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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 10/2016 

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT  

Dia: 13 de desembre de 2016 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues  

 

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Rafael Cabanilles Inza 

 

Grup  Socialista 

Raül Oltra Sansaloni 

Grup EUPV  

María José Gregori Robledillo 

Almudena Romero Donet 

Grup COMPROMÍS- Bloc 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

 Margarita Palomares Hernàndis    

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA) 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (portaveu) 

 

 

Regidors absents:  Mónica Sancirilo Camarena i Genovena Chorro Plancha 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les  19,50 hores  del dia tretze de desembre  

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 la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat 

prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent  

                                   ORDRE DEL DIA: 

Ratificació de la urgència de la sessió. 

 Sol·licitud d’ajuda per l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible de la 

Valldigna (EDUSI). 

------------------------------------------- // ----------------------------------------  
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  Oberta la sessió per part de l’alcalde, es mamprenen els tractaments dels diferents 

punts de l’ordre del dia,  amb el resultat següent: 

  1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1. Ratificació de la urgència de la sessió. 

De conformitat amb el que estableix l’article 79 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, ha de 

pronunciar-se el Plenari sobre la urgència de la sessió. 

 
L’Alcaldia justifica la urgència de la sessió en què s'ha publicat en el BOE núm. 243, de 7 

d'octubre, l'Ordre HAP/1610/2016, de 6 d'octubre, per la qual s'aprova la segona convocatòria 

per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, les quals seran 

cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.  

 
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quaranta-cinc dies hàbils des de la 

publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de la present convocatòria, finalitzant el termini a les 

14:00 hores del dia que corresponga. Eixa data serà el pròxim 15 de desembre de 2016 i un 

dia abans cal remetre’l a la Mancomunitat de la Valldigna, per la qual cosa cal prendre’n l’acord 

com més aviat possible per complir els terminis establerts. 

Sotmesa a votació la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria per l’Alcaldia, el 

Plenari, per unanimitat dels onze membres presents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1EUPV, 1 BLOC-

Compromís i 1 ERPV), aprecia la urgència, per la qual cosa es procedeix a tractar el següent 

punt inclòs en l’ordre del dia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2. Sol·licitud d’ajuda per l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible 

de la Valldigna. 

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre petició d’ajuda per a l’Estratègia de 

Desenrotllament Urbà Sostenible de la Valldigna, la qual diu textualment: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDE DE SOL·LICITUD D’AJUDA PER A L’ESTRATÈGIA DE 

DESENROTLLAMENT URBÀ SOSTENIBLE DE LA VALLDIGNA 

 ANTECEDENTS 

 S’ha publicat en el BOE núm. 243, de 7 d’octubre, l’Ordre HAP/1610/2016, de 6 

d’octubre, per la qual s’aprova la segona convocatòria per a la selecció d’Estratègies de 

Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat, les quals seran cofinançades per mitjà del 

programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

 El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quaranta-cinc dies hàbils des de la 

publicació en el «Boletín Oficial del Estado» de la present convocatòria, finalitzant el termini a 

les 14:00 hores del dia que corresponga. A fi de donar un correcte servei informàtic, les 

sol·licituds es podran pujar a la plataforma electrònica durant els trenta últims dies del termini 

habilitat per a la presentació de sol·licituds. 

 Es fa constar que la Mancomunitat de la Valldigna, de la qual forma part aquest 

Ajuntament, ha sol·licitat, amb el suport dels municipis que la integren, la iniciació de la 

modificació de la Directriu 5 del Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova 
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l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, en el sentit de modificar l’Àrea Urbana 

Integrada de Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, per tal d’incloure en el seu àmbit el 

municipi de Tavernes de la Valldigna. 

 La població d’aquests municipis, segons les xifres oficials de població fins a’l’1 de gener 

de 2015, publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (www.ine.es), és la següent: 

 

Municipi: 

Xifres oficials de la població 

resultant de la revisió del 

Padró Municipal fins a l’1 de 

gener de 2015 

Barx                                        1.264 

Benifairó de la Valldigna                                         1.622 

Simat de la Valldigna                                         3.362 

Tavernes de la Valldigna                                       17.734 

TOTAL                                       23.982 

 

 FONAMENTS JURÍDICS 

 A) En l’article sisè de l’Ordre HAP/2427/2015, es regula l’àmbit territorial per al 

desenrotllament de les estratègies DUSI: 

 «1. Les estratègies DUSI s’han de desenrotllar en les ciutats o àrees funcionals urbanes 

segons es definixen en l’annex I d’aquesta convocatòria. La determinació del nombre 

d’habitants es realitzarà d’acord amb el Reial Decret 1007/2014, de 5 de desembre, pel qual es 

declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides fins 

a l’1 de gener de 2014. 

