AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 25 de gener de 2016

Sessió 1/2016

ASSISTENTS:
Alcalde-President:Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:
Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Adela Mendoza Carmona (portaveu)

Rafael Cabanilles Inza
Miguel Vidal Ferrando
Grup EUPV

Grup COMPROMÍS- Bloc

María José Gregori Robledillo

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

Inés Coronel Catalá*

Margarita Palomares Hernándis

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu)
Regidors absents: Mónica Sancirilo Camarena
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,05 hores del dia vint-i-cinc de gener
de dos mil setze, 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 ORDRE DEL DIA:
ORDRE DEL DIA:
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions celebrades el dies
30 de novembre i 21 de desembre de 2015.
1.2 Presa possessió de la nova regidora, Inés Coronel Català.
1.3 Donar compte del decret 003/2016, de 8 de gener, sobre nomenament d’alcalde accidental.
1.4 Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2015, presentat pels serveis de Gestió
Recaptatòria de la Diputació de València.
1.5 Donar compte dels decrets número 512, 514 i 521 de 2015.
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1.6 Moció presentada per la portaveu de PSE, Immaculada Cunyat, sobre el manteniment dels
espais públics nets amb la implicació de la ciutadania i mitjançant una campanya de
sensibilització.
2

ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

3

TORN D’INTERVENCIONS
-------------------------------------------- // ----------------------------------------

Oberta la sessió per part de l’alcalde, es mamprèn els tractaments dels diferents punts de
l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
ORDRE DEL DIA:
1.

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1.

Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions
celebrades el dies 30 de novembre i 21 de desembre de 2015.

1.1.1. Examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de
novembre de 2015.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el dia 30
de novembre de 2015.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que, al final del punt 1.5, en
la pàgina 37, no consta la seua intervenció per la qual va explicar el sentit del seu vot. I és per això que
proposa que conste el següent:
«El meu grup considera que és preceptiu sol·licitar l’informe mediambiental. Esta decisió no va
contra ningú. Volem que es facen les coses ben fetes i des del primer moment. I per això, pensem que
és preceptiu que hi haja un informe d’impacte mediambiental, per a aquesta modificació, perquè a més
a més, conforme diu l’informe, és probable. Això no significa res. Per tant, demanem que la Conselleria
i els seus tècnics diguen si fa falta l’informe o no. Nosaltres som partidaris que estiga avalat per un
informe.»
Cosa que és acceptada.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) membres
assistents (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 3 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per
Simat Esquerra»), ACORDA:
Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2015,
acta número 11/2 015, amb la modificació proposada.
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1.1.2. Examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia
21 de desembre de 2015.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el dia 21
de desembre de 2015.

Obert el torn d’intervencions, no és fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) membres
assistents (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 3 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per
Simat Esquerra»),acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2015,
acta número 12/2015.

1.2.

Presa possessió de la nova regidora, Inés Coronel Català.

Vist que l’Ajuntament per acord del Ple celebrat el 21 de desembre de 2015 acordà la pressa
de coneixement de la renúncia voluntària de Maria Luïsa Solanes Polache , del lloc de regidora de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització Funcionament i Regim Jurídic de les
Entitats Locals.
L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central que li fora enviada la credencial d’Inés
Coronel Català, següent en la candidatura d’ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA en les
eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015. Dita credencial va ser rebuda en
l’Ajuntament el dia 18 de gener de 2015, amb número 83 de registre general d’entrada.
Seguidament Inés Coronel Català, qui prèviament a la celebració de la sessió, ha formulat
declaració de béns patrimonials i també declaració de possibles causes d’incompatibilitat i
d’activitats, procedeix a prendre possessió del càrrec i dóna lectura a la fórmula que textualment
diu:
«Promet, per imperatiu legal, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de

regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat al meu poble, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»
En finalitzar la presa de possessió, la nova regidora, s’integra a la sessió, tot prenent seient junt
a la resta d’integrants de la Corporació Local.
A continuació i vista la proposta alcaldIa, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist que l’Ajuntament, per acord del Ple celebrat en el 21 de desembre de 2015 acordà la
presa de coneixement de la renúncia voluntària presentada per la regidora Maria Lluïsa Solanes
Polache, del lloc de regidora de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i portaveu del grup Esquerra
Unida del país València, en compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li foren enviades les credencials de
Inés Coronel Català, següent en la llista d’Esquerra Unida del País Valencià, de les eleccions municipals
celebrades en 24 de maig de 2015. Dites credencials foren rebudes per l’Ajuntament el dia 18 de
gener de 2016, amb número 83 de registre general d’entrada de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
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Per tot l’exposat, l’alcalde
PROPOSA
Primer. Acceptar la pressa de possessió d'Inés Coronel Català en el càrrec de regidora de
l’Ajuntament en substitució de Maria Lluïsa Solanes Polache, després de la renúncia voluntària d’esta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membres
assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 3 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per
Simat Esquerra»), acorda:
Únic.- Acceptar la pressa de possessió de Inés Coronel Català en el càrrec de regidora de
l’Ajuntament en substitució de Maria Lluïsa Solanes Polache, darrere la renúncia voluntària d’esta.

1.3.

Donar compte del decret 003/2016, de 8 de gener, sobre nomenament
d’alcalde accidental.

