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                               PLE  DE  L’AJUNTAMEN T Sessió:  15/2008 

SESSIÓ ORDINÀRIA 
Dia:  24 de novembre de 2008 

ASSISTENTS: 
Alcalde-President : Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE) 
Regidors presents: 

Grup PSPV  Grup PP  
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Mónica Sancirilo Camarena 
Rafael Cabanilles Inza 
Belinda Navarro Climent 
Sebastián Mahiques Morant 

 
Grup BLOC  

Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 

 
Grup ERPV (Esquerra)  

Joan Serra i Folguerà 
  

Grup EU – Arc Iris   
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)   

Regidors absents :  Juli Ibañez Montagud  
Secretària : Elisa Armengot Audivert 
A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i quaranta  minuts del dia 
vint-i-quatre de novembre 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. Examen i aprovació de les actes corresponent a les sessions celebrada els dies 29 de 

setembre de 2008 i 27 d’octubre de 2008. 
1.2. Modificació periodicitat sessions plenàries. 
1.3. Adjudicació definitiva PPOS 2008. 
1.4. Acord rectificació Inventari Municipal. 
1.5. Aprovació Model Conveni d’Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Excma. 

Diputació Provincial de València. Central de compres de la Diputació Provincial de València. 
1.6. Aprovació expedient Reconeixement extrajudicial de crèdits. 
1.7. Aprovació MC 7/08 per suplements de crèdits 
1.8. Adopció acord en relació a l’inici de l’expedient per l’adquisició dels terrenys «Sòl 

dotacional reserva escolar». 
1.9. Moció presentada per tots els grups politics de la Corporació (PSOE, PP, BLOC, 

ER,EU-Arc Iris): 
1.9.1. Moció sobre ampliació del Centre escola la Valldigna. 
1.10. Mocions de EU-Arc Iris: 
1.10.1. Moció sobre l’estacionament de vehicles pesants al cas urbà de Simat de la 

Valldigna. 
1.10.2. Moció perquè es complisquen els acords de la Corporació sobre retolació  de dos 

vies publiques i es comunique a la companyia de Correus i Telègrafs. 
1.10.3. Moció sobre il·legalització dels partits politics Acció Nacionalista Basca i partit 

Comunista de les Terres Basques. 
1.10.4. Moció sobre la redacció d’un Pla integral de Millora del casc antic de Simat de la 

Valldigna. 
1.10.5. Moció mitjançant la qual, denuncia el retard de la posada en marxa de la Llei de 

Renda Garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana. 
1.11. Moció de Esquerra Republicana: 
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1.11.1 Moció per sol·licitar l’adhesió al manifest de la Plataforma en defensa de  
l’ensenyament públic. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
2.1 Aprovació Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 
3. TORN D’INTERVENCIONS 

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

 
Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat 

que tot seguit s’arreplega. 
 

1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE: 
 

1.1. Examen i aprovació de les actes corresponent a  les sessions celebrada els dies 
29 de setembre de 2008 i 27 d’octubre de 2008. 

Actes de les sessions plenàries celebrades amb dates 29 de setembre i 27 d’octubre. 
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet diu que en la pàgina de l’acta de la 

sessió del mes d’octubre falta el cognom del regidor Rafael Cabanilles Inza, i afegeix que en la 
mateixa pàgina hi ha una incorrecció quan s’afirma literalment «Esquerra Republicana que estava 
representada en l’ajuntament treballant en nom d’Arc Iris», diu que el contingut és incorrecte. 

El regidor Joan Serra explica que el que es vota és l’acta i això es va dir per ell mateix, sent 
correcte que figure en l’acta, altre tema seria el contingut del que es diu que serviria per iniciar un 
debat no sent este el moment adequat per iniciar-lo. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 10 vots 
a favor (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 1 abstenció (EU-ACAIS), ACORDA:  

 
Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions plenàries celebrades amb dates 29 de 

setembre de 2008 i 27 d’octubre de 2008, l’alcalde-president ordena la seua transcripció al Llibre 
d’actes. 

El regidor Víctor Mansanet explica que el seu vot és d’abstenció perquè en l’acta figuren set 
o vuit mocions presentades per Esquerra Unida, que no van ser admeses considerant que alguna 
d’elles hauria d’haver estat admesa. 

 
1.2. Modificació periodicitat sessions plenàries. 

 Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu: 
 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 
 Eladi Mainar Cabanes, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, 
presenta al ple de l’ajuntament, a celebrar el dia 24 de novembre de 2008, la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
 Modificar l’acord de ple de 28 de desembre de 2007, tot aprovant els extrems següents  a 
partir de l’1 de desembre de 2008, pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de 
l’Ajuntament: 

• Periodicitat:  Cada dos mesos. (Mesos impars) 
• Dia: Darrer dilluns, no festiu de cada mes. Si és festiu el següent hàbil 
• Hora: A determinar per l’Alcaldia.» 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar explica la proposta. 
El regidor Víctor Mansanet considera que la mesura és legitima però afegeix que en este 

Consistori ha costat mol aconseguir que els Plens ordinaris es feren mensualment, creu que la 
participació és fonamental per als partits minoritaris, d’esquerres i afegeix que el dèficit limita la 
participació dels ciutadans i també impedeix el debat. Igualment considera que entrebanca l’acció 
de fiscalització de l’equip de govern, constreny el Reglament de Participació ciutadana, que 
s’aprovà per unanimitat dels membres de la Corporació i redueix el punt 5 de l’article 2, i l’article 8 i 
21 del Reglament. Manifesta que la participació és un valor essencial en el respecte als valors 
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democràtics. La filosòfica que entenen que ha de ser la participació en un Consistori no és 
capritxosa sinó que ve emmarcada en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i el Llibre 
Blanc de la Governança europea aprovada per la Comissió Europea en sessió de 25 de juliol de 
2001, i les recomanacions de la Comissió Europea en relació a una nova cultura de consulta i 
diàleg de 5 de juny i 11 de setembre de 2002. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta la disconformitat en el canvi en les periodicitats de 
les sessions del Ple, i demana que quede constància que hi  haurà comissions informatives tots els 
mesos. 

L’Alcalde també expressa que si fan falta més Comissions Informatives se celebrarien les que 
facen falta i el regidor Sebastian Mahiques afegeix que el Partit Popular està a la disposició de 
l’equip de govern i sempre que li notifiquen una reunió, comissió per tractar algun tema estaran 
presents. 

La regidora Agustina Brines contesta al regidor Víctor Mansanet que des de la regidoria de la 
qual ella és titular, s’estan posant en marxa mecanismes per aconseguir la participació ciutadana i 
la informació a la gent, igual o més.  

El regidor Joan Serra es dirigeix al regidor Sebastián Mahiques i li diu que l’equip de govern 
està totalment obert a tots els ciutadans i més encara als representants dels partits polítics. Es 
dirigeix també al Regidor Víctor Mansanet i li explica, en relació al Reglament de Participació 
Ciutadana es va aprovar en la legislatura anterior, però l’afluència del públic als plenaris va ser 
abans que s’aprovara el Reglament, a més diu que és importantíssim però també hi ha altres tipus 
de participació, com l’Agenda 21. Així quan es diuen les coses s’ha de parlar dels fets tal com són, 
afirma que el Reglament va permetre la participació de la gent al plenari però no és cert, perquè al 
2004, en octubre abans que estigués este Reglament, els Plenaris ja estaven plens de gom a gom. 

El regidor Víctor Mansanet diu que no és el mateix estar en primera línia que estar en altra 
línia i que no vol entrar en polèmiques estúpides, afegeix que si cita molt el Reglament és perquè 
ell el va elaborar amb Marc Cabanilles i ell, el regidor Joan Serra el va defensar molt ben defensat 
davant el Plenari. 

 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 en contra 
(4 PP i 1 EU-ACAIS), ACORDA:  
  
 Modificar l’acord de ple de 28 de desembre de 2007, tot aprovant els extrems següents  a 
partir de l’1 de desembre de 2008, pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de 
l’Ajuntament, tal i s’ha proposat. 
 

