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                                  PLE DE L'AJUNTAMENT  Sessió 4/2015 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

 
Dia: 27 d’abril de 2015 

ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Sebastián Mahiques  Morant 

Regidors presents: 

Grup PP  
Mónica Sancirilo Camarena 
Rafael Cabanilles Inza 
Antonio Magraner Camarena 
María Dominica Saneleuterio Brines 
Miguel Vidal Ferrando  
 

Grup  Socialista 
David Mogort Alberola (Portaveu)  
Lara Alvarez Boïgues 

Grup EUPV  
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)  
 
 

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDS- 
COALICIÓ-COMPROMÍS 
Vicent Ribera Solanes 

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA 
Joan Serra i Folguerà (Portaveu) 

 

  
Regidors absents:  Cap  
Secretari:   Aurelio Sansixto Bonet   

 
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,30 h. del dia vint-i-set d’abril de dos 

mil quinze, es reuniren 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 són els del següent 

 
1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 . Sorteig de les meses electorals per a les eleccions Municipals i Autonòmiques a 
celebrar el proper dia 24 de maig de 2015.  

1.2 . Aprovació, si procedeix, de la modificació de la periodicitat del ple ordinari de maig de 
2015. 

1.3 . Donar compte del Decret número 126/2015 sobre la incorporació de romanents. 
1.4 Bases reguladores del banc de terres agrícoles de Simat de la Valldigna. 
1.5 . Ratificació, si procedeix, de la modificació dels estatuts del Consorci de Bombers de 

València. 
1.6 . Adhesió, si procedeix, al II (Segon) acord marc entre la FVMP i els sindicats CCOO, 

UGT i CSI-CSIF per a les Administracions Públiques de la CV. 
1.7 . Informe de Secretaria-Intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust de l’article 7 del 

RDL 4/2012, primer trimestre de 2015.  
1.8 . Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a 

proveïdors (PMP)  en relació a l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol. 
1.9 . Contestació a les preguntes formulades al ple ordinari de 30 de març de 2015. 

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

resultat que tot seguit s’arreplega. 
     

---------------------------- // ---------------------------- 
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1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 
 

− Sorteig de les meses electorals per a les eleccions municipals i 
autonòmiques del proper 24 de maig de 2015. 

Tractat el procediment a seguir per a la determinació, per sorteig -realitzat mitjançant 
ordinador- dels electors que han de composar les meses per als processos electorals convocats 
per al proper dia 24 de maig de 2015.  

Seguidament el secretari informa dels treballs preliminars realitzats i en conseqüència fet 
el sorteig en la forma determinada, tot resultant designats com a components de les meses 
electorals, titulars i suplents, els següents electors: 

Secció Mesa NOM I COGNOMS DNI Condició 
1 A MARIA CARMEN GARCIA VILA 20792987K PRESIDENT 
1 A JOSE LUIS CLAR AGUSTI 73898289W PRESIDENT- SUPLENT 1r 
1 A FERRAN GARCIA MESTRE 19972265P PRESIDENT- SUPLENT 2n 
1 A JUAN MIGUEL CABANES BRINES 73549549B 1r VOCAL 
1 A ESTER BAÑULS MAHIQUES 20031710K 1r VOCAL SUPLENT 1r 
1 A RAQUEL GRAU NIETO 20836161R 1r VOCAL SUPLENT 2n 
1 A JOSE MANUEL DIAZ VICO 20822642Y 2nVOCAL 
1 A VICENTE ALCORIZA FOLGUERA 20838125X 2n VOCAL SUPLENT 1r 
1 A MARIA CARMEN CLIMENT ALEXANDRE 73772436M 2n VOCAL SUPLENT 2n 
 

Secció Mesa NOM I COGNOMS DNI Condició 
1 B JUAN RIPOLL CLAR 20034621B PRESIDENT 
1 B VICENTE MARTINEZ PELLICER 20015016W PRESIDENT- SUPLENT 1r 
1 B M VICTORIA RIPOLL BRINES 73942903L PRESIDENT- SUPLENT 2n 
1 B GUILLEM TALENS MARTIN 20040889T 1r VOCAL 
1 B CRISTINA VELASCO MARTIN 20030678R 1r VOCAL SUPLENT 1r 
1 B VICENTE CLEMENTE MARTI SOLER 20792140W 1r VOCAL SUPLENT 2n 
1 B MIGUEL VENTURA BORRAS 20032049S 2nVOCAL 
1 B SERGI TORRES NEVADO 20499930F 2n VOCAL SUPLENT 1r 
1 B MARIA VICTORIA RIPOLL BARBA 20780222K 2n VOCAL SUPLENT 2n 

 

Secció Mesa NOM I COGNOMS DNI Condició 
2 A CARLES FOLGUERÀ CLIMENT 20056898R PRESIDENT 
2 A CARMINA GALERA SANCHO 73100688H PRESIDENT- SUPLENT 1r 
2 A JESICA FERRANDO MANSANET 20046138M PRESIDENT- SUPLENT 2n 
2 A INMACULADA FERRANDO MARTI 20012714T 1r VOCAL 
2 A SOLEDAD FELIS FELIX 20021084K 1r VOCAL SUPLENT 1r 
2 A JOSEFA CATALA BRINES 73937101J 1r VOCAL SUPLENT 2n 
2 A EUGENIO JOSE CLEMENTE HERNANDIS 20033747B 2nVOCAL 
2 A ROSA MARIA CABANILLES INZA 73772511B 2n VOCAL SUPLENT 1r 
2 A VICENTE DONET SOLER 20012449B 2n VOCAL SUPLENT 2n 

 

 
Secció Mesa NOM I COGNOMS DNI Condició 

2 B ASUNCIÓN MANSANET OLTRA  20789264R PRESIDENT 
2 B RAFAEL PEREZ BRINES 73942924V PRESIDENT- SUPLENT 1r 
2 B M JULIANA PALOMARES MORA 20790492X PRESIDENT- SUPLENT 2n 
2 B LAURA PLANCHA SANCHO 20025353N 1r VOCAL 
2 B DAVID MONCHO ALEMANY 20036643D 1r VOCAL SUPLENT 1r 
2 B AMPARO SANZ LLORENS 85304488H 1r VOCAL SUPLENT 2n 
2 B JOSE LUIS MORA ANDRES 20036967B 2nVOCAL 
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2 B GABRIEL OLMEDO MARTINARBOL 20780886H 2n VOCAL SUPLENT 1r 
2 B PATRICK SOLANES FAYOS 20089033M 2n VOCAL SUPLENT 2n 

 
La relació d'electors components de les diferents meses electorals -titulars i suplents-, es 

comunicarà per l'Alcaldia a la Junta Electoral de Zona, per a l'aprovació de la seua designació com a tals. 
El ple de la Corporació es dóna per assabentat i conforme.  
 