 2. Les àrees funcionals que es constituïxen hauran d’estar formades per municipis 

pertanyents a la mateixa comunitat autònoma. » 

 B) En l’annex I de l’esmentada Ordre HAP/2427/2015, es definixen les tipologies 

d’àrees funcionals susceptibles de ser beneficiàries de les ajudes. En el punt 4 s’establix: 

 «1. Conurbacions de població superior a 20.000 habitants, constituïdes per agrupacions 

de municipis de menys de 20.000 habitants. 

 Les conurbacions de més de 20.000 habitants constituïdes per dos o més municipis de 

menys de 20.000 habitants que presenten una continuïtat urbana física, de manera que 

constituïxen morfològicament un únic nucli urbà, podran presentar estratègies DUSI conjuntes 

d’acord amb la definició de l’àrea funcional urbana que s’ha esmentat. 
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 Aquesta tipologia engloba «àrees policèntriques» caracteritzades per l’existència d’uns 

quants centres que coexistixen en un territori amb relacions tant de competència com de 

complementarietat. Són àrees urbanes funcionals que no tenen una dependència marcada d’un 

nucli central i compartixen problemes comuns de diversa índole. 

 Aquestes estratègies hauran de justificar de forma coherent i raonada l’existència de 

problemes comuns, demostrar la continuïtat física urbana, així com l’explicació que l’escala 

urbana supramunicipal és l’òptima per abordar les solucions a aquests problemes. 

 Els ajuntaments que hi participen hauran de definir un únic òrgan de gestió 

administrativa per a les estratègies, el qual podria ser un d’aquests ajuntaments o un òrgan 

supramunicipal existent o de nova constitució.» 

 C) L’article octau de l’Ordre HAP / 2427/2015, s’establixen els requisits generals i 

contingut de les estratègies de Desenrotllament Urbà Sostenible Integrat, en els termes 

següents: 

 1. Les estratègies hauran de respondre al contingut especificat en l’annex II, incloent-hi 

els elements següents: 

a) La identificació inicial dels problemes o reptes urbans de l’àrea. 

b) Una anàlisi del conjunt de l’àrea urbana des d’una perspectiva integrada. 

c) Un diagnòstic de la situació de l’àrea urbana, així com la definició dels resultats 

esperats i la seua quantificació: valor actual i valor objectiu al final del 31 de desembre 

de 2022 en la base dels indicadors de resultat inclosos en l’annex III. 

d) La delimitació de l’àmbit d’actuació. 

e) Un Pla d’Implementació de l’Estratègia, el qual inclourà les línies d’actuació. S’entén 

per línia d’actuació: una mesura que instrumenta una política d’interés públic 

enquadrada en un objectiu específic, gestionat per una única entitat (beneficiària o 

organisme amb línia financera assignada) i caracteritzada per uns objectius concrets i 

uns procediments de gestió i esquemes de finançament homogeni. 

f) La descripció dels mecanismes de participació ciutadana i dels agents socials. 

g) La garantia de la capacitat administrativa per a la seua implementació. 

h) Referència als principis horitzontals i objectius transversals. 

 2. L’Estratègia DUSI ha de tindre un caràcter integrat i abordar, en tot cas, els cinc 

aspectes següents: econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials, els quals afavorixen 

un Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat. 

 3. El document presentat no excedirà de 250.000 caràcters amb espais, incloent-hi en 

el total dels 250.000 caràcters els annexos que es consideren necessaris, traduccions, etc. 

Només s’admetran gràfics i imatges explicatives, a més dels 250.000 caràcters.  
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 L’Estratègia es podrà presentar en qualsevol dels idiomes oficials d’Espanya, incloent-hi 

en tot cas un exemplar de tota la documentació en castellà. 

 D) La Directriu 19 del Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova 

l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, establix el següent: 

 1. Per a la consecució dels objectius establits en l’estratègia territorial, els ens 

supramunicipals corresponents a les àrees funcionals o altres àmbits supramunicipals definits 

en l’estratègia territorial, han d’elaborar programes i projectes coherents i adequats a les 

directrius i pressupostos referits en el seu àmbit territorial. 

 2. Tenint en compte que la delimitació de les àrees funcionals ha tingut molt present el 

manteniment del necessari equilibri entre el medi rural i l’urbà, és pel que aquests àmbits 

subregionals es convertixen en els més apropiats perquè els plans, programes i projectes que 

es desenrotllen procuraren una discriminació positiva a favor dels municipis del medi rural en 

benefici de l’equitat territorial. 

 3. Els projectes d’execució en el marc dels programes podran ser realitzats tant per les 

administracions públiques com per la iniciativa privada o per mitjà de modalitats mixtes. 