Vist el decret número 003/2016, el qual, es transcriu a la lletra tot seguit:
Decret núm.: 003/2016
Simat de la Valldigna, 8 de gener de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, 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 consideracions següents:
D’acord amb allò establert al Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Corporacions Locals, i degut a
l’absència d’esta Alcaldia, per casament, durant el període comprés entre els propers dies del 13 al 17
de gener de 2016, ambdós inclosos, i vista la necessitat que em substituïsca un tinent d’alcalde per al
desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec, amb reserva de l’ordenació de pagaments i la
disposició dels fons públics com a claver municipal.
Per tot això, en virtut del que disposen els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb els articles 44 i 47 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer. Nomenar com alcalde-accidental, durant el període comprés des del 13 fins al 17 de
gener de 2016, ambdós inclosos, el tinent d’alcalde, Vicent Ribera Solanes, a l’objecte que em
substituïsca en la totalitat del desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec d’esta Alcaldia, amb
reserva de les funcions corresponents a l’ordenació de pagaments i disposició dels fons públics com a
claver municipal.
Segon. Notificar esta resolució a la persona designada per tal que accepte l’esmentat càrrec,
si és el cas, per tant la delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seua eficàcia
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l’acceptació de l’òrgan delegat, entenent-se esta atorgada tàcitament si no es formula davant d’esta
Alcaldia expressa manifestació de no acceptació de la delegació en el terme de tres dies hàbils
comptats des del següent a aquell en què li siga notificada esta resolució.
Tercer. Remetre anunci del nomenament abans esmentat perquè s’inserisca al Butlletí Oficial
de la Província de València, i també fer-ho públic als taulers d’edictes de la Casa Consistorial.
Quart. Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que es celebre.
Cinquè. El nomenament efectuat serà efectiu des del dia 13 de gener de 2016.
I, perquè conste, signe davant el secretari de la corporació, Aurelio Sansixto Bonet, en Simat de
la Valldigna, 8 de gener de 2016.
L’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues. El secretari, Aurelio Sansixto Bonet.
Obert el torn d’intervencions, l’alaclde explica el contingut del decret.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i conforme del
Decrets d’Alcaldia número 003 de 2016.

1.4.

Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2015, presentat pels
serveis de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.

Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’APROVACIO DEL COMPTE DE LA GESTIÓ

RECAPTATÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.

Vist el document remés pel Servici de Recaptació de la Diputació de València sobre
«El Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a l’exercici de 2015», on es detallen les
dades sobre la gestió del Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València que s’ha fet en
el 2015 i on s’arrepleguen, entre d’altres i com resum, les següents dades:
Pendent any anterior ............................................................................................. 613.033,92€
Càrrecs: En voluntària ...................................................................................... 1.501.769,63€
En executiva ............................................................................................... 7.212,54€
Ingressos: En voluntària ...................................................................................... 1.118.464,73€
En executiva ......................................................................................... 108.504,29 €
Baixes: En voluntària ............................................................................................ 8.167,26 €
En executiva ........................................................................................... 15.907,44 €
Total Baixes ............................................................................................................... 38.825,56 €

Amb els següent desglossament:
Anulació...............................................................................................................17.485,3
1€
Insolvències ............................................................................................. .6.589,39 €
Prescripció ....................................................................................................... 0,00 €
Altres....................................................................................................... 14.750,86 €
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Pendent any següent: ............................................................................................. 856.221,81€

Vista la qual cosa es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2015, dels
tributs municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la
Diputació de València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobraments segons consta al Compte presentat.
SEGON. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables
que calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.
Simat de la Valldigna, gener de 2016
L’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues».

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre este assumpte i passa a donar
lectura a la proposta d’acord.
La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup, tal i com va dir a la comissió, no
tenien clar la qüestió de les insolvències i a més, hi ha un caixó de sastre de 14.750,86 €, que
ens pareix una quantitat elevada. El nostre grup entén que la Diputació pot funcionar millor i
deuria «solventar» estos pendents de cobrament. I afegeix que segon certes persones del
poble hi ha rebuts que no informen el suficient ni com cal del seu contingut, de forma que són
poc comprensibles.
L’alcalde contesta que és veritat, hi ha rebuts que no informen com cal, i farem la
consulta preceptiva per tenir informació sobre esta qüestió.
El secretari manifesta que efectivament l’ajuntament pot formular les consultes i
sol·licitar la informació que considere i comenta, sols a efectes aclaratoris, que pareix ser que
esta manca de informació es ve produint des de que les entitats financeres redueixen els
caràcters que s’inclouen en el concepte dels rebuts, i que també ens passa a nosaltres com
ajuntament quan reben ingressos que venen poc detallats.
Es fan una sèrie de comentaris a este respecte i es manifesta que faran gestions per
tenir més informació al respecte.
Finalitzades les intervencions, el ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa Municipal, per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís i 1 GS) i
QUATRE (4) Abstencions ( 3 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»), acorda:

PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2015, dels
tributs municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la
Diputació de València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobraments segons consta al Compte presentat.
SEGON. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables
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que calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.

1.5.

Donar compte dels decrets número 512, 514 i 521 de 2015.

Vist el Decret número 512/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 512/2015

Simat de la Valldigna, 23 de desembre de 2015
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, 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 consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vista la Providència d’Alcaldia de 23 de desembre de 2015, on consta que Vicente
Ripoll Solanes, titular del DNI 73930215 G, funcionari de carrera d’este Ajuntament, que ocupa el lloc
de treball núm. 5, «Arquitecte tècnic», pertanyent a l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica,
amb un percentatge de dedicació del 70%, grup A2, i nivell de complement de destinació 26, ha
complert l’edat de jubilació forçosa, sol·licitant expressament amb data 4 de desembre de 2015
incoació de l’expedient que formalitze la nova situació, segons estipula l’article 67.3 del text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
SEGON. Per Providència d’Alcaldia de 23 de desembre de 2015, s’ha iniciat l’expedient per a
la declaració de la jubilació forçosa per edat del funcionari Vicente Ripoll Solanes.
TERCER. Atesa la presentació per l’interessat amb data 4 de desembre de 2015, de sol·licitud
de jubilació, de la qual se’n deriva la voluntat de no exercir el seu dret de sol·licitar la permanència en
el servei actiu, com a màxim, fins als setanta anys.
QUART. Atesos els antecedents descrits i l’informe-proposta de Secretaria de data 23 de
desembre de 2015, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació legalment establerta.
Examinada la documentació que l’acompanya i en virtut de la competència atribuïda per
l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Declarar la jubilació forçosa per edat de VICENTE RIPOLL SOLANES, titular del
DNI 73930215 G, funcionari de carrera d’este Ajuntament, que ocupa el lloc de treball núm. 5,
denominat «Arquitecte tècnic», pertanyent a l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, amb
un percentatge de dedicació del 70%, grup A2, i nivell de complement de destinació 26, amb data 27 de
desembre de 2015.
SEGON. Disposar el cessament en el treball del funcionari a partir del dia següent, 28 de
desembre de 2015, amb els drets passius que li corresponguen.
TERCER. Notificar l’interessat la present Resolució amb indicació dels recursos pertinents.
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QUART. Remetre la present Resolució a la seua Unitat de destinació, al Departament
municipal de Personal, a Morales i Cuenca Gestions SRL i a Tresoreria als efectes oportuns.

