitat suportada que la repercutida per este impost.
TERCER. Que aquesta reforma es puga aplicar ja per tots els ajuntaments en el pròxim Fons Estatal
d’Inversió Local que està a punt d’aprovar el Govern central per a l’any 2010, de tal manera que permeta que
els ajuntaments recuperen el que han perdut a través d’aquest impost, en benefici dels seus ciutadans i
ciutadanes.
QUART. Donar trasllat de l’Acord en els termes exposats en aquesta Moció al president del Govern
de l’Estat i a la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica la moció.
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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 11 membres assistents acorda aprovar la moció
abans transcrita.
5.2. Moció relativa al suport al manifest de la Coordinadora per un transport sostenible.
Vista la moció que presenta el Grup EU-ACAIS relativa al suport al manifest de la Coordinadora per
un transport sostenible, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ARC
IRIS RELATIVA AL SUPORT AL MANIFEST DE LA COORDINADORA PER UN TRANSPORT
SOSTENIBLE
Víctor Mansanet i Boigues, regidor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i portaveu del Grup
Municipal d’Esquerra Unida del País Valencíà-Arc Iris, presenta a discussió i posterior aprovació davant
el Ple, la moció que després es detallarà, en base als antecedents i fonaments que a continuació s’expressen:
MOTIUS
Recentment ha tingut lloc per part de la Conselleria d’infraestructures i Transports la presentació de
fins a tres projectes d’autovies a les comarques de la Ribera. En concret es tracten de l’Autovia de
Circumval·lació de València per Benifaió, l’Autovia de l’Alcúdia - Algemesí - Sueca, i la Variant d’Alzira i
nou accés a Carcaixent.
Aquests projectes es fonamenten en un model de transport insostenible i contaminant, que tindrà
greus i negatius impactes ambientals (com l’augment de la contaminació ambiental i del soroll),
paisatgístics i econòmics (derivats de la destrucció directa d’unes 2.000 fanecades de les terres més fèrtils
d’Europa), el que resulta injustificat i inacceptable. A més, el seu cost serà de centenars de milions d’euros
(més de 30.000 milions de pessetes), diners públics que serviran per augmentar els beneficis de les grans
constructores, però que a penes crearan llocs de treball perquè aquestes grans obres es fan amb molta
maquinària pesada i pocs obrers.
A més, aquests projectes no responen a cap pla comarcal, raonat, aprovat i consensuat pels
representants dels nostres municipis, amb el necessari consens social, sinó que són absolutament externs,
proposats i dissenyats per unes altres instàncies amb uns altres interessos.
Respecte a l’Autovia de Circumval·lació de València per Benifaió i Picassent, la capital valenciana
ja té dos cinturons de circumval·lació al seu voltant, els quals han destruït centenars de camps i han
multiplicat l’ús de l’automòbil.
Quant a l’Autovia de l’Alcúdia - Algemesí - Sueca, bona part del seu traçat anirà molt a prop de
l’A-7, una autopista infrautilitzada el 90% del temps, la qual cosa sembla un complet disbarat pel
malbaratament de recursos públics i la gran destrossa ambiental, a més afecta cursos d’aigua de la comarca
com el Xúquer i el Magre i se situa al costat mateix del Parc de l’Albufera.
Finalment, l’Autovia de Vilella, entre el Molí Borrego i el Pont de L’Estret, passaria per una zona
tan densa i complicada (ferrocarrils, Xúquer, barrancs i carretera comarcal) que els enginyers l’han
dissenyada alçant una espècie de pont de 565 metres de llarg, la qual cosa tindrà un impacte visual i sorollós
enorme, a més del gran sobrecost, afectant directament Alzira i Carcaixent. Amb l’agreujant de prosseguir,
en una fase posterior, cap a la Barraca d’Aigües Vives i la Valldigna.
Recentment, un grup d’associacions s’han organitzat per tal d’oposar-se a aquests projectes a través
de la Coordinadora per un Transport Sostenible que ha elaborat el manifest que adjuntem. Les accions fins
ara dutes a terme per l’esmentada Coordinadora han estat la coordinació de mobilitzacions i manifestacions
de protesta contra els projectes, la recollida de signatures, la presentació d’al·legacions al projecte i la
presentació d’una queixa al Síndic de Greuges.