 4. Els programes han de contindre el conjunt de mesures a realitzar i s’assignaran a 

cada una d’elles objectius concrets que pretenen aconseguir, identificant per a això indicadors 

sobre la seua execució i eficàcia en relació amb els objectius de l’estratègia territorial. 

 Així mateix, els programes d’assignar responsabilitats a les administracions públiques i 

al sector privat que participe en la seua execució sota fórmules de col·laboració pública-

privada. 

 Els programes elaborats i tramitats per les entitats d’àmbit supramunicipal han de ser 

aprovats per la Generalitat. Els projectes que es presenten per a l’execució de cada un dels 

programes s’aprovaran per l’ens gestor de la planificació supramunicipal. 

 5. El control de la correcta execució dels programes correspondrà, en primera 

instància, a l’administració municipal, i en segona instància, a la Generalitat. 

 6. L’entitat supramunicipal podrà realitzar funcions de seguiment i assessorament als 

particulars i a les administracions municipals. 

 7. Una part dels fons assignats a les àrees funcionals del territori i altres àmbits 

supramunicipals definits en esta estratègia territorial es reservarà per a actuacions d’àmbit 

íntegrament municipal. 

 E) L’article 3.1 dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna, disposa el següent: 

 «1. La Mancomunitat es constituïx per a prestar els següents serveis, incloent-hi les 

obres necessàries per a la seua prestació: 

a) Turisme. 

b) Polítiques supralocals de promoció cultural, esportiva i d’oci. 
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c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la 

Valldigna. 

d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal. 

e) Foment de l’ocupació i desenrotllament local.» 

 En vista de tot l’exposat, s’ACORDA: 

 PRIMER. Aprovar l’Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat per a 

l’Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, en els termes exposats i d’acord amb el document 

annex al present acord. 

 SEGON. Sol·licitar la selecció de l’Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i 

Integrat per a l’Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, en els termes exposats i d’acord amb el 

document annex al present acord, dins de la segona convocatòria per a la selecció 

d’Estratègies de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat, les quals seran cofinançades per 

mitjà del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

 TERCER. Manifestar formalment els següents compromisos, habilitant l’alcalde 

president per subscriure els documents necessaris regulats per la convocatòria: 

 -Manifestar el compromís del Ple d’aquest Ajuntament, com a òrgan competent, per 

aprovar el seu Pressupost General, d’habilitar crèdit suficient per finançar les operacions que 

se seleccionen, en el cas que l’Estratègia DUSI que presenten a la convocatòria siga 

seleccionada. 

 -Declarar que aquest Ajuntament: 

 I. Complix les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 II. Complix les obligacions pel reintegrament de subvencions. 
 III. No està sotmès a cap de les prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, 

General de Subvencions, de 17 de novembre, per obtindre la condició de beneficiari. 

 QUART. Manifestar que s’ha iniciat el tràmit per la Comunitat Autònoma Valenciana 

del tràmit per modificar l’Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, a l’efecte de la incorporació 

del municipi de Tavernes de la Valldigna. 

 CINQUÉ. Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Valldigna i facultar el 

Sr. alcalde, i si és el cas, el Sr. secretari general de l’Ajuntament, per a la presentació per via 

electrònica, a través de l’aplicació informàtica desenrotllada pel Ministeri d’Hisenda a l'efecte 

en la direcció https://ssweb.seap.minhap.es/portaleell/, els models electrònics necessaris per a la 

tramitació de la sol·licitud.» 

 Obert el torn d’intervencions, l’alcalde dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, i 

manifesta que el termini de la sol·licitud acaba el 15 de desembre de 2016; comenta l’acord 

d’un anterior Ple sobre la modificació de l’Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, la qual ara 

engloba l’EDUSI i que abraça una població superior a 20.000 habitants. Al mateix temps, dóna 

lectura als punts de l’acord i afegeix que es portarà des de la Mancomunitat de la Valldigna.  
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El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el  programa EDUSDI és de tots els 

pobles de la Valldigna, considera que és molt interessant, i que cal tenir en compte que hem de 

posar una quantitat en els pressupostos de l’Ajuntament. Segons ens han dit, Simat ha de posar 

uns 888.000 €, i haurà posar-ne més de 222.000 euros a l’any i, per tant, caldrà fer un préstec 

perquè siga viable. Posa l’exemple del préstec per a fer la gespa del camp de futbol, en què es 

va arreplegar una subvenció de 200.00€ de la Diputació, que era el 50% del que valia, i havia de 

fer un préstec de 20.000 i tots els grups polítics estaven en contra i que això no podia ser, i en 

una legislatura es va pagar eixe préstec. Açò és tots els anys, 222 mil euros tots els anys és 

molt, tot i que és veritat que si no arribem, podrà aportar-ho un altre ajuntament, com 

