AURELIO SANSIXTO BONET ( 1 de 2 )
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura : 09/06/2020
HASH: 433337f4532c740c5a92e255f4f5ec4e

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 25 de novembre de 2019

Sessió 11/2019

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:
Grup EUPV-Simat Unida

Grup Socialistes de Simat

Almudena Donet Romero

Joan Vicent Bañuls Palomares

José Gregori Robledillo

Sebastián Mahiques Morant

Margarita Palomares Hernandis

VICTOR MANSANET BOÏGUES ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 09/06/2020
HASH: f60b7f512e30f2a86fb9856000a56d31

Susana Alemany Escudero
Antonio Magraner Camarena
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Regidors absents:
Secretari:

Cap

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,40 hores del dia vint-i-cinc de
novembre de dos mil dinou, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que
per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els
del següent
ORDRE DEL DIA:
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 21 d’octubre
(10/2019).
1.2 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del tercer trimestre de 2019.
1.3 Donar compte Decret número 0722/2019, sobre modificació de crèdits 2019/PRE/10,
en la modalitat de generació de crèdit.
1.4 Donar compte dels decrets núm. 621 al 710, de l’1 al 30 d’octubre.
svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Grup Compromís per Simat
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Grup PP de Simat

ACTA DEL PLE

Lucia Monsalud Bataller Martin
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Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

ACTA DEL PLE

«PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE
AÑO 2019
En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Simat de la Valldigna

4,71

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.»

1.3 Donar compte Decret
número 0722/2019, sobre modificació de crèdits
2019/PRE/10, en la modalitat de generació de crèdit.
Es dona compte del decret de l’alcaldia número 722/2019, sobre modificació de crèdits, per
generació de crèdits, i que transcrita a la lletra diu:
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 2019/PRE/010
del Pressupost en vigor, en la modalitat de generació de crèdits, en el qual consta l'informe
favorable de l'Interventor General.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i 44
del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè,
de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en Matèria de
Pressupostos
svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Després d’analitzar la informació, els membres del Ple de l’Ajuntament es donen per
assabentats de les dades del tercer trimestre de l’exercici 2019 i la seua remissió al
Ministeri d’Hisenda.

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor manifesta que l’Ajuntament, en este
període del tercer trimestre de 2019, el PMP està dins del que estableix la normativa
aplicable.
Es dona compte del document amb la informació que es va remetre al MINAP.

RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/PRE/010 (1199/2019),
del pressupost vigent en la modalitat de Generació de crèdits, d'acord al següent detall:
PROJECTE

Total GC

Cultura
2019/3/CULT/1.................12.007,14
Cultura
2019/3/CULT/3...................2.235,20
TURISME: E. gast. Monàst. 2019/3/TUR/2.....................4.739,45
TURISME: Prest. Serv.
2019/3/TUR/4...................10.000,00
Cultura
2019/3/TUR/1........................703,43
Pla Local Prev. Inc. For.
2019/2/AODL/1..................2.800,00
EMCUJU/2019/389/46 Sous 2019/3/AODL/8................28.363,06
S. Soc. EMCUJU/2019/389/462019/3/AODL/8................13.000,00
EMPUJU/2019/429/46 Sous 2019/3/AODL/9................32.472,05
S. Soc. EMPUJU/2019/429/46 2019/3/AODL/9................15.000,00
TOTAL modificació per Generació de crèdits.............121.320,33

Alta/Suplement en Concepte d'Ingressos
Eco. Projecte
Agent
Import
46101 2019/3/CULT/1 Diputació de València...12.007,14
46101 2019/3/CULT/3 Diputació de València ....2.235,20
45038 2019/3/TUR/2 Turisme Ctat. Vlna.........4.739,45
45079 2019/3/TUR/4 Turisme Ctat. Vlna. .....10.000,00
45029 2019/3/TUR/1 Generalitat Valenciana.......703,43
75019 2019/2/AODL/1Generalitat Valenciana...2.800,00
45069 2019/3/AODL/8Serv. Val. Ocup. i Formac.28.363,06
45059 2019/3/AODL/9Serv. Val. Ocup. i Formac.32.472,05
Total MC..........................................................121.320,33

Text Explicatiu
SARC als pobles
Contescoltes
Prom. i difusió enc. gastro.
Suport serv. turístics
Estatut Autonomia
PLPIF
EMCUJU
EMPUJU

JUSTIFICACIÓ
Per a procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable el reconeixement del dret
o l'existència formal del compromís ferm d'aportació en el cas d’aportacions o
compromisos ferms d'aportació, de persones físiques o jurídiques per a finançar, juntament
amb l'Entitat local o amb algun dels seus Organismes autònoms, despeses que per la seua
naturalesa estiguen compresos en les finalitats o objectius d'aquests/alienacions de béns de
l'Entitat local o dels seus Organismes autònoms.
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebre, de conformitat amb el que s’estableix a l'article 42 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els següents:

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

Descripció
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Aplicació
Progr. Eco.
334
22609
334
22609
432
22609
432
22799
334
22609
1721
62719
241
13101
241
16001
241
13101
241
16001

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.”
Obert el torn d’intervencions l’alcalde dona lectura al decret i s’informa del seu contingut.
El regidor Sebastián Mahiques en relació al tema dels Contescoltes planteja que els
regidors i regidores deurem assabentar-se en antelació.
L’alcalde contesta que el tema del SARC el porta la bibliotecària. Afegeix que des de la
Conselleria i el Monestir si que s’ha enviat un protocol del procediment a seguir per a les
activitats que es facen dins el Monestir. Esta per escrit si vols te’l puc enviar. Comenta
alguns aspectes de la normativa que caldrà seguir.
El regidor Sebastián Mahiques es comenta que per tant si que vos demana que li envie un
escrit.
Es contesta que si i que hi ha un procediment a seguir. L’alcalde diu que se vos enviarà
eixe document que estableix un protocol.

1.4 Donar compte dels decrets núm. 621 al 710, de l’1 al 30 d’octubre.
Es dóna compte de la relació de decrets d’Alcaldia, des del número 621/2019, d’1
d’octubre, al número 710/2019, de 30 d’octubre dels quals els regidors i regidores en tenen
coneixement.
Nom

Data

Resum

2019-0621 01/10/2019 Expedient sancionador NVSR 104 BO

ACTA DEL PLE

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

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, els membres assistents al Ple de l’Ajuntament es donen per assabentats del
decret número 0722/2019, sobre modificació de crèdits 2019/PRE/10, en la modalitat de
generació de crèdit.

