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//..//
3r. Cada Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els supòsits en què
amb caràcter excepcional i degudament justificats es puga establir un complement fins a aconseguir,
com a màxim, el cent per cent de les retribucions que van disfrutar en cada moment.
A estos efectes, es consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d’hospitalització
i intervenció quirúrgica. En cap cas els funcionaris adscrits als règims especials de seguretat social
gestionats pel mutualisme administratiu podran percebre una quantitat inferior en situació d’incapacitat
temporal per contingències comunes a què corresponga als funcionaris adscrits al règim general de la
seguretat social, inclosos, si és el cas, els complements que els siguen aplicables a estos últims.
// ... //
Així mateix, se suspenen els Acords, Pactes i Convenis vigents que contradiguen el que disposa
este article.
A més, el propi RDL 20/2012, en la seua disposició transitoria quinzena diu:
Disposició transitòria quinzena. Les previsions contingudes en l’article 9 relatives a les
prestacions econòmiques en la situació d’incapacitat temporal del personal al servici de les
Administracions Púbiques acollit al Règim General de la Seguretat Social seran desenrotllades per cada
Administració Pública en el termini de tres mesos des de la publicació d’este Reial Decret Llei, termini
a partir del qual produirà efectes en tot cas.»
2n. Vist l’informe emés per l’Assessora Jurídica d’este Ajuntament Nieves González Alonso de
data 24 de setembre de 2015, sobre l’aplicació de la millora voluntària de l’acció protectora de la
seguretat social en els processos d’incapacitat temporal, en el que expressament es conclou:
«La nova regulació de la incapacitat temporal vi donada per l’article 9 del RDL 20/2012, de 13
de juliol, en l’article 9.2 s’establix que cada administració pública, en l’àmbit de les seues competències
respectives, podrà complementar les prestacions que perceba el funcionari inclòs en el Règim general
de la Seguretat social i el personal laboral al seu servici en les situacions d’incapacitat temporal, d’acord
amb els límits establits en el mateix, i en el que s’arreplega que en el supòsit de l’hospitalització i
intervenció quirúrgica, es considera justificat mantindre el complement fins a aconseguir el 100% de les
retribucions.

L’apartat 5 del citat art. 9, afig una altra possibilitat d’exercici discrecional per cada
Administració, és a dir, cada Ajuntament. En concret:
«Cada Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els supòsits en
què amb caràcter excepcional i degudament justificats es puga establir un complement fins a
aconseguir, com a màxim, el cent % de les retribucions que van disfrutar en cada moment. A
estos efectes, es consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d’hospitalització i
intervenció quirúrgica».
La Disposició transitòria 15ª del RDL 20/2012, establia que allò que s’ha regulat en l’article 9
hauria de desenrotllar-se per cada Administració pública.»
Per tant, l’Ajuntament de Simat pot, si així ho considera i aprova, pot:
1. Establir els mateixos complements que ha establit l’administració autonòmica que va dictar
el Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions
incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que és d’aplicació al
personal del servici públic valencià (article 1) I que per mitjà de l’ORDE 12/2014, de 9 de Julio, de la
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, regula el procediment i criteris d’aplicació de la millora
voluntària de l’acció protectora de la Seguretat Social, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions.
2. Establir altres supòsits excepcionals que entenga que s’han de complementar o, simplement
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3. Aplicar exclusivament el que establix l’article 9 i Disposició addicional transitòria 18a del RD
20/2012, com es ve fent fins ara, si bé entenent que hospitalització és qualsevol tipus d’hospitalització ja
que el referit article no fa distincions, i com a intervencions quirúrgiques totes aquelles que es troben
arreplegues com a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis
Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
El contingut de la Cartera de serevis comuns del Sistema Nacional de Salut ve establit pel Real
Decret 1030/2006, de 15 de setembre, actualitzat per l’Orde SAS/1904/2009, de 8 de juliol, l'Orden
SAS/1466/2010, de 28 de maig, l'Orden SPI/573/2011, d’11 març, l'Orden SSI/1640/2012, de 18 de
juliol i l'Orden SSI/1329/2014, de 22 de juliol.
Constituint el contingut de la cartera de serveis referida:
Prestacions de salut pública
Atenció primària.
Atenció especialitzada.
Atenció d’urgència.
Prestació farmacèutica.
Prestació ortoprotètica (implantes quirúrgics, pròtesis externes, ortesis, cadires de rodes i
ortoprótesis especials).
Prestació de productes dietètics (dietoteràpics complexos i nutrició enteral domiciliària)
Prestació de transport sanitari.
3r. Vista la Circular de 5 d’octubre de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques, Direcció General de la Funció Pública, sobre criteris per a l’aplicació del Títol 1 del Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
de la competitivitat, en l’àmbit de les comunitats autònomes i de les Entitats Locals.
Per tot açó es planteja al Ple de l’Ajuntament l’adopcció del acords següents:
PRIMER. Aprovar l’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en
les situacions d’incapacitat temporal, a l’empara del que disposa l’article 9.5 del Reial Decret Llei
20/2012, els complements següents:
1. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comunes, i amb
independència que l’empleat afectat estiga acollit al Règim General o Especial de la Seguretat Social,
1.1. Sense hospitalització o intervenció quirúrgica els següents:
a) Els tres primers dies de baixa, un complement retributiu del 50% de les retribucions que es
van percebre en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
b) Des del quart dia fins al vinté, ambdós inclosos, un complement que sumat a la prestació
econòmica reconeguda per la Seguretat Social (establida per la legislació de la seguretat social en un
60% de la base reguladora), siga equivalent al 75% de les retribucions que vingueren corresponent al dit
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
c) Des del vinté primer dia, un complement que sumat a la prestació econòmica reconeguda
per la Seguretat Social (establida per la legislació de la seguretat social en un 75% de la base
reguladora), siga equivalent al 100% de les retribucions que vingueren corresponent al dit personal en
el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
SENSE HOSPITALITZACIÓ O INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA
Quantia regulada por la
legislació de la Seguretat
Social.

Complement a abonar per
l’Ajuntament.

svalldigna@gva.es/www.simat.org

37

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

1r al 3r dia de baixa

Sense retribuciones

4t al 20è dia de baixa 60% de la Base Reguladora

Des del 21è dia de 75% de la Base Reguladora
baixa

Complement fins el 50% de las
retribucions percibudas el mes
anterior.
Complement hasta el 75% de las
retribucions percibudes el mes
anterior
Complement fins el 100% de las
retribucions percibudas el mes
anterior

1. 2.- Amb hospitalització, inclosa la domiciliària, i l’hospital de dia, i intervenció quirúrgica, que
responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servei assistencials del
Sistema Nacional de Salut, així com en els processos d’incapacitat temporal derivats directament dels
dits supòsits, es reconeix un complement del 100% de les retribucions que es van disfrutar en el
moment de causar-se la incapacitat temporal.
1.3. En les situacions que a continuació s’enumeren, seran complementats fins al 100% de les
retribucions que es van disfrutar en el moment de causar-se la incapacitat temporal:
a) Situacions de violència de gènere.
b) Malaltia comuna durant l’estat de gestació, encara que no donen lloc a una situació de risc
durant l’embaràs.
c) Malalties infecte-contagioses que donen lloc a l’aplicació de les mesures a què es referix la
Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública o que es
prescriga el seu aïllament per part de l’òrgan competent en matèria de salut pública com a
conseqüència de la declaració i/o estudi d’una malaltia de declaració obligatòria.
d) Els següents trastorns diagnosticats per psiquiatria: processos el diagnòstic dels quals es
correspon amb algun dels codis CIE-9-EM compresos entre el 290 al 298 (ambdós inclosos);
300.3; 307.1 o 307.51 (o els seus equivalents de la CIE-10) i que es tracta d’un trastorn mental
greu d’acord amb els criteris comunament acceptats de les guies de pràctica clínica en
psiquiatria.
1. 4. Si una vegada iniciada la situació d’incapacitat temporal prevista en els anteriors
apartados 2 i 3, amb posterioritat concorreguera algun dels supòsits de l’apartat anterior enumerats
davall les lletres a), b), c) i d), i sempre que es corresponga amb un mateix procés patològic i no haja
existit interrupció en el mateix, es complementaran des de l’inici el cent per cent de les retribucions
que es van disfrutar en cada moment.
2. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències professionals, i amb
independència que l’empleat afectat estiga acollit al Règim General o Especial de la Seguretat Social, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social serà complementada durant tot el període de duració de
la mateixa fins al 100% de les retribucions que percebera dita personal en el mes anterior al de causarse la incapacitat.
SEGON. Publicar el present acord en el BOP, el qual, entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut i els motius de la proposta.
Comenta que es va mirar el decret estatal i el de la Conselleria, pels quals, s’intenta millorar la situació
que tenien els treballadors municipals en el cas que estiguen de baixa per incapacitat temporal. El
quadre explica sucintament les millores i passa a llegir-les.
La regidora Imma Cunyat manifesta que entèn que tot açò entra dins la normativa.
L’alcalde comenta que sí que està dins la normativa; de fet, s’han comparat i mirat els decrets
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estatals i autonòmics i el que s’ha fet és adaptar-los a l’Ajuntament, i que fins ara no s’havia suscitat esta
necessitat i que, per desgràcia, ara s’han donat situacions greus. Passa a llegir els punts de l’acord.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
per unanimitat dels NOU (9) membres assistentes (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS 1PSE i 3 PPS), el Ple
de l’Ajuntament, acorda:
PRIMER. Aprovar l’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en
les situacions d’incapacitat temporal, a l’empara del que disposa l’article 9.5 del Reial Decret Llei
20/2012, els complements següents:
1. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comuns i amb independència
que l’empleat afectat estiga acollit al Règim General o Especial de la Seguretat Social,
1.1.- Sense hospitalització o intervenció quirúrgica, els següents:
a) Els tres primers dies de baixa, un complement retributiu del 50% de les retribucions que es
van percebre en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
b) Des del quart dia fins al vinté, ambdós inclosos, un complement que sumat a la prestació
econòmica reconeguda per la Seguretat Social (establida per la legislació de la Seguretat Social en un
60% de la base reguladora), siga equivalent al 75% de les retribucions que vingueren corresponent al dit
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
c) Des del vinté primer dia, un complement que sumat a la prestació econòmica reconeguda
per la Seguretat Social (establida per la legislació de la seguretat social en un 75% de la base
reguladora), siga equivalent al 100% de les retribucions que vingueren corresponent al dit personal en
el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
SENSE HOSPITALITZACIÓ O INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA
Quantia regulada por la
Complement a abonar per
legislació de la Seguretat
l’Ajuntament.
Social.
1r al 3r dia de baixa

Sense retribuciones

4t al 20è dia de baixa 60% de la Base Reguladora

Des del 21è dia de 75% de la Base Reguladora
baixa

Complement fins el 50% de las
retribucions percibudas el mes
anterior.
Complement hasta el 75% de las
retribucions percibudes el mes
anterior
Complement fins el 100% de las
retribucions percibudas el mes
anterior

