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           PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 12/2009 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
Dia:  21 de desembre 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 
Antonio Magraner Camarena 

 
Grup BLOC  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 

 
Grup ERPV (Esquerra) 
Joan Serra i Folguerà 

  
Grup EU – Arc Iris   
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)   

Regidors absents:   Juli Ibáñez Montagud 

Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les divuit hores i trenta  minuts del 
dia vint-i-u de desembre 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. Aprovació Pla de prevenció d’Incendis Forestals. 
2. Rectificació d’error en relació acord plenari de data 2d’abril de 2007. 
3. Modificació de Crèdits num 11/09 per crèdit extraordinari i suplement de crèdits. 
4. Moció del PSOE, BLOC i ER en relació als ordinadors del Col·legi públic. 
5. Moció del PSOE, BLOC i ER en relació a la financiacio local. 

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

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

ORDRE DEL DIA : 
1. Aprovació Pla de prevenció d’Incendis Forestals. 

Vista la proposta presentada per la Regidoria d’Urbanisme, Agricultura, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA 

Ates que mitjançant acord Plenari de data 24 de novembre de 2008 s’acorda la aprovació del 
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 
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Ates que amb data 23 d’octubre de 2009 es realitza un requeriment de modificacions en 
relació al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals per part de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge. 

Ates que enviades les modificacions adients es rep informe de la Direcció Territorial de 
València on ens requereixen la aprovació pel Plenari de Pla de Prevenció d’Incendis Forestals amb 
les corresponent modificacions. 

Aquesta Regidoria proposa: 

Primer.-Aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Simat de la 
Valldigna amb les modificacions corresponents. 

Segon.- Donar trasllat a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge, 
Direcció General de Medi natural, als efectes oportuns.» 

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, acorda: 

Primer.  Aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Simat de la 
Valldigna amb les modificacions corresponents. 

Segon. Donar trasllat a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge, 
Direcció General de Medi natural, als efectes oportuns. 

2. Rectificació d’error en relació acord plenari de data 2d’abril de 2007. 

Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

PROPOSTA 

Vist l’escrit presentat per Enrique Santandreu Benavent i Teresa Folguerà Palomares 
mitjançant el qual sol·liciten que es procedisca a la rectificació de l’acord plenari de data 2 d’abril 
de 2007 on s’acorda la permuta de 650 m2 de la parcel·la 361 del polígon 16, donat que els metres 
reals son 680 m2, tal i com consta en l’expedient en el seu dia tramès al respecte i en el plànol de 
permuta elaborat per l’Enginyer Tècnic municipal 

Aquesta Alcaldia proposa: 

Primer. Aprovar la rectificació del punt primer de l’acord plenari de 2 d’abril de 2007, on 
s’acorda la permuta de 650 m2 de la parcel·la 361 del Polígon 16, sent el metros correctes 680 m2. 

Segon. Notificar el present acord als interessats.» 

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, acorda: 

Primer. Aprovar la rectificació del punt primer de l’acord plenari de 2 d’abril de 2007, on 
s’acorda la permuta de 650 m2 de la parcel·la 361 del Polígon 16, sent el metros correctes 680 m2. 

Segon. Notificar el present acord als interessats.» 

3. Modificació de Crèdits num 11/09 per crèdit extraordinari i suplement de crèdits. 
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Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits 
en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari, 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. 

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.  

4.623.01 Adquisició fotocopiadora Biblioteca...................................................1.044,00 € 

4.623.02 Adquisició màquina porta fèretres.................................................... 13.500,00 € 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS............................................................15.889,00 € 

b) Suplement crèdits en les partides que es detallen a continuació: 

PDA DENOMINACIÓ........................................................................SUPL CRÈDIT 

9.226.01 Cànon CHJ ......................................................................................... 3.499,24 

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS....................................................... 19.377,24 € 

Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 

a) Romanent de Tresoreria.....................................................................................19.377.24 €  

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS......................... 19.377,24 € 

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.» 
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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 10  membres, acorda: 

Primer.  

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

PDA DENOMINACIÓ....................................................................... CRÈD EXTRA.  