2019-0623 01/10/2019 ANUL·LAT
2019-0624 01/10/2019 ANUL·LAT
2019-0625 01/10/2019 LLURB 70/2018 finalització obra
2019-0626 01/10/2019 Obra major al C/ Toro, 49.
2019-0627 02/10/2019 CSE menor inflables 6 d'octubre
2019-0628 03/10/2019 OVP Av. Jaume I, 17 (5/10/19)
2019-0629 03/10/2019 Rectificació Decret 959/2019 CSE menor actuació
música medieval IV Encontre Gastronomia Monàstica
2019-0630 04/10/2019 Alta del subministrament d'aigua potable
2019-0631 04/10/2019 Substitució de comptadors d'aigua potable
2019-0632 04/10/2019 Substitució de comptadors d'aigua potable
2019-0633 04/10/2019 Reobertura del subministrament d'aigua potable

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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2019-0622 01/10/2019 Expedient sancionador OPEU 104 BO

2019-0634 04/10/2019 Reobertura del subministrament d'aigua potable
2019-0635 04/10/2019 Reobertura del subministrament d'aigua potable
2019-0636 04/10/2019 Reobertura del subministrament d'aigua potable
2019-0637 04/10/2019 Baixa de liquidacions de l'impost de l'IVTNU
2019-0638 04/10/2019 Baixa de liquidacions de l'impost de l'IVTNU
2019-0639 04/10/2019 Rectificació Decret 551/2019 Canvi titularitat CSE
menor tast de vins IV Encontre Gastronomia Monàstica
2019-0640 04/10/2019 CSU menor material complementari per als tast del IV
Encontre de Gastronomia Monàstica
2019-0641 04/10/2019 Ordre execució obra menor al pol. 6, parc. 57, tancament
parcel·la
2019-0642 04/10/2019 Reconeixement de l'obligació factures
2019-0643 07/10/2019 Inhumació + adquisició dret nínxol
2019-0645 08/10/2019 Pagament de factures
2019-0647 11/10/2019 Tancament de parcel·la, pol. 5, parc. 181
2019-0648 11/10/2019 Finalització PLU 109 19 i arxiu expedient
2019-0649 14/10/2019 Obra menor "La Capelleta" c/ Barx, 3
2019-0650 14/10/2019 Adjudicació CSE menor Gestió forestal sostenible 2018
«GESFOSA/2018/198»
2019-0651 14/10/2019 Nomenament advocats i procuradora C-A ORD 370.2019
2019-0652 14/10/2019 Obra menor Pd. Les Foies, pol. 13, parc. 61

ACTA DEL PLE

2019-0646 11/10/2019 Obra menor al Pla de Corrals, pol. 16, parc. 317

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

2019-0644 07/10/2019 Inhumació

2019-0654 14/10/2019 Obra menor + OVP al c/ Sant Vicent, 18
2019-0655 14/10/2019 Nomenament delegat d'Alcaldia al Pla de Corrals
2019-0656 15/10/2019 Obra menor a la Pl. Colomer, 14
2019-0657 15/10/2019 Generació de crèdits Turisme (inversió) "2019 PRE 008
GC"
2019-0658 15/10/2019 Caducitat RLU 2/2017 i incoació nou expedient RLU Pla
de Corrals, pol. 18, parc. 7
2019-0659 16/10/2019 Expedient DIT 352-19
2019-0660 16/10/2019 Expedient DIT 351-19
2019-0661 16/10/2019 Inici expedient CSE POSS Bar Cafeteria Llar dels
Jubilats
2019-0662 16/10/2019 ANUL·LAT
2019-0663 16/10/2019 Convocatòria Comissió Extraordinària 21/10/2019

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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2019-0653 14/10/2019 Ampliació obra menor al c/ Santa Ana, 2

2019-0664 16/10/2019 Convocatòria Ple Extraordinari 21/10/2019
2019-0665 16/10/2019 Reconeixement de l'obligació factures
2019-0666 16/10/2019 Aprovació expedient CSE POSS Bar Llar dels Jubilats
2019-0667 16/10/2019 Cessament funcionària interina
2019-0668 17/10/2019 CSE menor Scape Room 22/11/2019
2019-0669 17/10/2019 CSE menor Monòleg Patricia Sornosa 18/10/2019
2019-0670 17/10/2019 Anul·lació modificació de crèdits 2019/PRE/003
2019-0671 18/10/2019 Expedició targeta d'estacionament persones amb mobilitat
reduïda
2019-0672 18/10/2019 Expedició targeta d'estacionament persones amb mobilitat
reduïda
2019-0673 18/10/2019 Pagament de factures P/2019/83

Trituradora

Caravaggi

2019-0678 22/10/2019 Expedient TAPP 101/2019
2019-0679 22/10/2019 Adjudicació CSE menor control i prevenció legionel·losi
poliesportiu
2019-0680 22/10/2019 Substitució baixa treballador Ajuntament
2019-0681 24/10/2019 Aprovació Certificació 1a «IFS 2018 1047»
2019-0682 24/10/2019 Aprovació Certificació 1a i FINAL obra «PCV 2018 490»
2019-0683 24/10/2019 Rectificació Decret 584/2019 Partida pressupostària CSE
menor Tasts xocolates IV Encontre Gastronomia
Monàstica
2019-0684 24/10/2019 Nòmines octubre 2019
2019-0685 25/10/2019 Obra major al c/ Nou d'Octubre 14
2019-0686 25/10/2019 Obra major + OVP al c/ del Cine, 22
2019-0687 25/10/2019 Trienni treballador Ajuntament
2019-0688 25/10/2019 Inhumació
2019-0689 25/10/2019 Trienni treballadora Ajuntament
2019-0690 25/10/2019 Trienni treballadora Ajuntament
2019-0691 25/10/2019 Rectificació Decret 650/2019 errada de transcripció CSE
menor «GESFOSA/2018/198»
2019-0692 25/10/2019 Obra menor al c/ del Cine, 16
2019-0693 28/10/2019 Expedient TPA 114

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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2019-0677 21/10/2019 Adjudicació CSU menor
«GESFOSA 2018 200»
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2019-0675 21/10/2019 Expedició targeta d'estacionament persones amb mobilitat
reduïda
2019-0676 21/10/2019 Valoració grau diversitat funcional

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

2019-0674 21/10/2019 Dret de retracte parc. 202, pol. 1 i no titularitat pública

2019-0694 28/10/2019 Expedient TPA 112
2019-0695 28/10/2019 Expedient TPA 113
2019-0696 28/10/2019 Obra menor c/ de l'Om, 72
2019-0697 28/10/2019 Expedient PLU 122 19 Av. Font Menor, 16
2019-0698 28/10/2019 Nòmines octubre 2019
2019-0699 28/10/2019 Obra menor al C/Mestre Martí Mercadal, 14
2019-0700 28/10/2019 Obra menor a la Pl. Constitució, 19.
2019-0701 28/10/2019 Obra menor + OVP c/ Toro, 32
2019-0702 28/10/2019 Requeriment aportació documentació redactor PGOU
2019-0703 28/10/2019 Expedició targeta d'estacionament persones amb mobilitat
reduïda
2019-0704 28/10/2019 Expedició targeta temporal d'estacionament persones amb
mobilitat reduïda

2019-0708 29/10/2019 CSU menor Observatori d'Aus per al Toro
2019-0709 30/10/2019 Expedició targeta d'estacionament persones amb mobilitat
reduïda
2019-0710 30/10/2019 Rectificació error Decret 467/2019 Aprovació projecte
obra IFS/2018/1047
Obert el torn d’intervencions la regidora Margarita Palomares comenta que ja s’havia
comentat el tema del decret 651. I manifesta que vol tornar a plantejar la qüestió del
delegat de l’alcaldia al Pla de Corrals (Decret 655), manifesta que no es va informar i si al
persona que ho estava ja no ho feia devia haver-se donat de baixa i plantejar l’alta de la
persona que actualment ho esta fent. Se’ns tenia que haver dit que s’anava a fer. També
manifesta que s’ha adjudicat el bar dels jubilats i no costava res dir-ho. No puc vindre a
algunes reunions però no esta bé assabentar-me per ahí i que ningú ens informe. Planteja
com s’estan donant les “targetes” de mobilitat reduïda, manifesta que caldria tindre clar a
qui se li dona i quin criteris s’han d’aplicar.
Es pregunta si la trituradora ja esta? L’alcalde contesta que si.
La regidora, en quan el control de la legionel·losi, pregunta si ja s’ha fet l’adjudicació? I
que no s’ha informat al respecte.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que es reafirma en el que diu la regidora,
considera que falta informació als regidors, nosaltres som un grup de 5 persones i deuríem
assabentar-nos pel conducte oficial.
L’alcalde contesta que de vegades la gestió es fa d’una forma mecànica i explica el cas de
la xica del Pla de Corrals, i s’informa que ja esta feta la resolució formal d’esta
delegació/representació. En quan al bar del jubilats es va fer el procediment i en este cas
hem volgut que portarà tota la documentació.