1. 2. Amb hospitalització, inclosa la domiciliària, i l’hospital de dia, i intervenció quirúrgica, que
responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Serveis Assistencials del
Sistema Nacional de Salut, així com en els processos d’incapacitat temporal derivats directament dels
dits supòsits, es reconeix un complement del 100% de les retribucions que es van disfrutar en el
moment de causar-se la incapacitat temporal.
1.3. En les situacions que a continuació s’enumeren, seran complementats fins al 100% de les
retribucions que es van disfrutar en el moment de causar-se la incapacitat temporal:
a) Situacions de violència de gènere.
b) Malaltia comuna durant l’estat de gestació, encara que no donen lloc a una situació de risc
durant l’embaràs.
c) Malalties infecte-contagioses que donen lloc a l’aplicació de les mesures a què es referix la
Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública o que es
prescriga el seu aïllament per part de l’òrgan competent en matèria de salut pública com a
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conseqüència de la declaració i/o estudi d’una malaltia de declaració obligatòria.
d) Els següents trastorns diagnosticats per psiquiatria: processos el diagnòstic dels quals es
correspon amb algun dels codis CIE-9-EM compresos entre el 290 al 298 (ambdós inclosos);
300.3; 307.1 o 307.51 (o els seus equivalents de la CIE-10) i que es tracta d’un trastorn mental
greu d’acord amb els criteris comunament acceptats de les guies de pràctica clínica en
psiquiatria.
1. 4.- Si una vegada iniciada la situació d’incapacitat temporal prevista en els anteriors aparados
2 i 3, amb posterioritat concorreguera algun dels supòsits de l’apartat anterior enumerats davall les
lletres a), b), c) i d), i sempre que es corresponga amb un mateix procés patològic i no haja existit
interrupció en el mateix, es complementaran des de l’inici el cent per cent de les retribucions que es
van disfrutar en cada moment.
2.- Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències professionals, i amb
independència que l’empleat afectat estiga acollit al Règim General o Especial de la Seguretat Social, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social serà complementada durant tot el període de duració de
la mateixa fins al 100% de les retribucions que percebera dita personal en el mes anterior al de causarse la incapacitat.
SEGON. Publicar el present acord en el BOP, el qual, entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.11. Mocions presentades per la portaveu d’EUPV:
1.11.a) Per tal que la contractació pública incloga criteris socials i
mediambientals.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup EUPV, que transcrita a la
lletra diu:
«MOCIÓ PERQUÈ LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT
INCLOGA CRITERIS SOCIALS I MEDIAMBIENTALS
Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)
en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empara del que disposa el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals, presenta per a la seua aprovació la moció següent.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Un dels principals mecanismes amb el qual compten les administracions públiques per a
aconseguir el benestar de la ciutadania és la contractació pública. El seu pes econòmic es xifra en més
d'un 15% en el PIB de l'Estat espanyol.
La contractació pública és una eina jurídica al servei dels poders públics per al compliment dels
seus fins i valors fonamentals: cohesió social, redistribució de la riquesa, igualtat i justícia. S'ha d'evitar,
com passava fins ara, que la major ponderació del criteri preu, entre els tinguts en compte per
adjudicar els contractes, incidisca negativament en el mercat laboral, destruint ocupació i empitjorant
les condicions dels treballadors i les treballadores.
Els objectius de les administracions municipals en aquest àmbit han d'estar dirigits a la
consecució d'una contractació pública estratègica, sostenible i socialment responsable que tinga en
compte no només la qualitat, eficàcia i sostenibilitat mediambiental en la prestació de serveis públics i
en les compres públiques, sinó també la necessitat de no incidir negativament sobre les condicions en
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què es desenvolupa la prestació laboral o sobre la mateixa ocupació. L'oferta econòmicament més
avantatjosa no ha d'identificar-se necessàriament amb la del preu més baix.
El marc normatiu de la contractació pública s'ha vist modificat amb l'aprovació d'una nova
directiva sobre contractació pública —Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de
26 de febrer de 2014—, la qual incideix en l'aplicació d'altres criteris d'adjudicació, com els criteris
socials, mediambientals o d'innovació, prioritaris també amb vista a un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador que persegueix l'Estratègia Europa 2020, i en la qual la contractació pública té
un paper clau.
D'acord amb el que disposa el considerant 90 de la Directiva, l'adjudicació dels contractes s'ha
de basar en criteris objectius que garantisquen el respecte als principis de transparència, no
discriminació i igualtat de tracte per tal de garantir una comparació objectiva del valor relatiu dels
licitadors que permeta determinar, en condicions de competència efectiva, quina oferta és
l'econòmicament més avantatjosa.
D'altra banda, tal com reconeix la Directiva Europea sobre Contractació Pública 24/2014, per
a contractes de prestacions directes a ciutadans i ciutadanes en l'àmbit sanitari o social resulta
necessari un tractament més allunyat del mercat, donat el caràcter estratègic de les necessitats a
satisfer i, per això, han de ser prestats des d'una estricta perspectiva de qualitat.
És fonamental aconseguir que la prestació de serveis públics i les compres públiques siguen de
qualitat, estratègiques, sostenibles i socialment responsables, i que deixe de tenir efecte l'obligatorietat
que el preu més baix siga el que determine l'elecció de l'empresa que prestarà els serveis públics quan
s'utilitze més d'un criteri de valoració. D'aquesta manera, podrà evitar-se, com s'ha assenyalat abans,
que la contractació pública incidisca de manera negativa en l'àmbit laboral.
S'ha de tenir en compte que en aquells contractes en què el component econòmic fonamental
està constituït pel cost de la mà d'obra, la major ponderació del criteri preu entre els tinguts en
compte per a la seua adjudicació pot incidir negativament en el mercat laboral i ser utilitzat de forma
impròpia per justificar nombroses actuacions que acaben destruint ocupació i empitjorant les
condicions laborals dels treballadors i les treballadores.
Per tot això, el Grup Municipal d'EUPV eleva al Ple, per al seu debat i aprovació, els següents
ACORDS
1. Que en els plecs de contractació que es realitzen des de l'Ajuntament s'incorporen clàusules
socials i mediambientals (criteris com la qualitat de les condicions d'ocupació, la inserció sociolaboral
de col·lectius desfavorits, la diversitat funcional, polítiques de gènere, mediambientals i de comerç just,
...), criteris que hauran de valorar-se en funció de cada tipus de contractació i la seua repercussió
sobre la puntuació final.
2. En aquells supòsits en què els òrgans de contractació utilitzen més d'un criteri per a la
valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta més avantatjosa, hauran d'incloure criteris
que permeten identificar l'oferta que presente la millor relació qualitat-preu, com ara la qualitat,
accessibilitat, característiques socials, mediambientals o innovadores, entre d'altres, sempre que
estiguen vinculats a l'objecte del contracte i formulats de manera objectiva amb ple respecte als
principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
3. Els contractes de prestacions directes a ciutadans en l'àmbit sanitari o social seran
considerats des d'una estricta exigència de garanties de qualitat del servei en relació amb l'objecte del
contracte amb criteris tendents a la major especificitat possible.
4. No prorrogar els contractes vigents, redactant quan expira cada un d'ells un nou plec que
incorpore aquestes clàusules.”

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut de la moció. Considera que es
tracta de millorar la contractació pública en incloure altres criteris, i passa a llegir els punts d’acord
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que es proposen.
El secretari manifesta que esta moció va afectar aquelles contractacions que tinguen bases per
a la selecció del contractista, caldrà aprendre, i cal adaptar eixes millores socials i quina és la seua
valoració dins el muntant global. En principi, no hauria ser un pes determinant per tal d’evitar possibles
impugnacions, sobretot en contractes de quantia respectable. Comenta el cas d’un ajuntament. És una
cosa relativament nova i conseqüència de la directiva de la Unió Europea i, de forma col·lateral
implicarà, en algun cas, un major cost per a les empreses, i que haurà de pagar l’ajuntament. Açò està
ara començant, pareix que amb la idea que es mantinga, però no exempt de dificultats en la seua
aplicació.
L’alcalde comenta que açò ve per eixa directiva europea, i amb l’horitzó del 2020, de manera
que tots els països s’adapten a esta normativa en eixa data.
El secretari comenta que si s’aprova esta moció caldrà que, pels serveis municipals, preparen
bases i es conega esta qüestió i que, per part de l’Alcaldia, que és qui aprova la majoria de les bases de
contractació, excepte aquells que siguen competència del Ple, s’ha de ser conscient de la seua aplicació.
La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup considera interessant aplicar estos criteris i
així poder ajudar a determinades persones o col·lectius més desfavorits, i tot allò que siga anar en pro
de la igualtat considera que és un criteri encertat i votarem a favor.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membre assistents (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS,
1PSE i 3 PPS), acorda:
Primer.- Que en els plecs de contractació que es realitzen des de l'Ajuntament s'incorporen
clàusules socials i mediambientals (criteris com la qualitat de les condicions d'ocupació, la inserció
sociolaboral de col·lectius desfavorits, la diversitat funcional, polítiques de gènere, mediambientals i de
comerç just, ...), criteris que hauran de valorar-se en funció de cada tipus de contractació i la seua
repercussió sobre la puntuació final.
Segon.- En aquells supòsits en què els òrgans de contractació utilitzen més d'un criteri per a
la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta més avantatjosa, hauran d'incloure criteris
que permeten identificar l'oferta que presente la millor relació qualitat-preu, com ara la qualitat,
accessibilitat, característiques socials, mediambientals o innovadores, entre d'altres, sempre que
estiguen vinculats a l'objecte del contracte i formulats de manera objectiva amb ple respecte als
principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
Tercer. Els contractes de prestacions directes a ciutadans en l'àmbit sanitari o social seran
considerats des d'una estricta exigència de garanties de qualitat del servei en relació amb l'objecte del
contracte amb criteris tendents a la major especificitat possible.
Quart. No prorrogar els contractes vigents, redactant quan expira cada un d'ells un nou plec
que incorpore aquestes clàusules.

b) Sobre presentació de querella pels crims de la dictadura franquista.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup EUPV, que transcrita a la
lletra diu:
«MOCIÓ DE CONTROL SOBRE LA PRESENTACIÓ D’UNA QUERELLA
CONTRA ELS CRIMS DE LA DICTADURA FRANQUISTA PERPETRATS A SIMAT DE
LA VALLDIGNA I LA RESTA DEL PAÍS VALENCIÀ
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Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empara del que disposa el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals, presenta per a la seua aprovació la moció següent.
JUSTIFICACIÓ
El 18 de Juliol de 1936, un colp militar va deposar a les legítimes autoritats electes (locals,
autonòmiques i estatals) de la II República. La revolta recolzada per l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, va
tenir per objecte la repressió contra totes aquelles persones, grups i organitzacions socials, polítiques i
culturals contràries a la ideologia nacional-catòlica, feixista i de dretes que inspirava els colpistes.
El colp va donar origen a una dictadura que de forma sistèmica va vulnerar els més elementals drets i
llibertats durant quaranta anys: centenars de milers de persones afusellades i desaparegudes, exili
massiu, treballs forçats en règim d'esclavitud, desenes de milers de persones detingudes, maltractades,
torturades i empresonades, llengües i cultures perseguides, etc.
Simat de la Valldigna no va ser alié a tot aquest drama. Tot i que entre 1936 i 1937 van haver-hi 36
persones assassinades per escamots incontrolats, després de la guerra el nombre d’afusellats va ser
de 36 i les persones víctimes de la repressió van superar amb escreix el miliar.
Gent de totes les opcions polítiques i sindicals es van oposar als revoltats o no van col·laborar amb
ells, un bon nombre dels quals integren la llista d’afusellats, assassinats, exiliats i represaliats, i amb
ells, les seues famílies. Durant la dictadura, es van suprimir les llibertats democràtiques, es van vulnerar
d’una manera flagrant els drets humans, va haver-hi una repressió gratuïta i indiscriminada, la imposició
de credos religiosos i ideològics, i funcionaris i funcionàries “depurats".
Crim contra la humanitat
En els judicis de Nuremberg, on es va jutjar el genocidi nazi, es van fixar els principis vigents en
matèria de crims contra la humanitat, els quals serien definits després en l'Estatut de la Cort Penal
Internacional (1998) com aquells actes inhumans greus que suposen "la comissió com a part d'un atac
generalitzat o sistemàtic contra una població civil i amb coneixement d'aquest atac". És evident, així,
que les greus violacions de drets humans derivades del colp d'estat de 1936 i de la posterior dictadura
entren de ple dins d'aquest concepte de crims contra la humanitat.
Aquests delictes tenen com a característica principal la seua imprescriptibilitat, així establerta
en la Convenció sobre Crims de Guerra i de lesa humanitat, de 1968, que afirma que aquests crims
«són imprescriptibles qualssevol que siga la data en què s'hagen comès».
D'altra banda, la Llei espanyola 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia, de cap manera pot servir
per emparar aquells delictes, per raó del que disposa el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics
(ONU,1966), la Constitució espanyola (article 10), el Codi Civil (article 1.5), la Convenció de Viena
sobre el Dret dels Tractats (Adhesió de l'Estat espanyol el 1972), la Resolució de l'Assemblea General
de Nacions Unides de 1973, sobre «Identificació, extradició i càstig dels culpables de crims de guerra o
de crims de lesa humanitat» i els informes i resolucions del Comitè de Drets Humans de l'ONU, de
2015, oposats a l'aplicació d'aquesta Llei d'Amnistia per entendre que és contrària als principis vigents
en matèria de justícia universal.
Tal com va assenyalar al seu dia el relator especial de l'ONU en matèria de Drets Humans,
Pablo de Greiff, en el cas d'aplicar aquesta Llei d'Amnistia, això hauria de fer-se una vegada determinats
els fets, responsabilitats i penes corresponents; és a dir, en el cas de ser aplicada, ho hauria de ser a
posteriori, una vegada jutjats els fets, però mai a priori, sense motiu a determinar cap responsabilitat.
La «querella argentina» i l'aplicació de la justícia universal.
En l'àmbit internacional, la Justícia argentina (Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional,
núm. 1, de Buenos Aires) ha obert una causa per crims contra la humanitat perpetrats per la dictadura
espanyola en què s'han dictat, fins avui, més de vint ordres de detenció i extradició contra vuit
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exministres franquistes (Martín Villa, entre d'altres) i diversos expolicies, guàrdies civils, militars, jutges....
L'Audiència Nacional (Madrid), desatenent exigències derivades de l'aplicació d'aquestes normes de
justícia universal, ha rebutjat fins ara la posada en pràctica d'aquestes ordres de detenció i extradició.
En relació amb aquest procediment, són més de cent els ajuntaments de tot l'Estat i diversos
parlaments autonòmics (Astúries, Catalunya, Andalusia, Euskadi ... ) els que han donat el seu suport i
adhesió a la querella.
Han estat diverses les organitzacions, entitats i institucions, com ara l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna, que han condemnat les revoltes militars contra els governs legítimament constituïts, com va
ser el cas de juliol de 1936, quan el general Francisco Franco, de forma il·legítima, va iniciar una guerra
contra el Govern legalment i democràticament constituït de la República. Tots eixes organitzacions,
entitats i institucions continuen denunciant el paper que les oligarquies, així com gran part de la
jerarquia de l'Església Catòlica, van tenir a l'hora de donar suport i finançar la revolta militar, i després a
sostenir el règim franquista instal·lat. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna s’uneix reclamen les
mesures necessàries per a garantir el dret a la veritat, el dret a la justícia efectiva, el dret a una
reparació digna i no discriminatòria.
En aquesta direcció, aquesta Corporació Local tracta d'aprofundir en l’afany per recuperar
veritat, justícia i reparació en relació amb els crims comesos al nostre municipi, ja que és a aquest nivell
local on les xifres de persones assassinades, desaparegudes, empresonades, exiliades o represaliades es
concreten en noms i cognoms, en relats personals, en proves tangibles, en memòries a rescatar, en
responsabilitats individualitzades.
Amb aquesta finalitat, el Grup Municipal d’Esquerra Unida presenta al Ple de l’Ajuntament, per
a la seua aprovació, els següents
ACORDS
1. El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al Govern de la Generalitat Valenciana a
interposar una querella criminal davant els jutjats d'instrucció de Sueca, Alzira i València perquè
s'investiguen els crims contra la humanitat comesos per la dictadura franquista que van afectar els veïns
i les veïnes de d'aquest Ajuntament, es determinen les circumstàncies en què van ser perpetrats, qui
van ser els seus responsables directes i immediats i, si s’escau, que es procedisca a la seua imputació,
processament, judici i condemna.
2. Traslladar aquest acord al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1
de Buenos Aires, República Argentina, a càrrec de la jutgessa Maria Romilda Servini de Cubría, a fi que
tinga els efectes que siguen procedents en la Querella 4591/2010, anomenada «NN por genocidio y/o
crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista».
3. Enviar còpia d’aquest acord amb Fòrum per la Memòria Històrica del País Valencià i a
Amnistia Internacional.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut i motius de la moció, comenta que
s’han publicat moltes coses i que hi ha una Llei de la Memòria Històrica. Comenta que, a Simat, va
haver un total de 36 persones assassinades pel règim franquista entre 1941 i 1942. Fa comentaris
sobre les fosses comunes de les víctimes de Simat, i afegeix que la majoria estan soterrades al
cementeri de Paterna. Les familiars tenen por encara. Comenta les línies de subvencions de la
Diputació de València i que ens adherirem a eixa línia per tal que els familiars de les víctimes puguen
soterrar-les a Simat. La diputada provincial es va comprometre per vindre ací a explicar-ho. Sabem que
EU ha presentat i sol·licitat en totes les administracions públiques este tipus de mocions. Informa
sobre les actuacions de la jutgessa argentina en relació amb este assumpte i que ha citat exministres,
com Martin Villa. Tot seguit, passa a llegir els punts d’acord que es proposen.
La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup està a favor d’esta moció.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS i 1PSE), i TRES (3)
abstencions ( 3 PPS), acorda:
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Primer. El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Govern de la Generalitat
Valenciana a interposar una querella criminal davant els jutjats d'instrucció de Sueca, Alzira i València
perquè s'investiguen els crims contra la humanitat comesos per la dictadura franquista que van afectar
els veïns i les veïnes d'aquest Ajuntament, es determinen les circumstàncies en què van ser perpetrats,
qui van ser els seus responsables directes i immediats i, si s’escau, que es procedisca a la seua
imputació, processament, judici i condemna.
Segon.- Traslladar aquest acord al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal
número 1 de Buenos Aires, República Argentina, a càrrec de la jutgessa Maria Romilda Servini de
Cubría, a fi que tinga els efectes que siguen procedents en la Querella 4591/2010, anomenada “N.N.
por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista”.
Tercer. Enviar còpia d’aquest acord al Fòrum per la Memòria Històrica del País Valencià i a
Amnistia Internacional.