4.623.01 Adquisició fotocopiadora Biblioteca...................................................1.044,00 € 

4.623.02 Adquisició màquina porta fèretres.................................................... 13.500,00 € 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS............................................................15.889,00 € 

b) Suplement crèdits en les partides que es detallen a continuació: 

PDA DENOMINACIÓ........................................................................SUPL CRÈDIT 

9.226.01 Cànon CHJ ......................................................................................... 3.499,24 

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS....................................................... 19.377,24 € 

Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 

a) Romanent de Tresoreria.....................................................................................19.377.24 €  

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS......................... 19.377,24 € 

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. Moció del PSOE, Bloc, ERPV i EU-ACAIS en relació als ordinadors del Col·legi públic. 

Vista la moció del PSOE, Bloc, ERPV i EU-ACAIS que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS  PSOE, Bloc, ERPV i EU-ACAIS DE 
L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

El conseller d'Educació valencià, Alejandro Font de Mora, ha anunciat en roda de premsa 
que la Generalitat valenciana rebutja el programa Escola 2.0, en la seua actual versió, i es nega a 
cofinançar amb El Govern central l'adquisició dels prop de 50.000 portàtils que es requerixen per a 
informatitzar les aules de 5é curs de Primària. L'excusa és que l'ordinador de Zapatero pot provocar 
"la miopizatció de molts xiquets", ha dit el conseller. 

Font de Mora s'ha escudat en un informe d'una fundació d'oftalmologia que és de la pròpia 
Generalitat .  

La falta de liquiditat que travessa la Generalitat -el que ha provocat retalls del 25% en les 
ajudes directes a l'escolarització dels 25.000 xiquets de menors de tres anys o del 35% en les ajudes 
al transport dels 15 centres per a escolars amb alguna discapacitat i ha retardat la posada en marxa 
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del Pla Educa 3 per a construir guarderies públiques- és el que més ha pesat en esta decisió de 
l'Administració educativa valenciana.  

La negativa de Font de Mora de sumar-se al programa Escola 2.0 forma part del guió escrit 
pel PP, perquè, de fet, ni Madrid ni Múrcia s'han sumat al pla. 

Els milions d'euros que ha rebutjat la Conselleria valenciana aniran directament a altres 
autonomies que si han implantat l'ordinador a l'escola. 

Es tracta d'una nova idea d'un conseller que s'ha convertit en l'enemic públic número u del 
sistema educatiu valencià, expert a boicotejar qualsevol iniciativa de progrés i de modernització de 
l'educació en la nostra comunitat .  

PER LA QUAL COSA, 

DEMANEM AL PLENARI DE L'AJUNTAMENT 

1. Sol·licitar al Ministeri d'Educació mitjançant el Delegat del Govern que aquestos ordinadors 
siguen enviats als ajuntaments que ho sol·liciten per facilitar-los als alumnes corresponents, en 
el cas que la Conselleria d’Educació no s’adherisca a aquest projecte. 

2. L'enviament d'aquesta moció al propi conseller d'Educació, al President de la Generalitat 
Valenciana i al Ministre d’Educació.» 

3. 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, acorda aprovar la 
moció abans transcrita. 

5. Moció del PSOE, Bloc, ERPV i EU-ACAIS en relació al finançament local. 

Vista la moció que presenten PSOE, Bloc, ERPV i EU-ACAIS i que es transcriu a la lletra 
tot seguit: 

«MOCIÓ  

En l'actual situació de crisi econòmica, és imprescindible garantir i reforçar a través dels 
pressupostos de totes les Administracions Públiques les mesures destinades a la reactivació de 
l'ocupació i les polítiques socials. 

Per a aconseguir estos objectius, els ajuntaments valencians tenim acreditada la nostra actuació 
quotidiana amb el ferm compromís i responsabilitat donant respostes a la demanda creixent de la 
ciutadania que pateix en el nostre entorn els efectes de la inestabilitat econòmica mantenint i 
incrementant tot tipus de prestacions socials bàsiques. 

Desocupació, menys ingressos i majors demandes socials, junt amb un inadequat finançament local, 
estan situant a molts ajuntaments en una difícil situació financera per a afrontar el funcionament 
ordinari de la seua pròpia organització.  