Tavernes, si se suposa que pot assumir-ho. Per això, votarem a favor de poder optar a estes 

ajudes, però un poble com Simat ho tindrà complicat. No sabem quins projectes portarà 

l’equip de govern, aquí tenim alguns projectes que no sé què són, supose que serà turisme, 

govern eficient; no sé que pot ser. La veritat és que en el paper hi ha unes coses, però en la 

pràctica no serà fàcil per a qui estiga governant. M’agradaria saber si teniu una idea de quan 

resoldrà Europa. No sabrem quan podrem començar a fer les obres. És un projecte molt 

ambiciós. Però a Simat, Barx i Benifairó ens apretarà molt si volem seguir les directrius i 

algunes no sé que volen dir. Si ens ho expliquen un poc, podem fer-nos una idea millor. El 

nostre grup està a favor. 

 La regidora Imma Cunyat manifesta que el document programa és molt ample; 

nosaltres agrairíem que, com hi ha molta informació, s’haguera d’haver fet amb més temps, no 

es pot digerir en una setmana. Quan es va presentar per primera vegada, ja vaig dir que hi 

havia molta precipitació. Quan a la participació, nosaltres no hem pogut proposar res. Pregunta 

qui ha proposat estes línies d’actuació? Pareix que són els mateixos gestors que les han 

proposat; no sé si hi ha alguna proposta per l’Ajuntament i/o alguna associació. Donat que el 

muntant és alt, el que ens importa és Simat sobretot. Pregunta si s’ha fet algun estudi 

econòmic per saber si l’Ajuntament té capacitat per fer front en estos anys (4 o 5 anys). S’ha 

fet algun estudi per saber si açò es pot anar pagant? No és massa seriós que ens tirem arrere i 

que ho afronte Tavernes. Demanem molta transparència. Açò són línies, després s’han 

d’expressar en projectes. Volem transparència en eixe tipus de projectes i en com van a 

formar-se els equips que van a portar açò endavant, en funció de com es formen es tirarà per 

a un costat o cap a l’altre i nosaltres som Valldigna. Si Simat ha fet alguna aportació, quina és?, 

quines són les aportacions necessàries per a tirar endavant? 

 L’alcalde comenta que ells també han anat prou aclaparats. L’últim document és del 

diumenge a la nit. Aclaparats hem anat tots, quan se’ns planteja a la Mancomunitat no teníem 

res, i els de Tavernes no podien concórrer per no complir el requisit de tindre 20.000 

habitants, i algú va pensar en l’àrea integrada de Simat i Benifairó, i es va convocar un plenari 

de la Mancomunitat per ampliar l’àrea. Nosaltres no ho sabíem fins a eixe plenari. Si se’ns 

haguera donat fa mesos, ja ho haguérem pogut maurar i no deixar-ho en mans d’uns tècnics 

que acabem de conèixer fa un mes. Açò són línies, són estratègies i no són projectes. Jo potser 

em vaig equivocar en demanar projectes als tècnics de l’Ajuntament. Tenim prioritats i ho vam 
dir. En primer lloc, el Pla General, que sí que afecta a este document, inclús pensa que açò pot 

aportar-hi alguna cosa; en segon lloc, el sector turístic és molt important per a nosaltres, i el 

tercer punt és la Mancomunitat si o la Mancomunitat no. A l’inici de la legislatura trontollava, 

sense saber com ens en sortiríem si el poble que més aporta no participava. Aquest és un 

document molt interessant i que, a priori, millora les nostres expectatives, sempre que 

s’aprove. Informa que a Xàtiva i Cullera no s’han aprovat. Ens haguera agradat a tots treballar 

d’una forma més pausada i participar en alguna idea, a més de fer-hi alguna aportació. Ha estat 
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molt precipitat perquè es poguera fer participació de les associacions; només una ens ha donat 

un paper amb alguna aportació. I si açò s’aprova, crec que tenim capacitat per tirar endavant. 

Respecte al temps que tardaran en contestar? No ho sabem cert. Espera que abans de final 

d’any, donat que en març hi ha un altra fase. Encara que l’ajuda en eixa tercera fase és menor, 

sols del 25%. Comenta que ens hem fiat de l’equip que ha fet el document; el tècnic urbanista 

ja va redactar un llibre estratègic fa uns anys que va ser publicat per la Mancomunitat i que ha 

servit de base. Per tot açò, al final es va decidir portar-ho endavant. Benifairó ja ha dit que sí; el 

seu alcalde també va ser dur en el procediment. La qüestió era tirar endavant ara, amb un 50% 

de subvenció possible o esperem i en març sols seria d’un 25%, en cas que s’aprovara. Hi ha 

idees interessants, com la xarxa d’aigua, açò és una ajuda més, i respecte a si tenim eixa 

capacitat econòmica, pensem que sí. Si volem forçar la marxa i si podem accedir a eixos fons 

podrem crear un poble més interessant, amb més atractiu cultural i turístic. Estem en una zona 

privilegiada, entre dos punts turístics geoestratègics, com són Gandia i Cullera, i nosaltres 

tenim molt que oferir. Si s’aprova, s’haurà de pujar a la plataforma demà. Les aportacions al 

projecte poden ser tant d’associacions com dels partits polítics. 