− Aprovació, si procedeix, de la modificació de la periodicitat del ple ordinari 
de maig de 2015. 

Per part de l’alcalde es dona lectura a la proposta d’acord que ses presenta l’alcalde i  que  
transcrita a la lletra tot seguit, diu: 

 
«PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE NO CELEBRACIÓ DE LA  
SESSIO DEL PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG DE 2015 

 
Sebastián Mahiques Morant, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de 

la Valldigna, presenta al ple de l’ajuntament, a celebrar el dia 27 d’abril 2015, la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

1. Atès que el ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2011, va 
acordar que la periodicitat dels plens ordinaris serien:  

1. Periodicitat:  Cada dos mesos. (mesos imparells.) 
2. Dia: Darrer dilluns, no festiu de cada mes.  

Si és festiu el següent hàbil 
3. Hora: A determinar per l’Alcaldia. 

2. Atès que el Reial  Decret 233/2015, de 30 de març, publicat al BOE numero 77 
de 31 de març de 2015, es van convocar eleccions municipals per al dia 24 de maig de 
2015. 

3. Atès que segon l’acord del ple el dia 20 de juny de 2011 correspondria fer ple 
ordinari el dia 25 de maig, és a dir, el dia següent de les eleccions municipals i 
autonòmiques de 2015. 

4. Atès que, des del dia següent de les eleccions fins el 13 de juny, data de 
constitució del nou ajuntament, l’actual corporació està en funcions i sols per tractar 
assumptes d’administració ordinària. 

Per tot açò es proposa al ple, previ dictamen de la comissió informativa municipal, 
l’adopció dels següents acords: 

 
Primer. Deixar sense efecte l’acord de ple de data 20 de juny de 2011, en l’únic 

sentit de no realitzar el ple ordinari que correspondria fer el dia 25 de maig de 2015, 
donat que és el dia següent de les eleccions municipals i a més l’actual Corporació està en 
funcions des d’eixe dia fins la constitució de la nova Corporació. » 

  Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

 
  Finalitzades les intervencions, i amb el dictamen favorable de la Comissió 

Informativa, el ple de la corporació, per unanimitat del onze membres de la Corporació, acorda: 
 
Primer. Deixar sense efecte l’acord de ple de data 20 de juny de 2011, en l’únic 

sentit de no realitzar el ple ordinari que correspondria fer el dia 25 de maig de 2015 
donat que és el dia següent de les eleccions municipals i a més l’actual Corporació esta en 
funcions des d’eixe dia fins la constitució de la nova Corporació. » 
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− Donar compte del Decret 126/2015, sobre la incorporació de romanents. 
  Vista la resolució d’alcaldia 126/2015, de 24 de març, que es transcriu a la lletra tot 

seguit: 
 

«Decret núm.: 126/2015 
Simat de la Valldigna,  24 de març de 2015 

  SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de 
Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em 
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions: 
 Vista la providència de l’alcaldia per a la incorporació de romanents de crèdits al 
pressupost de l'exercici de 2015, de març del present, i l'informe emès per intervenció, de 
conformitat amb el que disposen els articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i la Base 
d'Execució del Pressupost núm. 9, RESOLC: 
 

PRIMER. La incorporació dels romanents de crèdits és obligatòria, en els casos 
assenyalats a l’article 182 del TRLRHL: 

 
Prog. Eco. Descripció  Import 
172 61914 Recuperació d’espais degradats .......................................................... 11.000,00 
TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 11.000,00 € 

 

SEGON. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es 
compta amb els següents recursos financers: 

 
Eco. Descripció Import 
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals ....................................... 11.000,00 
TOTAL  FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS 11.000,00 € 

 

TERCER. Donar compte al Plenari de la corporació de la resolució adoptada. 
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a secretari, 

done fe.» 
 

  Obert el torn d’intervencions, per part de l’alcalde s’informa del contingut de la 

resolució i els motius de la mateixa. 
  Finalitzades les intervencions, i amb el dictamen favorable de la Comissió 

Informativa, el ple de la corporació, per unanimitat dels onze membres de la Corporació, es dóna 
per assabentat i conforme amb la resolució presentada. 

 
− Bases reguladores del banc de terres agrícoles de Simat de la Valldigna. 
  Vista la proposta de l’alcalde, que es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 

Vist l’expedient  que s’està tramitant per l’aprovació d’unes bases reguladores del 
futur banc de terres agrícoles de Simat de la Valldigna. 

Vist el text de les bases reguladores del banc de terres agrícoles de Simat de la 
Valldigna. 

Vist que el text es va donar a conèixer al Consell Agrari Municipal i que este va 
dictaminar favorablement en sessió celebrada el 20 d’abril de 2015. 

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió 
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Informativa Municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar les bases reguladores del banc de terres agrícoles de Simat de la 

Valldigna, que textualment diuen: 
 

«BASES REGULADORES DEL BANC DE TERRES  
AGRÍCOLES DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Banc de Terres de Simat de la Valldigna és una iniciativa de la regidoria 

d’agricultura i dictaminat favorablement pel consell agrari municipal, amb la qual s'intenta 
pal·liar l'abandó de les parcel·les rústiques i al mateix temps intentar donar solució a la 
creixent problemàtica agroambiental derivada de l'abandó dels camps, com ara la 
proliferació de plagues, rosegadors, erosió del sòl, degradació paisatgística, així com el no 
menys important risc d’incendi, contribuint d'esta manera al manteniment del paisatge 
agrari del terme municipal. 

La creació d'este Banc de Terres pretén incentivar els propietaris de parcel·les 
abandonades a la seua posada en cultiu a través de terceres persones, la qual cosa, a mig i 
a llarg termini, redundaria en una disminució dels problemes agroambientals anteriorment 
descrits. 

 
 
 
OBJECTE 
 
Constituïx l'objecte de les presents Bases Reguladores la creació i el funcionament 

del Banc de Terres de Simat de la Valldigna, la finalitat del qual és: 
1.  Posar en valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d’abandó. 
2.  Frenar la pèrdua de superfície útil. 
3.  Evitar situacions d’abandó de cultius pal·liant, en la mesura que siga possible, els 

problemes agroambientals que genera. 
 
Amb el Banc de Terres es pretén informar i facilitar el contacte entre els 

propietaris de parcel·les aptes per a l’explotació agrícola ubicades en el terme municipal i 
persones interessades en el seu cultiu. 