La Generalitat Valenciana va firmar un acord unànime amb la FVMP al setembre de 1999 en el que 
es comprometia a desenrotllar tots els aspectes de la Segona Descentralització i, fonamentalment, 
l'aprovació d'una Llei de Règim Local Valenciana i un Fons Valencià de Cooperació Municipal de 
caràcter incondicionat i no finalista. L'acord ha sigut incomplit durant deu anys i serà incomplit en 
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el Pressupost Autonòmic de 2010 amb el consegüent greu perjuí per als ajuntaments valencians i el 
manteniment dels servicis que presten als ciutadans.  

MOCIÓ EXECUTIVA  

Per tot el que exposa i, d'assenyat amb els acords unànimes aconseguits per tots els grups polítics 
integrats en la FVMP de manera reiterada i que han sigut posats de manifest en seu parlamentària 
de Les Corts en cada exercici econòmic en els últims deu anys sense que s'haja produït la més 
mínima resposta de Govern del PP als representants del municipalisme valencià, per tant, proposem 
els següents  

ACORDS  

1. Sol·licitar que en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2010 es mantinguen 
totes les partides i conceptes pressupostaris, incloses les referides al Fons per a municipis de 
menys de 20.000 habitants i del Fons de Cooperació Local de les diputacions provincials.   

2. Fer els nostres els acords unànimes que la Comissió Executiva de la FEMP, va prendre en la 
seua reunió del 27 d'octubre en la ciutat d'Elx, arreplegant les propostes debatudes pel 
Consell Territorial, i que considera necessari recordar que transcorreguts 30 anys de 
democràcia local, pendent d'aprovació del nou model de finançament local, ha arribat el 
moment de complir a la voluntat del legislador constituent, plasmada en l'article 142 de la 
nostra Constitució: *"Les Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a 
l'exercici de les funcions que la llei atribuïx a les corporacions respectives i es nodriran 
fonamentalment de tributs propis i de participació en els de l'Estat i de les comunitats 
autònomes".*COMISSIÓ EXECUTIVA  

3. Respecte d'això, els ajuntaments valencians creiem que, en el cas de la Comunitat 
Valenciana, resulta inajornable l'assumpció de responsabilitats per part de les Generalitat per 
a complir íntegre al model descentralitzat previst en la nostra Carta Magna i en l'Estatut 
d'Autonomia.  

4. És d'estricta justícia que la Generalitat Valenciana assumisca les conseqüències de 
l'incompliment dels acords firmats a Castelló en 1999 en el si de l'Assemblea de la FVMP i 
procedisca a remetre als ajuntaments l'import del deute històric generada per la falta de 
creació i dotació del Fons Valencià de Cooperació Municipal i que suposa en estos moments 
la quantitat de 3.300 milions d'euros que llasten de manera dramàtica les arques municipals. 

5. La Generalitat Valenciana ha d'assumir sense cap excusa ni demora la posada en marxa del 
sistema de participació dels Governs locals en els Ingressos Tributaris de les comunitats 
autònomes (piques) en compliment dels acords aconseguits per unanimitat en el si de la 
FEMP.  

6. La Generalitat Valenciana ha de procedir, d'una vegada per sempre, a la creació, del Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, de caràcter incondicionat, que 
complemente el finançament de l'Estat, d'acord amb un repartiment amb criteri de població 
que es corresponga almenys als 70 euros per habitant, segons acord unànime de la FEMP.  

7. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la seua participació activa en l'impuls i la reactivació 
de l'ocupació i de l'activitat econòmica, amb l'aprovació i execució de Plans autonòmics 
d'Ocupació que tinguen un contingut econòmic real i en cooperació amb els Governs locals 
valencians  



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 

 

 
7 

8. Finalment manifestar que resulta de vital importància l'aprovació de la Llei d'Administració 
Local Valenciana, de la que només coneixem el nové esborrany després de deu anys del 
compromís de 1999. Només d'esta manera es podrà procedir a establir un catalogue de 
competències i a transferir als ajuntaments l'import dels servicis que presten que són 
competència i responsabilitat de la Generalitat i que representen el 30% de  gastos en els 
pressupostos municipals.  

9. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana i a la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i 
províncies.» 

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, 1 Bloc, 1 ERPV i 1 
EU-ACAIS) i 4 abstencions (PP), acorda aprovar la moció abans transcrita. 

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, 12 de gener de 2009 
La Secretària 