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Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS formula al Ple de la Corporació
Local la següent:
MOCIÓ
Primer.- Donar suport al manifest “Per un Transport Sostenible. Diguem No a les Autovies”, de la
Coordinadora per un Transport Sostenible, el qual adjuntem a la present moció.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Coordinadora per un Transport Sostenible.
manifest_transport_sostenible-1
ANNEX
I
PER
UN
TRANSPORT
DIGUEM NO A LES NOVES AUTOVIES

SOSTENIBLE

A

LA

RIBERA

Davant la intenció de fer tres noves autovies a la Ribera: la circumval·lació de València per
Benifaió, l’autovia de l’Alcúdia - Algemesí - Sueca i l’autovia de Vilella - Barraca - Validigna, que passa
entre Alzira i Carcaixent, els grups sotasignants volem fer públic el següent manifest:
1. Aquests projectes segueixen fomentant el desplaçament massiu en automòbils, un model de transport tan
caduc i insostenible com el d’un urbanisme sense límits que les pròpies constructores, amb la complicitat de
bancs i administracions, ens ha portat a una crisi econòmica sense precedents.
2. Les conseqüències que tindran per a la comarca són clarament negatives, ja que augmentaran els
accidents, el soroll i la contaminació, amb més emissions de CO2 i major escalfament global.
3. Les tres autovies tindran un greu impacte ambiental, paisatgístic I suposaran la destrucció directa d’unes
2000 fanecades de les terres més fèrtils d’Europa, el que és injustificat i inacceptable.
4. El seu cost serà de centenars de milions d’euros (més de 30.000 milions de pts.), diners públics que
serviran per augmentar els beneficis de les grans constructores però ue a penes crearan llocs de treball perquè
aquestes grans obres es fan amb molta maquinària pesada i pocs obrers.
5. No corresponen a cap Pla comarcal, raonat i aprovat pels representants dels nostres municipis, amb el
necessari consens social, sinó que són absolutament externs, proposats i dissenyats per unes altres instàncies
amb uns altres interessos.
6. València ja té dos cinturons de circumval·lació al seu voltant, que han destruït centenars de camps i han
multiplicat l’ús de l’automòbil; de seguir així prompte no hi haurà prou ni amb el tercer cinturó que ara volen
passar a uns 20 km de València, per Picassent i Benifaió.
7. L’autovia de 1’Alcúdia - Algemesí - Sueca en bona part del seu traçat anirà molt a prop de l’A-7, una
autopista infrautilitzada el 90% del temps, la qual cosa sembla un complet disbarat pel malbaratament de
recursos públics i la gran destrossa ambiental, a més afecta a cursos d’aigua de la nostra comarca com el
Xúquer i el Magre i se situa al costat mateix del Parc de l’Albufera.
8. I l’autovia de Vilella, entre el Molí Borrego i el Pont de l’Estret, passaria per una zona tan densa i
complicada (ferrocarrils, Xúquer, Barxeta, barrancs i carretera comarcal) que els enginyers l’han dissenyat
alçant una espècie de pont de 565 m de llarg, la qual cosa tindrà un impacte visual i sorollós enorme, a més
del gran sobrecost, afectant directament Alzira i Carcaixent. Amb l’agreujant de prosseguir, en una fase
posterior, cap a la Barraca d’Aigües Vives i la Valldigna...
En resumides comptes i front a tanta irracionalitat, nosaltres proposem les següents solucions
alternatives:
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1. Potenciar la proximitat, l’anar a peu i en bici en les distàncies curtes i el tren i l’autobús en les llargues.
Amb menys milions dels aquí pressupostats podem fer una bona xarxa de camins rurals, carrils bici i vies
verdes que connecten tots els nostres pobles a peu i en bici.
2. Metro i Renfe han d’augmentar la freqüència i reduir el temps dels viatges. S’ha d’estudiar la
conveniència de completar la xarxa ferroviària amb els trams Castelló de la Ribera - Pobla Llarga, el
desdoblament del trenet i la recuperació de l’antiga línia Carcaixent - Tavernes.
3. Millorar el servei d’autobusos i estudiar la creació de noves línies per a connectar tots els municipis de la
comarca.
4. Establir la gratuïtat de l’A-7, almenys el tram corresponent a la Ribera.
5. Millorar les carreteres locals i comarcals, traure-les fora dels cascs urbans per on encara passen amb
circumval·lacions senzilles, buscant el mínim d’impacte agrícola i ambiental. Aprofitar l’actual cv-50 per
connectar els municipis riberencs de l’interior i els de la costa.
6. Consultar i consensuar amb les institucions i associacions de la comarca qualsevol projecte
d’importància que vullga fer-se a la Ribera, redactant primer un Pla comarcal al respecte.