c) Sobre memòria històrica.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup EUPV, la qual transcrita a
la lletra diu:
«MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida en l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, a l’empara del que disposa el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la moció següent.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Han passat vuit anys des de l'aprovació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència
durant la guerra civil de 1936-1939 i la dictadura franquista. L'aprovació de l'anomenada Llei de la
Memòria Històrica era un exercici democràtic imprescindible tenint en compte que Espanya és un dels
països del món amb més víctimes per desaparició forçosa. La normativa tenia dos objectes
fonamentals, d'una banda reconéixer i ampliar drets a favor dels que van patir persecució o violència,
per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa, durant la guerra civil i la dictadura franquista,
promoure la seua reparació moral i la recuperació de la seua memòria personal i familiar, i adoptar
mesures complementàries destinades a suprimir elements de divisió entre els ciutadans i les
ciutadanes, tot això amb la finalitat de fomentar la cohesió i solidaritat entre les diverses generacions
de la ciutadania de l'Estat espanyol al voltant dels principis, valors i llibertats constitucionals. I d'altra
banda, pretenia, com a política pública, fomentar els valors i principis democràtics, facilitant el
coneixement dels fets i circumstàncies esdevinguts durant les esmentades guerra civil i dictadura, i
assegurant la preservació dels documents relacionats amb aquest període històric dipositats en arxius
públics.
Arran l’aprovació de la Llei de Memòria Històrica, i en aplicació d'aquesta, l’Estat, amb la
participació de totes les administracions públiques, havia de garantir, entre d'altres aspectes, el dret de
les famílies de les persones desaparegudes a conèixer les circumstàncies de la mort, el parador de
milers de persones, promoure la seua reparació moral, i la recuperació de la seua memòria personal i
familiar. Amb aquesta finalitat, la llei recull (articles 11 a 14), l’obligació de les administracions públiques
de facilitar els mitjans i la informació per a localitzar i identificar les víctimes desaparegudes o
assassinades i soterrades en foses dins dels cementiris, en las cunetes o en terrenys públics o privats.
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Però la realitat actual demostra l’escassa aplicació d’aquesta regulació i els familiars de les
víctimes de la guerra civil i de la posterior repressió de la dictadura estan sotmesos a una autèntica
cursa d'obstacles insalvables en la majoria de les ocasions.
Després de 40 anys de la mort del dictador, l’obtenció de la veritat, la justícia i la reparació a
les víctimes està molt lluny de ser una realitat. Per no parlar de la impunitat, ja que ni una sola persona
ha respost davant la justícia pels crims comesos durant el franquisme.
Quant a l’aplicació dels ressenyats apartats de la Llei per les administracions més properes,
destaca la ignorància i inactivitat per part de la comunitat autònoma del País Valencià respecte al
compliment de l'esmentada llei en aspectes com el recollit en l’article 12.2, el qual assenyala: “Les
administracions públiques elaboraran i posaran a disposició de tots els interessats, dins del seu
respectiu àmbit territorial, mapes en què consten els terrenys on es localitzen les restes de les
persones a què es refereix l’article anterior, incloent-hi tota la informació complementària disponible
sobre aquests”. En aquest aspecte, l'anterior govern autonòmic no va complir amb les seues
obligacions legals.
En els articles 15 i 16 de la Llei de la Memòria Històrica, s'estableixen mesures en relació amb
els símbols i monuments commemoratius de la guerra civil o de la dictadura, amb l’objecte d’eliminar
tota exaltació de la revolta militar, del conflicte bèl·lic i de la repressió durant la dictadura, recollint
expressament que entre las mesures es podrà incloure la retirada de subvencions o ajudes públiques.
Ni la comunitat autònoma, ni els ajuntaments del País Valencià, en la seua majoria, s’han preocupat
d’elaborar un catàleg de vestigis relatius a la guerra civil i la dictadura. És més, hi ha ajuntaments que
mantenen sense cap complex escuts, insígnies, plaques o altres objectes commemoratius «d’exaltació,
personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la guerra civil i de la repressió de la dictadura».
Igualment, algunes entitats privades, principalment una tan significativa com l’església catòlica,
manté nombrosos símbols de l’exaltació del franquisme als seus edificis, a la vegada que rep
subvencions anuals de les administracions públiques.
Tot açò posa en evidència que la Llei 52/2007, de 26 de desembre, no garanteix les polítiques
públiques imprescindibles per complir amb els seus fins i objectius; en primer lloc, per una regulació
insuficient, i en segon, perquè no es compleix el seu contingut essencial: plaques, monuments, noms de
carrers o de col·legis públics són vestigis feixistes que adornen moltes localitats nostres, fins i tot, a
major glòria d’alguns alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, sense que això tinga cap conseqüència
legal.
Hi ha qui deixa el compliment de la Llei o la Constitució Espanyola sols per a quan li convé, per
això cal recordar que l’article 9 de la Constitució espanyola, en el seu apartat 1r, estableix que «els
ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic».
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Polític d’Esquerra Unida en l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna proposa al Ple els següents
ACORDS
-

El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en compliment del seu deure com institució
democràtica, es compromet amb la recuperació de la Memòria Històrica, d’acord amb l’article 9.1
de la Constitució espanyola, en base a l’ordenament jurídic vigent i segons allò disposat en la Llei
52/2007, prendrà les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres
objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la
guerra civil i de la repressió de la dictadura.
- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna revisarà tots aquells acords o convenis de
col·laboració, així com la retirada de subvencions a aquelles entitats privades que conserven
escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o
col·lectiva, de la revolta militar, de la guerra civil i de la revolta de la dictadura.
- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a la Generalitat Valenciana a impulsar, junt amb
la Diputació de València i altres institucions públiques, si fa el cas, l’elaboració d’un mapa de foses i
un catàleg de vestigis feixistes.
Aquests acords seran remesos al Consell de la Generalitat Valenciana, a la Diputació de València i al
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Govern central, així com al Fòrum per la Memòria Històrica del País Valencià i a Amnistia Internacional.

Obert el torn d’intervencions l’alcalde comenta el contingut de la moció i que es fa en
aplicació de la mateixa Llei de la Memòria Històrica passa a llegir els punts d’acord que es proposen.
La regidora Imma Cunya manifesta que els acords que planteja la moció si s’haguera complit la
llei no serien necessaris, és a dir, si s’haguera desplegat i aplicat la llei de la Memòria Històrica ja
estarien fetes moltes coses.

L’alcalde comenta que la Diputació d’Alacant ha sigut la primera en fer un mapa sobre la
memòria històrica i la Diputació de València pareix ser que treballarà en la mateixa línia.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa municipal,
el Ple de l’Ajuntament per SIS (6) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS i 1PSE), i TRES (3)
abstencions ( 3 PPS), acorda:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en compliment del seu deure com
institució democràtica, es compromet amb la recuperació de la Memòria Històrica, d’acord amb
l’article 9.1 de la Constitució espanyola, en base a l’ordenament jurídic vigent i segons allò disposat
en la Llei 52/2007, prendrà les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i
altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar,
de la guerra civil i de la repressió de la dictadura.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna revisarà tots aquells acords o convenis
de col·laboració, així com la retirada de subvencions a aquelles entitats privades que conserven
escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o
col·lectiva, de la revolta militar, de la guerra civil i de la revolta de la dictadura.
Tercer.-El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a la Generalitat Valenciana a impulsar,
junt amb la Diputació de València i altres institucions públiques, si fa el cas, l’elaboració d’un mapa
de foses i un catàleg de vestigis feixistes.

d)

Sobre eradicació l’ús del Glifosat en Simat.

Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup EUPV, que transcrita a la
lletra diu:
«MOCIÓ SOBRE L’ÚS DEL GLIFOSFAT EN EL TERME MUNICIPAL DE SIMAT
DE LA VALLDIGNA.
Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, a l’empara del que disposa el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la moció següent:
EXPOSICIÓ DE FETS
El Glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides, el més conegut i
comercialitzat amb el nom de Roundup de la Multinacional Monsanto. És un herbicida no selectiu, total,
d’ampli espectre, d’absorció foliar, que s’utilitza generalment per contenir el creixement i
desenvolupament de la vegetació no desitjada («males herbes»).
L’empresa Monsanto va tenir la patent de l’herbicida fins l’any 2000. Actualment existeixen al
mercat diferents marques comercials, totes elles utilitzen el glifosat com a matèria activa, en diferents
concentracions i en solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster, Rodeo, Genesis
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Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres).
Els usos principals dels herbicides són en cultius agrícoles, pels transgènics, per evitar la
cobertura vegetal als peus del fruiters, en fructicultura, silvicultura, i també en jardineria pública i
privada, marges de camins, franges de protecció d’incendis i per contenir els brots entre les escletxes
en zones pavimentades.
La Directiva 2001/99/CE, de la Comissió Europea, de 20 de novembre de 2001, modifica
l’annex I de la Directiva 91/414/CEE, del Consell, relativa a la comercialització de productes
fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfurometil..
Per mitjà del Reglament (CE) núm. 1107/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21
d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, es deroguen les directives
79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.
La Directiva 2009/128/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009,
estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.
La Directiva 2010/77/UE, de la Comissió, de 10 de novembre, modifica la Directiva 91/414/CEE,
del Consell, en allò relatiu a les dates de caducitat de la inclusió de determinades substàncies en el seu
annex I. Pel que fa al glifosat, la seua inclusió caduca el 31 de desembre de 2015.
Atès que el Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011, de la Comissió, de 25 de maig de 2011,
pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la
llista de substàncies actives autoritzades, pel qual es considera autoritzat el Glifosat fins al 31 de
desembre de 2015.
Atès que el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, estableix el marc d’actuació per
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Atès que la Directiva 2009/128/CE, indica que els estats membres vetllaran perquè es
minimitze o prohibisca l’ús de plaguicides en les zones específiques següents: al llarg de les carreteres,
en els espais utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els parcs i jardins públics,
camps d’esport i àrees d’esbarjo, àrees escolars i de joc infantil, així com en les immediacions de
centres d’assistència sanitària.
Atès que malgrat el mandat als estats perquè es minimitze o fins i tot es prohibisca l’ús de
plaguicides en determinades zones, especialment sensibles, l’Estat espanyol, en la seua regulació,
mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, recull mesures d’informació, via senyalització,
de la pràctica dels tractaments i la necessitat de consentiment per a la seua aplicació en determinats
casos, permetent-se, amb determinades limitacions, l’ús de plaguicides, entre els quals es troba el
Glifosat.
Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer
(IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el Glifosat és un producte «probablement carcinogen
pels humans» incloent-lo en els productes i accions de risc 2A (probablement carcinogen), tot
reconeixent la seua relació amb el desenvolupament de limfomes de Hodgkins en estudis
epidemiològics de poblacions humanes i les “evidències convincents” que provoca càncer en animals de
laboratori.
Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA)
ha publicat, en data 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el Glifosat. En aquest informe de
reavaluació, el qual constitueix la base de la Comissió Europea per la renovació del permís de
comercialització d’aquesta substància, l’EFSA creu improbable que l’exposició al Glifosat suposi una

svalldigna@gva.es/www.simat.org

48

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

amenaça carcinògena per a l'esser humà.
Així, resulta més que probable que la Comissió Europea mantinga el Glifosat en la llista de
substàncies actives autoritzades per a la pròxima dècada.
Donat que, en paraules del ministre d’Agricultura, l’Estat espanyol no prendrà cap acció
preventiva sobre els herbicides que contenen Glifosat mentre no es tinguen els resultats de l’avaluació
encarregada per la Comissió Europea,
Atès que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures per protegir la salut de les
persones, en l’àmbit de les seues competències.
El Grup municipal d’Esquerra Unida del País Valencià proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Eliminar la utilització de glifosat en l’àmbit de les competències municipals i també
incloure aquesta eliminació en clàusules de contractes, com ara, de:
·
·
·
·
·

Manteniment de zones verdes i arbratge i contractes de manteniment dels espais naturals i els
relatius a mesures de prevenció d’incendis.
Neteja viària i recollida de residus.
Manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (escoles, Casa de la Cultura, piscina
municipal, Poliesportiu, parcs i jardins municipals, zones d’esplai, etc.)
Obres ordinàries i d’urbanització i projectes d’urbanització municipals.
Els contractistes hauran de subscriure una declaració jurada en què es comprometen a no
utilitzar el glifosat sota cap concepte, en l’execució del contracte.