1.3. Adjudicació definitiva PPOS 2008. 
 Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu: 

 
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 

 Vista la  necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en «Millora Casa de la 
Musica 2008». Aprovat el Projecte d'Obres corresponent, efectuat el replantejament i existint la 
disponibilitat dels terrenys,  s'incorpora a este expedient de contractació. 
 Vist que donada la característica de l’obra, es considera que el procediment més adequat és 
el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa únic criteri d'adjudicació, al preu més 
baix. 
 Vist que amb data 4 de juliol de 2008, es va emetre un informe d'Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 Vist que amb data 4 de juliol de 2008, es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació 
aplicable i el procediment que s'ha de seguir i òrgan competent per a aprovar i adjudicar el 
contracte. 
 Vist que per Decret d’Alcaldia de data 7 de juliol de 2008, es va aprovar iniciar l'expedient per 
a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 
 Vist que amb data 7 de juliol de 2008, es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte. 
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 Vist que mitjançant Acord Plenari de data 8 de juliol de 2008, es va aprovar l'expedient i els 
Plecs de Clàusules Administratives per a l'adjudicació del contracte d'obres consistents en 
«Ampliacio Casa de la Musica 2008», per procediment obert aplicant l’únic criteri d'adjudicació al 
preu més baix, així mateix es va procedir a autoritzar el gasto que suposa l'adjudicació del mateix. 
 Vist que amb data  es va publicar anunci de licitació per un termini de tretze dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia núm. 168 (16/07/08) i en el Perfil de contractant de l'òrgan de 
contractació, a fi que els interessats presentaren les seues proposicions. 
 Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient. 
 Vist que amb data 29 de setembre de 2008, l'òrgan de contractació va adjudicar 
provisionalment a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES FRANCÉS, SA, el contracte d'obres per 
a «MILLORA CASA DE LA MÚSICA 2008» pel preu de 295.689,55 euros i 47.310,34  euros d'IVA. 
 Vist que l’adjudicació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
València núm. 251 de data 21/10/2008, i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació. 
 Vist que l'adjudicació provisional es va notificar a l'adjudicatari, tot requerint-li perquè 
presentara la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituïra la garantia definitiva. 
 Vist que amb data 17 d’octubre de 2008, l’adjudicatari va constituir garantia definitiva per un 
import de 14.787,48 euros i va presentar els documents justificatius exigits. 
 Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb el que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic, 

 
PROPOSE 

 
 PRIMER. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres de «MILLORA  
CASA DE LA MUSICA 2008» aprovada per acord plenari de 29 de setembre de 2008 i publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia núm. 251 de data 21/10/2008 i en el Perfil de 
Contractant. 
 SEGON. Disposar la despesa a càrrec de la partida 4-622.02 del pressupost vigent de 
despeses. 
 TERCER. Notificar l'adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat adjudicataris i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells prestada. 
 QUART. Notificar CONSTRUCCIONES FRANCES, SA, adjudicatari del contracte, el present 
acord i citar-li per a la firma del contracte que tindrà lloc en les oficines municipal el proper 26 de 
novembre a les 13:00 hores. 
 CINQUÈ. Publicar l'adjudicació definitiva del contracte d'obres de «MILLORA CASA DE LA 
MÚSICA 2008» en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
València en el termini de quaranta-huit dies comptadors des de la data del present acord. 
 SISÈ. Formalitzat el contracte, s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i 
Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut [o Estudi Bàsic de Seguretat] del Projecte per 
a la seua aprovació per l'Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut [o director 
Facultatiu de les Obres] i la seua posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat este tràmit es 
procedirà a l'acta de replantejament i inici de l'obra. 
 SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb el que disposa l'article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic.» 

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

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 
favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA:  

 
 Primer . Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres de «MILLORA  
CASA DE LA MUSICA 2008» aprovada per acord plenari de 29 de setembre de 2008 i publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia núm. 251 de data 21/10/2008 i en el Perfil de 
Contractant. 
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 Segon . Disposar el gasto a càrrec de la partida 4-622.02 del pressupost vigent de despeses. 
 Tercer . Notificar l'adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat adjudicataris i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells prestada. 
 QUART. Notificar CONSTRUCCIONES FRANCES, SA, adjudicatari del contracte, el present 
acord i citar-li per a la firma del contracte que tindrà lloc en  les oficines municipal el proper 26 de 
novembre a les 13:00 hores. 
 Cinquè . Publicar l'adjudicació definitiva del contracte d'obres de «MILLORA CASA DE LA 
MÚSICA 2008» en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
València en el termini de quaranta-huit dies comptadors des de la data del present acord. 
 Sisè. Formalitzat el contracte, s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut 
de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut [o Estudi Bàsic de Seguretat] del Projecte per a la 
seua aprovació per l'Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut [o director 
Facultatiu de les Obres] i la seua posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat este tràmit es 
procedirà a l'acta de replantejament i inici de l'obra. 
 Setè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb el que disposa l'article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 

1.4. Acord rectificació Inventari Municipal. 
 Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu: 

 
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 
 En compliment del que disposa l'article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 
vistos els acords que han implicat alteracions en el patrimoni municipal de l'Ajuntament de Simat de 
la Valldigna. 
 Realitzades les rectificacions oportunes en l'Inventari de béns i drets d'esta Entitat. 
 Emès l'Informe de Secretaria referent a la Legislació aplicable i procediment que s'ha de 
seguir, el Ple de l'Ajuntament 
 Esta Alcaldia proposa: 
 Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari municipal de béns i drets pertanyents a este 
Municipi, referits al període comprés entre 01/01/2008 i 31/10/2008 en els termes que es 
resumeixen a continuació. 
 
 RECTIFICACIÓ DE LA SUPERFÍCIE  
 Epígraf 1.b Finques rústiques Número d’Orde 51 
 Nom: Pol 8 Parcel·la 843 . 
 

Naturalesa Domini: Patrimonial. 
Naturalesa Immoble: Rústica. 
Situació: Mig l’Horta ( Els Clots) Pol 8 Parcel·la 843 
Data Adquisició: 15/09/2006 
Cost Adquisició: 0,00 €. 
Títol: Domini o Possessió. 
Registre: Tomo 2526, Llibre 115, Foli 171, Finca 7681. 
Llindes: Nord, P257 i altres, Sud, Límit terme municipal, Est P326 i límit terme municipal i 

Oest, P 334, 335 i altres. 
Superfície actual: 3.706 m² 
Valor estimat en venda actual: 11.118, 00 €. 
BAIXA  
Epígraf 1.b Finques Rústiques Número d’Orde 52 
Nom: Pol 8 Parcel·la 847 . 
Naturalesa Domini: Patrimonial. 
Naturalesa Immoble: Rústica. 
Situació: Mig l’Horta ( Els Clots) Pol 8 Parcel·la 847 
Data Adquisició: 15/09/2006 
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Cost Adquisició: 0,00 €. 
Títol: Domini o Possessió. 
Registre: Tomo 2526, Llibre 115, Foli 169, Finca 767+. 
Llindes: Nord, P848, Sud, P.827 i 842, Est, Camí i Oest,Camí. 
Superfície: 1.820,00 m2. 
Valor estimat en venda: 5.460,00 €. 
 

 Segon. Remetre una còpia íntegra a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.» 
 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA:  

 
 Primer . Aprovar la rectificació de l'Inventari municipal de béns i drets pertanyents a este 
Municipi, referits al període comprés entre 01/01/2008 i 31/10/2008 en els termes que abans s’han 
resumit. 
 Segon . Remetre una còpia íntegra del mateix a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat 
Autònoma. 
 

1.5. Aprovació Model Conveni d’Adhesió al sistema d ’adquisició centralitzada de la 
Excma Diputació Provincial de Valencia. Central de compres de la Diputació Provincial de 
Valencia. 
  
 Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 
 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 

Vist que l’Excma. Diputació Provincial de València ha aprovat la creació d’una Central de 
Compres provincial, configurant-la com un servei especialitzat de central de contractació, a fi de 
donar servei a les entitats locals de la província i, en el seu cas, als diferents departaments i 
serveis de la Diputació Provincial. 

Vist que amb la creació de la Central de Compres de la Diputació Provincial de Valencia es 
pretén aconseguir que les condiciones econòmiques més avantatjoses amb al conseqüent  
reducció del gasto públic dels ens adherits al sistema de contractació centralitzada i al temps 
simplificar la tramitació administrativa en l’adquisició de bens i serveis, potenciant la transparència i 
seguretat en la contractació. 

Atès el model normalitzat de Conveni d’Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de 
l’Excma. Diputació Provincial de València. Central de compres de la Diputació Provincial de 
Valencia (CENTRAL), remès per la Diputació per la seua aprovació per Plenari de la Corporació. 

Esta Alcaldia proposa: 
Primer. Aprovar el model normalitzat de Conveni d’Adhesió al sistema d’adquisició 

centralitzada de la Excma. Diputació Provincial de Valencia. Central de compres de la Diputació 
Provincial de Valencia (Central). (Annex I). 