CINQUÈ. Expedir certificats de serveis prestats i de cotitzacions a la Seguretat Social a
l’objecte de fer efectius els drets de caràcter passiu que pogueren correspondre-li.
SISÈ. Agrair Vicente Ripoll Solanes, els serveis prestats en esta administració, expressant-li els
millors desitjos en esta nova etapa.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a
la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist el Decret número 514/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 514/2015
Simat de la Valldigna, 23 de desembre de 2015
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, 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 consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 1 de juny de 2015, l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València va publicar anunci sobre aprovació de les bases reguladores del Pla d’Ocupació conjunt de les
Administracions Públiques Valencianes per a l’any 2015, aprovat en sessió de ple de la Diputació
Provincial celebrada el 19 de maig de 2015.
SEGON. Atès que l’objectiu de la convocatòria és promoure la contractació per part dels
Ajuntaments de la província de València i els seus organismes autònoms dependents, de persones
desocupades, per a l’execució d’obres o serveis d’interès general i social, mitjançant l’articulació del
programa citat.
TERCER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, vist l’objecte de la convocatòria descrit en la base
primera de les reguladores, i les actuacions subvencionables que consten en la base tercera, considera
adient l’adhesió al «PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
VALENCIANES PER A L’EXERCICI 2015».
QUART. Vists els terminis establerts en les bases reguladores de la convocatòria cal subscriure els
contractes amb els treballadors seleccionats durant l’exercici 2015, sense perjudici que la seua duració
puga estendre’s a l’exercici següent.
CINQUÈ. Vist que l’Ajuntament, tot d’acord amb la base setena, disposa d’assignació pressupostària
per al cofinançament del Pla citat en els termes establerts en la convocatòria.
FONAMENTS JURÍDICS
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L’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
apartats a), g) i h).
 Les bases reguladores de la selecció de treballadors desocupats, personal laboral temporal, per
a la seua contractació en el marc del programa «Pla d’Ocupació conjunt de les Administracions
Públiques Valencianes» de l’exercici 2015.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, este
òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna al «PLA
D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES
PER A L’EXERCICI 2015», aprovat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València en sessió
de ple celebrada el 19 de maig de 2015, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València
(BOPV) núm. 102, d’1 de juny de 2015.
SEGON. Aprovar les «BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ DE
TREBALLADORS DESOCUPATS, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER A LA SEUA
CONTRACTACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA «PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT DE
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES» DE L’EXERCICI 2015» que
consten en l’expedient 2015/03.24.15.
TERCER. Fer constar expressament que este Ajuntament a l’entrada en vigor de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, executava
programes d’ocupació, exercint, doncs, la corresponent competència.
QUART. Comprometre l’aportació econòmica municipal per l’import equivalent a un
terç dels cost de les accions subvencionables, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries «241 13182
PLA D’OCUPACIÓ CONJUNTA: Sous» i «241 16082 PLA D’OCUPACIÓ CONJUNTA: Seguretat
Social» del Pressupost de despeses vigent.
CINQUÈ. Publicar les presents bases en el tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
SISÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
junt a la resta de documentació justificativa de l’execució de les actuacions subvencionades.
SETÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»
Així ho mana i signa l’alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna, a
vint-i-tres de desembre de dos mil quinze. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.
L’alcalde-president,Víctor Mansanet Boïgues. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet».
Vist el decret número 521/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 521/2015
Simat de la Valldigna, 30 de desembre de 2015

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de
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la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en
eixa condició, i atenent les consideracions següents:
Atesa la impossibilitat, abans del 31 de desembre, de complir els tràmits necessaris
perquè el Pressupost el proper exercici entre en vigor l’1 de gener de 2016, degut a que la
seua aprovació inicial es va fer en la sessió plenària de 21 de desembre de 2015, publicant-se al
Butlletí Oficial de la Província de València número 249 de 30 de desembre de 2015.
Atès que una vegada publicat inicialment, s’obre el termini de 15 dies hàbils per a
examinar-lo i presentar reclamacions davant el plenari.
Atès l’informe d’Intervenció de data 30 de desembre de 2015, sobre la pròrroga per a
l’any del Pressupost municipal actualment en vigor.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i d’acord
amb el que estableixen els articles 169.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual es regula el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 21.4, paràgraf segon,
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar el Pressupost prorrogat per a l’any 2016, amb les salvetats
compreses en l’informe d’Intervenció de data 30 de desembre de 2015, amb el següent resum
per capítols:
Pressupost d’Ingressos
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES ................................................................................ .979.500,00
2
IMPOSTOS INDIRECTES .................................................................................. 9.000,00
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS..................................................................... 502.700,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS ............................................................... 679.380,00
5
INGRESSOS PATRIMONIALS .......................................................................... 2.200,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS..........................................................................0,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ................................................................ 60.000,00
8
ACTIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
9
PASSIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS .............................................. 2.232.780,00
Pressupost de despeses:
ESTAT DE DESPESES
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
DESPESES DE PERSONAL........................................................................ 1.069.700,00
2
COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS .................................................. 750.780,00
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3
DESPESES FINANCERES................................................................................ 13.000,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS .............................................................. 139.300,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS ..................................................................................................0,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ...........................................................................0,00
8
ACTIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
9
PASSIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ........................................... 1.972.780,00
SEGON. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que celebre.
Ho mana i firma l’alcalde,Víctor Mansanet Boïgues; del que, com a Secretari, done fe.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.»
Obert el torn d’intervencions, per part de l’alcaldia s’informa del contingut dels decrets.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat i conforme dels
decrets d’Alcaldia números 512, 514 i 521 de 2015».

1.6.

Moció presentada per la portaveu de PSE, Immaculada Cunyat, sobre el
manteniment dels espais públics nets amb la implicació de la ciutadania i
mitjançant una campanya de sensibilització.