 
NATURALESA JURÍDICA DEL BANC DE TERRES  

AGRÍCOLES DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 
1. El Banc de Terres Agrícoles de Simat de la Valldigna és un registre administratiu 

de caràcter públic que està format per parcel·les aptes per a l’explotació agrícola els 
propietaris del qual hagen sol·licitat voluntàriament la seua inscripció en el banc de terres. 
Este registre funcionarà com un instrument de posada en contacte entre l’oferta i la 
demanda de parcel·les rústiques cultivables ubicades en el terme municipal de Simat de la 
Valldigna. 

2. La cessió de dades personals dels propietaris que sol·liciten la inclusió de les 
parcel·les en el Banc de Terres, serà autoritzada expressament per aquells en la sol·licitud 
d’alta que portarà adjunta l’autorització a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per a 
cedir les dades inclosos en el banc de terres a tercers cultivadors interessats. 

Les dades personals incloses al registre del Banc de Terres ho seran amb finalitat 
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exclusivament administrativa i estaran sotmesos al règim jurídic establert per la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la 
seua normativa de desplegament. 

3. El registre del Banc de Terres tindrà únicament caràcter informatiu, sense que 
produïsca cap efecte sobre el règim jurídic de les parcel·les incloses, ni sobre el dret de 
propietat ni altres drets o gravàmens sobre les mateixes i sense que constituïsca prova del 
dret de propietat o altres drets sobre les finques. 

 
FUNCIONAMENT DEL BANC DE TERRES  

AGRÍCOLES DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 
 

1. El Banc de Terres Agrícoles de Simat de la Valldigna tindrà la seua seu en 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Plaça. Constitució, 1, 46750 Simat de la Valldigna. 

El registre del Banc de Terres contindrà exclusivament les dades següents: 
- Els números de polígons i parcel·les, i superfície de les mateixes incloses en el 

Banc de Terres a instància dels titulars que declaren ser els seus legítims propietaris. 
- Nom i cognoms, DNI, direcció, telèfon i correu electrònic del titular que ha 

sol·licitat la inclusió d’una o diverses parcel·les en el Banc de Terres. 
-  
La consulta de les dades del registre del Banc de Terres Agrícoles de Simat de la 

Valldigna podrà ser sol·licitada per aquelles persones interessades en el cultiu de 
parcel·les i tindrà com a única finalitat facilitar el contacte entre propietari i futur 
cultivador. 

El Consell Agrari Municipal i/o L’Ajuntament s’abstindrà d’intervindre, orientar o 
assessorar sobre els negocis jurídics que, si és el cas, puguen arribar a celebrar els 
interessats que s’hagen posat en contacte a través del Banc de Terres. 

 

2. Sol·licitud d’alta de parcel·les en el Banc de Terres. 
Les persones que sol·liciten l’alta de parcel·les en el registre del banc de terres 

declararan sota la seua exclusiva responsabilitat que són els seus legítims propietaris, 
eximint-se l’Ajuntament de Simat de la Valldigna de qualsevol responsabilitat de la dita 
declaració. 

Les persones propietàries de parcel·les agrícoles ubicades en el terme municipal de 
Simat de la Valldigna que desitgen la seua inclusió en el banc de terres podran sol·licitar 
l’alta en el registre d’entrada de l’Ajuntament, per mitjà de l’imprès normalitzat que es 
facilitara a este efecte, el qual contindrà: 

 
- L’autorització expressa del propietari a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 

per a la inclusió de la parcel·la o parcel·les en el banc de terres. 
- L’autorització expressa del propietari a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 

per a cedir les seues dades personals bàsiques (Nom i cognoms i telèfon) als tercers 
interessats en el cultiu quan sol·liciten expressament la seua consulta a través de l'imprès 
corresponent. 

Esta cessió de dades degudament autoritzada serà unidireccional, açò és, se 
cediran les dades bàsiques del titular o titulars de la parcel·la o parcel·les a aquells 
interessats en el seu cultiu que sol·liciten expressament la seua consulta en el banc de 
terres. 

 
3. Sol·licitud de consulta del Banc de Terres. 
Qualsevol persona interessada podrà consultar el llistat de parcel·les que hagen 
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sigut donades d'alta en el Banc de Terres Agrícoles de Simat de la Valldigna en les oficines 
municipals. Dit llistat contindrà exclusivament els números de polígon, parcel·la i 
superfície, sense incloure en cap cas dades de caràcter personal. 

Una vegada consultat el dit llistat, les persones interessades a contactar amb els 
titulars de determinades parcel·les incloses en el Banc de Terres Agrícoles de Simat de la 
Valldigna hauran de presentar en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna una sol·licitud de consulta per mitjà de l’imprès normalitzat que facilitarà a este 
efecte, en què constarà el seu nom i cognoms, direcció, telèfon i adreça de correu 
electrònic, així com la parcel·la o parcel·les concretes amb els titulars de la qual desitgen 
posar-se en contacte. 

La presentació d’esta sol·licitud únicament donarà dret a la consulta de les dades 
personals bàsiques (nom i cognoms i telèfon) dels propietaris de les parcel·les en el cultiu 
de la qual estan interessats els sol·licitants de la consulta, i la cessió dels quals a terceres 
persones interessades haurà sigut expressament autoritzada per aquells. 

La sol·licitud de consulta del banc de terres no donarà dret en cap cas a l’obtenció 
de còpies de les dades del registre, sinó únicament a la seua consulta en la seu del mateix.  

 
 
 
4. Sol·licitud de baixa de parcel·les en el Banc de Terres. 
El propietari que ja haja arrendat la seua parcel·la, o per qualsevol motiu, ja no 

desitja oferir el seu cultiu a terceres persones, haurà de comunicar-ho immediatament a 
través de l’imprès normalitzat que facilitarà a este efecte, en el Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

 

Segon. Facultar l’Alcaldia per a l’elaboració dels diferents annexes que 
s’anomenen a les bases, així com la seua posada en funcionament 

Tercer. Remetre el present acord a la Diputació de València als efectes de  
col·laboració i participació en el projecte que te la Diputació de València a este respecte.» 

 
  Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que li pareix bé el 

tema del Banc de Terres però proposa una modificació a l’expressió «Facultar l’alcaldia per a 
l’elaboració dels diferents annexes que s’anomenen a les bases, així com la seua posada en 
funcionament», donat que se sap quin  són eixos annexes planteja canviar per «facultar l’alcalde 
per tal que es presenten al ple» i afegeix que seria interessant que el plenari sabera els annexos 
que s’han d’aplicar. 

 
 
  El regidor Rafael Cabanilles manifesta els motius pels quals s’ha plantejat així, i que 

no té inconvenient en que es passe pel ple, però potser un retard per a entrar en funcionament. 

Tenim els annexes de la Diputació però cal ajustar-los a l’ajuntament. 
  L’alcalde afegeix que una vegada estiga aprovat es donarà compte dels annexes al 

ple. 