Segon. Aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada materialitzada en al Central de 
compres de la Diputació Provincial de Valencia (CENTRAL). 

Tercer. Autoritzar l’Alcalde-President per la signatura de quants documents siguen necessaris 
per la formalització de l’adhesió al citat Conveni.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA:  
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Primer . Aprovar el model normalitzat de Conveni d’Adhesió al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Excma. Diputació Provincial de València. Central de compres de la Diputació 
Provincial de Valencia (Central). (Annex I). 

Segon . Aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada materialitzada en al Central de 
compres de la Diputació Provincial de Valencia (CENTRAL). 

Tercer . Autoritzar l’Alcalde-President per la signatura de quants documents siguen 
necessaris per la formalització de l’adhesió al citat Conveni. 

 
1.6. Aprovació expedient Reconeixement extrajudicia l de crèdits. 

 Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu: 
 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 

Vist l’expedient instruït per al reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici 2007, per un 
import  d’11.248,52 €. 

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció, de data 18 de novembre de 2008, en el qual es fa 
constar l’existència d’una factura corresponents a l’exercici 2007, que no van poder incloure’s en 
l’exercici 2007, per falta de consignació pressupostaria i que este reconeixement de crèdit haurà de 
consumir consignació pressupostària del pressupost per a l’exercici 2008. 

Vist el que especialment disposen els articles 26.2 i 60.2 del RD 500/90, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, els quals autoritzen a aplicar als crèdits del pressupost vigent en el moment del seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, previ reconeixement pel Plenari de 
la corporació. 

Es proposa  al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a l’exercici 2007 per un import de 

11.248,52 €, segons la relació presentada per Secretaria- Intervenció, que s’aplicarà al pressupost 
per a l’exercici 2008.» 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar explica la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 
favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA:  
 

- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a l’exercici 2007 per un import de 
11.248,52 €, segons la relació presentada per Secretaria- Intervenció, que s’aplicarà al pressupost 
per a l’exercici 2008. 
 

1.7. Aprovació MC 7/08 per suplements de crèdits 
 Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu: 

 
«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 especifiques i determinades que s’expressen a 
continuació, les quals no poden demorar-se a altres exercicis futurs. 
 Estes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el disponible i, en 
conseqüència, es proposa: 

 
 



 8 

Primer.  
a) Concedir suplements de credits a les partides que es detallen a continuacio: 
 

PDA DENOMINACIO SUPLEMT CREDIT 
1.22708 Servei de Recaptacio Municipal.............................................................. 10.000,00 € 
4.221.01 Submin, Mant, Consev, Aigua potable.................................................... 20.000,00 € 
5.210.01 Manteniment Xarxes pubs/infraest .......................................................... 30.000,00 € 
TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT ................................................................................... 60.000,00 € 
TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 60.000,00 € 
 
 Segon. Finançar estees modificacions amb els següents recursos financers: 

a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria ...................................................... 60.000,00 €  
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  60.000,00  € 
  
 Tercer 
 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 seua publicació. Durant este 
termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions 
davant del Plenari. 
  
 Quart 
 Considerar definitivament aprovada estea modificació si durant el període de quinze dies no es 
presenten reclamacions. 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar explica la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 10 vots 

a favor (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 1 abstenció (EU-ACAIS), ACORDA:  
 
Primer .  
Concedir suplements de crèdits a les partides abans detallades. 

  
 Segon .  
 Finançar estees modificacions amb els recursos financers abans detallats. 
  
 Tercer . 
 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 este. Durant este 
termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions 
davant del Plenari. 
 
 Quart 
 Considerar definitivament aprovada esta modificació si durant el període de quinze dies no es 
presenten reclamacions. 
 

1.8. Adopció acord en relació a l’inici de l’expedi ent per l’adquisició del terrenys 
«Sol dotacional reserva escolar». 
 
 Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu: 
 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 

Vist que les Normes Subsidiàries, aprovades amb data 26 d’abril de 1988, classifiquen les 
parcel·les, amb referència cadastral núm. 2554333YJ3225S0001LE  i núm. 
2554304YJ3225S0001ME com a «Sol Urbà, Equipament Escolar». 
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Vist que el PGOU, actualment en tramitació, aprovat provisionalment pel Ple de 
l’Ajuntament el 27 de juliol de 2007, classifica les parcel·les com a «Sòl Urbà, dotacional 
equipament públic, Reserva Escolar». 

Atesa la intenció d’esta Corporació de ampliar les instal·lacions escolars, i sent necessari 
l’adquisició de dits terrenys per part de l’Ajuntament, com pas previ per a realitzar la cessió dels 
terrenys a la Conselleria d’Educació. 

Esta Alcaldia proposa: 
 
Primer. Iniciar l’expedient per l’adquisició de les parcel·les dalt referenciades, amb la finalitat 

de destinar-les a l’ampliació i millora de les instal·lacions escolars.» 
 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar explica la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA: 

  
Primer . Iniciar l’expedient per l’adquisició de les parcel·les dalt referenciades, amb la 

finalitat de destinar-les a l’ampliació i millora de les instal·lacions escolars. 
 
1.9. Moció presentada per tots els grups politics d e la Corporacio (PSOE, PP, BLOC, 

ER,EU-Arc Iris): 
 

1.9.1. Moció sobre ampliació del Centre escolar la Valldigna. 
  Es dóna compte de la següent moció que presenten: 

Els grups sotasignats PSOE, PP, BLOC, ER, EU- Arc Iris .atès el dèficit escolar que sofreix 
el poble de Simat, malgrat la construcció l'any 1996 d'un centre nou, 

EXPOSEN, 
Des de finals de la dècada dels anys 20 del segle passat a Simat es va construir un centre 

escolar que al llarg dels anys ha donat servei a tots els xiquets i xiquetes del poble. 
Que este centre escolar anomenat GRUPO, a finals dels anys 70 va ser remodelat i 

adequat a les necessitats d'aquella època. 
Que anys després es va construir un nou centre, concretament l'any 1996, però amb unes 

mesures insuficients per albergar a tots els alumnes del nosre poble. Amb la qual cosa, alguns 
alumnes del CP Valldigna rebien les classes al vell centre, cosa que condicionava l'ensenyament i 
a més, dividia en dos sectors els alumnes d'un mateix centre. 

Que a més a més, no existeix local per a menjador escolar, acondicionant l'ajuntament un 
espai provisional perquè els alumnes puguen acudir al menjador. 

Que també, algunes de les aules del nou centre ja han estat reacondicionades per tal que 
es puga desenvolupar l'activitat educativa, per exemple dividint l'aula d'usos múltiples, etc. 

Que també al centre vell, en algunes aules hi ha goteres quan plou, i per tant l'activitat 
escolar no es pot desenvolupar amb eixes condicions. 

 
PER TANT, 
Els grups sotasignants, demanen de la Generalitat Valenciana, i concretament de la 

Conselleria d'Educació que pressuposte de manera immediata l'ampliació del centre escolar 
Valldigna, en els terrenys que l'ajuntament ha reservat per esta finalitat. 

 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar llig i explica la moció. 
El regidor Víctor Mansanet demana que s’apliquen els acords d’eliminació de barreres 

arquitectòniques. 
El regidor Sebastián Mahiques diu que s’ha de tindre en compte que el més aviat possible 

s’han d’obtindre els terrenys de reserva dotacional. 
L’alcalde diu que tots tenen la voluntat política de que els terrenys passen a mans 

municipals per cedir-los a la Conselleria 
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Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 
favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA aprovar la mocio abans transcrita. 
 

Mocions d’EU- Arc Iris: 
 
1.9.2. Moció sobre l’estacionament de vehicles pesa nts al cas urbà de Simat de la 

Valldigna. 
 Es dóna compte de la següent: 
 

«MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL D’ ESQUERRA UNIDA-
ARC IRIS SOBRE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES PESANTS AL CASC URBÀ DE SIMAT 
DE LA VALLDIGNA 

 
Exposició de motius 
Una mitjana de trenta camions aparquen a diari a l'avinguda de la Valldigna. Els seus 

propietaris es troben encara sense alternativa a l'hora d'estacionar-ne els vehicles, i es veuen 
obligats a fer-ho allà on poden, és a dir, en l'Avinguda de la Valldigna o al voltant del riu Vaca (en el 
marge dret, a l’altura del Passeig 9 d’Octubre). 