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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2019-0707 29/10/2019 CSE menor Tren de l'Aventura 1/11/2019
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2019-0706 29/10/2019 CSE menor Circ de Nadal 8/12/2019

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

2019-0705 29/10/2019 Nòmines Et formem i indemnització octubre 2019

La regidora Margarita Palomares manifesta que esta situació no es pot consentir, l’equip
de govern ha d’informar, no ens podem assabentar perquè es comenta pel poble.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que fins ara en totes les adjudicacions es
convocava a tots els grups polítics i intentàvem que sempre vinguera algú i considera que
això no es pot perdre, sinó es un “cachondeo”, tenim que saber les coses de forma directa.
L’alcalde contesta que hi ha coses que s’escapen, no ha hagut informació fins que no ha
estat tot clar no s’ha dit, el xic esta ara començant. Respecte a les targetes per
minusvàlids caldrà mirar-ho i si es necessari caldrà regular-ho, s’ha demanat informació i
normalment tant els serveis socials como la policia local emeten el seu informe. Respecte a
la trituradora manifesta que si, ja esta ací. I en quan a la legionel·losi s’ha adjudicat a
Aigües de València.
La regidora Margarita Palomares manifesta que estes qüestions les ha plantejat per saber
el detalls no perquè hi haja hagut ocultació d’informació.
El regidor Sebastián Mahiques en relació a l’adjudicació de la legionel·losi pregunta si es
més car o més barat que abans?

1.5 Moció de l’Alcaldia sobre la informació de la gestió de les diferents regidories en
aquesta legislatura.
Es dona compte de la moció de la alcaldia que els regidors i regidores coneixen i que
transcrita a la lletra diu:
“MOCIÓ SOBRE LA INFORMACIÓ DE LA GESTIÓ DE LES DISTINTES
REGIDORIES I ALCALDIES
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde president de la Corporació Local de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna, d’acord amb el que estableix 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
la següent:
Moció sobre la informació de la gestió de les distintes regidories i Alcaldia

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’actual Corporació Municipal, integrada per quatre grups polítics (Compromís, Partit
Popular, PSPV-PSOE i Esquerra Unida-Simat Unida), va iniciar la seua activitat el mes
de juny d’enguany, després de les Eleccions Locals convocades per al 26 de maig.
svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Vista la qual cosa, els membres assistents al Ple municipal es donen per assabentats
dels decrets des del número 621/2019, d’1 d’octubre, al número 710/2019, de 30 d’octubre,
dels quals els regidors i regidores en tenen coneixement i tenen la relació individualitzada.

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

L’alcalde li contesta que més barat.

L’anterior legislatura, a instància del grup Per Simat Esquerra, es va aprovar per
unanimitat d’informar de les distintes activitats que gestionen les diferents regidories i
l’Alcaldia, tant en els òrgans interns (el mateix plenari, la Comissió Informativa, Consell
Agrari, comissions de negociació i de contractació, etc.), com en els externs
(mancomunitats de la Valldigna, de la Safor, el Consorci Pla Zonal de Residus X, XI i
XII, el Consorci Provincial de Bombers, el Fons
Valencià per la Solidaritat, el Consell Escolar del CEIP Valldigna, el Calaix Jove de La
Safor, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el Grup Treballem per la
Igualtat, entre d’altres).
Per tal de donar compte, per part de l’Equip de Govern Municipal, de les activitats que
emanen de les seues funcions a través de les delegacions i de l’Alcaldia, o de la seua
participació en els organismes i entitats extramunicipals.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, aquesta Alcaldia proposa el següents

Obert el torn d’intervencions el secretari informa que esta moció inicial va ser
modificada en la Comissió Informativa municipal i es va dictaminar que el primer punt
quedava de la forma següent:
“PRIMER: Que, tal com es feia en la legislatura anterior, es pose en l’Ordre del Dia de
cada Comissió Informativa de caràcter ordinari, un punt perquè informen els titulars de
les regidories i l’Alcaldia sobre la seua activitat i els acords que es prenguin en els
organismes o entitats extramunicipals de les quals formen part.”
L’alcalde comenta el contingut de la proposta feta, com queda així com la seu
aplicació.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels ONCE (11) membres assistents a la sessió (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat ),
acorda:
PRIMER: Que, tal com es feia en la legislatura anterior, es pose en l’Ordre del Dia de
cada Comissió Informativa de caràcter ordinari, un punt perquè informen els titulars de
les regidories i l’Alcaldia sobre la seua activitat i els acords que es prenguin en els
organismes o entitats extramunicipals de les quals formen part.
SEGON: Fer ús de les noves tecnologies per agilitzar la difusió de la informació a les
regidores i regidors de la Corporació Local.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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SEGON: Fer ús de les noves tecnologies per agilitzar la difusió de la informació a les
regidores i regidors de la Corporació Local.”

ACTA DEL PLE

PRIMER: Que, tal com es feia en la legislatura anterior, es pose en l’Ordre del Dia de
cada Comissió Informativa o Plenari de caràcter ordinari, un punt perquè informen els
titulars de les regidories i l’Alcaldia sobre la seua activitat i els acords que es prenguin en
els organismes o entitats extramunicipals de les quals formen part.

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

ACORDS

1.6 Moció remesa per la Federació Valenciana de Municipis i províncies sobre la
violència de gènere 2019.
Es dona compte de la moció que a traves de la FVMP es porta al ple i que els regidors i
regidores coneixen i que transcrita a la lletra diu:

Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany
amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la parella, o
també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o en
prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Aquestes
morts són la màxima representació de la violència masclista que, sotmetent les dones en
tots els àmbits de la seua vida, representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets
humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències tenen el
seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les estructures de
la societat, que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant
jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura responsabilitat de les dones, resta
credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que
transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat i
també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials,
per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la
primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió
política de primer ordre.
Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials
que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat
la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i
manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions
coherents amb les dimensions i la transcendència del problema.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el
primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte
svalldigna@gva.es/www.simat.org

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de l'Ajuntament, en nom i representació de la Corporació
Local, a l'empara del que preveu la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb 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; presenta la següent proposta de resolució perquè s'incloga en l’ordre
del dia de la propera sessió del Ple que es convoque, als efectes del seu debat i votació la
següent MOCIÓ:

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

«MOCIÓ: 25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Així mateix manifestem la nostra preocupació pels possibles errors comesos pel sistema
institucional, que eviten que una dona que haja denunciat maltractament reste sense l’ajuda
necessària per a la seua protecció per falta de mitjans, formació o coordinació dels
responsables de procurar-li-la.
També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de
comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en aquests moments habitualment
per adolescents menors de quinze anys i la prostitució -en aquests moments estem entre els
tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre joves de menys de trenta anys.
És per tot això que aquest Ajuntament:
Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per
violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on es
llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al temps que expressa el seu
rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les
víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.
1

Instar al Govern de l’Estat a que desenvolupe la legislació necessària per a incloure
com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni
d’Istanbul.
2

Exigir al Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de
l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la
normativa.
3

Declara el seu compromís de fer, de la prevenció contra les violències masclistes i la
desigualtat, una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques
desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un
4

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Els ajuntaments, per ser les administracions més properes a la ciutadania, són els governs
que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest
sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència
masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.

