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

PLE MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA

Sessió: 01/2020

Dia: 27 de gener de 2020
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Grup EUPV-Simat Unida

Grup Socialistes de Simat

Almudena Donet Romero

Joan Vicent Bañuls Palomares

José Gregori Robledillo

Sebastián Mahiques Morant

Margarita Palomares Hernandis

Susana Alemany Escudero
Antonio Magraner Camarena
Rafael Cabanilles Inza

Regidors/es absents: Mónica Sancirilo Camarena
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 19,35 hores del dia
vint-i-set de gener de dos mil vint, 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 Municipal
la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següents:
ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I A DEBATRE.
1.1 Examen i aprovació, si procedeix, del acta corresponent a la sessió celebrada el
dia 30 de setembre de 2019.
1.2 Donar compte dels decrets números 711 de 4 de novembre fins el 854 de 27 de
desembre de 2019.
1.3 Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost General Municipal per
2020, bases d’execució i plantilla de personal.
1.4 Expedient instruït sobre l’actualització de les bases reguladores del banc de
terres de Simat de la Valldigna i aprovació dels corresponents annexes.
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Grup Compromís per Simat
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Grup PP de Simat

ACTA DEL PLE

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

Lucia Monsalud Bataller Martin

1.5 Moció presentada pel portaveu del Grup Municipal Popular de Simat de la
Valldigna sobre l’estudi informatiu del tren de la costa Cullera-Gandia-Oliva-Dènia.
1.6.-Moció presentada pel portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del
PV-Simat en defensa de l’educació publica com a garant del dret universal a
l’educació.
1.7.- Declaració presentada pel portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del
PV-Simat d’Emergència Climàtica.
1.8.- Moció presentada per la portaveu del Grup Municipal Compromís contra la
tracta de dones, xiquets i xiquetes.
1.9.- Moció presentada per la portaveu del Grup Municipal Compromís referent als
recursos per a lluitar contra la violència de gènere.
1.10.- Expedient procés d’associació dels cossos de la Policia Local de Benifairó de
la Valldigna i Simat de la Valldigna.

Oberta la sessió per part de l’alcaldia i comprovat que existeix el quòrum suficient,
es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1.1.- Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30
de setembre de 2019.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària, numero
x/2019, celebrada el dia 30 de setembre de 2019.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vist la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels DEU (10) membres
assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 4 PP
Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:
Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 30
de setembre de 2019, acta número 09/2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------1.2 Donar compte dels decrets números 711 de 4 de novembre fins el 854 de 27 de
desembre de 2019.
Es dóna compte de la relació de decrets números 711 de 4 de novembre fins els
numero 854 a 27 de desembre de 2019.
Del número 711/2019, de 4 de novembre, al número 779/2019, de 29 de novembre
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3. TORN D’INTERVENCIONS

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
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ACTA DEL PLE

Nom
Resum

08/11/2019
08/11/2019
11/11/2019
12/11/2019

2019-0724
2019-0725

12/11/2019
12/11/2019

2019-0726
2019-0727
2019-0728
2019-0729
2019-0730
2019-0731
2019-0732
2019-0733
2019-0734
2019-0735
2019-0736
2019-0737

12/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
14/11/2019

2019-0738
2019-0739
2019-0740
2019-0741
2019-0742
2019-0743
2019-0744
2019-0745
2019-0746

15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
20/11/2019

2019-0747
2019-0748
2019-0749
2019-0750

20/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
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2019-0720
2019-0721
2019-0722
2019-0723