Pel que fa les noves contractacions administratives, s’incorporarà en els Plecs de Clàusules
Administratives (PCAP), com a condició especial d’execució del contracte, l’obligació que en l’execució
del contracte, les «males herbes» s’eliminen amb mètodes sostenibles i alternatius al Glifosat, fixant-hi
penalitats pel supòsit d’incompliment.
Així, en el moment del requeriment documental al proposat adjudicatari, aquest haurà de
presentar una declaració jurada amb els mètodes alternatius al Glifosat que s’empraran en l’execució
del contracte per eliminar la vegetació no desitjada.
Per a l’efectivitat de l’esmentada mesura, es notificarà l’esmentada declaració a les delegacions
o regidories perquè la facen extensiva a tot el personal.
Dictar instruccions de treball per part de l’alcalde al personal de parcs i jardins, de
manteniment d’edificis, taller ocupacional, brigada forestal i la Policia Local, entre d’altres, sobre la
prohibició expressa d’utilitzar Glifosat en l’exercici de les seues funcions.
SEGON.- Als promotors de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls exigirà que el
projecte contemple les mesures alternatives al Glifosat per eliminar les «males herbes».
TERCER.- Incorporar a les noves llicències pel cultiu d’horts, de forma visible, la prohibició
expressa d’utilitzar Gglifosat en les zones de titularitat municipal.
QUART.- Realitzar una campanya de difusió dels anteriors acords, amb tot un seguit de
recomanacions, per tal d’evitar que els particulars utilitzen en la seua pràctica diària el glifosat i, en
concret:
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·

Mancomunitat de propietaris i propietàries o comunitat de propietaris i propietàries d’espais
qualificats com espais privats d’ús públic, que porten a terme, totalment o parcialment, el
manteniment de zones verdes de la seua titularitat (xalets, cases rurals, urbanitzacions …)

·

Als propietaris i propietàries de muntanya, perquè mantinguen en condicions de neteja i
manteniment òptim les zones forestals, prescindint de l’ús de l’herbicida.

·

A les directores del CEIP i l’Escoleta Infantil Municipal, perquè en els seus espais de
responsabilitat no es faça servir l’esmentat producte, en atenció als seus usuaris i usuàries, els
quals formen una població especialment sensible.

·

Al personal del Centre de Salut, perquè supervise l’execució de tasques que s’externalitzen i
que puga comportar l’ús del mencionat producte, per evitar-ne l’ús.

·

Als gestors, propietaris i titulars de magatzems o comerços de zones d’explotació agrícola
privades del municipi.

Així mateix, es farà difusió entre la ciutadania en general, per tal d’evitar o minimitzar l’ús de
l’herbicida en la jardineria domèstica.
CINQUÈ.- Donar trasllat a la Generalitat Valenciana, a les principals entitats ambientalistes
del País Valencià i als sindicats del municipi.”

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la moció. Comenta que
existeixen informes que declaren nocius i cancerígens eixos productes i directives europees sobre la
comercialització d’eixos materials, i passa a donar lectura als punts d’acord que es proposen.
El regidor Rafael Cabanilles comenta que hi ha estudis contradictoris sobre si es cancerígen o
no, llig una noticia de l’OMS i de la FAO al respecte, dient que és poc probable i que diu el contrari que
un altre organisme de l’OMS de la lluita contra el càncer, i comenta que hi ha interessos per part de
multinacionals.
L’alcalde comenta la qüestió de l’empresa MONSANTO, com empresa implicada, que hi ha
estudis que preveuen que este producte probablement pot produir algun tipus de càncer, comenta el
que li va passar en una entrevista sobre l’alta tensió. Està clar que este producte està comercialitzat per
una empresa molt «sospitosa».
La regidora Imma Cunyat planteja que el seu grup està d’acord, i la sospita és evident, però si
prohibim estos productes hauríem de buscar ràpidament una alternativa per no acabar utilitzant-ho. Hi
ha informes que van per aquí, però per canviar cal substituir-ho per algun producte, sinó no canviarem
el sistema. Teniu pensada alguna solució si no s’utilitza el Glifosat? Hi ha algun producte encara que siga
un poc més car?
L’alcalde comenta que no se’ns ha donat un producte alternatiu, que no siga «birbar», això és
una solució molt feixuga, iimplica molta faena. En este tipus de moció el que es pretén és sensibilitzar la
població i que les autoritats sanitàries s’impliquen i investiguen en eixa línia de solució. Sé que és
complicat, encara després vindrà el tractat (TTIP) i estos productes podran entrar. Açò és una crida
fins que les autoritats sanitàries ens orienten. Posa els cas dels informes en les línies d’alta tensió.
L’Ajuntament portarà especialistes de la Universitat Politècnica, que és qui ens ha donat informació,
que vinguen a Simat i ens expliquen els perills que representen eixos productes, i que ens expliquen les
alternatives. Anem a fer eixa campanya s’aprove o no la moció, perquè això ens beneficia a tots. Si al
final ens ho hem de tragar açò durant 20 anys més, que ens diguen els mecanismes per evitar que es
faça servir i les proteccions possibles.
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El regidor Sebastián Mahiques pregunta, com va dir en la Comissió Informativa, que este és un
producte legal i falta una alternativa, no sabem quina alternativa hi ha. Si se’n prohibeix l’ús, què fem? Jo,
com a llaurador, el faig servir. Però si s’aprova la moció, l’Ajuntament sí que pot deixar d'usar-lo. Podria
ser hipocresia que diguera que no i demà l’utilitzara. Per això, he deixat llibertat de vot als membres
del meu grup. Però si és legal i sent coherent amb la meua vida com a llaurador, em vaig a abstindre. I
als treballadors municipals, nosaltres com a entitat pública es diguem que no l’utilitzen. Però a un
llaurador cal donar-li una alternativa. A poc a poc, des d’Europa i altres llocs es pretén delimitar els
productes a tirar avant, però es va poc a poc. Però considera que si és per conscienciar la gent, jo vote
a favor pel que fa prohibir el Glifosat.
Es fan comentaris entre els regidors al respecte i manifesten la seua posició en la votació.
L’alcalde comenta que si algú del públic, entès en este tema, vol manifestar la seua opinió, pot
fer-ho.
El veí Joan Serra comenta que el problema és el plantejament alternatiu front a una agricultura
intensiva, on qualsevol insecticida que mata una planteta, no pot fer bé. L’alternativa podria ser una
agricultura ecològica, i els treballadors municipals deurien actuar en eixa línia.
Es fan més comentaris sobre com fer les tasques dels treballadors municipals, els quals fan ús
d’eixe producte.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per HUIT (8) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS, 1PSE, i 2 PPS), i
UNA (1) abstenció (1 PPS, Sebastián Mahiques), acorda:
PRIMER.- Eliminar la utilització de Glifosat en l’àmbit de les competències municipals i també
incloure aquesta eliminació en clàusules de contractes, com ara, de:
·
·
·
·
·

Manteniment de zones verdes i arbratge i contractes de manteniment dels espais naturals i els
relatius a mesures de prevenció d’incendis.
Neteja viària i recollida de residus.
Manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (escoles, Casa de la Cultura, piscina
municipal, Poliesportiu, parcs i jardins municipals, zones d’esplai, etc.)
Obres ordinàries i d’urbanització i projectes d’urbanització municipals.
Els contractistes hauran de subscriure una declaració jurada en què es comprometen a no
utilitzar el glifosat sota cap concepte, en l’execució del contracte.

Pel que fa a les noves contractacions administratives, s’incorporarà en els Plecs de Clàusules
Administratives (PCAP), com a condició especial d’execució del contracte, l’obligació que en l’execució
del contracte, les “males herbes” s’eliminen amb mètodes sostenibles i alternatius al glifosat, fixant-hi
penalitats pel supòsit d’incompliment.
Així, en el moment del requeriment documental al proposat adjudicatari, aquest haurà de
presentar una declaració jurada amb els mètodes alternatius al glifosat que s’empraran en l’execució
del contracte per eliminar la vegetació no desitjada.
Per a l’efectivitat de l’esmentada mesura, es notificarà l’esmentada declaració a les delegacions
o regidories perquè la facen extensiva a tot el personal.
Dictar instruccions de treball per part de l’alcalde al personal de parcs i jardins, de
manteniment d’edificis, taller ocupacional, brigada forestal i la Policia Local, entre d’altres, sobre la
prohibició expressa d’utilitzar Glifosat en l’exercici de les seues funcions.
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SEGON. Als promotors de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls exigirà que el
projecte contemple les mesures alternatives al Glifosat per eliminar les «males herbes».
TERCER. Incorporar a les noves llicències pel cultiu d’horts, de forma visible, la prohibició
expressa d’utilitzar Glifosat en les zones de titularitat municipal.
QUART. Realitzar una campanya de difusió dels anteriors acords, amb tot un seguit de
recomanacions, per tal d’evitar que els particulars utilitzen en la seua pràctica diària el Glifosat i, en
concret:
·

Mancomunitat de propietaris i propietàries o comunitat de propietaris i propietàries d’espais
qualificats com espais privats d’ús públic, que porten a terme, totalment o parcialment, el
manteniment de zones verdes de la seua titularitat (xalets, cases rurals, urbanitzacions,…).

·

Als propietaris i propietàries de muntanya, perquè mantinguen en condicions de neteja i
manteniment òptim les zones forestals, prescindint de l’ús de l’herbicida.

·

A les directores del CEIP i l’Escoleta Infantil Municipal, perquè en els seus espais de
responsabilitat no es faça servir l’esmentat producte, en atenció als seus usuaris i usuàries, els
quals formen una població especialment sensible.

·

Al personal del Centre de Salut, perquè supervise l’execució de tasques que s’externalitzen i
que puga comportar l’ús del mencionat producte, per evitar-ne l’ús.

·

Als gestors, propietaris i titulars de magatzems o comerços de zones d’explotació agrícola
privades del municipi.

Així mateix, es farà difusió entre la ciutadania en general, per tal d’evitar o minimitzar l’ús de l’herbicida
en la jardineria domèstica.
CINQUÈ.- Donar trasllat a la Generalitat Valenciana, a les principals entitats ambientalistes del País
Valencià i als sindicats del municipi.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------1.14 Mocions presentades per la portaveu de PSE:
a) Per dedicar un espai públic o carrer a Guillem Agulló.
«Imma Cunyat i Plana, portaveu del Grup Municipal de Per Simat Esquerra, a l’empar d’allò
disposat en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta
per a la seua aprovació la següent MOCIÓ PER DEDICAR UN ESPAI PÚBLIC O CARRER
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ
En el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, de 30 de juny de 2008, es presentava pel grup
Esquerra Republicana del País Valencià, ERPV, una moció semblant a aquesta. En aquell any, la moció feia
referència a la commemoració del 15é aniversari de la mort de Guillem Agulló.
Enguany es commemoren 23 anys de la mort de Guillem Agulló, el jove de Burjassot que l’11
d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per un grup de joves d’ideologia neonazi a la localitat de
Montanejos, a la comarca de l’Alt Millars.
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La mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no fou casual, sinó fruit de
la seua militància independentista i antifeixista. Malgrat tot, durant el judici del cas, el jutge mai va
considerar l’agreujant per motiu d’odi ideològic i el seu assassí, Pedro Cuevas, només va complir 4 anys
de presó, mentre que la resta del grup va ser absolt.
Malauradament, durant els darrers anys el País Valencià ha estat testimoni de nombrosos delictes
d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats i associacions així com manifestacions racistes i
xenòfobes a molts barris de les nostres ciutats. I tot això davant la passivitat i la indiferència del govern
del Partit Popular, que sempre es va negar a retre homenatge a la figura de Guillem Agulló malgrat les
demandes reiterades de nombroses persones, entitats i institucions.
Tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 23 anys per tal de mantenir viva la
memòria i la lluita del seu fill, malgrat les amenaces rebudes i la indiferència institucional amb la que van
topar. En aquest sentit, celebrem l’acte d’homenatge i restitució de la figura de Guillem Agulló que el
passat 12 d’abril es va realitzar a les Corts Valencianes amb la lectura i l’aprovació –per unanimitatd’una Declaració Institucional. Un acte de justícia, al que ens hi volem sumar també des de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Simat acorda:
Primer. Honorar la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat brutalment per un
grup de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el seu compromís en la lluita contra els delictes
d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.
Segon. Instar el Govern Valencià a impulsar una llei per combatre l’origen de la violència i l’odi
a la diversitat ideològica, cultural, lingüística, etc.
Tercer. Dedicar un espai públic o carrer de Simat de la Valldigna a la memòria de Guillem
Agulló.
Quart. Reconèixer la lluita incansable duta a terme per la família de Guillem Agulló durant
aquests 23 anys per mantenir viva la memòria del seu fill i defensar les seues idees a favor de la
llibertat i contra el feixisme.
Cinquè. Fer arribar aquests acords del Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a la família
de Guillem Agulló i a les Corts Valencianes.
Simat de la Valldigna, 25 de maig de 2016.