La manca d'alternativa a l'estacionament de vehicles pesants genera problemes als seus 
propietaris, sobretot conflictes amb els veïns i veïnes de les zones d'estacionament, uns altres dels 
perjudicats per la inexistència d'un espai específic per a l'estacionament de camions i altres 
vehicles de gran tonatge. A més a més, l’estacionament actual en vies públiques no adequades 
representa una agressió al paisatge urbà, augmenta el nivell de contaminació d’estes zones i 
suposa un perill per als vianants. 

El polígon industrial haguera estat una bona solució per a l'estacionament dels camions, 
però el retard en la seua tramitació fa perdre les esperances a veïns i propietaris de vehicles, amb 
la gravetat que si un empresari del transport desitja disposar de sòl per a estacionar els seus 
vehicles, no ho pot fer perquè no hi ha sòl catalogat per a eixa activitat. La manca de sòl terciari 
obliga els empresaris del transport a cometre il·legalitats per a guardar els seus camions, com ara 
l'habilitació provisional de garatges, sense els accessos necessaris a les vies principals on s'hi 
ubiquen. 

Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS proposa a la Corporació els 
següents ACORDS 

 
1. Donar una solució immediata als empresaris del transport i camioners autònoms i per 

compte aliè, la qual pot ser d’habilitar els terrenys llogats per l'Ajuntament al carrer dels Brolls per a 
l'estacionament de camions com a mesura provisional, mentre s'executa el polígon industrial. 

2. Netejar i habilitar els solars que hi ha al costat del llavador de la Font Menor perquè 
puguen aparcar-hi també els camions i altres vehicles pesants. 

3. Procedir a la vigilància nocturna d’estes dues zones al·ludides per evitar possibles 
robatoris de carburant o mercaderia. 

4. Dotar estes estacionaments de servei per a neteja de vehicles i il·luminació pública 
nocturna. 

Estudiar la possibilitat d’aplicar-hi una quota de lloguer per l’estacionament nocturn (entre 
les 20 h. i les 7 hores del dia següent), amb quantitats marcades per hores o fraccions, excepte en 
caps de setmana i dies festius (de les 14 hores del dissabte fins a les 7 hores del dilluns, en cap de 
setmana; i de les 20 h. del dia anterior al festiu a les 7 h. del dia posterior al festiu).» 

 
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica la moció. 
L’alcalde Eladi Mainar diu que l’equip de govern està actuant en esta qüestió.  
El regidor Joan Serra li contesta que no arriba a temps, que ells tenen un pressupost 

d’octubre de la neteja de la Font Menor i remarca que els altres partits també s’estan movent. 
El regidor Víctor Mansanet diu que no li importa qui és marca el punt, sinó que  li interessa 

que això es faça. La moció es presenta però la feina està d’abans així, en la pàgina web ja ho diu. 
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El regidor Sebastián Mahiques diu que tot el que es fa al poble li interessa i estan disposat a 
ajudar-los i per intentar ajudar. Respecte del projecte de la Font Menor, l’equip de govern anterior 
sí que ho va començar però és el  tècnic que redacta el projecte el que l’ha de  presentar. 

El regidor Joan Serra manifesta que s’alegra molt d’eixa postura i si la dinàmica canvia es el 
millor, perquè creu que en el diàleg és on es porten les coses endavant però quan entraren el caixò 
dels assumptes pendents estava buit i si això ho hagueren sabut evidentment li hagueren demanat 
responsabilitat al tècnic redactor. 

El regidor Sebastian Mahiques diu que està molt bé el diàleg però que en les reunions que 
varen mantindre quan ell estava en el govern de tots estos temes s’havien parlat i ara pareix que 
s’ha oblidat, però li agradaria que en les reunions a les que se li convoca foren per escrit i a més si 
pot ser, hi haguera un acta. 

L’alcalde Eladi Mainar diu que igual que com ells els reunien a tots, ells entraven al despatx 
i feien quantitat de reunions, ell tira en falta eixa reciprocitat. Ells també el conviden a que entre al 
despatx i li pregunte el que vullga. 

 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per 5 vots a favor (4 PP i 1 EU-ACAIS) i 6 en contra (3 
PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV), ACORDA no aprovar estea moció. 

 
1.9.3. Moció perquè es complisquen els acords de la  Corporació sobre retolació  de 

dos vies publiques i se’n comunique a la companyia de Correus i Telegrafs. 
Es dóna compte de la següent: 
 
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNI DA-ARC IRIS 

PERQUÈ ES COMPLISQUEN ELS ACORDS DE LA CORPORACIÓ L OCAL SOBRE 
RETOLACIÓ DE DOS VIES PÚBLIQUES I SE’N COMUNIQUE A LA COMPANYIA CORREOS Y 
TELÉGRAFOS 

 
Exposició de motius 
El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en sessió celebrada l’1 

d’abril de 2008, va aprovar per majoria la moció presentada pel grup municipal d’ESQUERRA 
UNIDA-ARC IRIS amb motiu de la celebració del 25 d’abril, Dia de les Llibertats Valencianes 
(pàgina 13 de l’acta de la cessió). Entre els acords adoptats en eixa moció, hi havia la retolació del 
nom d’un carrer, una plaça o una avinguda al grup musical Al Tall «per la seua aportació, 
recuperació i dignificació de la música popular i tradicional del País Valencià».  

Després de diverses comunicacions verbals per part del portaveu del grup municipal d’EU-
ARC IRIS a l’equip de govern municipal, al mes de juliol de 2008, es va procedir a la col·locació de 
la placa amb el nom d’Al Tall en la via pública que porta el nom de «Carretera de Xàtiva», ja que a 
Simat existeix un Carrer de Xàtiva ben prop de l’esmentada via pública, com va observar el regidor 
que proposà la dita moció, i a més, un altre carrer perpendicular a este porta el nom del cantant i 
actor Ovidi Montllor, amb la qual cosa s’unificava en un mateix espai el nom de dos de les veus 
més representatives de la cultura valenciana. 

Sorprenentment, tan sols uns dies després de la col·locació de la placa amb el nom d’Al 
Tall, operaris de l’Ajuntament van procedir-ne a la seua retirada, sense que ninguna autoritat local 
donara compte d’esta circumstància al Ple, que va aprovar esta iniciativa d’EU-ARC IRIS. 

En la sessió plenària de l’1 d’abril, es va aprovar també procedir a l’obertura d’una via 
pública amb el nom dels Maulets, «grup partisà que va donar suport a l’Arxiduc Carles d’Àustria en 
la Guerra de Sucessió» i es van declarar «enemics dels partidaris de Felip Vé de Borbó», amb el 
qual s’iniciava esta dinastia francesa a l’Estat espanyol. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal d’EU-ARC IRIS, proposa els 
següents: 

ACORDS 
1. Que es procedisca com més aviat a la reposició de la placa indicativa del Carrer Al Tall 

en el mateix emplaçament que va ser col·locada. 
2. Que es comunique este acord a la companyia de Correos y Telégrafos SA, amb la 

finalitat que adapte, d’acord amb la normativa en vigor, la nova adreça postal. 
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3. Que es programe un acte senzill perquè s’inaugure esta nova via pública, tot cursant la 
corresponent invitació al grup Al Tall, ja que és el primer municipi del País Valencià que adopta 
este nom. 

4. Que s’òbriga una altra via pública amb el nom dels Maulets, tal com va aprovar-se en 
l’esmentat plenari de l’1 d’abril de 2008, i que es comunique a la companyia Correos y Telégrafos, 
SA. 

5. Que totes dues vies públiques formen part del nomenclàtor de carrers de Simat abans 
del 25 d’abril de 2009, per a la qual cosa s’han d’incloure en els plànols i mapes urbans que 
s’elaboren a partir del dia de l’aprovació d’esta moció.» 
 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica la moció. 
L’alcalde Eladi Mainar li contesta que es posarà per unanimitat, es dirà quin carrer però per 

unanimitat.  
El regidor Sebastián Mahiques demana que li expliquen a què es refereix. 
El regidor Juli Ibáñez li explica que s’ha de decidir en concret quin carrer serà. 
 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per 5 vots a favor (4 PP i 1 EU-ACAIS) i 6 en contra (3 
PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV), ACORDA no aprovar esta moció. 