  El regidor Joan Serra planteja que el punt dos quede de la següent forma:  «Segon. 
Facultar  l’Alcaldia per a l’elaboració dels diferents annexes que s’anomenen a les bases, 
així com la seua posada en funcionament dels qual es donarà compte al ple».  

El regidor Victor Mansanet manifesta que, com una reflexió, respecte al banc de 
terres, es va presentar una moció en el ple, crec que de juliol 2014, fa un any, llàstima que 
siga al final de la legislatura, i es queixa que no s’haja dotat de més pressupost en 
agricultura i planteja que ara el pressupost està tancat i si s’haguera fet açò ja fa un temps 
ara estaria més avançat. Era més urgent fa un any que ara, però benvingut siga, per tal de 
mitigar la precarietat actual i més val tard que mai. Comentaris sobre Eurípides. 
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L’alcalde manifesta que el nou equip pot fer una modificació de crèdits per 
incrementar eixa partida si vol i això no serà un problema. Afegeix que fa un any es va 
plantejar el fer un Banc de Terres però hi havia poc interès de la gent per alquilar les 
terres i per això es queda en l’aire. Anem a tornar-ho a llançar. 

Rafa Cabanilles manifesta que ara hem fet gestions a diferents pobles i la Diputació 
va a donar suport i és per això que ens hem agarrat una miqueta més a este tema. 

  
 Finalitzades les intervencions, i amb el dictamen favorable de la Comissió 

Informativa, el ple de la corporació, per unanimitat dels onze membres de la Corporació, acorda: 
 
  Primer.  Aprovar les bases reguladores del Banc de Terres agrícoles de Simat de la 

Valldigna, que, a la lletra, diuen: 
 
 
 

«BASES REGULADORES DEL BANC DE TERRES  
AGRÍCOLES DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Banc de Terres de Simat de la Valldigna és una iniciativa de la regidoria 

d’agricultura i dictaminat favorablement pel consell agrari municipal, amb la qual s'intenta 
pal·liar l'abandó de les parcel·les rústiques i al mateix temps intentar donar solució a la 
creixent problemàtica agroambiental derivada de l'abandó dels camps, com ara la 
proliferació de plagues, rosegadors, erosió del sòl, degradació paisatgística, així com el no 
menys important risc d’incendi, contribuint d'esta manera al manteniment del paisatge 
agrari del terme municipal. 

La creació d'este Banc de Terres pretén incentivar els propietaris de parcel·les 
abandonades a la seua posada en cultiu a través de terceres persones, la qual cosa, a mig i 
a llarg termini, redundaria en una disminució dels problemes agroambientals anteriorment 
descrits. 

 
OBJECTE 
Constituïx l'objecte de les presents Bases Reguladores la creació i el funcionament 

del Banc de Terres de Simat de la Valldigna, la finalitat del qual és: 
 
1.  Posar en valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d’abandó. 
2.  Frenar la pèrdua de superfície útil. 
3.  Evitar situacions d’abandó de cultius pal·liant, en la mesura que siga possible, els 

problemes agroambientals que genera. 
Amb el Banc de Terres es pretén informar i facilitar el contacte entre els 

propietaris de parcel·les aptes per a l’explotació agrícola ubicades en el terme municipal i 
persones interessades en el seu cultiu. 

 
NATURALESA JURÍDICA DEL BANC DE TERRES  

AGRÍCOLES DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 
 

1. El Banc de Terres Agrícoles de Simat de la Valldigna és un registre administratiu 
de caràcter públic que està format per parcel·les aptes per a l’explotació agrícola els 
propietaris del qual hagen sol·licitat voluntàriament la seua inscripció en el banc de terres. 
Este registre funcionarà com un instrument de posada en contacte entre l’oferta i la 
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demanda de parcel·les rústiques cultivables ubicades en el terme municipal de Simat de la 
Valldigna. 

2. La cessió de dades personals dels propietaris que sol·liciten la inclusió de les 
parcel·les en el Banc de Terres, serà autoritzada expressament per aquells en la sol·licitud 
d’alta que portarà adjunta l’autorització a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per a 
cedir les dades inclosos en el banc de terres a tercers cultivadors interessats. 

Les dades personals incloses al registre del Banc de Terres ho seran amb finalitat 
exclusivament administrativa i estaran sotmesos al règim jurídic establert per la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la 
seua normativa de desplegament. 

 
3. El registre del Banc de Terres tindrà únicament caràcter informatiu, sense que 

produïsca cap efecte sobre el règim jurídic de les parcel·les incloses, ni sobre el dret de 
propietat ni altres drets o gravàmens sobre les mateixes i sense que constituïsca prova del 
dret de propietat o altres drets sobre les finques. 

 
FUNCIONAMENT DEL BANC DE TERRES  

AGRÍCOLES DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 
 

1. El Banc de Terres Agrícoles de Simat de la Valldigna tindrà la seua seu en 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Plaça. Constitució, 1, 46750 Simat de la Valldigna. 

El registre del Banc de Terres contindrà exclusivament les dades següents: 
-  
- Els números de polígons i parcel·les, i superfície de les mateixes incloses en el 

Banc de Terres a instància dels titulars que declaren ser els seus legítims propietaris. 
- Nom i cognoms, DNI, direcció, telèfon i correu electrònic del titular que ha 

sol·licitat la inclusió d’una o diverses parcel·les en el Banc de Terres. 
La consulta de les dades del registre del Banc de Terres Agrícoles de Simat de la 

Valldigna podrà ser sol·licitada per aquelles persones interessades en el cultiu de 
parcel·les i tindrà com a única finalitat facilitar el contacte entre propietari i futur 
cultivador. 

 

El Consell Agrari Municipal i/o L’Ajuntament s’abstindrà d’intervindre, orientar o 
assessorar sobre els negocis jurídics que, si és el cas, puguen arribar a celebrar els 
interessats que s’hagen posat en contacte a través del banc de terres. 

 

2. Sol·licitud d’alta de parcel·les en el Banc de Terres. 
Les persones que sol·liciten l’alta de parcel·les en el registre del Banc de Terres 

declararan sota la seua exclusiva responsabilitat que són els seus legítims propietaris, 
eximint-se l’Ajuntament de Simat de la Valldigna de qualsevol responsabilitat de la dita 
declaració. 

Les persones propietàries de parcel·les agrícoles ubicades en el terme municipal de 
Simat de la Valldigna que desitgen la seua inclusió en el banc de terres podran sol·licitar 
l’alta en el registre d’entrada de l’Ajuntament, per mitjà de l’imprès normalitzat que es 
facilitarà a este efecte, el qual contindrà: 

 
- L’autorització expressa del propietari a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 

per a la inclusió de la parcel·la o parcel·les en el banc de terres. 
- L’autorització expressa del propietari a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 

per a cedir les seues dades personals bàsiques (Nom i cognoms i telèfon) als tercers 
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interessats en el cultiu quan sol·liciten expressament la seua consulta a través de l'imprès 
corresponent. 