ACTA DEL PLE

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte
polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques
desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una
societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el
treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles
i fills així com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un
conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i
implementar els objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials,
associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces
de seguretat i tercer sector. El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions
d’euros per als primers cinc anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de
protocols en l’atenció primària sanitària i en les urgències per tal que el personal sanitari
puga contribuir a detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos, tal com ja
es fa a la Comunitat Valenciana. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació
en tots els nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i
conductes violentes, treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica
al professorat. Però pactes i lleis han de ser desenvolupats.
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Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista.

caràcter pedagògic i transformador i tenir-ho en compte a l’hora de planificar les accions de
totes les regidories, cosa que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint present
com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la
pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).
Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que
s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del
Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés.
5

Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus
de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre
dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, el nostre
Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora
utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.
6

Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del
Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i
que revisen els protocols d’actuació.
7

Declarem el nostre terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això
dins les nostres competències, desenvoluparem companyes perquè aquesta greu violació
dels drets humans desaparega, proporcionarem ajuda a les dones objecte de la tracta i farem
campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Ens comprometem a donar
formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar
correctament.

12 de novembre de 2019. L’alcalde.Víctor Mansanet Boïgues»
Obert el torn d’intervencions l’alcalde dona compte de la moció presentada, informa del
seu contingut, manifesta que és una moció contra la violència de gènere i per l’eliminació
de la violència contra les dones i dona lectura a les propostes d’acord que es plantegen.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels ONCE (11) membres assistents a la sessió (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat ),
acorda:
Primer.- Manifestar un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades
per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on
es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al temps que expressa el
seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís amb
les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble, així com es farà
difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.
10
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És absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu,
és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiu-sexual dins
del sistema educatiu perquè siga coeducador. Per això demanem la derogació de la
LOMQE.
9

ACTA DEL PLE

8

Segon.- Instar al Govern de l’Estat a que desenvolupe la legislació necessària per a incloure
com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni
d’Istanbul.
Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals
de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la
normativa.
Quart.- Declarar el seu compromís de fer, de la prevenció contra les violències masclistes i
la desigualtat, una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques
desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un
caràcter pedagògic i transformador i tenir-ho en compte a l’hora de planificar les accions de
totes les regidories, cosa que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint present
com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la
pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).

Huitè.- Declarem el nostre terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això
dins les nostres competències, desenvoluparem companyes perquè aquesta greu violació
dels drets humans desaparega, proporcionarem ajuda a les dones objecte de la tracta i farem
campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Ens comprometem a donar
formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar
correctament.
Novè.- És absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu,
és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiu-sexual dins
del sistema educatiu perquè siga coeducador. Per això demanem la derogació de la
LOMQE.
Desè.- Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble, així com es farà
difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7 Moció d’Esquerra Unida sobre l’ús dels àrids reciclats.
Es dona compte de la moció del portaveu del grup EU- Simat Unida, que els regidors i
regidores coneixen i que transcrita a la lletra diu:

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Setè.- Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del
Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i
que revisen els protocols d’actuació.

Codi Validació: A3SGWEFTJZJNT2ZF42HK6P4PX | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 27

Sisè.- Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de
campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre
dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, el nostre
Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora
utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.

ACTA DEL PLE

Cinquè.- Instar al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que
s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del
Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés.

«MOCIÓ PER FOMENTAR L'ÚS DELS ÀRIDS RECICLATS EN LES OBRES
MUNICIPALS
Que presenta Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grup Municipal Esquerra
Unida-Simat Unida a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació
d'aquest, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix i a l'empara
del que s'estableix per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre,
pel qual staprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al
Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent moció.

Mesura 4.2. Promoure la inclusió en els plecs dels contractes d'obra que duga a terme
l'Administració de la Generalitat de criteris mediambientals de caràcter objectiu de
prevenció i reutilització per a valoració de l'adjudicació.
D'acord amb això, en els plecs de clàusules administratives particulars que s'elaboren per a
l'adjudicació de contractes d'obra, s'incorporaran com a criteris mediambientals de caràcter
objectiu, sempre que siga possible per la naturalesa del contracte i/o tècnicament viable
l'ocupació de materials procedents de processos de valorització de residus, en particular la
utilització d'àrids reciclats.
Mesura 4.4. Incentivar la utilització de determinats residus de construcció i demolició com
a residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins de
construcció.
Mesura 4.5. Difusió entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides en la
normativa específica per a la utilització d'àrids reciclats en el sector de la construcció.
Actualment, els àrids reciclats s'utilitzen principalment en els ferms de carreteres, els
rebliments i els drenatges. Els àrids han de complir la normativa tècnica que a l'Estat
espanyol s'ha desenvolupat en les especificacions tècniques en el plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) i el plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4).
D'altra banda, els àrids reciclats tenen un cost econòmic molt inferior als àrids naturals.

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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El Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV estableix, de conformitat
amb el Reial Decret 105/2008, d' 1 de febrer, l'obligació de fomentar la prevenció i
utilització de productes procedents de la valorització de residus de construcció i demolició
indicant, entre d'altres, les mesures següents:
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Actualment, una gran part dels projectes d'obra, plecs de prescripcions tècniques,
memòries tècniques valorades així com els plecs de clàusules administratives de
contractació d'obres per part del sector públic valencià no contemplen la utilització d'àrids
d'origen reciclat. És més, fins i tot solem trobar l'exigència d'usar àrids provinents de front
de pedrera en usos que podrien ser perfectament substituïts pels àrids reciclats (rebliments
de rases, terraplens, bases i subbases).

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb la introducció d'aquests en les obres no sols s'aconsegueix reduir la quantitat
d'enderrocs en els abocadors —controlats o no- i reduir l'impacte ambiental de les
explotacions d'extracció, sinó una millor gestió econòmica en reduir el Pressupost
d'Execució Material de les obres públiques.
Per tot això, presentem al Plenari de la Corporació Local els següents
ACORDS

1-

Que els projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques que
encomane la Regidoria d'Urbanisme o l'òrgan competent s'eviten les restriccions per als
usos regulats i permesos dels d'àrids reciclats.

2-

Que en els plecs de clàusules administratives, elaborats per a l'adjudicació d'obres,
s'incorpore com a criteri objectiu la utilització d'àrids reciclats.