El regidor Sebastián Mahiques, planteja si este desglossament que ens han donat hui 

està dins del document a presentar. Si és així, sí que vos lligaria. I pareix ser que al final, qui 

pren les decisions sobre els projectes és la Mancomunitat. 

La regidora Margarita Palomares li contesta que el desglossament no està dins 

l’estratègia que s’envia, és un repartiment conforme al tècnic redactor li ha paregut, que pot 

ser així o no. Ells, al cap i a la fi, tenen un responsable, un òrgan gestor i un Consell de 

Seguiment.  

El regidor Vicent Ribera manifesta que s’ha dit que si algun poble no vol posar els 

diners, ho pot passar a un altre ajuntament. I respecte a invertir-hi 220.000 € a l’any, no és 

exacte; serien 880.000 entre 6 anys, i això serien uns 140.000€ any. Són diners, però tindríem 

el 50% i caldria  tindre-ho en compte en fer els pressupostos. Si ja posem 200.000€ en un 

pressupost de més de 2 milions d’euros, no ho veig perillós. No és una hipoteca tan gran, no 

és excessiu ni va a ofegar el poble. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que pensa que al final són 4 anys operatius i 

no sis, d’aquí la divisió. A més,  després vindran altres subvencions de la Diputació o la 

Generalitat que has de pagar un percentatge i al final tot puja. 

La regidora Margarita Palomares manifesta que a ella no li ha agradat gens que ens 

donen les dades hui, però considera que és una bona oportunitat. Cal tindre en compte que 

açò és posar els diners de les inversions que tu ja vas a fer, que ja tens una part en el 

pressupost i això pot incorporar-se ahí dins. No és necessari augmentar eixos diners. Els que 

pensem posar en el pressupost ja pot ser la nostra aportació.   

L’alcalde comenta que els percentatges són indicatius. 

La regidora Imma Cunyat, respecte a la columna on posa el total inversions, planteja sí 

que ha de ser eixa distribució i està dins del que li marca Europa. No sé si eixes xifres són 

inamovibles. Posa exemples sobre partides que li pareixen importants, com és la de crear llocs 

de treball, sobretot per a la joventut. M’haguera agradat saber si eixes partides són inamovibles 

o es podem modificar després. 
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La regidora Margarita Palomares manifesta que pensa que sí que es poden modificar, 

però no molt. Suposa que hi haurà un poc de joc, però no crec que siga massa. L’estratègia et 

dóna per poder canviar coses a través dels anys. 

La regidora Imma Cunyat posa un exemple de la columna I1, sobre el tema de crear 

treball i compara les xifres de Simat amb les de Tavernes, i pensa que la xifra de Tavernes és 

molt més elevada. Sent este uns dels assumpte que considera més importants, junt amb la 

mobilitat, sobre el qual ja va fer este tècnic un estudi a Simat, així que si poguérem modificar-lo 

seria bo. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que si fóra proporcional el nombre d’habitants 

de cada  poble, potser a Tavernes seria el doble. 

L’alcalde comenta que pensa que sí que es pot modificar, suposa que s’haurà estudiat 

no sols el tema de la població, sinó la qüestió de l’economia de cada poble, i considera que 

l’òrgan gestor tindrà alguna cosa a dir i nosaltres capacitat d’incidir en ell. 

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze (11) membres 

assistentes a la sessió (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS, 4 PP de Simat i 1 PSE), que representa la 

majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda: 

 PRIMER. Aprovar l’Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat per a 

l’Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, en els termes exposats i d’acord amb el document 

annex al present acord. 

 SEGON. Sol·licitar la selecció de l’Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i 

Integrat per a l’Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, en els termes exposats i d’acord amb el 

document annex al present acord, dins de la segona convocatòria per a la selecció 

d’Estratègies de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat, les quals seran cofinançades per 

mitjà del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

 TERCER. Manifestar formalment els següents compromisos, habilitant el Sr. alcalde 

president per subscriure els documents necessaris regulats per la convocatòria: 

-Manifestar el compromís del Ple d’este Ajuntament, com a òrgan competent, per a aprovar en 

el seu Pressupost General, d’habilitar crèdit suficient per finançar les operacions que se 

seleccionen, en el cas que l’Estratègia DUSI que presenten a la convocatòria siga seleccionada. 