Esta cessió de dades degudament autoritzada serà unidireccional, açò és, se 
cediran les dades bàsiques del titular o titulars de la parcel·la o parcel·les a aquells 
interessats en el seu cultiu que sol·liciten expressament la seua consulta en el banc de 
terres. 

 
 
 
3. Sol·licitud de consulta del Banc de Terres. 
Qualsevol persona interessada podrà consultar el llistat de parcel·les que hagen 

sigut donades d'alta en el Banc de Terres Agrícoles de Simat de la Valldigna en les oficines 
municipals. Dit llistat contindrà exclusivament els números de polígon, parcel·la i 
superfície, sense incloure en cap cas dades de caràcter personal. 

Una vegada consultat el dit llistat, les persones interessades a contactar amb els 
titulars de determinades parcel·les incloses en el Banc de Terres Agrícoles de Simat de la 
Valldigna hauran de presentar en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna una sol·licitud de consulta per mitjà de l’imprès normalitzat que facilitarà a este 
efecte, en què constarà el seu nom i cognoms, direcció, telèfon i adreça de correu 
electrònic, així com la parcel·la o parcel·les concretes amb els titulars de la qual desitgen 
posar-se en contacte. 

La presentació d’esta sol·licitud únicament donarà dret a la consulta de les dades 
personals bàsiques (nom i cognoms i telèfon) dels propietaris de les parcel·les en el cultiu 
de la qual estan interessats els sol·licitants de la consulta, i la cessió dels quals a terceres 
persones interessades haurà sigut expressament autoritzada per aquells. 

La sol·licitud de consulta del banc de terres no donarà dret en cap cas a l’obtenció 
de còpies de les dades del registre, sinó únicament a la seua consulta en la seu del mateix.  

 

4.- Sol·licitud de baixa de parcel·les en el Banc de Terres. 
El propietari que ja haja arrendat la seua parcel·la, o per qualsevol motiu, ja no 

desitja oferir el seu cultiu a terceres persones, haurà de comunicar-ho immediatament a 
través de l’imprès normalitzat que facilitarà a este efecte, en el Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

 
Segon. Facultar l’Alcaldia per a l’elaboració dels diferents annexes que s’anomenen 

a les bases, així com la seua posada en funcionament dels quals es donarà compte al ple. 
 

  Tercer. Remetre el present acord a la Diputació de València als efectes de 
col·laboració i participació en el projecte que té la Diputació de València a este respecte. 

 
− Ratificació, si procedeix, de la modificació dels estatuts del Consorci 

de Bombers de València. 
  Vista la proposta de l’alcalde, que es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

«PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ EXTINCIÓ 

D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 
 

Considerant el que disposa la disposició transitòria sexta de la llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que assenyala que 
els consorcis que ja estigueren creats en el moment de la seua entrada en vigor hauran 
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d'adaptar els seus estatuts al que preveu la mateixa en el termini d'un any des de la seua 
entrada en vigor, que va tindre lloc el 28 de desembre de 2013. 

 
 
Considerant que la dita adaptació ha de comprendre a més les exigències 

establides en la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, en la que s'assenyala que els òrgans de les entitats locals disposaran 
d'un termini màxim de dos anys per a adaptar-se a les obligacions contingudes en la dita 
llei. 

Atès que la 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa, regula diversos aspectes dels consorcis, 
referents al dret de separació, dissolució, liquidació i dret supletori, establint el seu article 
15 que els consorcis que ja estigueren creats en el moment la seua entrada en vigor 
hauran d'adaptar els seus estatuts a l'en ella previst en el termini de sis mesos des de la 
seua entrada en vigor, que va tindre lloc el passat 18 de setembre. 

Resultant que l'assemblea general del consorci, en sessió de 21 de novembre de 
2014, va aprovar inicialment la modificació dels estatuts del consorci per al servici de 
prevenció extinció d'incendis i de salvament de la província de valència  

Resultant que la dita aprovació va ser sotmesa a informació pública per mitjà 
d'anunci en el butlletí oficial de la província de valència núm. 295 de 12 de desembre de 
2014, pel termini d'un mes a l'efecte de reclamacions i suggeriments davant l'assemblea 
general del consorci.  

Resultant que per l'Advocacia General de la Generalitat, la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esport, la Direcció General de Desenrotllament Autonòmic i per la Conselleria 
de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la Generalitat, es van presentar 
al·legacions i suggeriments al text modificat d'estatuts. 

Vist l'acord de 25 de febrer de 2015, de l'Assemblea General del Consorci per al 
Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València pel 
qual es resolen les al·legacions i suggeriment presentades per la Generalitat i s'aprova 
provisionalment la modificació d'Estatuts Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i de Salvament de la Província de València. 

Vist l'informe favorable del Secretari General de la Corporació, relatiu a la 
modificació dels Estatuts del Consorci, i que obra en l'expedient 

 
Considerant el que disposen els articles 47.2, apartat g) , i 87 de la Llei 7/1985 de 

2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim local, Art 110 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril,por el que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local, i els articles 88 i següents i 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 
de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana altres preceptes concordants.  

 
S'ACORDA: 

 
PRIMER: Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de 

Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada 
provisionalment per acord de l'Assemblea General de 25 de febrer de 2015.  

 

SEGON: Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció 
Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València als efectes oportuns.» 

 
 

  Obert el torn d’intervencions, el regidor Rafael Cabanilles informa sobre els 
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motius de la modificació dels estatuts, donat que els que hi ha són de 1988, i la necessitat 
d’adaptar-se a la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat d’Administració Local, els 
consorcis han d’adaptar els seus Reglaments a esta normativa.  Ja es van modificar per fixar 
l’aportació de la Generalitat, ara aportarà una quantitat fixa d’uns 10 milions quan abans 
eren uns 14, i eixa diferència no l’aportaran els municipis si no que ho farà la Diputació. 

   

  Finalitzades les intervencions, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa, el ple de la corporació, per unanimitat del onze membres de la Corporació, 
acorda: 

     

PRIMER: Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de 
Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada 
provisionalment per acord de l'Assemblea General de 25 de febrer de 2015.  

SEGON: Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció 
Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València als efectes oportuns. 

 

− Adhesió, si procedeix, al II (Segon) acord marc entre la FVMP i els 
sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF per a les Administracions Públiques 
de la CV. 