Obert el torn d’intervencions, el secretari comenta que la moció que es va a tractar és tal i
com va quedar en la Comissió Informativa, on es va modificar la inicialment presentada PSE a
l’incorporar-hi un punt de la moció que havia presentat Esquerra Unida sobre la dedicació d’una via
pública a Guillem Agulló, moció molt semblant a la de PSE.
La regidora Imma Cunyat informa sobre el contingut de la moció. Guillem Agulló va ser una
maulet que un grup d’extrema dreta va assassinar. A més d’Agulló, esta moció pretén retre homenatge
a tots els col·lectius que han sigut atacats per motius d’odi, agressions racistes i/o xenòfobes. Fa
referència a la lluita dels pares de Guillem Agulló que han intentat mantindre durant tot este temps
viva la seua memòria i, per això, ha culminat en les Corts Valencianes, on el passat 22 d’abril i per
unanimitat es va fer una declaració institucional condemnat l’assassinat. Passa a llegir el punt d’acord.
Comenta que l’Ajuntament de Faura també estan tractant este tema. I afegeix que el seu grup vol
proposar. Havíem pensat que, si s’aprova la moció, un possible lloc públic per donar-li el nom podria
ser el parc que està a la vora del riu; és una zona bonica i no sé si actualment hi ha algun carrer per
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donar-li eixe nom.
El regidor Sebastián Màgiques manifesta que el nostre partit està en contra de qualsevol
violència. Se que és una persona que va estar assassinada, han hagut altres i no es van a posar noms per
a tots, encara que estem en contra de qualsevol violència.
L’alcalde manifesta que EUPV tenia una moció en este mateix sentit i que nosaltres, d’una
forma generosa, vam cedir a PSE que la presentara i consensuar el text amb un punt més aportat per la
moció d’EU. Comenta que Guillem és un dels últims morts de l’odi i el fanatisme, i en fa referència a
altres. Guillem Agulló representa l’assassinat anònim i amb conseqüències brutals i afegeix que els
assassins confessos van eixir prompte de la presó, es van absoldre a tots els del grup neonazi menys a
un. Han quedat molts assassinats impunes. Dedicar un espai públic a este xic és també pel coratge dels
seus pares, per defensar la justícia i la seua memòria. L’assassinat de Guillem Agulló arreplega tot un
passat obscur i on caldria aclarir moltes coses.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que això vol dir que s’han de canviar lleis. Si l’alcalde
diu que si s’han de canviar lleis, el nou govern ho haurà de fer.
La regidora Imma Cunyat manifesta que en esta moció es vol retre homenatge a moltes
persones i entitats, així com partits democràtics que han sofert agressions Ací a Simat, hi ha persones
que han sigut agredides per anar a manifestacions, el cas d’un Correllengua a Gandia, i que estos grups
de gent d’extrema dreta, han atemorit moltes persones, sindicats i partits. És un homenatge a totes
eixes persones i que algú que hauria d’haver fet alguna cosa ha mirat cap a un altre lloc.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS i 1PSE), i TRES (3)
abstencions (3 PPS), acorda:
Primer. Honorar la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat brutalment per un grup
de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el seu compromís en la lluita contra els delictes
d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.
Segon. Instar al Govern valencià a impulsar una llei per combatre l’origen de la violència i l’odi
a la diversitat ideològica, cultural, lingüística, etc
Tercer. Dedicar un espai públic o carrer de Simat de la Valldigna a la memòria de Guillem
Agulló.
Quart. Reconèixer la lluita incansable duta a terme per la família de Guillem Agulló durant
aquests 23 anys per mantenir viva la memòria del seu fill i defensar les seues idees a favor de la
llibertat i contra el feixisme.
Cinquè. Fer arribar aquests acords del Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a la família
de Guillem Agulló i a les Corts Valencianes.
------------------------------------------------------------------------------b) Per declarar Simat oposat al TTIP.

Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, que transcrita a la lletra
diu:
«Imma Cunyat i Plana, portaveu del Grup Municipal de Per Simat Esquerra, a l’empar d’allò
disposat en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta
per a la seua aprovació la següent MOCIÓ PER DECLARAR AL MUNICIPI DE SIMAT DE
LA VALLDIGNA OPOSAT A L'APLICACIÓ DEL TTIP (TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE
COMERÇ I INVERSIÓ)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Atès que la Unió Europea(UE) i els Estats Units d'Amèrica(EUA) estan negociant en secret, el
Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió(TTIP), amb total falta de transparència i control per part de
la ciutadania i dels seus representants polítics(parlaments nacionals i europeu).
Atès que aquest acord comporta una ampla liberalització de comerç i inversions,i suposa un perill per
a la democràcia, la protecció dels drets laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l'interès comercial
dels inversors i empreses transnacionals davant l'interès general.
Atès que amb aquesta liberalització quedarien malmesos els drets de la ciutadania en àmbits
com el consum, el treball o el medi ambient, posant fi al « principi de precaució», que a Europa domina
la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus.
Atès que els àmbits afectats i les conseqüències serien els següents:
Agricultura i consum.
Es pretén garantir sense cap control l'entrada a la UE dels aliments transgènics, la carn de
vedella i el porc tractats amb hormones i amb productes químics nocius per a la salut humana i fins i
tot cancerígens o el pollastre esterilitzat amb clor, que actualment són legals a EUA però no a Europa.
A més a més es volen regular o eliminar els aranzels, perdent més sobirania alimentària a favor de les
grans corporacions agrícoles i industrials americanes.
Drets laborals i política social.
En aquests aspectes el TTIP no té en compte el «model social i laboral europeu», equiparant-lo
a la normativa nord-americana, molt més precària i, en alguns casos, inexistents. Els EUA no tenen
ratificades sis de les huit normes fonamentals del treball de l'Organització Internacional del Treball
(OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva, i si se signa el
TTIP a Europa passaríem a estar al mateix nivell que EUA.
Dret als serveis d'interès públic.
Afeblir les normes europees establertes per als serveis d'interés públic és un dels objectius.
Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o limitaria les opcions per a
l'adjudicació de licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials.
Desprotecció mediambiental.
Augmentar la desregulació dels mercats és l'objectiu. Està en perill el principi de precaució
europeu, clau per la política europea mediambiental, amb greus conseqüències per la salut i la seguretat
de les persones i el medi ambient. En aquest aspecte afectarà clarament amb la «lliure pràctica» de les
prospeccions petrolieres.
Privatització de la sanitat i la salut.
Les negociacions van en el sentit d'obrir la contractació pública dels serveis de salut a la
inversió privada i a la competència estrangera. No és casualitat el desembarcament d'empreses
d'assegurances i financeres en els últims anys en hospitals privats. No és casualitat que el País Valencià
siga un exemple. A més a més incrementaran els preus de les medicines i els serveis de salut, fent-los
menys assequibles a la ciutadania.
Cultura.
La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual siga un pilar de la identitat
europea. No obstant això, el fet que no s'incloga l'excepció cultural en els esborranys TTIP, podria
afectar a la indústria del cinema i la cultura en general.
Acords comercials bilaterals.
El TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals, dels quals la UE ha estat
una força impulsora des de l'any 2005, afectant el multilateralisme comercial. I promouria la formació
de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a normes en les quals no han
tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del
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sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi
climàtic i la protecció del medi ambient.
Instauració d'un tribunal privat.
Aquest tribunal resoldria les controvèrsies entitat-inversora-estat, que no tindria en compte
les lleis pròpies del país on hi ha la demanda. Per exemple, un touroperador podria demandar al govern
d'un estat si aquest decidira implantar un impost mediambiental, exigint-li indemnitzacions milionàries.
D'aquesta manera és limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut
i financers entre d'altres.
Consell de Cooperació Regulatòria.
La funció d'aquest organisme és molt bàsica: abans d'elaborar legislacions que puguen afectar a
algunes matèries del TTIP, com matèries ambientals, consum, drets laborals o agrícoles; un organisme
bilateral dels governs de EUA i la UE i representants d'empreses, analitzaran prèviament possibles
impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. D'aquesta manera els lobbies
empresarials podran bloquejar l'aprovació de lleis que puguen col·lidir o xocar amb els seus interessos.
Per tot això, el grup municipal Per Simat Esquerra presenta al Ple de l'Ajuntament per la seua aprovació
amb els següents :
ACORDS:
1. Declarar Simat de la Valldigna com Municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i
Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP).
2. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials similars
com el CETA i el TISA.
3. Que siguen declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap Tractat
d'Inversió ni de transacció mercantil els serveis educatius, els serveis de salut( sanitaris i sociosanitaris),
socials, de pensions, subministraments d'aigua i energies.
4. Sol·licitar que no es puguen crear organismes que afavorisquen la intervenció de les
empreses transnacionals en les regulacions comercials que afecten els drets de la ciutadania.
5. Instar a la Generalitat Valenciana perquè faça una declaració de rebuig a la TTIP entre la
Unió Europea i els Estats Units.
6. Instar al Govern de l'Estat espanyol a mostrar davant la Comissió Europea i el Consell el seu
rebuig a l'actual text del TTIP.
7. Instar al Govern de l'Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats
en cada ronda.
8. Traslladar aquests acords al Consell de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, al Ministeri
d'Afers Exteriors, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat de l'Estat espanyol, al Parlament
Europeu, a la Defensora del Poble Europeu i a la Comissió Europea.
9. Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i les
entitats econòmiques, socials, culturals i professionals al nostre poble, sobre l'impacte que podrien
comportar aquests tractats al nostre municipi.”

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat fa un resum del text de la moció i
manifesta que, al voltant d’este tractat, hi ha un hermetisme i un gran secretisme. Comenta el que va
dir a la Comissió sobre que, inclús als eurodiputats, els han posat dificultats per accedir al contingut del
tractat, i si afecta tantes persones, hauria de ser fet amb transparència. Comenta els tractats afectats.
Comenta que les normatives que ens beneficien passarien a ser unes normatives “fotocopiades” de les
americanes i els àmbits que es podrien vore afectats. Estaria amenaçada la cooperació mundial i
afectaria negativament el medi ambient i el canvi climàtic. Passa a llegir el punts d’acord de la moció.
Comenta que al punt 9 es podria contactar amb associacions i ajuntaments de Castelló que estan fent
una treball molt pedagògic.
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L’alcalde comenta que eixe tractat afectarà no sols l’alimentació i el comerç, sinó també la
nostra economia local. A més, no és debades que algú li diga el tractat vampir, i correm el perill que ens
venguen productes tractes hormonalment i es trafique, per culpa d’este tractat, amb productes
químics que són cancerígens. Hi ha coses il·legals a Europa i que són legals als EUA, els quals podrien
“legalitzar-se” al nostre continent si s’aprova el tractat. Posa l’exemple del menjador escolar de Simat.
S’imagineu que l’empresa que servira el menjar al nostre local fóra McDonald’s?. Altrament, este tractat
afecta negativament l’agricultura del País Valencià.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS, 1PSE i 1 PPS –Rafael
Cabanilles), i DOS (2) abstencions (2 PPS), acorda:
Primer- Declarar Simat de la Valldigna com a Municipi oposat al Tractat Transatlàntic de
Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP).
Segon.- Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials
similars com el CETA i el TISA.
Tercer.- Que siguen declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap Tractat
d'Inversió ni de transacció mercantil els serveis educatius, els serveis de salut( sanitaris i sociosanitaris),
socials, de pensions, subministraments d'aigua i energies.
Quart.- Sol·licitar que no es puguen crear organismes que afavorisquen la intervenció de les
empreses transnacionals en les regulacions comercials que afecten els drets de la ciutadania.
Cinquè.- Instar a la Generalitat Valenciana perquè faça una declaració de rebuig a la TTIP
entre la Unió Europea i els Estats Units.
Sisè.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a mostrar davant la Comissió Europea i el Consell el
seu rebuig a l'actual text del TTIP.
Setè- Instar al Govern de l'Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys
negociats en cada ronda.
Huitè.- Traslladar aquests acords al Consell de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, al
Ministeri d'Afers Exteriors, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat de l'Estat espanyol, al
Parlament Europeu, a la Defensora del Poble Europeu i a la Comissió Europea.
Novè.- Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i
les entitats econòmiques, socials, culturals i professionals al nostre poble, sobre l'impacte que podrien
comportar aquests tractats al nostre municipi.