 -Declarar que este Ajuntament: 

 I. Complix les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 II. Complix les obligacions pel reintegrament de subvencions. 

 III. No està sotmès a cap de les prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, 

General de Subvencions, de 17 de novembre, per obtindre la condició de beneficiari. 

 QUART. Manifestar que s’ha iniciat el tràmit per la Comunitat Autònoma Valenciana 

del tràmit per modificar l’Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, a l’efecte de la incorporació 

del municipi de Tavernes de la Valldigna. 

 CINQUÉ. Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Valldigna i facultar el 

Sr. alcalde, i si és el cas, el Sr. secretari general de l’Ajuntament, per a la presentació per via 
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electrònica, a través de l’aplicació informàtica desenrotllada pel Ministeri d’Hisenda a aquest 

efecte en la direcció https://ssweb.seap.minhap.es/portaleell/, els models electrònics necessaris 

per a la tramitació de la sol·licitud. 

 A continuació, s’afegeix el mateix punt 2, sense les intervencions, i en castellà tal i com 

es va enviar al Ministeri: 

 2. Solicitud de ayuda para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de 

la Valldigna. 

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía sobre petición de ayuda para la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible de la Valldigna y que textualmente dice: 

 

«PROPUESTA DEL ALCALDE DE SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA VALLDIGNA 

ANTECEDENTES 

 Se ha publicado en el BOE núm. 243, de 7 de octubre, el Orden HAP/1610/2016, de 6 

de octubre, por la que se aprueba la segunda convocatoria para la selección de Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sostenible y Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa 

operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

 El plazo para la presentación de solicitudes será de cuarenta-cinco días hábiles desde la 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente convocatoria, finalizando el plazo 

a las 14:00 horas del día que corresponda. Con el fin de dar un correcto servicio informático, 

las solicitudes se podrán subir en la plataforma electrónica durante los treinta últimos días del 

plazo habilidad para la presentación de solicitudes. 

 Se hace constar que la Mancomunidad de la Valldigna, de la que forma parte este 

Ayuntamiento, ha solicitado, con el apoyo de los municipios que la integran, la iniciación de la 

modificación de la directriz 5 del Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consejo , por el que se 

aprueba la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, en el sentido de modificar el Área 

Urbana Integrada de Benifairó de la Valldigna y Simat de la Valldigna, en el sentido de incluir en 

su ámbito al municipio de Tavernes de la Valldigna. 

 La población de estos municipios, según las cifras oficiales de población hasta l’1 de 

enero de 2015, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), són les 

siguientes: 
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Municipio 

Cifras oficiales de la población 

resultante de la revisión del 

Padrón Municipal a 1 de enero 

de 2015 

Barx                                        1.264 

Benifairó de la Valldigna                                        1.622 

Simat de la Valldigna                                        3.362 

Tavernes de la Valldigna                                      17.734 

TOTAL                                     23.982 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 A) En el artículo sexto del Orden HAP/2427/2015 se regula el ámbito territorial para 

el desarrollo de las Estrategias DUSI: 

 «1. Las Estrategias DUSI se deben desarrollar en las ciudades o áreas funcionales 

urbanas según se definen al anexo I de esta convocatoria. La determinación del número de 

habitantes se realizará de acuerdo con el Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el 

que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal 

referidas a 1 de enero del  2014. 

 2. Las áreas funcionales que se constituyen deberán estar formadas por municipios 

pertenecientes a la misma comunidad autónoma. » 

 B) el Anexo I de la citada Orden HAP/2427/2015 se definen las tipologías de Áreas 

Funcionales susceptibles de ser beneficiarias de los ayudas. En su punto 4 se establece: 

 «1. Conurbaciones de población superior a 20.000 habitantes, constituidas por 

agrupaciones de municipios de menos de 20.000 habitantes.  

 Las conurbaciones de más de 20.000 habitantes constituidas por dos o más municipios 

de menos de 20.000 habitantes que presentan una continuidad urbana física, de manera que 

constituyen morfológicamente un único casco urbano, podrán presentar Estrategias DUSI 

conjuntas de manera conforme a la definición del área funcional urbana objeto. 

 Esta tipología engloba «áreas policéntricas» caracterizadas por la existencia de varios 

centros que coexisten en un territorio con relaciones tanto competencia como de 
complementariedad. Son áreas urbanas funcionales que no tienen una dependencia marcada 

de un núcleo central y comparten problemas comunes de diverso orden. 
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 Estas estrategias deberán justificar de forma coherente y razonada la existencia de 

problemas comunes, demostrar la continuidad física urbana, así como la explicación que la 

escalera urbana supramunicipal es la óptima por abordar las soluciones a estos problemas. 