  Vista la proposta de l’alcalde, que es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

«PROPOSTA D’ADHESIÓ A L'ACORD-MARC ENTRE LA FEDERACIÓ 
VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES I ELS SINDICATS CCOO, 

UGT I CSI-CSIF PER A LES ADMINISTRACIONS LOCALS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA i QUE S'APLICARÀ AL PERSONAL 

FUNCIONARI i LABORAL 
 

Sebastián Mahiques Morant, Alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, proposa, previ 
dictamen de la comissió informativa, la següent proposta: 

       

Vist el contingut del II (segon) Acord-Marc subscrit, entre la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies i els Sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF per al personal al servei 
de les Administracions Publiques Locals de la Comunitat Valenciana i que es va publicar al 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7384, el dia 20 d’octubre de 2014. 

Vist que els aspectes que este Acord-Marc arreplega han sigut negociats per 
representants de tots els grups polítics i els sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF. 

Vist  que es va aprovar per unanimitat de la FVMP l'acord de subscriure, en la seua 
integritat, el contingut del II Acord-Marc. 

En virtut de l'anteriorment vist, es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
              

Primer. Adherir-se al II Acord-Marc de referència subscrit entre la FVMP i els 
Sindicats UGT, CCOO i CSI-CSIF, per a les Administracions Locals de la Comunitat 
Valenciana, (publicat al DOCV del 20.10.2014), que regularà les condicions de treball del 
personal funcionari d'esta entitat local, i seran d'aplicació totes aquelles matèries previstes 
en este Acord i que siguen susceptibles de ser aplicades als funcionaris, mentre que no es 
negocie un específic en esta Corporació Local. 

Segon. Adherir-se al II l'Acord-Marc de referència subscrit entre la FVMP i els 
Sindicats UGT, CCOO i CSI-CSIF, per a les Administracions Locals de la Comunitat 
Valenciana, (publicat al DOCV del 20.10.2014) que regularà les condicions de treball del 
personal laboral d'esta entitat local, i seran d'aplicació totes les millores que puguen ser 
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aplicades al personal laboral i s’aplicaran mentre no hi haja conveni col·lectiu laboral propi. 
Tercer. Comunicar el present Acord a la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies per a donar a conèixer la seua adopció i als efectes previstos en la Comissió 
Mixta de Seguiment.» 

 

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa que esta és una proposta d’acord 
presentada pel delegats de personal, afecta als laborals i als funcionaris. També el personal que 

entre a treballar. Serà més senzill per a l’elaboració de les nòmines. 

 
  Vist la qual cosa, finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la 

Comissió Informativa, el ple de la corporació, per unanimitat dels onze membres de la 
Corporació, ACORDA: 

 
Primer. Adherir-se al II Acord-Marc de referència subscrit entre la FVMP i els 

Sindicats UGT, CCOO i CSI-CSIF, per a les Administracions Locals de la Comunitat 
Valenciana, (publicat al DOCV de 20.10.2014), que regularà les condicions de treball del 
personal funcionari d'esta entitat local, i seran d'aplicació totes aquelles matèries previstes 
en este Acord i que siguen susceptibles de ser aplicades als funcionaris, mentre que no es 
negocie un específic en esta Corporació Local. 

Segon. Adherir-se al II Acord-Marc de referència subscrit entre la FVMP i els 
Sindicats UGT, CCOO i CSI-CSIF, per a les Administracions Locals de la Comunitat 
Valenciana, (publicat al DOCV del 20.10.2014) que regularà les condicions de treball del 
personal laboral d'esta entitat local, i seran d'aplicació totes les millores que puguen ser 
aplicades al personal laboral i s’aplicaran mentre no hi haja conveni col·lectiu laboral propi. 

Tercer. Comunicar el present Acord a la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies per a donar a conèixer la seua adopció i als efectes previstos en la Comissió 
Mixta de Seguiment. 

 

− Informe de Secretaria-Intervenció sobre el seguiment del Pla 
d’ajust de l’article 7 del RDL 4/2012, primer trimestre de 2015.  

  Es dóna compte de l’Informe de Secretaria-Intervenció, del contingut de l’article 7 
del RDL 4/2012, en concret l’elaboració per les Corporacions Locals d’un informe trimestral sobre 
el seguiment del Pla d’Ajust de l’Entitat Local.  

  Així doncs, per part del secretari es dóna compte de la informació facilitada pels 
serveis municipals en relació al Pla d’Ajust, corresponent al primer trimestre de 2015, i que cal 
remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, sense perjudici de la seua 
possible presentació i debat al Ple de la Corporació. 

  El regidor Joan Serra respecte a la devolució del préstec, pregunta si es va pagar 
l’any passat o este? 

  El secretari informa de com es va produir la devolució del que quedava pendent 
d’eixe préstec, l’ajuntament va remetre el seu escrit el 30 de desembre per tal de fer l’amortització 

amb efectes del 31 de desembre. Encara que per al banc la data de valor comptable és el dia 2 de 
gener de 2015. A nosaltres ens consta comptabilitzat el dia 31 de desembre, es va fer l’ ADO  eixe 
dia, encara que el saldo en el banc, a 31 de desembre de 2014, el tenim sense descomptar i per al 

banc possiblement els compte com el dia 2 de gener.    Hem demanat un certificat del banc 
respecte a esta qüestió.  

  Després d’analitzada la informació, el ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i 
conforme sobre les dades del primer trimestre de l’exercici 2015 i la seua remissió al Ministeri 
d’Hisenda. 

 
− Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de 

pagament a proveïdors (PMP) en relació a l’article 6.2 del RD 
635/2014, de 15 de juliol. 
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  Es dóna compte del contingut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, per la qual s’estableixen mesures contra la morositat i en concret l’elaboració per les 
Corporacions Locals d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos 
a la Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.  

  Així doncs, es dóna compte de la informació facilitada pels serveis 
municipals en relació als pagaments realitzats en el primer trimestre de 2015, i que d’acord 
amb l’article 4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, cal remetre als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, sense perjudici de la seua possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació. 

  Després d’analitzada la informació, vist el dictamen de la Comissió 
Informativa, el ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i conforme sobre les dades del 
primer trimestre de l’exercici 2015 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda 

 
− Contestació  a les preguntes formulades al ple ordinari de 30 de març 

de 2015. 
 
  L’alcalde manifesta que a l’últim plenari ordinari, el dia 30 de març, se me 

van fer unes preguntes, eixe dia per motius personals, havia d'acabar prompte, el meu 
sogre estava ingressat, feia dos dies que no havia vist a la dona i volia anar a Gandia. 
M’haguera agradat quedar-me i contestar-vos, però com la llei me permetia fer-ho al ple 
següent i, encara que no siga ordinari, he volgut posar-ho perquè quede constància de les 
respostes.  