Vista la moció presentada per la portaveu del PSE, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ

SOBRE EL MANTENIMENT DELS ESPAIS PÚBLICS NETS AMB LA
IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA I MITJANÇANT UNA CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ
Simat és un poble bonic. Té molts aspectes que el caracteritzen per a ser un poble mediterrani,
no sols per la seua situació geogràfica, sinó també per molts dels seus elements que el defineixen. Té
molts llocs atractius i passejar d’un extrem a l’altre o fins i tot pel seu terme, és un cúmul de beneficis
que difícilment ningú pot negar.
Des de fa unes setmanes hem estat observant i així ho hem escoltat a veïns i veïnes, que el
nostre poble estava bastant brut. Han hagut voreres i carrers amb acumulacions de plàstics i papers.
Hem vist molta propaganda comercial de diferents comerços aliens a Simat i també propaganda
electoral, que es reparteix per les bústies o simplement s’enganxa en persianes, portes o finestres,
moltes vegades s’envola o cau al carrer i va passant de vorera a vorera. En definitiva, hem vist que el
nostre poble estava brut.
Atès que els nostres veïns i veïnes cada vegada menys agranen la seua vorera i la seua parcel·la
de carrer.
Atès que hi ha xiquets i xiquetes que tiren els papers i plàstics de les llepolies a terra i no usen
les papereres.(Tan sols cal observar els voltants dels dos comerços que en venen, tot i disposar de
papereres a l’entrada).
Atès que hi ha carrers plens d’excrements de gossos, especialment uns que serveixen de pas
fins arribar als espais on pixen i defequen els animals.
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Atès que hi ha persones que no respecten les hores per a tirar el fem als contenidors
respectius.
Atès que hi ha persones que tiren el fem fora dels contenidors i és freqüent veure els seus
voltants amb brutícia i trastos.
Atès que hi ha persones que continuen sense separar els residus que genera i ho tira tot al
contenidor de fem orgànic.
Atès que hi ha veïns i veïnes que estan tirant les cendres de la llar en la mateixa muntanya i per
alguns camins molt propers al casc urbà, i de vegades amb brases, amb les possibles conseqüències
d’incendi i de delicte ecològic.
Atès que les vessants de les muntanyes més properes al poble estan plenes de brosses i són
espais de passejades(zona del Calvari, zona del carrer de l’Om, de l’Església, de Sant Antoni fins a la
zona de la Font Menor).
Atès que els parcs i jardins està ple de fulles, plàstics i papers i alguna vegada d’excrements
d’animals.
Atès que el Bosc de Ribera, afortunadament molt freqüentat per persones, especialment per
joves i per altres que l’han convertit en la seua ruta habitual de caminar, passejar i córrer, està ple de
brosses, de papers, de plàstics i de pots i botelles de begudes.
Atès que durant la tardor vam observar la Font Gran(Passeig Nou d’Octubre) amb una gran
quantitat de fulles per tot el passeig. També a la primavera s’observa la caiguda dels dàtils de les
palmeres, embrutant moltíssim algunes voreres molt freqüentades.
Atès que hi ha alguns bars que no arrepleguen taules i cadires(dificulten el pas de persones) i
no agranen la brutícia generada per la seua activitat.
Atès que les paradetes del mercat dels dimecres tiren tots els seus papers, plàstics i residus a
terra i la brigada ha d’anar posteriorment a netejar, caldrà buscar alguna solució molt puntual(alguns
pobles incorporen papereres grans i contenidors de cartons i papers; altres faciliten bosses als
comerciants del mercat).
Tots aquestos aspectes i alguns altres que possiblement no hem constatat, pensem que els
podem millorar perquè els simaters i simateres ens mereixem un poble net i acollidor, i perquè les
persones que ens visiten poden emportar-se una imatge negativa del nostre poble.
Per això, el grup municipal de PER SIMAT ESQUERRA proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1.- Iniciar una campanya de sensibilització sobre la neteja viària, sobre la separació de residus,
horaris de tirar el fem i la importància de seguir les tres regles: REDUIR – REUTILITZAR - RECICLAR.
Solucionar la neteja del mercat.
2.- Iniciar una campanya de sensibilització escolar amb coordinació amb el CEIP Valldigna, de
manera semblant a la campanya d’educació vial, per potenciar actituds positives sobre el manteniment
net i bonic de carrers, vies, parcs i jardins.
3.- Potenciar la neteja de voreres i carrers de cada casa als veïns i veïnes, com sempre s’havia
fet. Netejar de brosses les zones esmentades per part de l’ajuntament.
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4.- Fer una campanya amb els propietaris i propietàries d’animals per conscienciar-los dels
bons hàbits dels animals i evitar excrements en els nostres carrers.
Simat de la Valldigna, 14 de gener de 2016
Portaveu del Grup Municipal PER SIMAT ESQUERRA, Imma Cunyat i Plana»

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que els seu grup va
considerar elaborar esta moció molt centrada al nostre poble en haver observat una deficiència en la
neteja del municipi i altres assumptes de mals hàbits o mals costums per part de veïns. Passa a informar
del contingut de la moció, comenta la relació de fets que estan a la moció, manifesta que tots volen
tindre Simat net i bonic i i dóna lectura a les propostes d’acord
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que l’equip de govern deuria arreplegar esta moció
com una tasca més de les seues funcions, la moció dóna entendre que el poble no està el més net
possible i considera que s'ha de treballar en este menester.
L'alcalde manifesta que van a votar a favor de la moció i vol fer una sèrie de reflexions, fa falta
una consciència mediambiental que no la tenim o no sabem aprofitar-la, Simat no és diferent a altres
municipis, és un poble amb clima mediterrani, còmode i de vegades s’utilitza els llocs públics d’una
forma no massa ortodoxa. Posa algun exemples de coses que passen. Reconeix que hi ha brutícia i que
cal conscienciar-nos i la creació de la plaça de TASOC està pensada també per conscienciar els joves
amb col·laboració amb l’escola. Els membres de la brigada d’obres també informen de la situació.
Comenta l’efecte negatiu de la Font Gran plena de papers i borses de plàstic. Intentem que des de
l’escola amb els xiquets/tes es faça una labor de consciència i educadora, que tinguen uns hàbits
d’urbanitat. Comenta la situació dels excrements dels gossos en determinats carrers. Hem fet una
campanya, fins i tot al diari, sobre no tirar sofre a les cases. Fa falta consciència i farem una campanya
de conscienciació. Estem pròxims a signar una conveni amb una protectora d’arreplegada dels gossos i
hem d’aprovar una ordenança no sols per conscienciar sinó també per sancionar aquells que no
tinguen cura dels animals. Simat som tots. Votarem a favor de la moció presentada.
La regidora Adela Mendoza comenta la situació que es dóna en un carrer determinat del poble
i l’actitud ciutadana que es desprèn.
El regidor Rafael Cabanilles proposa que s’utilitze twiter o whatsApp per informar la gent jove
i que vagen conscienciant-se.
La regidora Margarita Palomares comenta com està la situació amb Movistar-Telefónica per tal
de resoldre la qüestió de tindre servei de wifi al taller ocupacional.
L’alcalde comenta que ho hem intentat, a més de poder fer campanyes per estos mitjans
comunicatius també hi ha campanyes que ens ha ofert la Generalitat.