Adjudicació CSE Menor Pla Igualtat de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna
Reconeixement de l'obligació - Aprovació de factures
ANUL·LAT
Aprovació pagament factures
Ajornament de l'edat de jubilació treballadora Ajuntament
Adjudicació CSE Menor Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
Obra menor pol. 16, parc. 150, 151 i 152 Tancament de parcel·la
Reconeixement de l'obligació - Aprovació de factures
Rectificació del Decret 2019/0716 de 5 de novembre de 2019
Devolució de l'ICIO per exempció LLURB Exp. 1091/2019 a la
Parroquia San Miguel Arcángel
Requeriment documentació candidat CSE Bar Llar Jubilats
Generació de crèdits diverses subvencions 2019/PRE/010
Inhumació
Comunicació arxiu expedient Obra menor parcel·les polígon 1 (LLURB
84/2018)
Aprovació Certificacions 2a i 3a i última obra «PMEEM 2018 120»
Adjudicació CSE Menor Disseny i programació APP turística Simat de la
Valldigna
Trienni treballador de l'Ajuntament
Nomenament de l'òrgan instructor expedient Responsabilitat Patrimonial
Aprovació Certificació 2a «IFS 2018 1047»
Adjudicació CSE Menor Trineu Pare Nadal
Convocatòria sessió ordinària Comissió Informativa 18 11 2019
Canvi de titularitat ACT Av. Font Menor, 134 Bar Pizzeria Voy P'allá
Adjudicació CSE Menor Traducció de textos per a App Turística
Pagament de factures
Reconeixement de l'obligació - Aprovació de factures
Trienni treballadora de l'Ajuntament
Trienni treballadora de l'Ajuntament
Petició designació d'agents de la Policia Local integrants en la borsa de
treball temporal de la Mancomunitat per a nomenament interí
ANUL·LAT
ANUL·LAT
Adjudicació CSE POSS Bar Cafeteria en la Llar dels Jubilats
Inhumació
No caducitat llicència ACT Av. Font Menor, 134
Convocatòria sessió ordinària del Ple de 25 de novembre de 2019
Pagament assistència a sessions setembre i octubre 2019
Nomenament Agent interí de la Policia Local
Inici expedient CSE PO Assistència tècnica als serveis econòmics
municipals de l'Ajuntament
Activitat clínica odontològica Av. Font Menor, 16
Reconeixement de l'obligació - Aprovació de factures
Adjudicació CSE Menor Assistència tècnica presencial als Serveis
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04/11/2019
04/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
06/11/2019
08/11/2019
08/11/2019

ACTA DEL PLE

2019-0711
2019-0712
2019-0713
2019-0714
2019-0715
2019-0716
2019-0717
2019-0718
2019-0719

2019-0760
2019-0761
2019-0762
2019-0763

25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019

2019-0764
2019-0765
2019-0766

25/11/2019
26/11/2019
27/11/2019

2019-0767
2019-0768
2019-0769
2019-0770
2019-0771
2019-0772
2019-0773
2019-0774

27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
28/11/2019

2019-0775
2019-0776

28/11/2019
28/11/2019

2019-0777
2019-0778
2019-0779

28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019

Aprovació certificacions 1 i última GESFOSA 2018 198
Pagament factures
Pagament factures
ANUL·LAT
Aprovació dietes i gratificacions octubre
Nòmines novembre 2019
Concessió llicència per interès particular
Obra menor Pl. Colomer, 1, 1a
Tancament de parcel·la, pol. 18, parc. 261 DENEGAT
Aprovació expedient CSE PO Assistència tècnica als serveis econòmics
municipals de l'Ajuntament
Aprovació dietes i gratificacions octubre treballadors Ajuntament
Resolució expedient Responsabilitat Patrimonial
Resolució expedient Responsabilitat Patrimonial
Dietes i desplaçament membres Tribunal constitució borsa d'ocupació
temporal d'agent de la brigada encarregat del cementeri
Assignació complement productivitat empleada municipal
Requeriment condicionament solar c/ Sant Miquel, 2
Nomenament grup de treball mixt «Programa mixt ocupació formació
Escola Ocupació Et Formem 2a etapa»
Nomenament Agent interí de la Policia Local
Pagament Nòmines novembre 2019 ET FORMEM
Pagament Nòmines novembre 2019 EMCUJU
Pagament Nòmines novembre 2019 EMPUJU
OVP al c/ Sant Antoni, 3
Pagament Nòmines novembre 2019 Ajuntament
Inhumació
Ordre d'execució CDAD PROPIETARIS garatge 28 places c/ Penyalba,
2A
Pagament Nòmines novembre 2019 Ajuntament
Nomenament grup de treball mixt «Programa mixt d'ocupació Formació
Tallers d'Ocupació FOTAE 2019 17 46»
Reconeixement de l'obligació - Aprovació de factures
ANUL·LAT