------------------------------------------------------------------------------c) Per promoure la figura de Ramon LLull.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, tal i com va quedar
després de ser dictaminada per la Comissio Informativa municipal i que transcrita a la lletra diu:
«Imma Cunyat i Plana, portaveu del Grup Municipal de Per Simat Esquerra, a l’empar d’allò
disposat en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta
per a la seua aprovació la MOCIÓ PER PROMOURE LA CELEBRACIÓ I DIFUSIÓ DE LA
FIGURA DE RAMON LLULL EN EL MARC DE L’ANY LLULL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El proppassat 30 de novembre de 2015 va començar a caminar l’Any Llull, coincidint amb el
setè centenari de la mort de l’escriptor i pensador nascut a la Ciutat de Mallorca, conegut com a
creador de la prosa literària en llengua catalana.
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Ramon Llull és i ha estat un dels màxims exponents de la cultura i el pensament a Europa.
L’originalitat del seu pensament i la qualitat de la seua literatura han fet de Llull la figura més destacada
de la cultura catalana de tots els segles arreu del món. La seua obra, escrita principalment en català i
llatí, i probablement també en àrab, ha tingut una gran influència entre grans pensadors, des del mateix
segle XIV fins als nostres dies. Els seus llibres han estat editats i traduïts a desenes de llengües als
centres de cultura i estudi més prestigiosos d’arreu del món.
L’Any Llull 2016 tindrà lloc entre el mes de novembre de 2015 i el mes de novembre de 2016.
En el marc de la commemoració, està previst programar conferències, exposicions, concerts i projectes
editorials, acadèmics i educatius per a la divulgació de la vida i l’obra de Ramon Llull.
La declaració de l’any 2016 com a any de celebració de l’Any Llull va ser aprovada pel Govern
de la Generalitat de Catalunya el març de l’any 2014. A més, a l’estiu de 2015 s’hi va sumar el Govern
Balear. L’acord va establir que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya assumís
l’organització de la commemoració i que es nomenés una persona comissària de l’Any Llull perquè
coordine les diverses iniciatives i activitats que es proposen per commemorar l’efemèride.
Així, el mes de juliol de 2014 es va constituir la comissió organitzadora i el mes de juliol de
2015 es va nomenar Joan Santanach, professor de la Universitat de Barcelona i coordinador de
l’editorial Barcino, com a comissari. Després, el passat dia 7 de gener va tenir lloc la primera reunió
dels membres del Comitè Organitzador de l’Any Llull, presidit per l’aleshores conseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, i integrat per personalitats de la Xarxa Vives
d’Universitats, que aplega totes les universitat de l’àmbit lingüístic català, a més d’altres experts en
l’obra de Ramon Llull. A la trobada, s’hi va començar a establir les bases del que ha de ser el grup de
treball que ha de dibuixar i preparar els actes i propostes per a la celebració de l’any dedicat al gran
filòsof, erudit i home de lletres medieval.
Pel que fa a les activitats, Joan Santanach ha distingit dos àmbits d’actuació diferents. D’una banda,
el de la universitat i la recerca internacional, en què Llull és conegut i estudiat, i en el qual sobretot cal
donar suport a projectes i iniciatives que ja estan en marxa. Entre aquests, els més destacats són
sobretot els dos congressos internacionals, un de celebrat a Palma el passat novembre de 2015 i un
altre que se celebrarà a Barcelona el novembre de 2016. A més, el Departament de Filologia Catalana
de la Universitat de València té previst organitzar una jornada sota el nom «RAMON LLULL: 700
ANYS», en què s’aplegaran diversos especialistes en l’obra lul·liana.
D’altra banda, hi ha l’àmbit del públic general, per al qual Ramon Llull no passa de ser el nom
d’algunes institucions o d’un premi literari. Ací és bàsic posar els mitjans perquè la figura de Llull i, si
més no, les seues obres més destacades siguen conegudes i reconegudes. Així, es prepara una gran
exposició a Barcelona, i també hi ha en marxa tot un seguit d’altres actes, xerrades, i projectes artístics
i musicals, que han de contribuir a aquesta difusió. I no cal dir, publicacions. A més, s’està estudiant
quina és la manera més efectiva per incidir en l’àmbit educatiu, on cal que l’Any Llull tingua un ressò
especial.
És evident que Ramon Llull, un ambaixador impagable de la cultura i la llengua catalanes arreu del
món, és un autor valencià i que cal reivindicar-lo i difondre’l com a autor valencià. Per això, és més
sorollós que la Generalitat Valenciana, malgrat el canvi de govern, encara no haja fet ni un moviment
per tal de sumar-se a les celebracions de l’Any Llull, un autor que va publicar la major part de la seua
obra en la llengua pròpia dels valencians, establint les bases que van conferir la fisonomia del català
literari medieval, modern i contemporani.
A més, convé recordar que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna va aprovar en març de 2009,
adherir-se a la Fundació Ramon Llull mitjançant una associació constituïda per Morella, Sueca, Vinaròs i
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Gandia(Gandia,18/11/2008) denominada Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull. Posteriorment han
anat sumant-se més poblacions del País Valencià, entre elles, Simat. En aquest sentit, entenem que
l’Ajuntament de Simat ha adoptat una responsabilitat directa en la promoció i difusió de la llengua
catalana, i Ramon Llull n’és un dels autors més representatius. No exagerem si diem que Ramon Llull
és per al català el que Cervantes és per a l’espanyol, Shakespeare per a l’anglès o Goethe per a
l’alemany.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Per Simat Esquerra proposa els següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna se suma a les celebracions de l’Any Llull
promogudes pels governs català i balear.
Segon.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licita al Govern de la Generalitat Valenciana i,
concretament, a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que se sume a les
celebracions de l’Any Llull per tal de promoure la lectura i el coneixement d’una figura cabdal per a
la cultura valenciana.
Tercer.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet a planificar, dissenyar i promoure
diversos actes de celebració de l’Any Llull durant el 2016.
Quart.- Aquests acords es comunicaran a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria
de Participació, Transparència i Cultura del Govern Balear i al Cap del Govern d’Andorra, president
del Patronat de la Fundació Ramon Llull i a l’Institut Cervantes.”

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat informa sobre el contingut de la
moció, i manifesta que, des de novembre de 2015 a 2016, se celebra l’Any Llull, i encara tenim temps
per promoure la seua figura. Alguns ajuntaments han fet actes per promocionar la figura de Ramon
Llull. Simat està dins la Xarxa de Municipis Ramon Llull; en un plenari d’anys enrere ens vam adherir-hi.
Quatre ciutats van iniciar eixa xarxa, ciutats fundadores, i nosaltres ens integrarem a eixa xarxa, i el
que volem destacar és que Ramon Llull és, per al català, el que Cervantes és per a l’espanyol,
Shakespeare per a l’anglès o Goethe per a l’alemany. És un escriptor de primera magnitud i esta moció
és per motivar l’Ajuntament. I passa a llegir el punts d’acord. Comenta el que es va afegir en la
Comissió Informativa en relació amb les institucions balears i l’Institut Cervantes. A vore di podem fer
algun acte i aprofitar conèixer més la figura de Ramon Llull.
L’alcalde informa sobre la implicació de l’Institut Cervantes en este tema, explica els
antecedents, conseqüència d’una iniciativa d’EU, en incloure dins l’Institut una secció sobre el català.
S’ha de reconèixer que reivindicar Ramon Llull és reivindicar la nostra història literària i cultural. Va ser
un gran pensador no sols català, sinó europeu, i reconegut en moltes universitats europees, com és el
cas de Berlín.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS i 1PSE), i TRES (3)
abstencions (3 PPS), acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna se suma a les celebracions de l’Any Llull
promogudes pels governs català i balear.
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Segon.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licita al Govern de la Generalitat Valenciana i,
concretament, a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que se sume a les
celebracions de l’Any Llull per tal de promoure la lectura i el coneixement d’una figura cabdal per a
la cultura valenciana.
Tercer.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet a planificar, dissenyar i promoure
diversos actes de celebració de l’Any Llull durant el 2016.
Quart.- Aquests acords es comunicaran a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria
de Participació, Transparència i Cultura del Govern Balear i al Cap del Govern d’Andorra, president
del Patronat de la Fundació Ramon Llull i a l’Institut Cervantes.”
------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

d) Sobre recuperar la dama d’Elx.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, que transcrita a la lletra
diu:
«Imma Cunyat i Plana, portaveu del Grup Municipal de Per Simat Esquerra, a l’empar d’allò
disposat en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta
per a la seua aprovació la següent MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA DAMA D’ELX I
LA SEUA ESTADA PERMANENT AL PALAU D’ALTAMIRA, SEU DEL MUSEU
ARQUEOLÒGIC I D’HISTÒRIA D’ELX (MAHE)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 4 d'agost de 1897, va ser descobert, al jaciment de l'Alcúdia (Elx), el bust ibèric de la
Dama d'Elx. El bust de 56 centímetres (probablement segmentat d'una estàtua de cos sencer com
demostra l'irregular tall interior) és una mostra magnífica de l'escultura ibèrica i de la relació de la zona
litoral on es va trobar amb altres civilitzacions mediterrànies, especialment, fenicis i grecs. L'obra,
datada del segle V a.n.e., és d'un incalculable valor cultural, patrimonial i històric.
Una setmana després del descobriment, arriba casualment a Elx Pierre Paris, arqueòleg i
hispanista francès, amb la intenció de realitzar un treball sobre el Misteri de la ciutat, encarregat per la
revista L'Illustration i aprofitant la invitació de Pere Ibarra, amb motiu de les festes de la Mare de Déu
que tenen lloc el 15 d'agost (com refereix Trinitat Tortosa en Alguns Apunts sobre els personatges i els
textos en la Dama d'Elx). Pierre Paris quedaria enamorat de l'entorn exòtic i oriental de la ciutat i les
seues palmeres i del bust acabat de descobrir que, en primer terme, va ser batejat com «Reina
Mora.»
Pere Ibarra, que havia estudiat a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, membre del Cos
d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs, i apassionat historiador de la seua ciutat, va promoure la difusió
de la troballa en l’àmbit local, estatal i internacional. El descobriment va ser acollit amb entusiasme per
la premsa local i provincial, tot considerant la generalitzada indiferència de la premsa estatal, i va
provocar l'entusiasme de la població il·licitana que desitjava veure l'escultura, la qual identificava en
certa mesura (segons Pierre Paris) amb la Mare de Déu de l'Assumpció.
En vista de la manca d'una legislació de protecció del patrimoni, l'apatia de les institucions
espanyoles, la insistència i la persuasió de Pierre París (que argumentava la projecció internacional de la
Dama d'Elx al Museu del Louvre a París) i el possible deute que el Museu Arqueològic Nacional
mantenia amb els hereus d'Aureliano Ibarra per la venda de la seua col·lecció d'antiguitats, el
matrimoni Assumpció Ibarra i Manuel Campello (propietaris del terreny on es va trobar la Dama i per
extensió de la figura) decideixen vendre el bust al representant francès per 5.200 pessetes per a
exposar-lo al Museu del Louvre davant la desolació del mateix Pere Ibarra i de la població d'Elx.
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Així, el 31 d'agost del mateix any del descobriment, la "Reina Mora" viatja a París, on s'exposarà
a la sala Apadana del Departament d'Antiguitats Orientals del Museu del Louvre, lloc on romandrà fins
que per motius de seguretat provocats per la II Guerra Mundial, és traslladada al castell de Montauban,
a prop de Tolosa. Després que la diplomàcia espanyola realitzara gestions que convidaven a l'optimisme
durant la II República (1935) per a la "repatriació de la Dama", el febrer de 1941 Franco i Pétain
concretarien un intercanvi d'obres d'art que permetria el retorn de la Dama d'Elx a la Península Ibèrica
(casualment aquest intercanvi significaria el retorn d'altres peces artístiques il·licitanes). La Dama d'Elx
visitaria «la seua ciutat» del 23 d'octubre al 8 de novembre de 1965, amb motiu del VII Centenari del
Misteri d'Elx; seria exposada a l'antic Museu Arqueològic del Parc Municipal.
El 1971 la Dama d'Elx passaria a pertànyer al Museu Arqueològic Nacional i s’exposaria en un
lloc central de la sala Ibèrica del Museu. El 2006 va tornar a ser cedida temporalment a Elx, on va
romandre sis mesos amb motiu de l'exposició «D’Ilici a Elx 2006», en què es mostrava la riquesa
patrimonial i cultural que la ciutat ha atresorat al llarg dels seus 2.500 anys d'història. Avui és
considerada una obra mestra de l'art ibèric, que els experts daten entorn del segle V a.n.e., tot i que no
s'ha aconseguit identificar qui representa. Fins i tot hi ha teories que defensen que no es tractaria del
bust d'una dona, sinó d'un guerrer al qual es volia retre homenatge.
La Dama d'Elx, que havia estat acollida amb gran entusiasme i identificació per la població
il·licitana des del seu descobriment com testifiquen Pierre Paris i Pere Ibarra, és tota una icona de la
ciutat (com demostra la generalització del seu nom i silueta en els establiments de la ciutat, souvenirs,
monuments, etc.) i representa la memòria històrica d'Elx i la identitat pròpia. El retorn del bust original
a la ciutat ha sigut reivindicat permanentment per la població local, com demostren les mobilitzacions
que s'han produït amb aquesta finalitat i, a banda de tot el seu sentit simbòlic per a la ciutat i la seua
població, significaria una potenciació del desenvolupament turístic i econòmic.
Aquesta tornada ha sigut negada sistemàticament per les autoritats del Museu Arqueològic
Nacional al·legant que la ciutat d'Elx no disposa d'un equipament cultural equipat i capacitat per a
poder acollir aquesta peça quan, paradoxalment, la Dama d'Elx va estar exposada sis mesos en la ja
esmentada exposició «D’Ilici a Elx 2006», l'any 2006, concretament al Palau d'Altamira, la seu del Museu
Arqueològic i d’Història d’Elx (MAHE). Aquest fet va ser definit per aleshores la ministra de Cultura,
Carmen Calvo, en la signatura del conveni que va permetre el trasllat temporal, com "un exemple de
política de descentralització cultural».
És per tot això que es presenta el següent ACORD:
PRIMER
Instar el govern de l’Estat a realitzar els acords oportuns amb el municipi d'Elx, per a ubicar
permanentment la Dama d'Elx al Palau d'Altamira, seu del Museu Arqueològic i d’Història d’Elx
(MAHE), com a símbol de la seua memòria històrica i de la seua identitat.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat informa del contingut de la moció.
Quan es va descobrir, és va demostrar que era una escultura ibèrica, datava del Segle V abans de la
nostra era, de gran valor històric, cultural, patrimonial. Al final, li van donar la seu definitiu a Madrid, i
sols diverses ocasions, i per un temps reduït, ha estat a Elx, sols en dos ocasions. El que demanen, igual
que altres ajuntaments estan fent, és que torne la dama a Elx, a eixa ciutat, i passa a donar lectura al
punt d’acord. Tal com vaig dir en la Comissió, el que nosaltres volem és que tot allò que va ser espoliat
del nostre Monestir, volem que torne i seguint el mateix criteri és pel que sol·licita que s’aprove la
moció.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per Unanimitat (9) dels membres assistentes (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS,
3 PPS i 1PSE), acorda:
PRIMER. Instar el govern de l’Estat a realitzar els acords oportuns amb el municipi d'Elx, per a
ubicar permanentment la Dama d'Elx al Palau d'Altamira, seu del Museu Arqueològic i d’Història d’Elx
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(MAHE), com a símbol de la seua memòria històrica i de la seua identitat.
SEGON. Comunicar el present acord al Goven de l’Estat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 d’esta.
Es plantegen dos assumptes, per part del regidor Sebastián Mahiques. Una moció sobre la
«Dipu et Beca» i, per part de l’alcalde, la qüestió del ple ordinari de juliol.
Es passa a tractar la urgència dels assumptes.