La regidora Imma Cunyat comenta sobre la normativa del ------------ i comenta
la qüestió d'unes despeses que inclouen campanyes de sensibilització que hi ha al
contracte amb Joaquin Lerma.
L’alcalde comenta que ha contactat amb ells i que esta setmana o l’altra ens reunirem amb ells
per tractar estos assumptes. També comenta que ha trobat un díptic sobre la cura dels arbres i
aprofitarem el dia de l’arbre per repartir-los. Comenta la qüestió de les possibles molèsties que causen
els bars que no retiren taules i cadires, i esperem que millore després d’alguna reunió feta amb ells.
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Finalitzades les intervencions, el ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa, per unanimitat dels deu (10) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS, 3 PPS i
1PSE), acorda:
Primer. Iniciar una campanya de sensibilització sobre la neteja viària, sobre la separació de
residus, horaris de tirar el fem i la importància de seguir les tres regles: REDUIR – REUTILITZAR RECICLAR. Solucionar la neteja del mercat.
Segon.- Iniciar una campanya de sensibilització escolar amb coordinació amb el CEIP Valldigna,
de manera semblant a la campanya d’educació vial, per potenciar actituds positives sobre el
manteniment net i bonic de carrers, vies, parcs i jardins.
Tercer. Potenciar la neteja de voreres i carrers de cada casa als veïns i veïnes, com sempre
s’havia fet. Netejar de brosses les zones esmentades per part de l’ajuntament.
Quart. Fer una campanya amb els propietaris i propietàries d’animals per conscienciar-los dels
bons hàbits dels animals i evitar excrements en els nostres carrers.

2.

ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde
pregunta si hi ha alguna proposta perquè es tracte per urgència en esta sessió plenària, prèvia
declaració de la mateixa.
No hi ha cap i per tant no es fa ús d’este punt de l’ordre del dia.

3.

TORN D’INTERVENCIONS

3.1.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta:
3.1.a) Fa uns plenaris es va comentar que s’havien posat alguns fanals anteriors, que no eren
LEDS, i que es parlaria amb els electricistes a vore si es podia fer una xicoteta inversió i posar LEDs i
voldria saber com s’havia quedat.
3.1.b) Respecte al tema de l’ordenança sobre el pàrquing de camions encara no està aprovada i
pregunta, com està? Com s’ha quedat amb els camioners.?
3.1.c) Respecte de la reunió que es va fer al Pla de Corrals i de la qual es va fer publicitat sobre
quines actuacions s’anaven a fer allí, pregunta què s’informarà d’eixa reunió i de quines eren les
actuacions previstes.
3.1.d) Com està la qüestió del dia de la Valldigna. Pregunta si es fa i què està previst fer.
3.1.e) Al ple del 30 de novembre es va comentar el tema de la contractació del tècnic redactor
del PGOU i que s’estava pendent d’un escrit de Diputació i pregunta si ja està eixe escrit.
3.1.f) Per últim com estan les obres de l’escola?
L’alcalde en relació als LEds contesta que s’han posat tots als locals públics que faltaven, crec
que no ens queda cap per col·locar. Li preguntarem al tècnic per si falta posar alguns, hi ha algunes que
no funcionaven i s’han reposat.
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El regidor Vicent Ribera respecte al pàrquing de camions comenta que faltaven unes dades per
saber el cost econòmic anual, ja sabem els ingressos però faltava saber algunes despeses. Això ja està
definit i farem l’ordenança i al pròxim ple, que serà al mes vinent, la portarem per a la seua aprovació.
L’alcalde comenta que els serveis jurídics tenen un esborrany, que estan estudiant, i una vegada
estiga enllestida vos la facilitarem per tal que feu les aportacions que considereu.
L’alcalde en relació a la reunió al pla de Corrals informa dels motius per la qual es va fer, i
explica que donat que a l’audiència pública sobre el pressupost no hi havia cap persona del Pla de
Corrals, es va considerar anar allí a informar-los i este estiu ja es va anar i es va comentar els objectius
que es poden incloure a través del PPOS i d’altres ajudes. Comenta les opcions possibles en relació a
l’electrificació des de la zona de l’escola fins al Pla de Corrals. Quan tinguem els tres pressupostos ho
estudiem i ho valorem. També sabeu que la CHX ha autoritzat la possibilitat de fer una prospecció per
traure aigua. Comentaris sobre els «zahoris» i altres qüestions científiques. També hi ha camins que
estan prou malament i estem esperant que la Diputació anuncie inversions. Tenien un problema allí i es
que la majoria són anglofobos, un veí va fer de traductor, però van comprendre la infografia del
pressupost, hem de saber que allí parlen molts en anglès. No sabem encara les ajudes de la Diputació i
mentre això no estiga clar no es pot saber on i quan s’ha d’invertir.
El regidors Vicent Ribera sobre la festa de la Valldigna comenta que com sabeu que en este
exercici anem a tindre-la oberta, però sols mantenir el personal que hi ha, s’ha baixat l’aportació per
habitant (2,40€/hab), i no podem pagar activitats. Jo tenia interès de que es fera la festa de la Valldigna
com senyal d’identitat i reivindicació, però com no hi ha diners no es faran actes lúdics pagats per la
Mancomunitat, i estem fent gestions perquè la Diputació faça la fireta gastronòmica. També volen fer la
presentació de la revista Avenc d’edicions la Xara i la presentació d’un llibre del cronista de Tavernes.
Hui s’han oferit els de la «Coral de Cambra 15 de Març» i diuen que van cantar per reivindicar el dia
de la Valldigna de forma altruista ens faran un concertet. Així que fa un resum del que podrà ser eixa
setmana cultural. La data seran 12 i 13 de març, el cap de setmana més propet al 15.
L’alcalde comenta que en la reunió de la mancomunitat com a «copatrocinadors» de dos
capítols sobre veïns i veïnes de Simat que van emigrar a Estats Units. Simat és promotor de dos
capítols, dels dos que afecta a veïns del nostre poble. Informa de quan s’emetran (un el dia 12 o13 de
març, sobre els emigrants des de la república a la Guerra Civil) qui ho coordina és el periodista Juli
Esteve que farà una presentació. Els hem oferit a la Mancomunitat i a la Fundació perquè es faça la
projecció a l’Almàssera del Monestir dins els actes del dia de la Valldigna, a més serà gratuït, donat que
ho ha pagat l’ajuntament de Simat.
L’alcalde contesta en relació al redactor del PGOU, pareix que si que es resoldrà prompte, i
que després del lliurament de documentació a la Diputació ja està prou clar de qui serà encarregat de
presentar el treballs i ja es tramitarà. Quan tinguem més noticies ja vos informarem. Comenta la
possibilitat d’incorporar dins els plànols del PGOU una rodona a l’entra del poble. M’ho ha dit el tècnic
fa un moment i li he dit que m’ho explique. Serà interessant que l’esborrany del que serà el PGOU
estiguera el més prompte possible. No podem esperar més.
L’alcalde, respecte de les obres de l’escola, manifesta que hem tingut dos «plantons» de tècnics
de la Conselleria. Comenta que ha enviat un escrit de reclamació sobre el per què no han llevat tot el
fibrociment i la contestació que ens han donat és que al projecte no estava previst. Açò és complicat
perquè a vore quan es pot tornar a fer. En un altre ple es va demanar i ara vos porte els diskets sobre
el projecte de la passarel·la del col·legi, un CD per a cada grup. Telefonarem a la Conselleria per
presentar les nostres queixes donat que no han donat cap explicació. Esperem que vinga esta setmana.
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El regidors Sebastian Mahiques en relació a les preguntes fetes i les contestacions comenta que
ell havia preguntat sobre els LEDs en l’enllumenat públic exterior, i que el tema era que havies de
parlar amb els tècnics i m’has contestat un altra cosa.
L’alcalde comenta que la contestació ha estat sobre els LEDs, en este cas els que faltaven
d’interior, i he de parlar amb el tècnic.
El regidor Sebastián Màhiques, després de les paraules del regidors Vicent Ribera, pregunta si el
mes que ve farem un ple extraordinari?.
regidor.