 Los ayuntamientos participantes deberán definir un único órgano de gestión 

administrativa para las estrategias, que podría ser uno de estos ayuntamientos o un órgano 

supramunicipal existente o de nueva constitución. » 

 C) El artículo octavo del Orden HAP / 2427/2015 se establecen los requisitos 

generales y contenido de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, en los 

siguientes términos: 

 1. Las estrategias deberán responder al contenido especificado en el anexo II, 

incluyendo los siguientes elementos: 

a) La identificación inicial de los problemas o retos urbanos del área. 

b) Un análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada. 

c) Un diagnóstico de la situación del área urbana, así como la definición de los 

resultados esperados y su cuantificación: valor actual y valor objetivo al final del 31 de 

diciembre de 2022, la base de los indicadores de resultado incluidos al anexo III. 

d) La delimitación del ámbito de actuación. 

e) Un Plan de implementación de la Estrategia que incluirá las líneas de actuación. Se 

entiende por línea de actuación: una medida que instrumenta una política de interés 

público encuadrada en un objetivo específico, gestionado por una única entidad 

(beneficiario u organismo con senda financiera asignada) y caracterizada por unos 

objetivos concretos y unos procedimientos de gestión y esquemas de financiación 

homogéneos. 

f) La descripción de los mecanismos de participación ciudadana y de los agentes 

sociales. 

g) La garantía de la capacidad administrativa para su implementación. 

h) Referencia a los principios horizontales y objetivos transversales. 

 2. la Estrategia DUSI debe tener un carácter integrado y abordar en todo caso los 

cinco siguientes aspectos: económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales, que 

favorecen un Desarrollo Urbano Sostenible y Integrado. 

 3. El documento presentado no excederá de 250.000 caracteres con espacios, 

incluyendo en el total de los 250.000 caracteres los anexos que se consideran necesarios, 

traducciones, etc. Solo se admitirán gráficos y planos explicativos además de a los 250.000 

caracteres.  

 La Estrategia se podrá presentar en cualquiera de los idiomas oficiales de España, 

incluyendo en todo caso un ejemplar de toda la documentación en castellano. 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1   

46750, SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84    

 

13 

 

 D) La Directriz 19 del Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consejo, por el que se 

aprueba la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, establece el siguiente: 

 1. Para la consecución de los objetivos establecidos en la estrategia territorial, los entes 

supramunicipales correspondientes a las áreas funcionales u otros ámbitos supramunicipales 

definidos en la estrategia territorial, deben elaborar programas y proyectos coherentes y 

adecuados a las directrices y presupuestos referidos a su ámbito territorial. 

 2. Teniendo en cuenta que la delimitación de las áreas funcionales ha tenido mucho 

presente el mantener el necesario equilibrio entre el medio rural y el urbano, es por el que 

estos ámbitos subregionales se convierten en los más apropiados porque los planes, 

programas y proyectos que se desarrollen procuraran una discriminación positiva a favor de 

los municipios del medio rural en beneficio de la equidad territorial. 

 3. Los proyectos de ejecución en el marco de los programas podrán ser realizados 

tanto por las administraciones públicas como por la iniciativa privada o mediante modalidades 

mixtas. 

 4. Los programas deben contener el conjunto de medidas a realizar asignando a cada 

una de ellas objetivos concretos que se pretenden alcanzar, identificando para eso indicadores 

sobre su ejecución y eficacia en relación con los objetivos de la estrategia territorial. 

 Asimismo los programas de asignar responsabilidades a las administraciones públicas y 

al sector privado que participio en su ejecución bajo fórmulas de colaboración publico-

privada. 

 Los programas elaborados y tramitados por las entidades de ámbito supramunicipal 

deben ser aprobados por la Generalidad. Los proyectos que se presentan para la ejecución de 

cada uno de los programas se aprobarán por el ente gestor de la planificación supramunicipal. 

 5. El control de la correcta ejecución de los programas corresponderá en primera 

instancia a la administración municipal y en segunda instancia a la Generalidad. 

 6. La entidad supramunicipal podrá realizar funciones de seguimiento y asesoramiento a 

los particulares y administraciones municipales. 

 7. Una parte de los fondos asignados a las áreas funcionales del territorio y otros 

ámbitos supramunicipales definidos en esta estrategia territorial se reservará para actuaciones 

de ámbito íntegramente municipal. 