Del número 780/2019, de 2 de desembre, al número 854/2019, de 27 de desembre
Nom
2019-0780
2019-0781
2019-0782
2019-0783
2019-0784

Data
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019

Resum
Inhumació
EXPEDIENT PLU 124/19 c/Sant Antoni, 3
Obra camí Simat encreuament amb el camí Brucar
OVP a la Pl. Colomer, 1, 1a
Obra menor + OVP al c/ Calvari, 16
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21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
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2019-0751
2019-0752
2019-0753
2019-0754
2019-0755
2019-0756
2019-0757
2019-0758
2019-0759

ACTA DEL PLE

Econòmics de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

09/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
17/12/2019
17/12/2019
17/12/2019

2019-0825

17/12/2019

2019-0826

17/12/2019
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2019-0802
2019-0803
2019-0804
2019-0805
2019-0806
2019-0807
2019-0808
2019-0809
2019-0810
2019-0811
2019-0812
2019-0813
2019-0814
2019-0815
2019-0816
2019-0817
2019-0818
2019-0819
2019-0820
2019-0821
2019-0822
2019-0823
2019-0824

Adjudicació CSE menor conservació i manteniment d’instal·lacions de
protecció contra incendis edificis municipals
Trienni treballadora de l'Ajuntament
Reducció del 50% taxa servei recollida de fem 2019
Devolució part proporcional IVTM 2019 per baixa dels vehicles
Reconeixement de l'Obligació
Obra menor al c/ Murtella, 2
Obra menor al c/ Calvari, 15
Obra menor al c/ Sant Josep, 41
Obra menor al Pla de Corrals Camí Real 268
Obra menor + OVP a l'Av. Font Menor, 16
Devolució part proporcional taxa servei recollida de fem 2019
CSE menor Il·luminació festes Nadal i Reis
CSE menor Manteniment de la instal·lació del desfibril·lador
Pagament membres del Tribunal borsa treball agent brigada
Devolució part proporcional taxa servei recollida de fem 2019
Devolució import taxa reserva d'estacionament exercicis 2017 a 2019
PLU 125 19 AV. LA VALLDIGNA 131
Convocatòria Mesa Contractació CSE PO Assistència tècnica als serveis
econòmics municipals de l'Ajuntament
PLU 126 19 PARCEL.LA 132 POLIGON 13
Reconeixement obligació factures
Nomenament ADL
Devolució import taxa recollida de fem 2019 c/ Convent, 17,2,4
Expedient TPA 115/2019
Pagament factures
Transmissió de titularitat concessió nínxol G-68-4a
Inhumació
Expedient Sancionador TPA 116/2019
Expedició targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Expedició targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Expedició targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
CSU menor Reposició del Sistema Tàctil de l'Oficina de Turisme
Inhumació
Expedició targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Aprovació certificació 3a i última obra «IFS/2018/1047»
Expedició targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Inhumació + adquisició dret nínxol
OVP al c/ Sant Josep, 41
Consulta popular data festes de Simat
Expedició targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Generació de crèdits diverses subvencions 2019/PRE/11
EMCOROP 2019 Contractació de personal de neteja de la via pública i
de mestre de primària
Acceptació proposta adjudicació i requeriment documentació CSE PO
Assistència tècnica als serveis econòmics municipals de l'Ajuntament

Codi Validació: WMC55M3AXMRHG5F9ATC6D3LRT | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 56

02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
03/12/2019
03/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
09/12/2019

ACTA DEL PLE

2019-0785
2019-0786
2019-0787
2019-0788
2019-0789
2019-0790
2019-0791
2019-0792
2019-0793
2019-0794
2019-0795
2019-0796
2019-0797
2019-0798
2019-0799
2019-0800
2019-0801

18/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019

2019-0837
2019-0838
2019-0839
2019-0840
2019-0841
2019-0842
2019-0843
2019-0844
2019-0845
2019-0846
2019-0847
2019-0848
2019-0849
2019-0850

19/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
26/12/2019
26/12/2019
26/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
27/12/2019