 
  Em vaig apuntar les preguntes que féreu i passe a contestar-vos:  
− Pregunta del regidor Victor Mansanet. 

 
  1.- Respecte de les obres de reforma del col·legi  «Valldigna» de Simat i 

terminis de l’obra.  
  Resposta de l’alcalde:  Si t’haguera contestat eixe dia no t’haguera pogut 

donar la informació que hi ha ara i que és:  
  S’han presentat 37 empreses per fer l’obra. 
  Les empreses que no han aportat tota la documentació tenen fins el 27 

d’abril a les 14,30h per esmenar les deficiències 
  L'obra s’anomena: Rehabilitació de les Cobertes i adequació del menjador. 
 
  Pressupost 192.589,59 IVA inclòs 
 
  El dia 28 abril, demà, es farà l’obertura de pliques de la proposició 

econòmica. 
  El termini d’execució són 2 mesos en principi, si tot va bé, ha d’estar 

acabada per al curs que ve. 
 
 
  2.- Respecte de les obres de la part de baix del Calvari. 
  Resposta de l’alcalde: El dia que em feres la pregunta encara no estava 

acabada l’obra.   Actualment ja estan acabades, ja està feta la recepció de les obres i la 
gent del poble ja està gaudint d’eixe espai. La gent està utilitzant-lo mot per passar la 
vesprada o el mati. 

 
   B) Pel que fa les preguntes del regidor Joan Serra  
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  3.-  Respecte a les plaques fotovoltaiques. 
  Resposta de l’alcalde: Efectivament tots sabem que és una actuació que ve 

de la legislatura passada, que es van posar les plaques als sostres dels edificis dels Jubilats, 
la Casa de la Música i l’escola. Tenim clar que els diners que ens havia entregat l’empresa 
com a cànon eren superior que els previstos donat que la instal·lació en principi estava 
previst que fora de 93 i pico de potència i va acabar amb una instal·lació d’uns 53 és a dir 
menys de potència de la prevista. Açò vol dir que el cànon que la Unió ens va pagar a 
l’ajuntament eren 30.000€, que va ser molt més que el cànon que havia de pagar per la 
instal·lació feta, a més ells van pagar al Ministeri unes fiances, i això ho teníem clar des de 
l’ajuntament. No obstant això des d’ací, i des del principi de la legislatura i durant la 
legislatura m'he posat en contacte tant amb la Unió per tal de deixar clar este tema. Els 
més interessats amb deixar-ho aclarit eren ells perquè nosaltres sabíem que teníem 
ingressats més diners dels que ens pertocaven i per tant no ens preocupava. L’ajuntament 
ha ingressat 34.250 euros. Després de que el Sr. Serra, en el darrer ple, fera esta pregunta 
ens posàrem de nou en contacte amb ells. Sabeu que tenim un contracte amb una durada 
de 25 anys i amb un cànon anual del 6% dels ingressos bruts amb un mínim de 1000 euros 
anuals. Ens van fer un informe molt complet i hem fet portat a terme una reunió, i ens han 
explicat i passat totes les dades. L’ajuntament ha ingressat 34.250 euros. I com han vist  
que l’ajuntament està en una situació molt bona econòmicament ens han demanat que els 
paguem la diferència que l’ajuntament ha cobrat de més, que munta un total d'11.644,23 
euros. Vos fem entrega dels documents que tenim (s’entrega una còpia de l’informe a cada 
regidor). Explica els ingressos que ens corresponen per cadascun dels anys des de que està 
en funcionament, en juliol de 2012. I fa un resum de les conclusions. I manifesta que en la 
pròxima legislatura ja es decidirà sobre la seua petició. 

  El regidor Joan Serra manifesta que creu recordar, per a que es mire, que en 
l’estat d’execució de 2011, crec que hi havia un cànon de 20.000€ (parle de memòria) i ara 
es diu 30.000, que es mire per llevar-me el dubte. Me pareix molt correcte el seu informe. 

  
  4) Respecte a quants cursos de reciclatge s’han fet? 
  Resposta del regidor Rafael Cabanilles: informa que s’han fet cursos de 

reciclatge a l’escola, es fan xarrades educatives, per la Conselleria o per l’Empresa que té 
els contenidors de roba, sols una a l’any perquè l’escola diu que estan saturats. Es va fer 
una xarrada en la casa de la cultura l’any passat informant sobre la taxa i com funciona el 
reciclatge però érem molt poca gent. L’alcalde diu que es va explicar molt be però la 
presència va ser mínima. 

  
 5) Respecte a que han hagut pluges fortes i si s’ha fet alguna analítica 

especial d’aigua potable. 
 
 
  Resposta de l’alcalde: Si que s’han fet després de les pluges fortes L’empresa 

Cota-dos de Tavernes és l’encarregada de fer les analítiques després de les pluges han eixit 
correctes, cap  producte raro. La regidora Dominic Saneleuterio manifesta que l'analítica 
que ens fa la Generalitat en març també ha eixit bé. 

 
  6) Respecte al tema de l’EPSAR sobre el volum d’explotació en la 

depuradora. 
 
  Resposta de l’alcalde: Passa a llegir les dades que són:  
  En quan a l'EPSAR, del seus informes d’explotació anual les xifres són: 
a. Informe explotació desembre 2010. .Volum anual acumulat: 632.150 m3/any 
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b. Informe  desembre 2011... Volum anual acumulat:445.365 m3/any 
c. Informe desembre 2012.... Volum anual acumulat:515.289 m3/any  
d. Informe desembre 2013.... Volum anual acumulat: 548.581 m3/any 
e. Informe desembre 2014...... Volum anual acumulat: 391.565m3/any 

Des de 2010 a 2014 ha hagut una disminució i és degut a les obres i als 
arreglaments fets. 

 
  És clar que quan plou li arriben més metres cúbics a la depuradora i és 

veritat que l’any passat no va ploure molt. 
  
 7) Respecte a que en determinats llocs no estan complint-se els límits de 

tancats respecte dels camins que diu l’Ordenança d’Usos i Costums, pregunta: si se sap 
que es diga. I que s’aplique l’Ordenança. 

  Resposta de l’alcalde: La veritat que no ens consta eixa afirmació. Quan un 
veí demana el tancat d’una parcel·la, abans de donar-li l’autorització hi ha un informe tècnic 
on s’explica com s’ha de tancar i les distàncies que s’han de complir a l’hora de fer el 
tancat. 