 
1.9.4. Moció sobre il·legalització dels partits pol itics Acció Nacionalista Basca i partit 

Comunista de les Terres Basques. 
Es dóna compte de la següent: 

 
«MOCIÓ FORMULADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D' ESQUERRA UNIDA-

ARC IRIS, VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, SOBRE LA IL·LE GALITZACIÓ DELS PARTITS 
POLÍTICS ACCIÓ NACIONALISTA BASCA i PARTIT COMUNIST A DE LES TERRES BASQUES 
 

EXPOSICIÓ 
El Tribunal Suprem de l’Estat Espanyol va acordar els dies 16 i 18 de setembre de 2008, la 

il·legalització de les organitzacions polítiques ACCIÓ NACIONALISTA BASCA (ANB) i el PARTIT 
COMUNISTA DE LES TERRES BASQUES (EHAK), en considerar les demandes interposades pel 
govern la Fiscalia de l’Estat, els quals han argumentat que les esmentades formacions «són 
successores d’Herri Batasuna», i que estan «instrumentalitzades per ETA», la qual cosa 
«s’acredita per la presentació de candidatures a les eleccions municipals i per no condemnar les 
accions de la banda». 

Per eixa mateixa raó, el govern espanyol hauria de plantejar-se seriosament la il·legalització 
de la Conferència Episcopal, un organisme que participa de la vida política de l’Estat per a afavorir 
determinats privilegis i interessos de tipus ideològic, econòmic i social, no es regeix per la 
democràcia en el seu funcionament, i a més no reconeix la col·laboració de l’Església catòlica amb 
la dictadura del general Franco i de la brutal repressió que va portar a terme aquell règim, acusat 
de cometre crims de lesa humanitat que la jerarquia de l’església catòlica no ha condemnat encara, 
ni tan sols ha demanat perdó per eixa col·laboració. 

El grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS considera que la il·legalització de partits 
abertzales suposa un dèficit democràtic que impedeix que la denominada «transició política» de la 
dictadura franquista a la democràcia no haja, ni de bon tros, finalitzat. A més a més, pensem que 
amb eixa ofensiva judicial llançada per l’Estat i el govern central contra l’esquerra abertzale no se 
soluciona el problema de la violència a Euskadi, sinó tot el contrari, s’agreuja encara més. 

Considerem que no hi haurà pau al País Basc sense diàleg ni negociació, ni sense 
reconeixement de la iniciativa d’una bona part d’Euskal Herria que vol capgirar l’actual situació per 
assolir el just dret a decidir lliurement i democràticament el futur del seu poble. 

En altres mocions, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ARC IRIS 
ha proclamat la seua posició a favor del dret d’autodeterminació dels pobles i les nacionalitats de 
l’Estat espanyol, així com dels països que han estat en el passat o fins i tot avui colonitzats. 
Nosaltres seguim la tesi per la qual este dret d’autodeterminació crea les condicions de la unitat 
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internacionalista dels obrers, tot superant la contradicció entre els interessos de les classes 
treballadores i els drets democràtics de les nacions.  

Som conscients i comprenem la relació dialèctica entre l’internacionalisme i el dret 
d’autodeterminació, un dret que per a nosaltres suposa una condició indispensable per a la pau 
dels pobles, i que esdevé una via democràtica per a la reconstrucció d’Europa. Així, doncs, la 
negació del dret a constituir un Estat nacional independent és precisament una de les principals 
formes de l’opressió nacional. 

D’altra banda, lamentem que el Tribunal Constitucional, a instància del govern espanyol, 
haja suspés la celebració d’una consulta popular formulada pel govern d’Euskadi, i denegue alhora 
la defensa judicial dels partits polítics Euzko Alderdi Jeltzalea-Partit Nacionalista Basc, Eusko 
Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak i Aralar, i que, a més a més, haja dictat sentència declarant 
inconstitucional una llei del Parlament Basc en defensa d’una consulta sobre la pau i la 
normalització política. 

Els instruments que el govern central fa servir per aplicar esta opressió sobre Euskal Herria 
no han aportat res, o ben poc, per a la pacificació d’Euskadi. L’aparell de l’Estat no ha tingut 
miraments a l’hora d’il·legalitzar les gestores proamnistia i un partit polític històric, com ANB, el qual 
va demostrar el seu coratge i dignitat en sumar-se al Bloc Antimonàrquic durant els anys vint del 
segle passat, i apostà decididament per una República democràtica abans, durant i després de la 
guerra civil espanyola. 

Per tot això, presentem al Ple de la Corporació local les següents 
 
PROPOSTES 
1. Expressar el nostre desacord i preocupació per la il·legalització de les organitzacions 

polítiques Acció Nacionalista Basca (ANB) i Partit Comunista de les Terres Basques, així com el 
moviment proamnistia d’Euskadi, la qual cosa considerem un error històric i un endarreriment en 
l’avanç per la resolució del problema basc. 

2. Sol·licitar-ne la revocació d’eixa il·legalització, ja que considerem que tant un partit com 
l’altre, així com les gestores proamnistia, són representants legítims i democràtics d’una part del 
poble basc. 

3. Instar les parts a l’obertura d’un procés de pau dialogat entre el govern de l’Estat 
espanyol i els representants legals i democràtics d’Euskal Herria (agents socials, polítics i sindicals) 
per a construir un nou marc democràtic que respecte la voluntat del mateix poble basc de decidir 
sobre el seu futur.  

4. Condemnar la criminalització de l’esquerra abertzale i reclamar la seua participació en 
l’esmentat procés i en la vida pública d’Euskadi. 

5. Sol·licitar del govern espanyol i del Congrés del Diputats la reforma de la Constitució 
espanyola, i de manera especial els articles 1, 2, 3 i 4 (eliminació, entre d’altres coses, de l’al·lusió 
a la «indisoluble unitat de la nació espanyola») i el Títol VIII, sobre l’organització territorial de 
l’Estat.  

6. Instar al Tribunal Europeu de Drets Humans que estudie i considere les reclamacions 
fetes pels representants legals de l’esquerra abertzale a fi de poder fer-hi justícia. 

7. Remetre estes propostes al president del govern espanyol, al president del Congrés 
dels Diputats, al lehendakari basc, al president del Parlament d’Euskadi, al Defensor del Poble, al 
president del Tribunal Europeu de Drets Humans i al president del Consell d’Europa» 

 
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica la moció. 
 
El regidor Joan Serra li diu que ERPV votarà a favor, però li agradaria que es fera política 

on s’ha de fer, que és al Parlament. 
L’alcalde li diu que en este plenari no és on s’han de tractar estes mocions. 
 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per 7 vots en contra (4 PP i 3 PSOE),  3 vots a favor (1 EU-
ACAIS, 1 BLOC i 1 ERPV) i 1 abstenció (BLOC), ACORDA no aprovar esta moció. 
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1.9.5. Moció sobre la redacció d’un Pla integral de  Millora del casc antic de Simat de 
la Valldigna. 

Es dóna compte de la següent: 
 
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP ESQUERRA UN IDA-ARC IRIS 

SOBRE LA REDACCIÓ D’UN PLA INTEGRAL DE MILLORA DEL CASC ANTIC DE SIMAT DE 
LA VALLDIGNA 

 
Exposició de motius 
El casc urbà de Simat de la Valldigna pateix de nombroses mancances quan a elements de 

mobiliari públic i jardineria, nombroses barreres arquitectòniques que impedeixen el lliure trànsit 
dels vianants per les voreres i vials en mal estat. El nucli antic és el que més necessita d’una 
intervenció urgent amb la finalitat no només d’esmenar les deficiències urbanístiques, sinó també 
per incloure’l en un paisatge urbà accessible i atractiu per als mateixos simaters i simateres, i 
també per a la gent que ens visita. 

Algunes de les zones que necessiten una intervenció immediata són l’entrada a Simat pel 
carrer de la Font Meno (absència de voreres, clots en la calçada i tolls d’aigua causats per les 
pluges, a més d’estacionament de camions, amb el corresponent perill d’accident); el carrer del 
Pou, que llueix un dels elements de decoració urbana més singulars del nostre paisatge urbà: l’únic 
pou públic que queda dins del casc urbà (este pou servei ara per recolzar un contenidor de fem, i 
amb tan mal gust, que fins i tot està senyalitzat amb pintura el lloc on està col·locat el contenidor. 
També al final d’este carrer, en l’extrem superior, hi havia uns escalons que garantien la condició 
de via per a vianants).  

