PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió: 10/2008

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 28 de juliol de 2008
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
Regidors presents:
Grup PP
Monica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Insa

Grup PSPV
Estefanía Gregori Robledillo
David Mogort Alberola
Grup ERPV (Esquerra)

Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud
Grup EU – Arc Iris

Joan Serra Folguera (Portaveu)

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents: Eladi Mainar Cabanes
Belinda Navarro Climent
Secretari: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i trenta-cinc minuts del dia
vint-i-hui de juliol de dos mil vuit, 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 Aprovació de la modificació del regim d’indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats.
1.2 Aprovació regim dedicació recollit en l’article 75.2 de la Llei Reguladora de Bases de Regim
Local referits als membres de les Corporacions Locals.
1.3 Moció del grup municipal BLOC:
1.3.1Moció sobre col·locació de reixes a la fossa-sèquia del Pla de Corrals.
1.4 Moció del grup municipal Esquerra Unida:
1.4.1 Moció sobre la creació d’una oficina de drets civils.
2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3. TORN D’INTERVENCIONS

-------------------------------//--------------------------------------1

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 Aprovació de la modificació del règim d’indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats.

PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Atès que en sessió de 25 de juny de 2007, s’acorda la determinació de les percepcions econòmiques
de la Corporació,
De conformitat amb el que disposa l’article 75.3 de la LRBRL correspon al Ple l’aprovació i
modificació de l’import de les assistències que es corresponen als membres de les mateixa que no tinguen
dedicació parcial ni exclusiva, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que
formen part.
Esta Alcaldia proposa al plenari l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans col·legiats que han
de percebre els membres de la Corporació, excepte que tinga consignat càrrec amb dedicació exclusiva o
parcial, segon el següent detall
- Assistència sessió Ajuntament Ple: 83,00 €.
- Assistència sessió Comissió Informativa: 42 €.
- Assistència reunions: 24 €.
Segon. Estes quantitats s’actualitzaran anualment, en funció dels increments pressupostaris que
s’aproven per l’Estat per les retribucions dels empleats públics.
Tercer. Els imports rebuts en concepte d’assistències es procedirà a retenir, en concepte d’IRPF, els
imports que se’n deriven (actualment: 15%).
Quart. Els regidors seran indemnitzats per les despeses de representació, amb els imports que en cada
moment estableixin les normes aplicables, i en base als justificants aportats.
Quint. Els efectes pràctics del presents acords, tindran caràcter retroactiu, sent eficaços a partir de l’1 de
gener de 2008.
Sisè. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

El regidor Joan Serra acorda que la proposta es quede sobre la taula.
Vista la qual cosa i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per 5 vots a favor (2 PSOE,
2 BLOC I 1 ER) i 4 abstencions (3 PP i 1 EU-ACAIS) s’aprova deixar sobre la taula la proposta.
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1.2 Aprovació regim dedicació recollit en l’article 75.2 de la Llei Reguladora de Bases de
Regim Local referits als membres de les Corporacions Locals.
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, presenta al ple de l’ajuntament la següent

PROPOSTA:
Antecedents de fet:
1. Atès que l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local,
modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, estableix que els membres de les Corporacions Locals
que exerceixquen càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o
ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixen, percebran retribucions pels
temps de la dedicació efectiva a les mateixes, i en eixe cas seran donats d’alta al regim general de la
Seguretat Social per tal concepte, tot assumint les Corporacions Locals les quotes empresarials que
corresponguen (art.75.2).
2. Atès l’article 5 de la Llei 53/1984 en el seu aparat segon, que ha sigut modificat per la llei
14/2000, on es diu textualment:
« ... en els supòsits de membres de les Corporacions Locals en situació de dedicació parcial es
podran percebre retribucions per tal dedicació sempre que s’exerceixquen fora de la sua jornada de treball en
l’administració.»
3. Atès que l’article 13.4 del Reglament d’organització i funcionament de les Entitats locals, aprovat
pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, estableix que el ple de la corporació, a proposta del seu president,
determinarà, dins de la consignació global existents per tal fi als Pressupostos, la relació de càrrecs amb
dedicació exclusiva i, per tat amb dret a retribució, així com les quanties que corresponguen a cadascú d’ells
en atenció al seu grau de responsabilitat.
4.Una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions municipals celebrades amb
data 27 de maig de 2007 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de l’ajuntament, i designats els
regidors que han de participar més directament en la gestió municipal amb l’assumpció de la direcció
d’alguna/es de les àrees/serveis bàsics del funcionament d’esta entitat, i donada la major dedicació d’algunes
responsabilitats d’àrees es considera necessari determinar la dedicació parcial d’algú d’ells.
II. Fonaments de dret:
1. Resulten aplicables els articles 75 de la Llei 7/85, 13.4 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els regidors delegats.
Per tot açò es proposa
Primer. Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part de l’interessat,
per al regidor que es dirà i amb les característiques que es detallen.
Regidor
Dedicació mínima semanal
Rafael Cabanilles Insa
3,5 hores
Monica Sancirilo Camarena
3,5 hores
Belinda Navarro Climent
3,5 hores
David Mogort Alberola
3,5 hores
Juli Ibañez Montagud
3,5 hores