2.1.- A continuació, per part del regidor Sebastián Mahiques, es planteja la urgència de
tractar la moció sobre la “Dipu et beca”, donat que és un programa que es va a posar en
marxa en juliol i, per tant, abans del proper ple ordinari, i considera que cal tractar-se.
Vista la qual cosa, per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la urgència per
tractar la moció presentada pel regidor Sebastián Mahiques Morant sobre la “Dipu et Beca”.
2.2.- L’alcalde comenta que, d’acord amb el Ple de constitució, els plens ordinaris es
celebren l’últim dilluns dels mesos imparells i el de juliol coincideix amb el 25 de juliol, dia
abans de Santa Anna, festa local, una diada plena d’activitats festeres, per tant, proposa que es
modifique el dia de celebració del pròxim Ple ordinari.
Vista la qual cosa, per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la urgència per
tractar la proposta del dia del Ple ordinari de juliol.
Vist la qual cosa, per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la urgència dels
dos assumptes plantejats per l’alcalde, i es passa al seu tractament i votació.
Es passen a tractar els dos assumptes.

2.1. MOCIO PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP PP SIMAT
SOBRE LA “DIPU ET BECA”.
Es dóna compte la moció presentada pel portaveu del grup Partit Popular de Simat, i
que transcrita a la lletra diu:
«Moció PP SIMAT
Sebastián Mahiques portaveu del Grup Municipal PP Simat, a l'empar de les
atribucions que li confereix la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu
debat i, si escau, aprovació de la següent MOCIÓ:
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Dotar una partida pressupostària per a ampliar el nombre de beques concedides per la
Diputació 2016 (La DIPU ET BECA)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El passat 29 d'abril es van publicar les bases per a la concessió de subvencions a
Entitats Locals per a la realització de beques de formació en el Marc del Programa de
Pràctiques formatives per a joves estudiants de la Diputació de València (Anteriorment
conegut com “ La DIPU ET BECA”).
Este any la quantitat de la subvenció s'ha vist retallada de manera dràstica per l'actual
equip de govern de la Diputació passant de les 3144 beques atorgades l'any 2015 a les 1607
aprovades per aquest any, una retallada del 51%. Esta retallada afecta tant nostre poble com a
la resta.
ACORDS
1. Que l'ajuntament de Simat de la Valldigna dote una partida pressupostària en base al
romanent de tresoreria del 2015 que complemente la subvenció rebuda per la Diputació en el
2016 i així poder cobrir el mateix nombre de beques del 2015.
Simat de la Valldigna, 30 de maig 2016.Signat.Sebastián Mahiques Morant.Portaveu PP SIMAT.»

Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques informa sobre el
contingut de la moció que passa a llegir i, a més, planteja incorporar un segon punt d’acord, i
és que s’envie a la Diputació de València. Manifesta que és una moció que nosaltres ens hem
reunit i considerem adequat que es presente, cal tindre en compte que l’Ajuntament té un bon
romanent de Tresoreria i es podrien gastar uns dinerets per donar treball a joves.
La regidora Margarita Palomares planteja que quan es fa una moció com esta, i es
presenta d’improvís al Ple, i per tal de ser coherents, si votàrem a favor hauríem de saber què
costa, quants diners ens hem de gastar, no tot el romanent de Tresoreria es pot gastar, i estem
a meitat d’any.
Es fan una sèrie de comentaris sobre el es que podria costar. La regidora Margarita
Palomares comenta que, a més, estan les beques de postgraduat, i cal saber que tot val diners.
Abans de decidir, l’alcalde proposa que es façen uns minuts de recés per analitzar esta
moció.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Després del recés de 5 minuts es mamprèn la sessió.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuant el debat, la regidora Imma Cunyat manifesta que ella considera que, per
sistema, les mocions no s’han de presentar per urgència. Jo, en este cas, l’he aprovat i així ho
veig pel temps en que estem. Creguem que no suposa una despesa important i si estem
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potenciant el treball del joves no considere que trastoque molt el pressupost de l’Ajuntament.
De quina quantitat estem parlant?
Es fan una sèrie de comentaris dels regidors i regidores sobre els costos, i es
planteja si podrien ser 3.000 o 4.000€.
Segons el regidor Sebastián Mahiques, l’Ajuntament ha d’aportar el que no ens
aporte la Diputació més la part pròpia de l’Ajuntament. Es fan comentaris al respecte i fa un
càlcul «grosso modo», que podria ser d’uns 4.200€. El regidor planteja que ell proposa el que
diu la moció, però es pot posar una quantitat, la que considereu, d’uns 4.500€.
La regidora Margarita Palomares planteja que si s’haguera formulat com cal i
haguérem tingut temps per calcular-ho, es podria dur endavant. Durant el govern anterior
s’ha retallat altres coses. Anem a votar que no, i no perquè no volem que hi hagen més
beques, sinó perquè no sabem que ens va a costar. Volem beques de postgraduats,
professors de valencià i hem de substituir les persones que estan de baixa a l’Ajuntament.
Està l’INEM i tenim un Pla d’Ocupació, sabem que hi ha faena. Que «La Dipu et Beca» ve
bé, clar que sí, ho hem demanat i hem repartit la gent, i resulta que ens han reduït, i dir que
sí sense tindreu calculat no és, per a mi, una bona resposta.
El regidor Sebastián Mahiques contesta que no estem parlant d'un milió d’euros,
potser de 3.500 a 5.500€, el que poseu serà el que es gastarà, a més hi ha gent per
treballar i l’Ajuntament té faena.
L’alcalde manifesta que és veritat que hem apostat pel tema de potenciar el valencià,
farem cursos, també d’anglés, i que tenim baixes de llarga durada en treballadors municipals
que hem d’anar cobrint. Hi ha coses previstes que suposaran una despesa gran. Afegeix que
esta és la segon moció que presenteu per urgència, que em pareix bé, des de fa temps hi ha
com un pacte perquè s’aproven totes les mocions per urgència, però ens agradaria tenir
temps suficient per estudiar-la i si està feta, que ens la envieu.
El regidor Sebastián Màgiques diu que sé, que era en el temps en què el PP estava en
minoria,. Mireu en l’arxiu i en les hemeroteques, i s’han provat la urgència.
El regidor Rafael Cabanilles comenta que pot aprovar-se la urgència i votar no a la moció.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament per QUATRE (4) vots a favor (3 PP i
1PSE), CINC (5), vots en contra ,(2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS,), acorda desestimar la moció
presentada.

------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2.- PROPOSTA DATA PER AL PLE ORDINARI DE JULIOL DE 2016.
Atès que en el Ple de 8 de juliol de 2015, sobre organització municipal, es va acordar que la
periodicitat de les sessions seria:
Pel que fa a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament:
Periodicitat:

Cada dos mesos (mesos imparells)
Des de setembre 2015 fins a març de 2019.
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Per la qual cosa, el primer Ple ordinari serà el 28 de setembre de 2015 i el
darrer ordinari de la legislatura el 25 de març de 2019.
Dia:

Darrer dilluns, no festiu, de cada mes imparell.
Si (el dilluns) és festiu, el següent (dia) hàbil

Hora:

A determinar per l’Alcaldia.

Atès que en juliol de 2016, l’últim dilluns és el dia 25, i que és molt forçat fer el Ple eixe dia, ja
que es fan molts actes de caràcter cultural, esportiu i festiu amb motiu de la festivitat de Santa Anna, i
després de consultar–ho, l’alcalde proposa que el Ple ordinari de juliol se celebre el dimecres, dia 27 de
juliol, a les 20 hores.
Obert el torn d’intervencions i vista la proposta presentada, es fan comentaris al respecte, i
una vegada finalitzades, la proposta és acceptada per unanimitat del membres assistents al Plenari, els
quals representen la majoria absoluta del membres de la Corporació,
Per tant s’acorda:
Únic. El Ple ordinari del mes de juliol de 2016, es farà dimecres, dia 27 de juliol de 2016, a les
20 hores.

----------------------------------------------------------------------------------------------------3.