La Plaça de l’Església, potser una de les més antigues, la qual està sotmesa a una 
degradació urbanística sagnant que ha fet que només transiten vehicles i els veïns i les veïnes que 
hi resideixen; el tram final del carrer de Sant Antoni, totalment abandonat per l’Ajuntament, a pesar 
de les peticions fetes pel grup d’EU-ARC IRIS en dues ocasions (en una comissió informativa i en 
una sessió plenària). Els propietaris de l’única galta de cases d’eixe tram del carrer de Sant Antoni 
porten des del 1982 tractant que l’Ajuntament urbanitze la zona, atés que no està il·luminada ni 
asfaltada, la qual cosa provoca acumulació de pedres i fang en les cases en èpoques de pluges, i 
està farcida d’excrements de gossos i de “mundícia”, i hi ha fins i tot un abocador de deixalles. 
Precisament en eixa zona hi ha planificat, d’ençà que es van aprovar les normes subsidiàries 
d’urbanisme en 1982, una rotonda, un parc infantil i l’obertura d’un carrer nou, que segons les dites 
normes subsidiàries s’anomena “Carrer Ronda”, que va per dalt del Calvari, el carrer de l’Om i el 
carrer de Sant Antoni, i finalitza en una nova rotonda en la part superior del carrer del Cine. Els 
veïns i veïnes del tram de dalt del carrer de Sant Antoni al qual fem referència paguen els seus 
impostos (aigua, fem, IBI, etc.), igual que els veïns i veïnes d’altres carrers i places, però no 
disposen dels mateixos serveis públics, amb la qual cosa es produeix un greuge comparatiu i una 
injustícia que cal corregir com més aviat. 

En la Travessa del Carrer de l’Om al Carrer de l’Església hi ha una placeta sense nom, 
malbaratada, abandonada i desatesa, els números de portal de la qual segueixen la seqüència de 
la Travessia de l’Església, i que es troba al llindar de la denominada Casa Abadia, on s’estén un 
jardí que podria ser aprofitat per a ús públic. Més al nord-oest, les cases de la Muntanyeta de la 
Font Menor formen un conjunt habitat que, ara per ara, no ha despertat cap interès urbanístic per 
part de l’Ajuntament. 

El Ravalet sofreix el mateix mal que la resta del casc antic, com ho demostra la confluència 
entre el carrer dels Brolls i el camí del mateix nom, on hi ha voreres intransitables i solars sense 
tancar, contravenint la normativa en vigor. El mateix passa en l’Avinguda de la Valldigna, una via 
transitada per la població escolar degut a la seua proximitat amb el CP Valldigna i l’Escoleta 
Municipal. 

La Plaça Ramiro Calatayud no té cap element de mobiliari urbà ni de jardineria. Este espai 
urbà és una extensa capa de quitrà sense cap utilitat que l’estacionament de vehicles, i això que en 
eixe mateix lloc està la Casa de la Cultura, la Farmàcia i un solar que l’Ajuntament no sap ben bé 
què fer-ne. 
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Finalment, cal dir que des de fa aproximadament mig segle, el casc antic no rep 
absolutament cap inversió important i les millores han estat mínimes, tot i que esta zona acull la 
meitat dels habitats de Simat. 

Per totes estes deficiències denunciades, el grup municipal d’EU-ARC IRIS formula les 
següents  

 
PROPOSTES 
• Que es pose fre a la degradació urbanística detectada en les zones més amunt 

indicades per mitjà d’una intervenció urgent, i que esta intervenció estiga dotada d’una partida 
recollida en els pressuposts municipals del 2009 (almenys el 50% de les inversions reals d’estes 
pressupostos). 

• Que es redacte una planificació de cara als deu pròxims anys, dins del marc de 
l’ordenament urbanístic local (PGOU). 

• Que es redacte un pla intengral de millora del casc antic de Simat i es comence a 
planificar la intervenció per part dels tècnics municipals. 

• Que no s’executen noves zones urbanes mentre les actuals zones per consolidar 
estiguen en condicions, o almenys que s’hi actue en paral·lel. 

• Que se sol·liciten les ajudes pertinents a les institucions supramunicipals 
(Mancomunitats, Diputació i Generalitat) programades per a la rehabilitació de cascos antics, en 
atenció a l’evident interès turístic del nostre municipi.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica la moció. 
 
L’alcalde Eladi Mainar diu  que l’equip de govern està treballant en la millora del casc antic. 
El regidor Joan Serra li diu que la moció està molt bé, però tot el que planteja no es pot tirar 

endavant tot a l’una. Els tècnics municipals estan treballant molt per portar endavant totes les 
actuacions, i li haguera agradat que s’enumeraren unes actuacions prioritàries a executar. 

La regidora Agustina Brines considera que hi ha molts punts que s’han de tocar en la 
moció,hi ha 3 ó 4 mocions en una i s’hauria de prioritzar. 

El regidor Víctor Mansanet li respon que a la moció diu que es planifique. Li diu l’alcalde que 
el PP li acceptà més mocions que l’actual equip de govern, ara n’ha presentat 5 i quan estava el PP 
36 mocions. 

 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per 5 vots a favor (4 PP i 1 EU-ACAIS) i 6 en contra (3 
PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV), ACORDA no aprovar esta moció. 

 
1.9.6. Moció per mitja de la qual denuncia el retar d de la posada en marxa de la Llei 

de Renda Garantida de ciutadania de la Comunitat Va lenciana. 
Es dóna compte de la següent: 
 
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU D’ESQUERRA UNIDA-AR C IRIS PER MITJÀ 

DE LA QUAL DENUNCIA EL RETARD DE LA POSADA EN MARXA  DE LA LLEI DE RENDA 
GARANTIDA DE CIUTADANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
La Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la 

Comunitat Valenciana desenvolupa la previsió continguda en l'article 15 del vigent Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

En estes moments de crisi o desacceleració de l'economia, és necessari redoblar els 
esforços en protecció social, i que estes sistemes s'enfortisquen per a poder recolzar, no sols 
aquelles situacions de vulnerabilitat que es produeixen en l'actualitat; sinó també aquelles persones 
que pateixen extrema pobresa i que han de ser ateses a llarg termini. 

Cal, doncs, dotar econòmicament de forma suficient la Llei i els seus reglaments posteriors. 
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Resulta igualment urgent atendre aquelles necessitats que pateixen les persones de difícil 
ocupació les quals, una vegada més, queden al marge de la lletra d'esta Llei i que, en tot cas, han 
de continuar sent ateses. 

Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS formula al Ple la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
• Denunciar el retard en la posada en marxa de la Llei 9/2007, de 12 de març, de Renda 

Garantida de Ciutadania. 
• Que la Generalitat agilitze la posada en marxa de la principal mesura amb què compte 

per a atendre les persones més desfavorides, d’acord amb l’esmentada Llei, l'aplicació de la qual 
està pràcticament paralitzada.  

• Que es procedisca al pagament immediat de les prestacions l'import del qual oscil·la 
entre 373 i 603 euros al mes, a les famílies que tenen dret a fer-ho des de fa set mesos. 

• Que es dote suficientment la partida d'ajudes als més necessitats i necessitades de la 
nostra societat, duent a terme una gestió àgil i transparent dels fons assignats per a donar suport a 
estes persones i famílies que viuen en l'exclusió social. 

• Que es porte a terme una campanya informativa a la societat en general i especialment 
als possibles beneficiaris i beneficiàries de les noves mesures i entre els mateixos membres dels 
serveis socials públics, tant de l’Ajuntament de Simat, com de les mancomunitats als quals pertany 
i de la Diputació de València. 

• Remetre esta acta al president de la Generalitat Valenciana, al conseller de Benestar 
Social, al president de la Diputació de València, als presidents de les mancomunitats de la 
Valldigna, la Safor i la Ribera Alta, així com al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica la moció. 
L’alcalde Eladi Mainar està d’acord, excepte en la remissió a tots els organismes que 

enumera creu que bastaria en enviar-ho al President de la Generalitat Valenciana. 
 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA:  

 
• Denunciar el retard en la posada en marxa de la Llei 9/2007, de 12 de març, de Renda 

Garantida de Ciutadania. 
• Que la Generalitat agilitze la posada en marxa de la principal mesura amb què compte 

per a atendre les persones més desfavorides, d’acord amb l’esmentada Llei, l'aplicació de la qual 
està pràcticament paralitzada.  

• Que es procedisca al pagament immediat de les prestacions l'import del qual oscil·la 
entre 373 i 603 euros al mes, a les famílies que tenen dret a fer-ho des de fa set mesos. 

• Que es dote suficientment la partida d'ajudes als més necessitats i necessitades de la 
nostra societat, duent a terme una gestió àgil i transparent dels fons assignats per a donar suport a 
estees persones i famílies que viuen en l'exclusió social.  

• Que es porte a terme una campanya informativa a la societat en general i especialment 
als possibles beneficiaris i beneficiàries de les noves mesures i entre els mateixos membres dels 
serveis socials públics, tant de l’Ajuntament de Simat, com de les mancomunitats als quals pertany 
i de la Diputació de València. 