 
  8.- Respecte de quants cursos de formació gratuïts per als ciutadans ha 

preparat este ajuntament en tema agrícola. 
  Resposta del regidor Rafael Cabanilles:  En quan a cursos gratuïts donats 

per la Conselleria, l’IVIA o altres entitats, passa a relacionar els que s’han fet: 2 de poda de 
kaki, 1 per a poda de taronges,  una xarrada de poda de noves varietats de cítrics (es va fer 
en Carcaixent i l’ajuntament posa un «minibus» que es va omplir), un per a la renovació 
del carnet de plaguicides bàsic, gratuït, (hui es paguen i les fan empreses), un de plaguicides 
qualificat (el va subvencionar l’ajuntament) hi havia apuntades 11 persones (10 i jo, jo no 
estava subvencionat), es va fer en la Vall i vaig negociar el preu a la baixa, un altre qualificat i 
eren 40 o 50 persones ací en Simat a 135€, un altra de plaguicides bàsic pagant, com a 
grup, 40€/persona. Tinc sol·licitats varis. M’han dit que intentaran fer-los. Però cada vegada 
ho tenen més complicat arribar a tots. 

 
  9) Respecte per què este equip de govern, a mocions que afavoreixen als 

llauradors sobre tot en el tema de subvencions, ha votat en contra de les mocions? 
  Resposta de l’alcalde: Este equip de govern està a favor de tot allò que està 

per afavorir no sols als llauradors sinó a tots els ciutadans. Estem aquí per ajudar i facilitar-
ho a tots. 

 
 
  10.- Quines actuacions contra els robatoris s’han fet?, a més de les que es 

van fer en 2010.  
  Resposta de l’alcalde: La policia local està en contacte permanent amb la 

Guàrdia civil i amb col·laboració amb la policia local de Benifairó, entre ells s’ajuden en 
algunes actuacions, a més de la lluita contra els robatoris tant en el camp com també es fa 
prevenció als pous, s’han posat fanals i la policia passa a mirar. 

  El regidor Rafael Cabanilles afegeix que demà tenim una reunió de 
llauradors amb un equip de la Guàrdia Civil per previndre i evitar-los. També van vindre al 
Consell Agrari. L’alcalde afegeix esteu invitats tots. 

 
  11.- Per què este equip de govern permet a uns unes obres i a altres no?. 
  Resposta de l’alcalde; L’ajuntament no ha canviat la manera de treballar al 

llarg d’estos anys anteriors respecte de les obres. Es donen tots els permisos d’obra que 
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es demanen sempre dins de la legalitat urbanística. No hi ha cap problema en que els 
demanen ni en donar-los. 

 
  12.- S’ha fet obres que podrien pressuposar prevaricació d’este ajuntament, 

s’ha fet alguna actuació? 
  Resposta de l’alcalde: No em consta cap actuació d’eixe tipus. No sé a què 

es referix. 
 
  13.- Respecte de l’obra en la Font Menor i la de la Muntanyeta. 
  Resposta de l’alcalde: Tal com ja vaig contestar en anteriors plenaris em 

reitere en que esta obra és un obra de manteniment i reforma de les obres existents. 
  L’obra de la Muntanyeta les cases tenien dotacions i el que s’ha fet és 

millorar-les. 
  A més en el projecte d’urbanització de la Font Menor, l’actuació que es va 

fer, era desembossar el clavegueram, això no estava prevista en l’actuació que s’anava a fer.  
Hi ha altra actuació que està prevista i no s’ha fet i supose que es farà quan pertoque 

  Si tens algun dubte al respecte a esta actuació tens els tècnics a la teua 
disposició per a explicar-te esta qüestió. 

 
  14.-  Per què no s’ha fet participació en les obres o en l’aprovació o en les 

rectificacions que es va enviar a la Conselleria respecte del Llavador de la Font Menor?, el 
que es va fer no era participació. 

  Resposta de l'alcalde: S’ha fet participació. I a més hui sabem que el 21 
d’abril rebérem de la comissió territorial d’urbanisme l’aprovació definitiva de la 
modificació de la UE2 a i UE2 B donant per vàlid el pla de participació pública de la qual 
cosa tots hem d'estar contents. Ve d’anys es començà l’anterior legislatura i ara s’aprovà. 

  El regidor Joan Serra quan dic l’actuació en la Font Menor es basa en les 
Normes Subsidiàries del 98 i unes altres de 2010. 

   Com és una cosa tècnica i hi ha una dificultat d’enteniment entre el que dic 
i que pareix que tu no entens, et dic que vingues, parles amb els tècnics i que t’ho 
expliquen. 

 
  15.- Respecte de quan es parla de transparència i que hi ha titular de 

premsa sobre obres de l’escola, I que no s’ha escoltat a part del poble, d’on es vol el 
menjador i que tu dius que jo vaig dir a  a un plenari que: «Si fora meu no ho faria aquí».  

  
 
 Resposta de l’alcalde: Crec que jo no ho he dit, però si tu dies que ho he dit 

rectifique, això no és el que jo volia dir. Si que vaig dir a l’últim plenari que: «Si no ens feien 
un col·legi nou, eixa zona era la millor per al menjador», i ja ho vaig dir fa un any. L’altra 
frase que dius tu que vaig dir no l’he trobat.  

  El regidor Joan Serra manifesta que passaré pel despatx i te l’ensenyaré. 
    L’alcalde diu que  tant de bo ens hagueren fet un col·legi nou, però si no 

l'han de fer, i l’opció de la Conselleria és arreglar-nos la teula i fer-nos un menjador, crec 
que el lloc on va a fer-se és una bona zona, millor que on està, crec que és un bon lloc i 
ens donarà un bon servei perquè tindrem un aula més i el menjador nou. 

  
  16.- Respecte del servei de recollida del fem. 
  Resposta de l’alcalde: Ja t’ho dit vàries vegades si vols fem una reunió amb 

Joaquin Lerma, nosaltres pensem que està complint-se el contracte. 
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  Rafa Cabanilles, contesta que està complint-se en tot, en la neteja (ara hi ha 
un control de cada dia que venen), està complint-se en els dies festius que han de passar. 
En els contenidors que hi calia posar. Ell diu que s’ha complit i tu dius que no. Ja t’he dit 
que si vols podem asseure'ns per parlar amb ell. 

 
  17.- Respecte de la quantitat de paper i cartró que s’ha arreplegat estos 

anys?  
  Resposta de l’alcalde: Pensava que tenia les dades a l’ordinador i que m’ho 

havia enviat Joaquin Lerma, però no, hui mateix li he demanat que me les torne a enviar i 
quan les tinga les passaré als regidors. 

 
  L’alcalde dóna per finalitzada la sessió. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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» 

 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne 
les 21 hores i 30 minuts, del dia 27 d’abril de 2015 i, perquè hi conste el tractat, estenc la 
present acta. 

 

Simat de la Valldigna, 27 d'abril de 2015 
El secretari,  

 

 

Aurelio Sansixto Bonet 
 