Hi ha encreuament de paraules al respecte dels LEDs i sobre un ple pròxim, entre l’alcalde i el

El regidors Vicent Ribera contesta que ha estat una errada d’ell, he dit un ple el més que ve
quan havia d'haver dit al pròxim ple. M’enganyat jo, el ple ordinari correspon a març.

El regidor Sebastian Màhiques, respecte al ple comenta que val, no passa res i respecte al dia de
la Valldigna manifesta que encara que la Diputació done una subvenció, a la Mancomunitat li costarà
diners. El regidor Vicent Ribera fa alguns comentaris al respecte.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta quin són els camins estopejats al Pla de Corrals?
L’alcalde informa de quin camí està en molt mal estat.
3.2.- La regidora Immaculada Cunyat plateja les següents preguntes:
3.21.- Ja està constituïda la Junta Local de seguretat?
3.2.2.- Respecte a la moció del Consell Escolar Municipal, que votareu en contra, i on vareu
dir que faríeu consultes i volíeu parlar amb pares i altres sectors, pregunta si s’ha avançat al respecte? i
si és així en quin aspecte?
3.3.3.- En relació a la moció aprovada sobre la Casa de la Música pregunta si hi ha algun
informe fet o demanat?
3.3.4.- Planteja com està la qüestió del TASOC i les previsions que hi ha?
3.3.5-. Pregunta si ja ha començat el tema de les auditories públiques per al pressupost de
2017? En parlava de pressupostos participatius i fer participar als col·lectius del poble i pregunta si
també s’ha pensat en el Consell Agrari, afegeix que pareix ser que no van estar convidats durant la
participació ciutadana.
3.3.6.- En relació a les reunions sobre el PGOU, pregunta si s’ha avançat?
3.3.7. – Pregunta per què no es va fer el passat 31 de desembre l'activitat que el seu grup va
plantejar que es fera per als joves.
3.3.8. Pel que fa la moció aprovada hui, la regidora manifesta que han hagut persones que li han
fet suggeriments i algunes queixes, i hi ha qui ja està fart d’estes queixes sobre els tema dels gossos
(brutícia) i cal prendre mesures.
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3.3.9. Planteja que a l’entrada del poble hi ha camions que dificulten el trànsit i ha hagut
incidents i molts esglais i caldria actuar. I en eixa mateixa zona, entrant al poble a la dreta, a la zona de
la serreria, hi ha brutícia per rodes, olis i altres que dóna un aspecte horrorós a eixa entrada.
La regidora Margarita Palomares contesta en relació al Consell Escolar Municipal que eixa
mateixa setmana havien traslladat la qüestió al professorat i ells claustres i un AMPA de l’escoleta i
després de pensar-ho ens van dir que estaven funcionant bé. Elles no sentien la necessitat de tindre un
claustre i un AMPA i que eixa forma de treballar ara els pareix bé. Després nosaltres ho comentarem si
els podíem obligar a fer-ho i van considerar que no era el més oportú. Era començar amb mal peu. Eixa
era la raó per la qual votàrem en contra, que volem obligar-los a fer un claustre?. Respecte al TASOC
les bases estan fetes des de novembre però el personal de l’ajuntament no pot més, hem prioritzat el
tema de cobrir la jubilació de l’aparellador, ha hagut un excés de treball (per subvencions i altres) i això
s’ha quedat endarrerit. I espere que prompte isca, cal tancar el tribunal. Avança que serà un concurs de
mèrits i es demanarà un projecte i entre la titulació que s’exigirà, hi ha com a requisit el mitjà del
valencià. I incideix en el tema del projecte com element important.
L’alcalde ho complementa dient que demanen el mitja del valencià i altres titulacions
reconegudes en l’àrea lingüística de la nostra llengua. Altra cosa és posar al tribunal algun membre amb
experiència en esta qüestió. Ja vos informarem del tribunal. Anem a mamprendreu de seguida.