Assignació(€)/mes
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
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Esta assignació serà de dotze mesos a l’any.
Segon. Esta quantitat s’incrementarà anualment amb idèntic percentatge que les dels funcionaris
municipals.
Tercer. Els regidor amb dedicació parcial serà donat d’alta en el Regim General de la Seguretat
Social, tot assumint la Corporació Locals les quotes empresarials que corresponguen.
Quart. El regidors delegat amb dedicació parcial no percebrà assistències per a la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’ajuntament, ni les indemnitzacions per les delegacions
segons acord de 27 de juny de 2007.
Cinquè. Publicar integrament el present acord en el BOP de Valencia i al tauler d’edictes de la
Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL.
Sisè. La dedicació efectiva a les funcions o responsabilitats corresponents deurà acreditar-se
mensualment mitjançant informe de l’alcalde, en que s’asevere el ompliment de la jornada establerta.
Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial deurà acceptar expressament la
dedicació, i serà comunicada esta circumstancia al proper ple.
Huitè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà en càrrec a la partida pressupostaria que
s’habilitarà a l’efecte i per a la seua creació caldrà tramitar l’oportuna modificació de crèdits extraordinaris
del pressupost municipal.
Novè: Comunicar a l’interessat el present acord, amb l’expressa advertència de la necessitat de la
seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponen al càrrec que ocupa.
Per part de l’Alcaldia es proposa que la proposta es quede damunt la taula.
Vista la qual i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per 5 vots a favor (2 PSOE, 2
BLOC i 1 ER) I 4 abstencions (3 PP i 1 EU-ACAIS) s’aprova deixar sobre la taula la proposta.

1.3 Moció del grup municipal BLOC:
1.3.1 Moció sobre col·locació de reixes a la fossa-sèquia del Pla de Corrals.

Juli Ibáñez Montagud, Regidor del Bloc i Delegat d’aquest Ajuntament al Pla de Corrals, presenta
davant del Plenari la següent moció:
El tram de carretera gestionat per la Diputació de València, què transcorre des de l'ermita fins al
«Poblet» ve acompanyat d'una perillosa fossa-sèquia que no està coberta per cap reixeta. A més, la
profunditat d’esta fossa és considerable i ja ha causat diferents accidents com la caiguda de ciclistes,
motoristes i persones grans i menudes, no causant per sort cap dany important, però que en qualsevol
moment podria passar-hi.
És per això, què es presenta la següent proposta d’ACORD:
•

L’Ajuntament de Simat, sol·licita urgentment de la Diputació de València, la instal·lació imminent
de reixes a tota la fossa-sèquia, per tal de preservar la seguretat de tota persona que circule per esta
carretera.
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•

L´Ajuntament de Simat, des de l’aprovació d’aquest acord, instal·larà cartells d’avís de perill (no
existents) al tram afectat mentre s’arregla la situació i transmetrà la informació també als panells
informatius del Pla de Corrals.

Simat de la Valldigna, 16 de juliol de 2008.
JULI IBÁÑEZ MONTAGUD

El regidor Juli Ibañez Montagud explica la moció senyalant el perill que la sèquia comporta i
demana de la Diputació, de la qual depèn esta carretera, que ho arregle. Explica que si s’aprova la moció es
podrà fer més força per solucionar-ho i proposa de moment senyalitzar-ho per evitar possibles accidents que
segons pareix s’han produït.
Vista la qual , amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la proposta al Ple de
la Corporació per unanimitat dels 9 membres presents s’acorda aprovar la proposta abans transcrita.