PRIMER.- Que els projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques que
encomane la Regidoria d'Urbanisme o l'òrgan competent s'eviten les restriccions per als
usos regulats i permesos dels d'àrids reciclats.
SEGON.- Que en els plecs de clàusules administratives, elaborats per a l'adjudicació
d'obres, s'incorpore com a criteri objectiu la utilització d'àrids reciclats.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8 Ratificació del compromís referent a les ajudes per a la redacció de nous plans de
prevenció d’incendis forestals (PLPIF).
Es dona compte del document de compromís que en relació a la subvenció de “ Plan Local
Prevenció d’Incendis Forestals”, s’ha signat per l’alcaldia, s’ha remes al organisme que
pertoca i que, d’acord amb la documentació a presentar, cal que siga ratificat pel ple de la
Corporació.
El document de compromís transcrit a la lletra diu:

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels ONCE (11) membres assistents a la
sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1
Compromís per Simat ), acorda:
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Obert el torn d’intervencions el portaveu d’EU-SU i l’alcalde llig la moció i manifesta que
des de ja fa temps s’està aplicant.
La regidora Monica Sancirilo manifesta que fa un temps que es va fer el carrer
Templemars i es van pintar les places d’aparcament i considera que és molt efectiu, es va
comentar que seria interessant a mesura que anaren fent-se obres als carrers es senyalaren
les places d’aparcament i ara que s’han fet els carrers Moli i Jaume I no s’han senyalat.
Afegeix que si està pintat s’aprofita més l’espai.
L’alcalde contesta que s’ha estat mirant este mati i al possibilitat de fer-ho.

ACTA DEL PLE

Simat de la Valldigna, 11 de novembre de 2019. L’alcalde”

«DOCUMENT DE COMPROMÍS
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en
eixa condició i en relació a les actuacions i inversió sol·licitades a l’empara de la Resolució
de 14 de febrer de 2018, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària,
per la qual es convoquen ajudes, per a l’exercici 2018, destinades a la redacció de nous
plans locals de prevenció d’incendis forestals (*PLPIF) o a la revisió dels ja aprovats per
part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de
desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, publicada en el DOGV de
19 de febrer de 2018, adopta el següent:

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica. L’alcalde»

Obert el torn d’intervencions l’alcalde comenta que este és un document de compromís per
part de l’Ajuntament i s’ha de ratificar. Passa a llegir íntegrament el document presentat.
El regidor Rafael Cabanilles pregunta sobre les modificacions del Pla de Cremes i com pot
afectar este document?.
L’alcalde contesta que ho ha comentat amb els tècnics i que es considera que no afectarà.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la comissió informativa municipal el
Ple, per unanimitat dels ONCE (11) assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida,
1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:
PRIMER:- Ratificar el document de compromís signat per l’alcaldia i que dalt es transcriu
i, en conseqüència el ple adopta el següent:
1.- Compromís que es realitzaran, amb la diligència deguda, els tràmits necessaris per
a l'aprovació definitiva, en un termini màxim de 2 anys des de la sol·licitud de pagament, del
*PLPIF per part de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.
2.- Compromís que durant els 5 anys següents a la data de pagament final no es
realitzarà cap modificació important que afecte la naturalesa o condicions del *PLPIF, una
vegada resulte aprovat per la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.
SEGON.- Donar compte del presenta acord al Direcció Territorial de la Conselleria de
Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i transició Ecològica,

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Este compromís serà inclòs en la propera sessió del Ple de la Corporació per a la seua
ratificació.

ACTA DEL PLE

2.- Compromís que durant els 5 anys següents a la data de pagament final no es realitzarà cap
modificació important que afecte la naturalesa o condicions del *PLPIF, una vegada resulte
aprovat per la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

1.- Compromís que es realitzaran, amb la diligència deguda, els tràmits necessaris per a
l'aprovació definitiva, en un termini màxim de 2 anys des de la sol·licitud de pagament, del
*PLPIF per part de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 per a tractar per urgència en esta sessió,
prèvia declaració de la mateixa.
El portaveu del grup Partit Popular de Simat, Sebastián Mahiques, manifesta que vol
presentar la moció, la qual ja es va anunciar a la comissió informativa i justifica la urgència
en la necessitat de donar una resposta el mes prompte possible.
Vista la qual cosa, per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la urgència per tractar
la proposta platejada.

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA VALLDIGNA EN
DEFENSA DE LAS LIBERTADES EDUCATIVAS CONSAGRADAS EN LA
CONSTITUCIÓN
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de
Acuerdo/Moción en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ese papel no pueden
ser sustituido ni condicionado por el Estado, al contrario, los padres deben tener la
seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos.
La Constitución Española de 1978 situó el Art 27º " Todos tienen derecho a la educación.
Se reconoce la libertad de enseñanza." en su título Primero “ De los derechos y deberes
fundamentales". No fue una decisión casual, sino que respondió a la voluntad de los
constituyentes para que ambos derechos se encontrasen en un plano de igualdad y
fundamental.
A lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes reformas
educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos derechos, desarrollados y
reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
No obstante, el último proyecto de ley del partido socialista- la llamada LOMLOE-

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Es dona compte de la declaració presentada pel portaveu del grup Partit Popular de Simat,
que transcrit a la lletra diu:

ACTA DEL PLE

2.1.- Declaracion institucional que presenta el grupo popular en defensa de las
libertades educativas consagradas en la Constitución.

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

Es passa a tractar l’assumpte següent:

cuestiona el primer gran pacto educativo de la Transición al intentar limitar las libertades
educativas reconocidas en la Constitución.
Las recientes manifestaciones de la ministra de educación, que a pesar de la abundante
normativa y jurisprudencia, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que en su art 26º.3 establece que " los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo
de educación que habrá de darse a sus hijos" han generado una gran alarma social por
cuanto cuestionan que los padres puedan elegir la educación de sus hijos algo que se
materializa cuando las familias eligen un centro educativo y no otro.
Ignora también la ministra que el Art 27 º.3 de la Constitución Española establece con
claridad que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones".
Por todo ello, el Grupo Municipal/Provincial Popular Municipal/Provincial Popular en el
Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, presenta la siguiente:

4.
Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros,
respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de
calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de
que estas puedan elegir con total libertad
5.
Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la
red pública como privada-concertada como garantes de la libertad de elección de las
familias.
6.
Respetar y cumplir el Art 27º.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos
a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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3.
Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta
plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal
Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad
de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho Io que implica que ambas
redes, pública y privada-concertada tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren
este derecho.
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1.
Respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del
Tribunal constitucional en relación al Art 27º, que sitúan en el mismo plano de igualdad el
derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico de
ambos derechos.
2.
Garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos,
elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos.