TORN D’INTERVENCIONS

3.1.L’alcalde comenta que divendres passat, en l’IES Valldigna, es van donar els premis
extraordinaris als millors expedients acadèmics. Entre els 5 hi havia una xica de Simat,
Anna Benavent, i demana que se li autoritzaren per tal que en nom vostre, la felicite.
3.2.L’alcalde comenta que una família de Simat, la de César Vidal Martínez, va presentar per
registre d’entrada un escrit per tal de relatar el que va ocórrer a un familiar seu i
l’actuació d’un policia local, i sol·liciten que es tinga en compte el seu escrit. L’alcalde
voldria que la corporació li permeta agrair a l’agent Victor Sanchez la seua actuació en
eixe fet.
3.3.- El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en el Ple de fa dos mesos va comentar
l’assumpte de dos pins en la muntanyeta de Pitxó, heu fet gestions? Es terreny privat?
Penseu actuar d’ofici?
L’alcalde comenta que se li va dir als agents de la brigada d’obres eixa circumstància,
que és terreny particular i, per major seguretat, ho miraran amb els tècnics. Parlarem amb
el propietari i mirarem si hi ha un perill imminent. Afegeix que també li van comentar
sobre uns altres 4 pins, ho varem vore, tant el forestal com els treballadors de
l’Ajuntament, i pensem que no pareix que hi haja perill. Hem sabut qui és el propietari.
3.4.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta si en relació amb la Fundació Jaume II el
Just hi ha alguna novetat i si s’ha fet alguna cosa.
El regidor Vicent Ribera comenta que, des de l’última reunió, a finals d’any passat, no hi
ha novetat. Sabeu quina és la situació de la Mancomunitat i els deute elevat que té la
Fundació. Pareix que hi ha que minorar la despesa de la Fundació. He parlat amb Albert
Girona, i li he demanat que li donen relleu, és «el buque insígnia» de la Mancomunitat. El
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Monestir funciona com funciona. No sé si la Conselleria decidirà alguna cosa. Serà la
Generalitat qui ho decidisca. He demanat que li donen contingut dient que és l’atractiu de
la Valldigna.
3.5.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre l’aportació que la Mancomunitat
paga o ha de pagar a la Fundació.
Vicent Ribera comenta quin és l’estat actual de la Mancomunitat amb la Fundació
Jaume II el Just. Mai s’ha pagat la quantitat que es calia pagar. Se’n faran fotocòpies i vos ho
donarem. Es comenta sobre les aportacions pendents en determinats exercicis. El regidor
Sebastián Mahiques comenta que, en el seu moment, es va fer un escrit dient que no es
podia pagar i el que vull és que, per tant, que no estiga com morosa en estos anys. S’hauria
de fer arribar un escrit. Comenta que hi havia consignació en el pressupost de la
Mancomunitat. Hi havia 2000€ per pagar en 2015. El regidor informa sobre la situació des
que es va constituir en setembre de 2015. Es van pagar creditors (no a la Fundació) i
després ha hagut la renúncia de la interventora i no es van poder fer pagaments. Parlarem
amb la Diputació per vore de resoldre esta qüestió, a vore si podem enviat alguna
persona habilita per poder pagar; hi ha diners, però ens falta la persona per poder pagarho. S’ha enviat per 2016 el mateix escrit que es va enviar en 2015 sobre l'aportació a la
Fundació.
El regidor Sebastián Mahiques plateja si els pressupostos de la Mancomunitat estan
consignats? Vicent Ribera diu que no i d’ací que s’envie una carta per tal que no es pague.
3.6.- Sebastián Mahiques pregunta sobre al neteja del poble, considera que està molt
brut. Explica el que va passar el dissabte passat que va tronar i va haver una tormenta i si
és necessari es neteja, a més hi hagué una processo del Corpus. La runa era molt gran.
Eixia del clavegueram, la Font Gran feia olor. Supose que ho veguereu. Ningú de l’equip de
govern pensa en resoldre açò? Doneu importància a moltes coses i pareix que el dia a dia
vos tinga igual. Si cal pagar hores extres es fa, si s’ha de treballar es paga, supose que algú
vos haurà dit alguna cosa. No me pareix correcte.
El regidors Sebastián Mahiques sobre la regidora de festes, que se’n va prompte, quines
novetats hi ha? Per exemple sobre els bous. L’any passat l’alcalde va dir que este any es
faria un referèndum i no s’ha fet i que es posaria una partida pressupostari de 24.000euros
per als llibres i no està.
La regidora de festes Adela Mendoza comenta que enguany si que hi ha bous i seran
més barats. Tots els demés actes es faran igual. Hi haurà un concert de rock.
L’alcalde comenta la iniciativa d’un concurs de rock, en la qual col·labora l’Ajuntament
de Simat
Qui ho organitza? pregunta el regidor Sebastian Mahiques
L’alcalde contesta que ho organitza un grup on hi ha gent de Simat, és un concurs per
tota la Safor i la final es farà ací els dies 15 i 16 (de juliol) i serà de rock en valencià. No sé
quins grups seran.
El regidors Sebastián Mahiques pregunta si les festes seran del 4 al 8, com l’any passat? i
què penseu sobre que siguen en cap de setmana? Este any està solucionat.
L’alcalde comenta que s’ha contactat amb els comerços i els afecta molt poc a la seua
economia i per ara seguirem com s’ha fet fins ara. Ja ho pensarem per altres anys, farem
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audiències públiques, si l’economia anar millor, però enguany està clar i per l’any que ve la
idea és no tocar les festes tradicionals.
L’alcalde, pel que fa la neteja, manifesta que som autocrítics i de vegades ens dóna ràbia
que zones del poble estiguen amb brutícia,. Amb independència del dia, no estem satisfets,
volem un poble més net i participatiu. Explica que va passar dissabte amb una tronada
imprevisible,. Sí que estem al dia a dia, escoltem la gent, m’han criticat a la cara, som
intel·ligents però no perfectes. Hi ha errors i intentem corregir-los. El dia a dia és tot. Uns
parlem bé i una altres malament. No es pot contentar tothom. Està bé que la gent critique.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que a mi m’aplega el problema de la falta
neteja del poble, tots els dies, i demane que prengueu mesures. Diumenge vaig quedar
despagat.
L’alcalde, quan als bou, diu que no va presentar res al periòdic; va ser resposta a unes
preguntes que em van fer i sí, vaig dir que es faria una consulta i es farà, probablement
enguany. El tema del llibres ens els va solucionar la Generalitat Valenciana. En festes volem
promocionar les festes en valencià. Intentarem innovar i modernitzar també el llibre de
festes perquè siga més dinàmic i informatiu. Fa anys es va publicar algun estudi molt
interessant.
4.1.- La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup planteja que quan, com l’altre
dia, es produïsca un tall d’aigua, es faça un ban per informar la gent el més aviat possible. El que
va passar l’altre dia, les cases altes no tenien gens d’aigua fins les 4 de la vesprada i des de les 6
del matí. Ho dic perquè no torne a passar i planteja que cal alertar i informar a la població.
4.2.- La regidora Imma Cunyat comenta que en l’enquesta sobre el PPOS per whassap
no funcionava l’enllaç en la web i supose que ho sabreu. Comenta les dificultats que s’han
observat. Afegeix que el wahssap no sempre funciona. Hui no s’ha informat per whasap i si que
s’han fet bans. Caldria que tinguera continuïtat.
4.3. Respecte de la Fundació Jaume II el Just, planteja si després d’un any de govern
diferent, per què l’equip de la Fundació segueix sent de l’anterior equip? Per què no s’ha
renovat?
4.5. Pel que fa les festes del poble, el pròxim Ple ja és en juliol i ja estan les festes aquí i
la informació que ens arriba als regidors és que no sabem quasi res del que passa a
l’Ajuntament. Si no preguntem en el Ple no sabem res, i considera que la informació hauria de
ser més dinàmica. No sé de quina forma seria més pràctica.
4.6- Respecte a algunes preguntes fetes i que la contestació no s’arrepleguen a l’acta,
així en l’anterior Ple es va preguntar pel PGOU i se’ns va dir que es passaria informació i no
se'ns ha contestat, i també en referència al despatx dels regidors. Manifesta que, com ja ha dit
en altres plens, es reitera en la qüestió dels despatxos dels regidors. Es va dir que estava
ocupat pel matí i haguera pogut ser un espai multiusos, es podria usar pel matí i per la
vesprada, i tampoc es contesta.
4.7. En relació amb les Rutes de la Xara, sabem que és un espai de molta rellevància a
Simat, i es fa ja fa molts anys, i subvencionat per la Mancomunitat. Seria unaa llàstima que no
tinguera continuïtat, ja que és un espai de debat seriós, et puga agradar més o menys, i amb un
nivell de debat molt acceptable. Pregunta si s’havia pensat alguna cosa. Si com a Mancomunitat
o Ajuntament, heu pensat alguna cosa. És una activitat intercomarcal i els convidats tenen un
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bon nivell, en general.
4.9.- Pel que fa als cursos de formació, quan es faça un informe o una memòria ens
agradaria tindre una còpia per vore pros i contres i així poder fer la nostra aportació.
4-10. Quan al servei de Pediatria que es va tractar en l’anterior ple, no entenc com
encara hi ha signatures repartides i no s’han arreplegat, i en relació ambl servei, heu fet alguna
gestió?
El regidor Rafael Cabanilles, en referència al whassap, comenta que nota que no hi ha
continuïtat i, de vegades, hi ha horaris intempestius, com de bon mati o per la nit. Caldria
marcar un horari.
L’alcalde, sobre la situació del dipòsit de l’aigua potable, comenta que s’ha fet una
recent inspecció i on es van detectar defectes donat que eixa instal·lació té prou anys, es
calcula una despesa d’uns 100.000 euros per renovar-ho i hem pensat fer-ho en uns anys,
tenim aparells molts obsolets, i pel que fa l’avaria greu de l’altre dia, en quan ens la van
comunicar vam dir que es fera un ban, es va dir per a dos hores i al final va ser més temps. Ara
sabem que hi ha una part del poble més afectada, si hi ha un altra avaria, esperem que no,
informarem millor del temps de reparació. Hem demanat un informe sobre com està la
situació dels aparells i quin pressupost caldria.
En quan al PPOS, ja hem dit que una part d’eixes obres és que s’actue sobre els dipòsit,
vos passarem el pressupost de l’adequació del motor aigua potable, l’estimació parcial
número1, és d’uns 14.400€, pendent de modificacions.
En quan a la informació ja sabeu com està l’ajuntament de sobrecarregat, amb les
baixes que han ocorregut i el tema dels Whatsapp carrega a més d'una persona i si sé que de
vegades es fa a hores intempestives, estem en fase de que la gent aporte idees respecte al
Whatsapp i si detecteu errades ens ho digueu, tingueu en compte que ens entren molts
correus electrònics i no dóna per tot, crec que això s’ha de subsanar. En quan a les festes hi
havia coses que no estaven tancades. Cas del concert que s’ha tancat este cap de setmana.
Supose que l’any que ve ho millorarem. Estem negociant els preu amb ells. I haurem de llogar
un equip de so. I promocionarem a la gent jove. Esperem millorar el tema de la pàgina web i si
havíem detectat que no es podia votar i ho vam comunicar al tècnic. Ell va plantejar una
solució que es votara a determinades hores però pensàvem que tenia que millorar. El PGOU
està acabant-se, el tema del catàleg s’ha hagut de rectificar per tal d’adaptar-se a la nova
normativa, estem fent el que ens diu la Direcció General de Patrimoni i pareix que estan
contents. Està acabant-se i adequant-se. Hem hagut de consultar a la direcció general per
adaptar totes les fitxes i cal agrair-li-ho a l’autora. En quan al Rutes de la Xara havia pensat fer
algun conveni amb la Universitat a vore si ens ajuden i si hi hagueren més institucions que ens
ajudarem seria l’ideal. Si la Mancomunitat es recupera estaria bé i en quan a una l’aportació
municipal caldrà mirar-ho. En relació al despatx dels regidors considera que està complicat, allí
hi ha nòmines i documentació.
La regidora Margarita Palamares explica com es treballava en el Taller d’Ocupació i fins
que ells acabem, al mes de juny, és un compromís posar més gent a eixe local on està tota la
documentació del propi taller. Ara estan fent la memòria, la programació i la memòria
econòmica i això és el que es queda.
L’alcalde comenta que en quan estiga eixa memòria se vos donarà a conèixer. En quan
al servei de pediatria li dóna la paraula a la regidora de sanitat.
La regidora Maria Jose Gregori comenta que la directora de Zona dubtava que es
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poguera ofertar el servei més de 4 dies a la setmana, era difícil, intentar que no torne a passar
estar 29 dies sense servei. La gent va estar descontenta per eixe mes sense servei, i això va fer
que la gent explotarà i anara al periòdic.
L’alcalde comenta que se li va traslladar a la inquietud i que no estaven satisfets.
Voldríem un servei més complet, ens van dir que ara estaven en una fase de reorganització.
Eixe dèficit de servei si que ens ho van dir i jo vaig participar en l’arreplegada de signatures.
Pel que fa la Fundació el regidor Vicent Ribera, comenta que a ell li va dir el director
general que no la van aguantar molt de temps, considerem que no es pot aguantar, els diners
que estan per pagar compliquen la cosa, me diuen que estiguem tranquils si la Fundació no
està, el servei al Monestir serà igual. Comenta la qüestió d’un Consorci i que no anaven a
deixar-nos de la mà. Arribara un moment que diran fins ací. Ens interessa que el Monestir
funcione i que no tanquen les portes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Una vegada s’han tractat els punt de l’ordre de dia i d’acord amb el que disposa
l’article 21.u del Reglament de Participació Ciutadana es dóna la paraula als veïns presents al
saló de plens per tal que puguen fer preguntes o fer proposicions.
L’alcalde pregunta si algun veí d’entre els presents vol intervindre.
1.- El veí Joan Serra manifesta que vol felicitar la Corporació anterior i l’actual per
rebaixar la despesa del Monestir d’aproximadament 1.800 a 2.000€ i que m’ho
expliquen com? Perquè els ingressos per portar el Monestir són 2.000, 3.000 o
potser 5.000€ i en alguns moments han sigut suculents, i ara que sóc una miqueta
llaurador entenc que per portar 30 fanecades no fa falta comptar molt, són faves
comptades. La meua pregunta és, quan un regidor, per escrit, pregunta en
desembre 2014 i en 2015 i en diferents plenaris i com a ciutadà, quines són les
despeses i els ingressos del Monestir, el lògic és que s’ha de portar dia a dia o
setmana a setmana, i pareix que per portar 30 fanecades són 2.000€, i això no s’ho
creu ningú, si és així jo pague per portar les meues terres el doble.
Reitere la pregunte, i que quede en acta, i que no desaparega: Despeses del
Monestir actuals per portar les terres (que són unes 30 fanecades) i els ingressos
d’eixes 30 fanecades?
La regidora Margarita Palomares manifesta que anem en el camí, potser no
arriben on tu vols, però els treballadors de l’Ajuntament estan portant una graella
de totes les hores que fan al Monestir.
L’alcalde contesta sí que se t’ha fet cas; fins avui m’han passat el que faltava,
l’anterior plenari vaig donar les dades d’uns ingressos de taronges i hui estan
collint-ne altres. Ens queden eixos ingressos per reflectir i saber les despeses.
Joan Serra manifest que per a portar 30 fanecades, que amb dos polvoritzades
més les compres de plantons, com poden ser 2.000 euros. No potser. És que teniu
l’obligació de reflectir-ho clarament i després decidir el que vullgueu. No podem
basar-nos en un informe tècnic per maquillar una situació.
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L’alcalde i la regidora Margarita Palomares manifesten que no volem maquillar
res, però s’ha d’actuar pas a pas, i estem intentant desglossar tots els costos i tots
els ingressos.
El veí Joan Serra comenta que quan apareix una resolució de que no es porta
una administració correcta en el tema del Monestir, i és un document de 2014, cal
fer els esforços que hagem de fer com qualsevol altre.
El veí Joan Serra fa la segona pregunta sobre el tema dels punts de llum del
poble. Informe tècnic que diu que es pot rebaixar la potència. Ja s’ha rebaixat?
L’alcalde comenta que ja va dir que es fera un informe de quan s’ha rebaixat el
cost.
El veí Joan Serra pregunta si s’ha modificat el contracte amb l’empresa
subministradora. Una vegada detectat cal modificar-los. En la pàgina web de
l’empresa es veu la potència contractada. I si s’ha de rebaixar s’ha de fer i si ja està
l’informe tècnic, ara cal que administrativament se’n faça la reducció.
L’alcalde contesta que ja li vam dir al tècnic que ho fera per escrit per distribuir-ho.
I li dóna les gracies a Joan Serra per les seues aportacions.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 als diferents
acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, l’extrem següent:

«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-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president va cloure la sessió a les 22
hores i 55 minuts del dia 30 de maig de 2016. I perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, juny de 2016
El secretari interventor,

Aurelio Sansixto Bonet
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