La regidora Margarita comenta la qüestió de complir els terminis que hi haurà a les bases i
informa que el requisit de titulació és el TASOC.
A continua l’alcalde contesta a les següents qüestions:

-

Respecte a la Constitució de la Junta Local de Seguretat, ens hem adreçat a la Delegació
de Govern, i estem en contacte amb ells i pròximament la constituirem. I també la
Comissió de suport on estigueren els partits polítics, i també associacions del poble que
puguen participar en este assumpte. Resulta que hi ha moltes armes en Simat i jo no ho
sabia. Ja hem contactat amb molta gent i sols falta concretar-ho.

-

Respecte a la Casa de la Música, li vaig demanar a l’aparellador tots els informes tècnics
que hi havia al respecte. Fa anys, crec que en 2007, ja es va demanar que esfera un
auditori en condicions. I Respecte a la moció no s’ha avançat més, cal fer un estudi. S’ha
parlat amb el President de la Unió Musical i ara tenim eixe local i plantejar-se això ara
representa moltes coses, cal tenir un solar, un projecte diners i més condicions
estructurals.

-

Pel que fa els pressupostos participatius, ja vaig comentar que després de Pasqua es farien
un o dos tallers, o auditories púbiques com es diu ara, a l’estil de les que es van fer en
l’Agenda 21, documenta que ja tenim des del 2010 i encara que la situació ha canviat per
la crisi ens pot servir de base.

-

Quan el Consell Agrari crec que sí que estava convocat, sinó va ser un oblit, es van
convidar a moltes associacions i a la reunió crec que ho vaig dir. Ells ho sabien, almenys
alguns membres.

-

Respecte al PGOU pareix que està desbloquejant-se, ja li hem dit al redactor el que
volem, hem fet aportacions tant de l’equip de govern com vosaltres i tot el poble abans
d’anar al ple. Hem volgut donar-li molt de valor al poble, comenta el treball d'Isabel Canet
i les gestiones fetes, afecta a molta gent, ens ha servit d’orientació. Amb patrimoni hem
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coincidit en protegir una zona més ampla al voltant del Monestir, ja ho havíem pensat, i a
més servirà per protegir l’horta. Comenta el paper de la «becària» que havíem tingut.

-

Quan a la festa del 31 de desembre, van contactar amb dos xics i al final ens van dir que
no. Un era del poble i l’altre no. No van trobar altra opció.

-

La regidora de festes, Adela Carmona, cometa les gestions que es van fer amb altra gent i
buscant altres opcions. Però va ser a última hora donat que confiàvem que els inicialment
previstos ho faríem. El regidor Vicent Ribera comenta que caldrà prendre mesures en
relació als joves no sols en cap d’any sinó tot l’any. Fer una programació dirigida a la gent
jove i cal pensar en octubre o més prompte per preparar eixa festa de cap d’any. La
regidora Margarita Palomares també comenta que cal fer-ho no sols un any sinó amb
continuïtat. Es fan comentaris al respecte.

-

Respecte de les brutícies del gossos, l’alcalde comenta que ho patim tots els dies, es va fer
eixa minicampanya en la pàgina web i al diari, però continuen havent carrers i zones brutes
i caldrà aplicar l'Ordenança.

-

Quan els camions a l’entrada del poble, l’alcalde contesta que fa molts anys que està i no
s’ha pogut resoldre, de vegades s’envia la policia, hi ha queixes dels veïns i hi ha moments
que és difícil de suportar, a vore si amb el PGOU pot haver-hi una solució. I sí, ja sé que
l’entrada al poble per eixa zona és horrorosa hem parlat amb el propietari i no ens dóna
una solució.

Tot seguit la regidora Margarita Palomares informa sobre el Taller d’Ocupació, comenta
que ha hagut una baixa i que ja hi ha una xica nova. Manifesta que els grups estan
funcionant bé, els dels forestals estan molt contents fora de l’aula i els de turisme estan
fent un gran treball. I pel que fa el Pla d’Ocupació conjunt, hi ha tres persones per a neteja
i dos com auxiliars d’ajuda a domicili.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preguntes del públic. RPC.
El veí Joan Serra manifesta que vol fer alguns suggeriments:

-

Respecte de la falta d’informació als rebuts de l’aigua comenta que també passa a alguns
rebuts de motors i considera que l’excusa no pots ser el banc i suggereix que l’ajuntament
deu donar un servei adequat i per això caldria que s’informara abans al veïns.

-

Quan als LED(s) comenta el que va dir en relació a reduir la potència, recorda la qüestió
d’un estudi tècnic per tal d’aplicar eixa reducció que abarataria costos.

-

Respecte a les campanyes de sensibilització en relació al medi ambient i que estaven al
contracte d’arreplegada del fem planteja quantes s’han fet? I suggereix que es podrien fer
xerrades sobre reciclatge, sobre els gossos i altres assumptes relacionats

-

Pel que fa el PGOU planteja si s’han agafat algunes directrius de l’Agenda 21 o no?
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-

Manifesta que si volem un poble turístic hem de cuidar molt la neteja, comenta que la
Font Menor pareix una «cloaca», si un turista ho veu se’n va «esglaiat».