ACTA DEL PLE

PROPUESTA DE ACUERDO

7.
Abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del Art 109.2 de
la LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar
las plazas educativas.
8.
Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del
cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las libertades
educativas consagradas en la Constitución Española.
En Simat de la Valldigna, a 18 de Noviembre de 2019. ”

La regidora i portaveu del grup Compromís per Simat, Margarita Palomares manifesta
que des del seu grup van a votar en contra de esta moció. Per molt del que s’ha dit.
Considera que s’ha de fer un pacte per l’Educació on capien totes i tots, de qualsevol
condició i religió, s’ha de fer i on cap partit vulga posar el seu “granet” d’arena perquè
es diga que es seua la llei, la LOGSE va estar molt de temps. El problema no és de “ego” i
voler governar Espanya amb una llei “meua”, no, no ha de ser així, ha de ser que hi haja
una llei educativa que siga de tots i no potser que després es vulga canviar i que hi hagen
tantes lleis al final és un desastre. Es pregunta si realment hi ha llibertat d’elecció de
centre?. Ahí estan els centres privats. Tens drets a poder anar. Si es vol una educació
publica i de qualitat els centres concertat gratuïta considera que els centres concertats
deurien ser substituïts per centres públics amb funcionaris públics i que cada centre
tinguera autonomia pedagògica. Ara dins els públics no es pot triar, a Simat no hi ha
problemes, en altres llocs on estan els dos si que hi ha i tots deurien tenir les mateixes
bases d’accés. En quan a l’educació religiosa no deu estar dins les aules, tots els xiquets
tenen els mateixos drets a que ens ensenyen. Tots el xiquets i xiquetes tenen els mateixos
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L’alcalde contesta que la Constitució Espanyola (CE) consagra la llibertat d’ensenyament
i la llibertat de les persones físiques o jurídiques a la creació de centres docents. Afegeix
que el Tribunal Constitucional recentment diu que la llibertat a l’educació no implica
necessàriament que els centre privats han de ser subvencionats per fons públics i este
ajudes inviten a la segregació d’alumnes en funció de la capacitat econòmica i d’altres
criteris. Nosaltres considerem que la concertada segrega. Portem 41 anys de CE i mai ha
hagut un gran pacte Educatiu. No podem estar així. I nosaltres fins que no existisca un
gran Pacte Educatiu i no hi hagen subvencions clares no estem per açò, i a més en centres
han hagut segregacions per sexes i això no esta recolzat per la sentencia del TC.
Recorda que el tema del centres concertats es va donar quan no hi havia prou centres
públics a tot l’ Estat Espanyol, i no hi havia cabuda a la demanda i es va fer un gran acord
pel qual es va decidir mentre que no hi haguérem més centres públics per escolaritzar a
tots, s’ajudarien als centre concertats en una sèrie de condicions. En alguns casos es va fer
be però a partir de 1990 van haver canvis i també de normativa i moltes reformes.
Nosaltres no volem això, estem a favor de l’ensenyament públic, gratuït i universal. En
quan a la llibertat d’elecció de centre pensem que darrere d’això hi ha moltes coses que no
estan aclarides i volem un pacte d’estat i per tant anem a votar en contra d’esta moció.

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions el regidor proposant, Sebastián Mahiques, manifesta que la
moció es presenta en castellà perquè si s’ha de remetre al Govern d’Espanya s’ha d’enviar
en castellà. Passa a donar lectura a la moció que esta transcrita a la lletra i que els
regidors i regidores coneixen.

drets i la qüestió religiosa es una cosa molt provada i personal. Que s’ha de fer a la
pública?, educar en valors i menys religió, i menys de lo “mio” i cal saber conviure entre
els diferents i en una societat plural i democràtica. Per tots açò votarem en contra.
El regidor i portaveu del grup Socialistes de Simat, Joan Vicent Bañuls, manifesta que els
seu grup també va a votar en contra, per les intervencions fetes i perquè considera que la
religió no ha de ser una assignatura dins l’aula, ha d’estar fora de l’aula, i posar diners
públics al centres concertats quan considere que estan camuflats com centres privats.

Únic: No aprovar la moció presentada pel portaveu del grup municipal del PP de
Simat en defensa de las libertades educativas consagradas en la constitución.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- TORN D’INTERVENCIONS.
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Finalitzades les intervencions, i vist la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots en
contra de la moció (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat i 1
Compromís per Simat ) i CINC (5) vots a favor de la moció (5 PP Simat), acorda:

ACTA DEL PLE

La regidora Monica Sancirilo respecte al centre concertats, considera que cal respectar als
centres concertats, ací no hi ha però a Valencia hi ha prou i on va gent de totes les classes i
també emigrants, i gent amb exclusió social, la finalitat ha de ser una educació lliure i
gratuïta. Hi ha xiquets que van a una escola concertada però per a ells es gratuïta.
La regidora Almudena Donet comenta els interessos que considera que hi ha darrere de les
escoles concertades.
Es manté un debat al respecte d’esta qüestió.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que esta moció no és una cosa local, i podem
haver diferents punts de vista, es pot parlar prou. Considera que es passe a la votació

3.1. El regidor Sebastián Mahiques, pregunta si l’equip de govern ha demanat alguna
entrevista a les diferents Conselleries, a la Diputació i altres organismes per temes
relacionats en Simat?. I si hi ha pendent algunes visites?.
L’alcalde li contesta que tenim pendent una reunió en la Conselleria d’Urbanisme, i
esperem que siga quan abans i que ens orienten en el tema del pla de minimització
d’impacte, i que sabem que esta condicionat fins la creació d’una Agencia Valenciana del
Territori, anem al que ens diuen els nostres tècnics. Hem demanat una entrevista amb un
Director General. Hem enviat també un escrit de protesta per el tema del Centre de Salut.
S’ha dement també una entrevista per el tema del Monestir. Eixes son les conselleries a les
que hem demanat entristes
3.2.- El regidor Sebastián Mahiques considera que és interessant les reunions amb els
Director Generals per solucionar la papereta. Respecte al conseller Marza (Educació),
caldria que es posareu en contacte amb la Directora General Carmen Amoraga, perquè
tenim un problema greu en el Monestir, des de fa 5 o 6 anys no s’ha fet cap inversió, o
molt poquet (una cata). Esta eixint brossa per tot arreu. Tenim una programació cultural
però hi ha moltes coses que no funcionen. He parlat en un tècnic del monestir (sobre la
capelleta) i pareix que no els fan cas a les deficiències que es detecten. La humitat que hi
svalldigna@gva.es/www.simat.org
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L’alcalde dona pas al torn d’intervencions.

ha a l’església és molt gran i si no s’arregla per temps hi haurà perill i pot caure. Es va fer
una inversió per la GV en 2010, i d’uns 40000€ en els “florons” de Benifairó, s’han gastat
75000 e en la restauració i actualment tenim els florons en l’església i estan darrere d’una
cortina, i abans en un “almacen”, van agafar humitat, van costar 116.000€ i estan
perdent-se, si no es posa prompte al seu lloc es farà malbé –“ahí estan els roedors”-, això
es important i hem d’anar a VLC i exigir que estiguen posat al seu lloc. Vaig mirar-ho en
internet i repassa el que ha passat en estos florons. S’ho teniu que fer mirar i demanar que
quan mes prompte possible estiga al seu lloc.
3.3.- En quan al tema de l’agricultura:
a) considera que en el tema del “jabalins” s’està fent malament, des de l’ajuntament
s’hauria de fer alguna cosa i si cal posar-se en contacte amb els caçadors es fa.