1.4 Moció del grup municipal Esquerra Unida:
1.4.1 Moció sobre la creació d’una oficina de drets civils.
Moció que presenta el portaveu del Grup Municipal d’EUPV–Arc Iris, sobre la creació d’una Oficina
de Drets Civils.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de fa uns mesos, la jerarquia eclesiàstica i el seu entramat de grups ultraconservadors, estan
duent a terme una intensa campanya «a favor de la família cristiana». Des de l’absolut respecte a la llibertat
d’expressió i manifestació, pareix important reivindicar que, enfront de models de convivència que
s’autoeregeixen com els únics «correctes» i que s’inspiren en imposicions morals excloents, en la nostra
societat coexisteixen diversos tipus de família i d’opcions lliures de vida que mereixen un tracte igualitari en
respecte i en drets.
En els últims anys, eixa mateixa jerarquia catòlica ha exercit contínuament una oposició agressiva
contra determinades conquestes socials i drets civils, fins al punt de transcendir el que és l’exercici de la
llibertat d’expressió per a passar a qüestionar la legitimitat de les dites conquistes, emanades de la sobirania
popular.
Paral·lelament, continua estant vigent un Concordat pel qual es regeixen les relacions entre l’Estat i
l’església catòlica i que té un aspecte confús en la Constitució, que reconeix en l’article 16 l’aconfessionalitat
de l’Estat.
Les enceses crítiques de l’església oficial a les decisions democràtiques del Parlament ni tan sols han
emmudit amb una reforma del seu sistema de sustentació econòmica que res té a veure amb la busca de
l’autofinançament ple a què es refereix el mateix Concordat.
D’altra banda, és necessari replantejar-se els continguts de la Llei 7/1980 referida a la Llibertat
Religiosa, la qual respon a una realitat social ja superada i, en referir-se només a la Llibertat Religiosa,
exclou la llibertat ideològica, de pensament i de consciència en el sentit ampli, tal com esmenta l’article 16
de la Constitució.
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Desprès de 30 anys de vigència de la Constitució, ja és hora de començar la renegociació dels
Acords amb el Vaticà i la separació de fet entre l’Església i l’Estat , tal com desitja la ciutadania en recents
enquestes, en les que el 70 per cent es mostra catòlica però, també més del 70 per cent es mostra catòlica
però, també més del 70 per cent es manifesta a favor de la separació entre l’Església i l’Estat, i si això
significa separació entre l’Esglesia i l’Estat, en la direcció de l’Estat, en bodes, bateigs i actes funeraris,
també ha de significar separació entre l’Església i l’Estat en els ministeris, en el conjunt dels poders de
l’Estat i, en definitiva, en l’educació pública i en els mitjans de comunicació públics.
Moltes vegades, l’església catòlica justifica els seus privilegis arrogant-se una representativitat social
difícil de quantificar o mesurar, sobretot quan és la mateixa Església la que impedeix de fet l’exercici de
l’apostasia per als que lliurement i conscientment volen renunciar a la seua adscripció catòlica.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, l’adopció del següent
ACORD
•
•

Creació d’una Oficina Municipal de Defensa de Drets Civils, que oferisca assessorament, protecció i
orientació jurídica als veïns i veïnes sobre l’exercici dels drets de la ciutadania sovint dificultats per
inferències en la llibertat de consciència.
Emplaçar al govern central a iniciar com més aviat un diàleg entre les forces polítiques i socials que
assente les bases per a, en l’actual legislatura, les noves Corts Generals i el Govern aborden la
renegociació del Concordat amb l’Estat del Vaticà i l’elaboració d’una nova Llei de Llibertat de
Pensament, Consciència i Religió, tot això amb les premisses de la separació efectiva Església/Estat i
la igualtat de tracte en termes de laïcitat a totes les creences i opcions morals i de pensaments
personals, siguen aquestes religioses o no.
Simat de la Valldigna, 21 de juliol de 2008
Victor Mansanet Boïgues

S’obri el torn d’intervencions. El regidor Victor Mansanet explica que es tractaria de crear una
oficina que recullga totes les reclamacions de Drets Civils, sobre temes que afecten els drets bàsics de tots
els ciutadans, entre ells el dret a la apostasia. En segon lloc, el regidor Victor Mansanet, demana que
s’emplace al Govern per a que es revise el Concordat.
El regidor Joan Serra diu que seria interessant que es determine, exactament, la quantia a destinar a
esta oficina ja que es tractaria d’habilitar un despatx i posar una persona que es dedicara a este tasques.
El regidor Victor Mansanet contesta que siga el nou equip qui ho estudie i ho quantifique i si es
possible que es tire endavant.
La regidora Agustina Brines explica que, tal com ho havien parlat, fins que no estiguen els comptes
trets i la situació econòmica de l’Ajuntamente clara, ho deurien deixar damunt la taula per un posterior
estudi.
El regidor Victor Mansanet dona les gracies per la atenció que se li ha donat i assenyala que no
s’havia fixat cap data ni cap quantitat.
Vista la qual i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor (2
PSOE, 2 BLOC, 1 ER i 1 EU-ACAIS) i 3 abstencions (3 PP ) s’aprova deixar sobre la taula la proposta.
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2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
Moció del portaveu del Grup Municipal d’EU-ACAIS, Victor Mansanet i Boïgues, sobre el suport
al professor Batiste Malonda, del CEIP El Castell D’almoines.