7. Finalment, exigim que tots els diners pressupostats vinguen a la comarca, però no per destruir-la amb
més asfalt i formigó sinó per millorar la qualitat de vida de tots els riberencs amb més zones verdes i arbres
pels carrers, fomentant l’agricultura ecològica, ajudant a obtindre uns preus justos per als nostres productes
agrícoles, implantant els horts familiars i horts escolars ecològics, promovent l’estalvi, l’eficiència i les
energies renovables, obrint noves biblioteques i residències, oferint més beques, portant aigua sense nitrats,
implantant les 3R (reducció, reutilització i reciclatge de les deixalles, amb recollida selectiva), etc. Així, a
més, crearem milers de nous llocs de treball a la comarca. Per tot això convoquem als riberencs a oposar-se’n
a la riuada d’asfalt que amenaça la Ribera i també a canviar cap a un model de transport racional, respectuós
amb les persones i el medi ambient i, en definitiva, sostenible.
8. GRUPS QUE SIGNEN:

XÚQUER VIU, LA RIBERA EN BICI, ASSOCIACIÓ DE VEINS DE LA BARRACA,
ASSEMBLEA DE JOVES D’ALZIRA EL CAU, GRANJA ECOLÓGICA LA PEIRA DE BENIFAIÓ,
EDUCADORS PER LA SOSTENIBILITAT, SINDICAT DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT,
ESQUERRAREPUBLICANA, LA REPÚBLICA, ESQUERRA UNIDA, BLOC NACIONALISTA, PSPVPSOE D’ALZIRA, COMPROMtS PER L’ALCÜDIA, PALETA D’OCRES, AIGUACLARA, CASAL
JAUMEI DE CARCAIXENT, AMICS DE VILELLA, LA VALL DE LA CASELLA COOP. V., LA UNIÓ
DE LLAURADORS i RAMADERS, FITZCARRALDO, AMICS DE LA MUNTANYETA, COMISIONS
OBRERES, MAULETS DE LA RIBERA, ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS ECOLÓGICS
D’ALZIRA, EUPV DE LA VALLDIGNA, ECOLOGISTES DE LA VALLDIGNA (26 en total).
COORDINADORA PER UN TRANSPORT SOSTENIBLE»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet 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 4 vots a favor (2 Bloc, 1 EU-ACAIS i 1 ERPV) i 7 en contra (4
PP i 3 PSOE), no aprova la moció abans transcrita.
5.3. Moció relativa a la integració dels treballadors i treballadores agraris al règim general de la
seguretat social.
Vista la moció que presenta el Grup EU-ACAIS, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
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«MOCIÓ D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÁ-ARC IRIS SOBRE
LA
INTEGRACIÓ DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES AGRARIS AL RÉGIM GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL JUSTIFICACIÓ
El Govern central està incomplint el compromís adquirit al juny del 2006, amb els representants
socials i els treballadors del sector agrari, d’integrar en el Règim General de la Seguretat Social, a partir del
passat 1 de gener del 2009, tots els treballadors i treballadores inscrits en el sector agrari.
Aquesta situació suposa una discriminació injustificada respecte als treballadors i les treballadores
que cotitzen en el Règim General de la Seguretat Social.
El Govern central ha presentat una esmena en la Llei de Pressupostos de l’Estat, per mitjà de la qual
modifica la base 804 €, i la cotització, 4,7%, del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social (REASS) en
els períodes en què el treballador i la treballadora agrícola es troben en actiu, exigint-li 24 jornades reals per
a tindre coberta la cotització del mes complet.
Açò obliga el treballador i la treballadora a realitzar la seua jornada durant sis dies a la setmana,
festius inclosos, arribant a fer 48 hores setmanals, quan en l’Estatut del Treballador se’n regulen 40.
Tampoc se’ls reconeixen vacances ni les 14 festes establertes.
En els períodes d’inactivitat, ja siga per pluja, incapacitat laboral derivada de malaltia, es trobe parat
o de baixa per maternitat, la base de cotització es redueix a 728 €, augmenta l’índex de cotització a l’11,5 %.
Per a EUPV-ARC IRIS, aquesta situació pot considerar-se “un dels últims reductes del franquisme”
en matèria laboral i fa que aquests treballadors i treballadores es troben exposats a unes condicions
totalment obsoletes.
Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ - ARC IRIS
PROPOSA
1. Exigir al Govern central la integració total i absoluta dels treballadors i treballadores agraris en el Règim
General de la Seguretat Social per tal d’eliminar la discriminació existent que suporten des dels anys 70 del
segle XX, per tal que aquest col·lectiu, molt nombrós al nostre municipi i al País Valencià, tinga els mateixos
drets que els treballadors del Règim General, i així, puguen accedir a les pensions i prestacions de seguretat
social amb les mateixes condicions que la resta de treballadors i treballadores, finalitzant definitivament amb
una discriminació i una marginació històrica.
2. Exigir al govern de l’Estat espanyol la desaparició del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social
(REASS), un règim que no existeix en cap país de la Unió Europea, i que perjudica i discrimina de forma
insultant tots els treballadors i treballadores del camp.
3. Sol licitar al President de la Generalitat Valenciana i als grups polítics representats en les Corts
Valencianes, que es dirigisquen també al Govern per tal de fer la mateixa petició.
Remetre còpia d’aquesta moció al Defensor del Poble i al Síndic de Greuges de la Generalitat Valenciana.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet 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 11 membres assistents acorda aprovar la moció
abans transcrita.
6. Moció del PSOE, BLOC i ER contra la corrupció.
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Vista la moció que presenten els grups PSOE, Bloc i ERPV, contra la corrupció, la qual es transcriu
a la lletra tot seguit:
«Des de l’equip de govern d’aquest Ajuntament, el que tots ja sabem, el President de la Generalitat
ens ha mentit, reiteradament, i ha quedat clarament demostrada la connivència del PP amb la trama corrupta
«Gürtel».
Queda molt per saber, molt per jutjar als tribunals, però el que és una evidència és la mentida i els
processos judicials oberts a alguns càrrecs del Partit Popular, que ens desgovernen en les nostres
institucions, per presumpta corrupció, desviament de fons públics per finançament del seu partit polític,
prevaricació, falsedat documental, suborn, etc.
Considerem que un cessament d’un càrrec polític, és un reconeixement indirecte dels fets, però
sense més dimissions és un insult i una vergonya. Ens trobem indignats davant uns presumptes delictes i
assistim a actituds immorals i indecents per a qualsevol persona i, especialment greus, per a un càrrec públic
de les nostres institucions. CAMPS HA DE DIMITIR DEFINITIVAMENT.
Des de l’equip de govern d’aquest Ajuntament, considerem que allò realment important és l’estat de
la nostra terra, dels nostres serveis, de l’ensenyament, de la sanitat, de l’ús que fan dels nostres impostos, del
maltractament de la democràcia,... És una llàstima no poder presumir de viure en una terra on no existisca
l‘atur ni on el nivell d’èxit escolar siga el màxim, ni on les persones en situació de dependència estiguen
rebent les màximes ajudes, ni que siga la comunitat on no hi hagen barracons, en compte d’aules.
Des de l’equip de govern d’aquest Ajuntament, volem urgentment un canvi una renovació de la
democràcia, perquè pensem que no totes les persones són iguals, que no tots els polítics són iguals,
seguirem organitzant-nos per evidenciar aquesta política basada en l’aprofitament la mentida d’un govern
del que sentim vergonya. No anem a permetre que es continue jugant malintencionadament amb el nostre
futur, realitzant il·legalitats, maltractant als ciutadans, adequant les normes al seu gust i mentint, per tal de
sobreviure dins d’un món corrupte i immoral que intenten estendre’l. Nosaltres no som d’eixe món!
Per tot això, DEMANEM:
PRIMER. Donem suport i fent nostra l’exigència de responsabilitats polítiques i ètiques que demana
el Col·lectiu contra la Corrupció al President de la Generalitat i a tots els implicats i imputats. Per tant,
exigim la DIMISSIO IMMEDIATA DE FRANCISCO CAMPS i la de tots els implicats i imputats.
SEGON. Que es done trasllat al President del Govern de la nació, al president de la Generalitat i a
TOTS els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
TERCER. Felicitar al Col·lectiu Contra la Corrupció l’èxit de la manifestació convocada el passat
31 d’octubre a València, a la qual es van adherir els partits polítics amb representació en aquesta Corporació
Local.»
Obert el torn d’intervencions l’Alcalde Eladi Mainar, explica la moció.
El regidor Sebastián Mahiques va a votar en contra, ja que no volen la dimissió del President de la
Generalitat, encara que estan en contra de la corrupció, siga quin siga el seu partit polític.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació, per 7 vots a
favor (3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 4 vots en contra (PP) acorda aprovar la moció abans
transcrita.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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, 17 de novembre de 2009
La Secretària
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