3.5. Respecte a l’ocupació pública dels bars esta creant problemes, comenta el que va
passar este diumenge, on un Policia Local va intervindré i va haver un enfrontament
verbal, i això s’ha de solucionar des de l’ajuntament. Com? Caldria fer una nova
ordenança i que arreplegarà els interessos de tots.
3.6.- Respecte al centre de salut, una cosa és que al conselleria te que posar els metges, els
administratius, ells depenen directament de la CS, però s’haveu oblidat de que el
manteniment depèn de l’Ajuntament, es que des de fa anys, dalt d’un despatx hi ha una
gotera enorme, i costa poc arreglar-la, es mira i si hi ha s’arregla i si ja no hi ha gotera
pintar-ho.
3.7-. En quan a les carreteres, si podeu parlar en el nou Diputat de carreteres o en algun
tècnic, millor, es va dir que anaven a fer-se uns “arreglos” en la carretera del Pla de
Corrals i que estaria arreplegada en 2019, i encara no s’ha fet, el pont d’allí esta trencat,
es la faena que podeu apuntar-se i parlar en el nou diputat de carreteres i arreglar eixe
tema.
3.8.- Respecte al tema de les casetes es va fer una reunió fa uns dies, l’alcalde va dir que
faria una consulta sobre si la gent volia arreglar este tema, m’agradaria que eixa situació
s’arreglarà o des de l’ajuntament o per part dels particulars, i si l’ajuntament ha de fer
consultes sobre qui ho ha de fer, que es façà el més aviat possible i donar solució a este
tema.
3.9.- Respecte al PGOU , es va aprovar per l’ajuntament en estiu i voldria saber si hi ha
alguna notificació al respecte? a data de hui no tenim ninguna informació del Pla
estructural?

svalldigna@gva.es/www.simat.org

22

Codi Validació: A3SGWEFTJZJNT2ZF42HK6P4PX | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 27

3.4.- Respecte al patis rodats, hi ha un ordenança que diu com s’ha de solucionar, però hi
ha un pati que me fa por, és el que hi ha ahí al costat, hi ha brosses que van per dalt, és un
exemple, hi ha més. Comenta el mal que poden fer si esta malament. Tenim una ordenança
i cal que l’ajuntament que es faça el que diuen, i que els veïns estiguin tranquils encara
que tinguen un pati al costat.

ACTA DEL PLE

c) Respecte als bancals perduts, considera que estan fent molt de mal. S’hauria de
solucionar.

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

b) Me pareix be que posem cartells en defensa de l’agricultura a la porta de
l’Ajuntament, ara anem a fer el pressupostos, sigam valents i posem una partida per a
invertir en agricultura, si cobrem 60.000 de l’IBI de rústica , posem una partida, per la
mitat i ho portem al consell agrari i que es decidisca on s’han d’invertir eixos 30.000 o
40.000€.

L’alcalde contesta que no s’ha demanat encara que anava a fer-se esta petició, el PGE
esta enviat a la Conselleria i de moment no hi ha cap informació del PGE ,hi ha alguna
coseta però no es important i ens han d’informar de totes les conselleries. Hem de parlar
en el director general d’Urbanisme.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que va parlar en el tècnic municipal i li va
preguntar i que se sàpiga IBERDROLA no ha informat sobre el PGE.
3.10.- Respecte a les baixes laborals que ens vàreu informar en la comissió no es va dir
res de que estava de baixa també Vicent “Lliberato”, no se sap per quants dies, i ell era el
que pujava per arreglar les palmeres, ara qui ho te que fer? Comenta que hi ha una
palmera que esta embrutant al caure els dàtils i és un perill les persones poden relliscar i
tenir problemes, com ha passat en altres persones que han tingut problemes i han reclamat
a l’Ajuntament. Si ell no ho pot fer llogar alguna empresa i que ho arregla, sinó és un
perill.
L’alcalde comenta que ho parlarà en el cap de la brigada d’obres.

La regidora Almudena Donet comenta que ja s’ha intentat, fa uns anys es va fer una “disco
mòbil” i eren poques persones ( 3 ó 4), pràcticament no va anar ningú.
Es comenta també la possibilitat de fer alguna cosa al mercat, s’ha intentat però no acaba
d’anar la gent jove. Es tractaria de procurar fer alguna cosa.
El regidor Jose Gregori sobre els “jabalins” comenta que ara estan fent-se batudes. Si han
fet molt de mal els “jabalins” i cal tractar este assumpte.
L’alcalde comenta que el ple de març es va aprovar una moció presentada per la
Mancomunitat de la Safor i ahí els Ajuntament es comprometeren a fer coses. S’ha fet una
batuda al Pla de Corrals.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que caldria posar-se en contacte amb la societat
de caçadors i buscar una solució. El regidor Antonio Magraner comenta que a mes també
estan provocant accidents de trànsit.
El regidor Jose Gregori sobre l’increment de la partida d’agricultura planteja que es pot
incrementar però per a fer què?. El regidor Sebastián Mahiques comenta que a Simat hi ha
molts camins rurals, s’han fet molts però es podrien fer més. Esta el Consell Agrari, format
pels llauradors del poble, perquè es tracte i indiquen que es pot fer.
El regidor Jose Gregori manifesta que el millor es comentar-ho al Consell Agrari, i se que
van a fer coses com camins, a més la trituradora pot servir per a netejar.
L’alcalde comenta que fa un anys es va baixar l’IBI de rústica un 5%, van haver pluges
fortes i com no es va aprovar lo de zona catastròfica, es va dir que baixarem l’Ibi.
svalldigna@gva.es/www.simat.org
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3.3.1. El regidor Antonio Magraner en relació a la nit de Cap d’Any manifesta que com
pareix que s’ha tancat el pub, seria bo que des de la regidora de Joventut es puguera
habilitar alguna cosa. Si es pot fer ¡¡
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3.2.1.- El regidor Rafael Cabanilles, pregunta si es va a convocar el Consell Agrari i ja hi
ha data per fer la reunió? Considera que cal tractar la modificació del Pla de cremes per
ampliar-lo i vore el tema dels “jabalins més els punts que ha comentat Sebastián
Mahiques.

ACTA DEL PLE

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que ha comentat 10 punts i vol que consten en
acta i a vore si algun es pot tirar endavant.

El regidor Rafael Cabanilles comenta que es poden fer coses com el banc de terres, i
s’arrepleguem molts diners de l’agricultura (uns 60.000€ en Rústica) i és qüestió de
destinar-ne més a la agricultura.
El regidor Jose Gregori manifesta que cal fer propostes i el que siga millor per el
llaurador, en quan als camps abandonats s’han fet gestions i des de fa 2 mesos alguns
estan netejant, a principi d’any s’enviaran més escrits als propietaris i si no adopten
mesures caldrà actuar. També comenta el tema dels patis i la necessitat de netejar-los.
L’alcalde manifesta que els tècnics ja han fet un informe al respecte.
La regidora Lucia Monsalud informa sobre el taller d’ocupació, la 1ª fase s’acaba el 30 de
novembre i esta aprovada la segona fase, que s’iniciarà el 2 de desembre i durarà un any i
es per la mateixa gent. L’alcalde comenta que hi ha tres baixes i que es cobriran a traves
de Labora. S’informa també del servicis que s’estan donant des de la mancomunitat de la
Valldigna, com són la “fisio” (s’indica els dies de prestació dels serveis i com es fa ) i una
administrativa.