• Remetre esta acta al president de la Generalitat Valenciana, al conseller de Benestar 
Social, al president de la Diputació de València, als presidents de les mancomunitats de la 
Valldigna, la Safor i la Ribera Alta, així com al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.» 
 

1.10. Moció de Esquerra Republicana, PSOE i BLOC: 
1.10.1. Moció per sol·licitar l’adheriment al manif est de la Plataforma en defensa de 

l’un ensenyament públic. 
Es dóna compte de la moció que presenta el grup ERPV: 
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«MOCIÓ PER A SOL·LICITAR L’ADHESIÓ AL MANIFEST 
DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA  D’UN ENSENYAMENT PÚBLI C 

 
Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA de Simat 

de La Valldigna, en aplicació dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat 
del Ple Ordinari de la Ajuntament la següent MOCIÓ sobre l’adheriment al manifest en defensa 
d’un ensenyament públic. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
MANIFEST DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA D’UN ENSENYAME NT PÚBLIC 
Tots els estudis i paràmetres a partir dels quals s’analitza la realitat del sistema educatiu 

valencià posen de manifest que este és molt defectuós, és a dir, tenim un molt mal sistema 
educatiu: pateix greus problemes estructurals i un funcionalment ineficient. 
   
  PROBLEMES ESTRUCTURALS: 
  Ens hi falta una xarxa pública de centres escolars que atenga la població infantil de zero a 
tres anys (0-3 anys), és a dir, no hi ha xarxa escolar. 
  No tenim especialistes suficients en llengües estrangeres que facen possible l’aprenentatge 
primerenc d’eixes llengües. 
  L’actual xarxa de centres (Mapa Escolar de 1997) no suporta la tensió derivada d’un 
increment significatiu de la matrícula que s’intenta compensar amb una mala solució com són els 
barracons provisionals que impedeixen, entre altres coses, la existència d’espais per a l’esplai de 
l’alumnat que possibilite les seues relacions interpersonals. 
  Les plantilles de professorat no són estables, això provoca una rotació anual de personal 
que en res afavoreix la bona pràctica docent i a més no existeixen plantilles de personal 
administratiu en primària, ni tampoc són adequades les d’educadores i fisioterapeutes. 
  Les places docents de secundària i de formació professional no estan catalogades com a 
places en valencià, i això provoca que no siga possible una ordenada programació de línees 
escolars en valencià. 
  Un procés de matriculació de l’alumnat que permet que els centres, sobretot els privats 
concertats, puguen triar al seu alumnat i que provoca que no existeixca una matrícula equilibrada 
d’alumnes amb necessitats en tots els centres sostinguts amb fons públics. 
 
  PROBLEMES FUNCIONALS: 
  Els nostres alumnes, xiquets i xiquetes, finalitzen l’ensenyament primari sense 
competències bàsiques en una llengua estrangera en la qual puguen estudiar, almenys, alguna 
assignatura o matèria completament en la llengua estrangera escollida. 
  No tenen un domini satisfactori en l’ús de les llengües pròpies i oficials de la nostra 
comunitat.  
  El 21% de l’alumnat desapareix del sistema entre els 15 i els 16 anys, sols el 69% 
aconsegueix el títol de Graduat en Educació Secundària, el que significa que un 31% no pot 
realitzar cap estudi postobligatori. 
  Dels que estan en edats compreses entre 16 i 21 anys, el 45% dels nostres joves, xiques i 
xics, no estan escolaritzats en centres d’estudis de batxillerat o formació professional. 
  Existeix un aparell burocràtic sectari i creat des d’una voluntat partidista amb la intenció que 
intervinga en el sistema en funció dels interessos polítics del partit que fins ara els ha designat, 
primer, discrecionalment i després facilitant el seu accés al cos mitjançant oposicions ad hoc, 
intervencions que ja hem patit en els processos de selecció de les direccions dels centres docents i 
en la pressió sobre el professorat que imparteix Educació per a la Ciutadania per tal que este 
s’ajuste a una ordre il·legal. 
  Absència, en la direcció de la Conselleria, d’una política de formació del professorat que 
puga satisfer les necessitats que tenen tots els professors i professores de conèixer i saber actuar 
per tal que l’alumnat domine les competències bàsiques, alhora que el professorat de secundària 
siga competent en la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. 
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  EXIGIM 
  La immediata constitució d’una xarxa pública de 0-3 anys que siga columna vertebral del 
país i que en el curs 2009-2010 atenga tot l’alumnat.  
  Creació de 300 places de llengua estrangera que garanteixca que a l’inici del curs 2009-
2010 eixa llengua s’ensenye amb eficàcia en totes les unitats de quatre i cinc anys.  
  Començament i finalització l’any 2009 d’una negociació amb els agents socials i escolars 
d’un nou mapa escolar que dóne resposta a les noves necessitats d’escolarització. 
  Les plantilles reals i necessàries de tots els centres públic s’han adequar a les necessitats 
actuals (ja que l’existent xarxa, que s’arrossega des de 1997, s’ha quedat desfasada) i eixos 
centres han d’estar constituïts en la seua totalitat per personal docent amb destí definitiu en el 
centre. 
  La catalogació lingüística immediata dels llocs de treball de secundària, prèvia negociació 
en els àmbits que corresponga. 
  L’efectiva matriculació equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials en tots 
els centres sostinguts amb fons públics, modificant el Decret pel qual se regula el procés de 
matriculació i creant les comissions estables de matriculació de districte o localitat . 
  Adoptar quantes mesures se consideren necessàries per tal que l’alumnat, quan acabe 
l’ensenyament primari, tinga les competències bàsiques per a expressar-se correctament en les 
dues llengües oficials i per a comunicar-se en una llengua estrangera. 
  Disseny, execució i avaluació de l’eficàcia de tots els programes que siguen necessaris per 
a compensar les deficiències de l’alumnat amb la finalitat que no abandonen el sistema educatiu 
durant les etapes obligatòries i obtinguen el títol de Graduat. Que servesquen d’exemple els 
programes de compensatòria: centres que any rere any demanen programes de compensatòria i ni 
són places estables, ni tenen professorat estable adscrit a elles. 
  Adopció de mesures motivadores perquè l’alumnat amb titulació de Graduat en Educació 
Secundària continue realitzant estudis postobligatoris, sobretot, aquells de Formació Professional 
de Grau Mitjà i Superior necessaris perquè siga factible un desenvolupament econòmic i social 
sostenible del nostre país. 
  Que siguen cessades totes aquelles persones que estan desenvolupant amb caràcter 
temporal funcions d’inspecció per designació directa dels responsables polítics de la Conselleria 
d’Educació i se convoque un procés selectiu amb el més escrupolós respecte als principis de 
publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. 
  La màxima neutralitat de l’administració i el fi d’actuacions partidistes encaminades a 
controlar les juntes directives dels centres escolars. 
Retirada de l’Ordre d’Educació per a la Ciutadania i paralització de qualsevol procés administratiu 
iniciat contra el professorat o juntes directives. 
Beques de transport i menjador escolar per a l’alumnat d’educació infantil, de batxillerat i de 
formació professional, i gratuïtat en tot el procés escolar. 
  Totes estes deficiències i reivindicacions són l’efecte de la política que està portant a terme 
el Govern del Partit Popular, presidit per Francisco Camps: falta d’inversions en l’escola pública i ús 
de l’educació com a element de confrontació política amb el govern central sense importar-los gens 
ni miqueta els interessos de l’alumnat valencià, i per això demanem la seua dimissió. 
Per tot l’exposa’t, sol·licite per al seu debat i aprovació, si així s'estima convenient, la següent 
proposta:  

1. Que este plenari s’adherisca al manifest en defensa de l’ensenyament públic i ho 
comunique a la Plataforma en defensa de l’Ensenyament públic. 

2. Dur a terme una concentració dels regidors a la porta de l’ajuntament, per tal de llegir el 
manifest.» 
 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la moció. 
El regidor Víctor Mansanet la veu correcta. 

 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 

favorable de la Comissió Informativa i per 7 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) 
i 4 en contra (4 PP), ACORDA:  
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1. Que este plenari s’adherisca al manifest en defensa de l’ensenyament públic i ho 
comunique a la Plataforma en defensa de l’Ensenyament públic. 

2. Dur a terme una concentració dels regidors a la porta de l’ajuntament, per tal de llegir el 
manifest.» 
 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
2.1 Aprovació Pla de Prevenció d’Incendis Forestals  
Joan Serra explica que el passat divendres va aportar el tècnic de monts el Pla de 

Prevenció d’Incendis Forestals, el qual s’ha de presentar a la Conselleria, i per poder-ho fer, 
necessita l’aprovació del Ple, per tant, es proposa votar la urgència, i per unanimitat dels onze 
membres assistents, s’aprova la urgència. 