-

Manifesta que respecte del Consell Escolar de Centre no ho entén, la participació, no és
que un claustre es reunisca o no. El CEM és un lloc on han de participar tots els col·lectius
i sectors implicats, com pares i mares, mestres sindicats i altres, 10 ulls veuen més que 1. I
continuant amb educació perquè no es trasllada a la Conselleria el tema del fibrociment?
No és qüestió de no dir res sinó que unifiquen forces per dir-ho, si l’alcalde va
«acompanyat» les coses canvien.

-

Respecte al Monestir en la comissió d’investigació no es va desdir res que no s’haguera
dit, hi ha coses que ja han passat i l’administració es va comprometre a saber si hi havia
pèrdues o no, i saber com estem en relació a la Fundació. Jo no tinc res contra ninguna
persona però com ajuntament hem de donar una informació clara i transparent i si no està
eixa informació no es pot parlar de transparència i als pressupostos no hi ha res al
respecte.

-

Manifesta que el sofre és dolent però ho és més, per a la salut de les persones, l’insecticida
als redolins dels arbres.
L’alcalde manifesta que vol agrair al veí els seus suggeriments. Manifesta que amb la
Fundació no hem tingut una bona relació tu i jo en el passat, actualment no, les relacions
són estranyes i hi ha actituds en que jo m’he sentit alguna vegada «bandejat». Respecte al
per què en els pressupostos no està el tema del Monestir? No sabíem si anava haver
fundació o no, ara ja sabem que hi ha Fundació, però no sabem quina va ser l’actuació de la
Fundació respecte al Monestir, hi ha 600.000€ en el pressupost de la Generalitat, però no
sabem que van a fer ni quins són els projectes. Hem parlat amb la DG de Cultura i en falta
parlar amb altres responsables. No tenim eixa informació i poden haver canvis, pareix que
estan repensant-se-ho. Respecte a les taronges he ordenat a la brigada que traga tot el que
s’ha invertit allí, tot el que s’ha gastat en este any, jo m'he responsabilitza des de juliol fins
hui, vull saber tot el que s’ha invertit allí, tot el que s’ha gastat i els ingressos de les
taronges. Així com tot el que s’ha gastat en altres llocs no municipals com el calvari.
Només tinguem eixa informació que deuria estar dins el primer trimestre i quan estiga se
vos informarà i a més ho penjarem al portal de transparència. Anem a vore açò fins on
dóna. Doneu-nos l’oportunitat almenys d’esbrinar-ho.

-

En referència al fibrociment estic indignat, ho hem dit, no sols és el fibrociment és tota
l’obra, que no contempla llevar tot el fibrociment, no contempla el sostre, ni finestres, em
dóna la impressió que volíem que ens conformaren. Este estiu el responsable de la
Direcció Territorial en va enganyar en el tema de l’obra, que anàvem a començar a l’estiu,
que anaven a llevar el fibrociment. Anem a reclamar-ho, que els lleven tot. Esta setmana
teníem un reunió amb el tècnic «in situ»·i ens hem posat en contacte amb la direcció de
l’escola, i que ells i nosaltres ho reclamarem al Conseller i anem a insistir.

-

Quan al llavador de la Font Menor, la zona de la Font Menor, tota la zona, inclosa l’entrada
del poble és un desastre, potser el projecte de la Diputació de la rotonda ho puga
maquillar, fins que no hi haja un PGOU continuarem en eixa tessitura, veig també que la
maquinària de la Generalitat va lenta, potser hi ha molts projectes i es volen fer moltes
coses, de moment ens van donant coses.

-

Pel que fa l’Agenda 21, és una guia, i et vaig ensenyar un document i et vaig dir que eixa és
l’orientació que l’equip de govern volia i li ho hem dit al redactor.
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-

Campanya de sensibilització, s’hagueren pogut fer més, és veritat, s’ha fet sols una, que no
ha tingut massa el seu efecte, i per no fer despeses en paper però ara veig que si cal fer-ne
també en paper, repartir a les cases, hem de parlar en associacions, ONGs i col·lectius
sensibilitzats amb el medi ambient, i que ens diguen que fan en altres llocs i plantejar
campanyes. La majoria no ho farà gratis, ja hem fet la del sofre, i fa uns dies he vist que hi
ha una caixa de fullets sobre la sensibilització amb els arbres i es repartiran el dia de
l’arbre, que vos anuncie que es farà en la Palomara. I la campanya de donar un nom d'un
xiquet a un arbre va fer-se també ací a Simat i responsabilitzar-los.

-

Pel que fa l’estudi tècnic sobre la potencia dels transformadors està demanat al tècnic
espere que m’ho done els més prompte i respecte als rebuts de l’aigua volem que siga
molt més clar i utilitzar internet per tenir més informació.

-

L’alcalde per últim manifesta que t’agraïm les aportacions que has fet.
Es fan comentaris sobre un projecte o «boceto» sobre una rotonda.
El regidor Sebastian Mahiques comenta que el que hi ha és sols un «boceto/dibuix» i no és
un projecte en ferm. I el regidor pregunta si la Fundació paga?
Se li contesta que pensem que si però es comprovarà.
La regidora Imma Cunya vol fer una pregunta que se li havia oblidat al torn anterior, i si la
rotonda anava a connectar la circumval·lació i l’avinguda de la Valldigna.
L’alcalde explica el que li ha comentat el tècnic i s’aclarix el que es volia fer.

L’alcalde manifesta que és de justícia per les seus aportacions, no de hui, sinó els que ha fet
sent regidor i agrair-li com alcalde, la labor que has fet encara que no hem coincidit en tot, i que ara
s’ha jubilat. Enhorabona Joan.

I també un reconeixement a l’alumne de Simat, de l’escola «d’educandos» de la Societat Unió
Musical, Josep Gomez Donet que l’han triat a través d’un concurs, per a ser membre d’una de les
orquestres juvenil més prestigioses del mon, la Gustav Mahler, la més sincera enhorabona i li la done en
nom de tota la corporació i vull que conste en acta, tenim una persona en una orquestra de renom
mundial i això cal agrair-ho, això es fa amb esforç i estudi.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 contenciósadministratiu, 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 10 minuts, del dia 25 de gener de 2016 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
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Simat de la Valldigna, 25 de gener de 2016
El secretari-interventor,

Aurelio Sansixto Bonet
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