3.3.2.- La regidora Margarita Palomares pregunta com esta la pista de calestenia i si
tenim empresa?
El regidor Joan Vicent Bañuls contesta que no ho sap.
3.3.3.- En quan a les aigües fecals pregunta si es van fer als tres carrers o sols al carrer
Moli i no en Jaume I i en el c/ Tavernes? . comenta que quan pregunten se’ns diu que va tot
i després la informació no es eixa, si no tinc la informació correcta mal la puc transmetre.
3.3.4.- En relació a la ocupació de via publica considera que caldria una nova ordenança i
que es pintara la zona a ocupar així seria més clar.
3.3.5.- Respecte a les festes considera que s’hauria de mantenir les festes tradicionals i que
caldria fer un treball per tal que no es perden les cançons tradicionals, així com les dites i
els jocs. Caldria que es tinguera en compte.
La regidora Almudena Donet contesta que s’estan fent les dos coses, les festes tradicionals
i també les noves com “hallowey” i que cal anar poc a poc.
La regidora Margarita Palomares manifesta que respecte a la nit de cap d’any, sap que no
va eixir be, i que el treball amb adolescents es lent, però cal ser constant i poc a poc va
funcionant, i si al principi va sols un grupet després anirà augmentant, és un treball de
anys. Considera que encara que es perden diners deuria fer-se.
La regidora Almudena Donet manifesta que caldria mirar el que volem fer i no al reves.
3.3.6.- La regidora Margarita Palomares planteja la qüestió de tenir un TASOC, considera
que ho agraïen els pares i els xiquets. Explica que fins ara no s’ha trobat a la persona
adequada ni tècnics per poder fer-ho.
3.3.7.- La regidora Margarita Palomares en relació a la situació del cementeri, planteja en
quin punt esta? S’ha notificat a la persona que va recórrer? Fins quan s’ha d’eternitzar

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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El regidor Joan Vicent Bañuls contesta que el tècnic esta mirant com es soluciona el tema
de la cuina. I no hi ha cap subvenció al respecte.
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3.3.1.- Pregunta com estan les millores previstes a la cuina del Poliesportiu? I si hi ha
alguna subvenció?

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

La regidora Margarita Palomares planteja les qüestions següents:

esta situació?. Hi ha una llista d’aprovats i suspesos? Es planteja per a que es va fer la
borsa?
3.3.8.- La regidora Margarita Palomares respecte al Pla per la Igualtat pregunta si s’ha fet
alguna cosa més? Considera que l’acte que es va fer va estar be.
L’alcalde contesta que si que s’han fet coses però és un tema delicat.
3.3.9.- La regidora pregunta com esta el tema del llavador de la Font Menor?. Considera
que ara dona llàstima i que caldria netejar-lo, pintar-lo. mantenir-lo.
3.3.10.- La regidora pregunta sobre l’ordenança de gossos. No se com esta el tema de
SPAMA?
L’alcalde li contesta que està com estava abans.
La regidora comenta la situació dels gossos sense xip, caldria fer una campanya per a
portar un registre de tots els gossos, amb els que tenen xips i els que no, perquè sinó es
penalitza als propietaris que ho fan be.

La regidora manifesta que potser l’Ajuntament deuria subvencionar per que es posaren el
xips als gossos. Així tindríem una base de “datos” més completa, i si és més barat és més
fàcil que es faça.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que això és una obligació i la regidora Mónica
Sancirilo considera que això no es deu subvencionar.

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

L’alcalde contesta que ell també esta indignat pel tema dels “florons”, comenta el que va
passar i ens consta que l’actual President de la Mancomunitat ha demanat la recol·locació
dels florons i s’ha explicat als nous la situació i espera que es resolga prompte. Respecte a
SPAMA comenta que la relació amb ells es difícil i es complicat parlar amb ells. En quan a
la campanya sobre gossos anem a reprendre-la i posar cartells, i informa del paper de la
Policia Local. Comenta el tema d’un gosset que es complicat agafar-lo.

ACTA DEL PLE

3.3.11.- La regidora pregunta que si hi ha alguna informació en relació a la Mancomunitat
de la Valldigna?.

A continuació l’alcalde comenta l’activitat Treballant per la Igualtat, i que tots els mesos
es fa una reunió i es fan activitats però no tot es por dir. S’està ajudant a dones afectades
per violència de gènere, i informa sobre el funcionament del punt de trobada. Respecte a
l’ocupació de la via publica del bars caldria parlar amb els propietaris i plantejar la
problemàtica que es dona, sobre ocupació, brutícia, sorolls i demes. En quan a la gotera
del centre de salut no l’he vist, ho mirarà i es buscarà una solució. En quan a la
mancomunitat hem traslladat la nostra incomoditat sobre la restauració i la neteja del
Monestir, s’han enviat fotos i estem preocupats. Afegeix que s’està fent una programació
Cultural de gran nivell, s’ha estat 3 anys reclamant una programació cultural i que si no
tenien personal es faria des de la Mancomunitat però pagant-la ells. Comenta que els
contactes que s’estan fent en persones especialistes ( com Mar Aranda)i les activitats que
s’estan fent i programant, nosaltres estem disposats a fer la feina però que ens la paguen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vegada s’han tractat els punts 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 formular preguntes o proposicions.
svalldigna@gva.es/www.simat.org
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Es comenta esta qüestió.

---------------------------------------------------------------------------------------------------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
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de
dos mesos, o, potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el
termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime
procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació»
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 22:35
hores del dia 25 de novembre de 2019 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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El regidor d’esports Joan Vicent Bañuls, contesta que el focus s’han “fundit”, que ja s’ha
parlat en la persona per arreglar-lo. Respecte al reg de la gespa, Pavasal cada mig any fa
una revisió i són ells qui ho tenen que arreglar, en quan a les xarxes s’ha demanat
pressupost, esta dit que es canvien. En quan els vestuaris cal fer un pressupost i comenta
que ja s’ha parlat perquè es vagen a arreglar.
El regidor Antonio Magraner comenta que el tema del reg és important perquè els xiquets
que juguen es poden cremar.
Es comenta esta situació del poliesportiu.

ACTA DEL PLE

2.- El veí Ismael Martínez, manifesta que ve en representació del Club de Futbol Simat, i
manifesta que d’un llistat de 6 punts que es van plantejar l’any passat sols s’ha complit 1,
el d’instal·lar el desfibril·lador i planteja que caldria replantejar-se on s’ubica perquè els
dilluns els bar esta tancat o en vacances i per tant no sempre esta utilitzable. Considera
que cal replantejar-se la ubicació, en tots els pobles esta en un lloc adequat no dins del bar
com a Simat, afegeix que creguem que no és el millor lloc.
Manifesta que fa 2 mesos es va fer una reunió amb el regidor d’esports i es va plantejar
que este any s’estan fent desplaçaments molt llargs i necessitem una contestació perquè no
tenim clar com es te que gestionar.
Manifesta que fa un mes es va enviar un escrit amb 11 qüestions i no tenim resposta. Passa
a relacionar alguns punts com són: Focus per arreglar, les xarxes de les porteries
trencades, el tema del reg que no es pot utilitzar atès que hi ha 5 aspersors trencats,
vestuaris amb deficiències i sense calefacció, queixes de l’equip de futbol-8. Pregunta com
està este assumpte i si es va a fer alguna cosa?.

Número: 2019-0011 Data: 09/06/2020

1.- El veí Antonio Cunyat Vercher manifesta que vol comentar el tema del mal que estan
fent els “jabalins”. Posar en coneixement de l’ajuntament que la llum del costat no va be i
que la pancarta de la Diputació esta trencada.

DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió
celebrada pel Ple corporatiu, amb data 25 de novembre de 2019:
- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.
- La còpia ha estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a
la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió celebrada, amb data 8 de juny de 2020,
després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 14 folis.

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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El secretari,
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L'alcalde-president,

ACTA DEL PLE

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