 
Obert el torn d’intervencions el regidor Joan Serra explica el Pla de prevenció i la necessitat 

de realitzar un treball d’este tipus en el municipi, a mes, afegeix que la redacció ha estat finançada 
integrament per la Conselleria 

 
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per 

unanimitat dels onze membres assistents, acorda: 
Primer . Aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Simat de la 

Valldigna. 
Segon . Donar trasllat a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge, Direcció 

General de Gestió del Medi Natural, als efectes oportuns. 
 
3. TORN D’INTERVENCIONS 

 
  L’Alcalde exposa que li agradaria que la Corporació mostrarà la seua solidaritat amb el 
regidor Joan Serra per que ha sofrit algun atac incívic per part d’algun energumen, no són actes 
democràtics i s’han de rebutjar. 
  El regidor Joan Serra explica que li han realitzat pintades al seu cotxe particular. 
  El regidor Víctor Mansanet afegeix que hi han altres veïns que també han sofert esta classe 
d’actes vandàlics. 
  La corporació mostra la seua solidaritat amb tots els veïns i veïnes que les hagen sofrit.  
  La regidora Agustina Brines, diu que demà es farà un acte institucional a les 13 hores, 
perquè és el dia contra la violència de gènere. Es posarà un cartell, però no la llaçada, ja que no ha 
hagut temps material per a fer-la. 
  El regidor Víctor Mansanet diu que l’altre dia els va informar de la situació de l’escoleta. Li 
preocupen dues coses: 

- En la Comissió Informativa va comunicar que no es faria la intervenció en la parroquial 
per estalviar 20.000 euros i també va dir que els altres alumnes anirien a la sala d’usos múltiples. 
Pregunta si per a poder-la utilitzar té l’autorització de l’Inspector de zona. 
  L’alcalde Eladi Mainar li contesta que la Corporació pensa que fer unes despeses de més 
de 20.000,00 euros per sis mesos és una barbaritat. A més es necessiten 2 professores, fer-se un 
pati artificial, per tant, es varen reunir amb un directiu, Antonio Berzal i després d’explicar la 
situació, es va donar com a bona la solució, sempre i quan siga temporal. Els pares també 
recolzaren esta opció, també prefereixen que estiguen tots junts a que els separen. Tots saben que 
es tracta d’una solució provisional, des de Conselleria creu que s’arribarà a un pacte de cavallers.  
  Per part del PP creuen que esta actuació és de total irresponsabilitat. Si la sala d’usos 
múltiples s’utilitza, ja no en quedarà per als xiquets, a més falten els informes favorables dels 
tècnics, en este cas, l’inspector. Respecte dels diners perduts en la parroquial, no ho creuen que 
siga així ja que després es podrà utilitzar estos locals per altres coses.  
  El regidor Sebastián Mahiques creu que s’hauria d’haver fet eixa despesa i així eixos 11 
xiquets haurien tingut una educació correcte per acabar l’any. 
  L’alcalde es dirigeix a el regidor Sebastia Mahique, pregunta-li que per què és una 
irresponsabilitat i afegeix que ell diu que faria eixa despesa però cal recordar que el local no és 
municipal, a més el retor ha deixat les aules sempre, però l’Ajuntament també ha col·laborat amb 
tot, ha hagut reciprocitat. 
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  El regidor Sebastián Mahiques diu que quan diu allò d’irresponsabilitat és perquè si en un 
lloc on no pots posar els xiquets els hi poses, això és una irresponsabilitat. Si vinguera una 
inspecció i es perd la subvenció que tenim concedida, això ho haurà de pagar l’Ajuntament, per 
això és una irresponsabilitat. 
  L’alcalde li contesta que si ells són irresponsables, aleshores, el govern del seu partit, com 
és? Superirresponsable?. 
  La regidora Agustina Brines vol aclarir que quan van parlar de la parroquial no hi havia un 
permís per escrit, igualment ens arriscaben. Ara estem utilitzant-ho de manera provisional, així 
eixos diners els aprofitarem per a l’ampliació de l’Escoleta. 
  El regidor Sebastia Mahiques diu que ell té esta opinió sobre l’Escoleta i pot manifestar-la 
lliurement en el Plenari, si els demés no la comparteixen dona igual, cada persona ha d’actuar en 
conseqüència i els desitja que tinguen sort en esta decisió que han pres i per a res li agradaria que 
pasara res, però ell manifesta la seua opinió simplement. 
  El regidor Joan Serra diu que quan es parla de l’escoleta s’ha d’introduir també a la 
Conselleria. L’equip de govern va anar a la Consellera i allí els digueren que no era la millor opció 
però era factible, així optaren per eixa decisió, educativament és millor per als xiquets, tindre’ls tots 
arreplegats. Podria vindre la inspecció i veure les deficiències, però ells van dir que no enviarien a 
d’inspecció. 
  El regidor Víctor Mansanet diu que quan es va obrir el curs escolar es donà un servei de tot 
el dia, i ara es tanca a mig dia, vol saber per què, ja que s’ha pujat la taxa municipal. 
  L’alcalde contesta que si veu l’horari de les treballadores, vorien que és impossible complir 
eixe horari. Com hi ha servei els dissabtes, no es poden cobrir totes les hores. També és cert que 
es quedaven molts pocs xiquets en eixes hores, és més, no hi havia quasi ningú. 
El regidor Joan Serra vol dir que: 

- El 4 de desembre es farà la presentació de l’Agenda 21. 
- Està a disposició de tots el CD de l’Impacte ambiental del Riu Vaca, també penjat a la 

pàgina web. 
- Les despeses per l’enllumenat públic, s’han reduït  un 30%. 
- S’ha  demanat una subvenció  per a millorar l’enllumenat públic i l’eficiència energètica del 

Pla de Corrals. 
- Va a començar la reparcel·lació a la Font Menor. 
- S’està fent un informe sobre els contenidors de fem, ja que està previst renovar la 

concessió de l’arreplegada de fem. 
- Van a aplicar-se properament uns economitzadors d’estalvi d’aigua.  
- També explica en relació als robatoris de pous, que des de l’equip de govern estan 

intentant alternatives, en una reunió que varen tindre tots els presidents dels pous. 
- S’està treballant també el tema del voluntariat mediambiental. 
- En relació als badens de la Font del Gos, també han començat a executar la subvenció de 

la reparació dels camins. 
- En relació al tema de l’aigua, s’han canviat els comptadors que no estaven funcionant 

correctament. 
- Per últim, tenim una possibilitat de subvenció de LEADER, que s’acaba el 30 de 

novembre, en l’últim Consell Agrari des de la Cooperativa es va sol·licitar eixes subvencions per 
vore què podrien demanar. 

L’alcalde Eladi Mainar vol informa a tots els veïns que als pressupostos de la Generalitat de 
2009, no es contempla res per a Simat. 

Finalment es dirigeix al regidor per rebatir-li una afirmació que va fer en l’últim plenari en la 
qual plantejava que els anteriors governs socialistes no havien realitzat cap inversió ni en el Pla de 
Corrals ni en les Foies, així li enumera que en les Foies es va fer el bar, arreglament de camins, 
arreglament de la Font Nova, llavador ... en el Pla de Corrals s’ha fet el parc, s’ha fet el 
clavegueram, s’ha comprat la depuradora, aigua potable, arreglat l’escoleta, bar, enllumenat ... així 
creu que les coses s’ha de fer en consistència. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que li agradaria canviar el representant del PP al Consell 
Local Agrari. 
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El regidor Joan Serra diu en relació a l’Ecoparc que estava costejat íntegrament per Simat , 
ara va a compartir-se les despeses en Benifairó i a més vol afegir que l’Ecoparc és per la 
ciutadania i no per a les empreses. 

El veí V. D. li pregunta a Joan Serra si s’ha equivocat quan ha enumerat els camins que han 
arreglat de la carretera de Barx i Joan Serra li explica el camí. 

La veína I. C. vol parlar en nom del col·lectiu d’ERPV, vol manifestar el suport a Joan Serra i 
Xavi Català, vol manifestar que este col·lectiu rebutja les agressions sofertes i vol felicitar-los i 
animar-los a que continuen treballant pel poble. 

 
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 22 

hores i 10 minuts del dia 24 de novembre 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, 26 de novembre 2008. 

La Secretària 