 E) El articulo 3.1 de los Estatutos de la Mancomunidad de la Valldigna, dispone el 

siguiente: 

 «1. La Mancomunidad se constituye para prestar los siguientes servicios, incluyendo las 

obras necesarias para su prestación: 

a) Turismo. 

b) Políticas supralocales de promoción cultural, deportiva y de ocio. 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1   

46750, SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84    

 

14 

 

c) Recuperación y conservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de 

la Valldigna. 

d) Actuaciones en materia de medio ambiente y urbanismo de ámbito supralocal. 

e) Fomento de la ocupación y desarrollo local.» 

 En vista de todo el expuesto, se acuerda: 

 PRIMERO. Aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible y Integrado para el 

Área Urbana Integrada de la Valldigna, en los términos expuestos y de acuerdo con el 

documento anexo al presente acuerdo. 

 SEGUNDO. Solicitar la selección de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible y 

Integrado para el Área Urbana Integrada de la Valldigna, en los términos expuestos y de 

acuerdo con el documento anexo al presente acuerdo, dentro de la segunda convocatoria 

para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible y Integrado que serán 

cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

 TERCERO. Manifestar formalmente los siguientes compromisos, habilitando al Sr. 

Alcalde presidente por suscribir los documentos necesarios regulados por la convocatoria: 

 -Manifestar el compromiso del Pleno de este Ayuntamiento, como órgano competente 

por aprobar su Presupuesto General, de habilitar crédito suficiente por financiar las 

operaciones que se seleccionen, en caso de que la Estrategia DUSI que presentan a la 

convocatoria sea seleccionada. 

 -Declarar que este Ayuntamiento: 

 I. Cumple las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 II. Cumple las obligaciones por el reintegro de subvenciones. 

 III. No está sometido a ningún de las prohibiciones que prevé el artículo 13 de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, por obtener la condición de 

beneficiario. 

CUARTO. Manifestar que se ha iniciado el trámite por la Comunidad Autónoma 

Valenciana del trámite por modificar el Área Urbana Integrada de la Valldigna, al efecto de la 

incorporación del municipio de Tavernes de la Valldigna. 

 QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Mancomunidad de la Valldigna y 

facultar al Sr. Alcalde, en su caso, al Sr. Secretario General del Ayuntamiento, para la 

presentación por vía electrónica, a través de la aplicación informática desarrollada por el 

Ministerio de Hacienda a este efecto en la dirección https://ssweb.seap.minhap.es/portaleell/, los 

modelos electrónicos necesarios para la tramitación de la solicitud.» 

 Abierto el turno de intervenciones, //…//. 

Visto lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los once (11) 

miembros asistentes a la sesión (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS, 4 PP de Simat i 1 PSE),  

que representa la majoria absoluta del numero legal de miembros de la Corporación,  acuerda: 
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 PRIMERO. Aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible y Integrado para el 

Área Urbana Integrada de la Valldigna, en los términos expuestos y de acuerdo con el 

documento anexo al presente acuerdo. 

 SEGUNDO. Solicitar la selección de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible y 

Integrado para el Área Urbana Integrada de la Valldigna, en los términos expuestos y de 

acuerdo con el documento anexo al presente acuerdo, dentro de la segunda convocatoria 

para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible y Integrado que serán 

cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

 TERCERO. Manifestar formalmente los siguientes compromisos, habilitando al Sr. 

Alcalde presidente por suscribir los documentos necesarios regulados por la convocatoria: 

 -Manifestar el compromiso del Pleno de este Ayuntamiento, como órgano competente 

por aprobar su Presupuesto General, de habilitar crédito suficiente por financiar las 

operaciones que se seleccionen, en caso de que la Estrategia DUSI que presentan a la 

convocatoria sea seleccionada. 

 -Declarar que este Ayuntamiento: 

 I. Cumple las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 II. Cumple las obligaciones por el reintegro de subvenciones. 

 III. No está sometido a ningún de las prohibiciones que prevé el artículo 13 de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, por obtener la condición de 

beneficiario. 

 CUARTO. Manifestar que se ha iniciado el trámite por la Comunidad Autónoma 

Valenciana del trámite por modificar el Área Urbana Integrada de la Valldigna, al efecto de la 

incorporación del municipio de Tavernes de la Valldigna. 

 QUINTO.- Comunicar le presento acuerdo en la Mancomunidad de la Valldigna y 

facultar al Sr. alcalde, y en su caso, al Sr. secretario General del Ayuntamiento, para la 

presentación por vía electrónica, a través de la aplicación informática desarrollada por el 

Ministerio de Hacienda a este efecto en la dirección https://ssweb.seap.minhap.es/portaleell/, los 

modelos electrónicos necesarios para la tramitación de la solicitud. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 cal 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 se’n puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis són 

comptadors des de l’endemà de la notificació» 
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president va cloure la sessió a les 20 

hores i 30 minuts del dia 13 de desembre de 2016 i, perquè conste el que s’ha tractat, estenc 

la present acta. 
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