Exposició de Motius
El passat 11 de juliol de 2008, David Barelles, Director General de Personal de la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana, va comunicar al professor Batiste Malonda, director del
Col·legi Públic El Castell d’Almoines, l’obertura d’un expedient disciplinari per no establir en la seva
totalitat els serveis mínims durant la vaga que es va celebrar el 29 de març de 2007.
Tot i haver transcorregut 15 mesos i estar aprovades les memòries escolars dels darrers dos cursos,
s’obri un expedient al professor Malonda com a part de la denigrant escalada reaccionària que la
Conselleria d’Educació porta contra el projecte del CEIP El Castell i la persona que el representa.
La comunitat educativa del CEIP El Castell d’Almoines ha rebut diversos premis i el reconeiximent
d’un projecte i un treball pedagògic, al capdavant del qual està el que fins fa poc n’era el seu director,
Batiste Malonda. Els professionals de l’ensenyament, junt amb els pares, mares i alumnes, ha reconegut i
defensat aquest projecte, considerat un del millors exemples de la Renovació Pedagògica i de la
construcció de l’Escola Pública Valenciana.
Cal recordar que l’esmenta’t col·legi d’Almoines va ser un del primers centres educatius a aplicar
l’ensenyament en valencià, i la seva trajectòria ha estat reconeguda, entre d’altres, per mitjà de premis
tan prestigiosos com el Baldiri Reixach, el Premi Melchor Botella a la Renovació Pedagògica, i la Creu
de Sant Jordi que concedeix la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, el grup municipal d’ESCQUERRA UNIDA-ARC IRIS formula al Ple de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna els següents:

Acords
1. Denunciem la persecució i l’assetjament que està sofrint Batiste Malonda per part de la Conselleria

2.
3.
4.

5.

6.

d’Educació, perquè renuncie a tota possibilitat de seguir al capdavant del projecte, tal com reclama la
comunitat educativa d’Almoines.
Exigim la retirada de l’expedient a Batiste Malonda, així com de l’informe negatiu que s’ha redactat
sobre la seva gestió.
Exigim la continuïtat de l’equip directiu del centre.
Exigim la derogació de la Resolució de 16 d’octubre del 2007 i la Instrucció de 17 d’octubre del 2007,
al mateix temps que proposem l’elaboració d’una nova normativa que permeta l’elecció de la direcció
dels centres escolars públics que desitge la comunitat educativa, a través d’eleccions democràtiques.
El cas d’Almoines és un exemple i un clar advertiment a aquells que confiaven en les possibilitats del
procediment actual.
Demanem a les organitzacions sindicals i ciutadanes que investiguen i denuncien els possibles delictes
d’assetjament, persecució i prevaricació que hagen pogut incórrer els diferents funcionaris,
funcionàries i càrrecs politics de la Conselleria d’Educació, i que se’n depuren les responsabilitats.
Sol·licitem que estos acords siguen remesos a l’Ajuntament d’Almoines, al conseller d’Educació de la
Generalitat Valenciana, al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i a la direcció del CEIP El
Castell, d’Almoines.
Simat de la Valldigna, 25 de juliol de 2008
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El regidor Victor Mansanet explica la moció assenyalant que es tracta d’un tema molt actual.
Explica que un professor del Col·legi Públic El Castell d’Almoines ha sigut expedientat i cessat com a
Director Consell Escolar per negar-se a donar les dades d’una vaga de l’any 2007. Creu que lesiona els
interessos d’un treballador de carrera modèlica, atemptant al mateix temps l’Estatut dels Treballadors. Es vol
denunciar la persecució per part de Conselleria i s’exigeix que es retire l’expedient sancionador i que es
reincorpore el equip directiu elegit democràticament.
El regidor Victor Mansanet proposa que s’elabore una nova normativa en la qual quan siga escollit el
equip directiu d’un centre desprès no intervenisca de forma autoritària el Director Territorial o l’inspecció
derogant l’elecció.
En primer lloc es vota la urgència de la moció pel Ple de l’Ajuntament que per 6 vots a favor (2
PSOE, 2 BLOC, 1 EU-ACAIS i 1 ER) i 3 abstencions ( PP) s’acorda aprovar la urgència de la moció.
A continuació es vota la moció pel Ple de l’Ajuntament que per 6 vots a favor (2 PSOE, 2 BLOC, 1
EU-ACAIS i 1 ER) i 3 en contra (PP) s’acorda aprovar la moció abans transcrita.
3. TORN D’INTERVENCIONS

No es produeixen intervencions.
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 19 hores i 45
minutsdel dia 8 de juliol de 2008, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de resolucions
administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats els quals posen fi
a la via administrativa, el següent extrem:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-administratiu,
davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament, recurs de
reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar
qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simat de la Valldigna, 28 de juliol de 2008.
La Secretària
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