2019-0851
2019-0852
2019-0853
2019-0854

27/12/2019
27/12/2019
27/12/2019
27/12/2019

Vista la qual cosa, els membres assistents al Ple municipal es donen per assabentats
dels decrets números 711 de 4 de novembre fins els numero 854 a 27 de desembre de 2019,
dels quals els regidors i regidores en tenen coneixement i tenen la relació individualitzada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.- Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost General
Municipal per 2020, bases d’execució i plantilla de personal.
Es dona compte de tota la informació i documentació existent per a este punt de
l’ordre del dia, que els regidors i regidores coneixen i que consta a l’expedient.
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2019-0832
2019-0833
2019-0834
2019-0835
2019-0836

Segon pagament subvenció Societat Unió Musical 2019
Obra menor tancament de parcel·la, pol. 1, parc. 33 (LLURB 39/2018)
CSU menor Impressió de Fullets Turístics 2019
CSU menor Publicitat Turística en Saforguia 2020
Inici expedient CO POS «SOM 2018 922» C/ DE L'OM
Rectificació Decret 0722-2019 Generació de crèdits diverses
subvencions 2019/PRE/010
Aprovació dietes i gratificacions NOVEMBRE 2019
Expedició targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Paga extra Ajuntament desembre 2019
Nomenament òrgan instructor expedient responsabilitat patrimonial
Inici expedient POSS «SOM 2018 924» CANONADA DIPÒSIT
AIGUA POTABLE
Reconeixement obligació factures
CSE menor «PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA 2020»
Desestimació reclamació presentada per un candidat al lloc d'ADL
CSE menor Escola de Nadal 2019
Pagament factures
Aprovació expedient contractació i PCAP POS «SOM 2018 922»
Requeriment documentació CSE POSS Bar Jubilats
Nòmines Ajuntament desembre 2019
Nòmines FETF2 desembre 2019
Nòmines EMPUJU desembre 2019
Nòmines EMCUJU desembre 2019
Pagament factures 27/12/2019
Reconeixement obligació factures
Convocatòria Comissió informativa municipal i especial de comptes
extraordinària 07 01 2020
ANUL·LAT
Convocatòria audiència pública pressupost 2020
Pròrroga del pressupost del 2019 per a l'any 2020

Codi Validació: WMC55M3AXMRHG5F9ATC6D3LRT | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 56

17/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
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2019-0827
2019-0828
2019-0829
2019-0830
2019-0831

Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre l’aprovació del pressupost i que
transcrita a la lletra diu:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Elaborat el pressupost d’este ajuntament corresponent a l’exercici 2020 i la documentació
complementària, les Bases d’Execució, la Plantilla de Personal comprensiva de tots els
llocs de treball i annexos.
Atesa la memòria de l’Alcaldia on es dóna compte del contingut del projecte de pressupost
per a l’exercici 2020, tot explicant les seues variacions respecte del anteriors i els informes
que hi consten a l’expedient.
Atès el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
LRHL i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, sobre Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
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ESTAT D’INGRESSOS
CAP. DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES.....................................................................998.000,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES.....................................................................6.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS........................................................517.660,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.....................................................871.312,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS.............................................................2.020,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS............................................................0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL..............................................................0,00
8 ACTIUS FINANCERS..................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS.................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS........................................................2.394.992,00€
ESTAT DE DESPESES
CAP. DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 DESPESES DE PERSONAL...........................................................1.210.782,00
2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS........................................832.000,00
3 DESPESES FINANCERES.......................................................................500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ....................................................150.000,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA...............................................................12.500,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS........................................................................163.500,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.......................................................1.000,00
8 ACTIUS FINANCERS..................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS........................................................................24.710,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES....................................................2.394.992,00€

ACTA DEL PLE

Primer: Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2020, i les Bases d'Execució
d'aquest, que fixa les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen
seguidament:

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Aquesta Alcaldia PROPOSA:

Segon. Aprovar la següent plantilla de personal:
PLANTILLA DE PERSONAL-2020
Nom.
1.
2.
CD .
CDa .

Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
Grup/Nivell de titulació.
Nivell de Complement de Destinació.
Nivell de Complement de Destinació aproximat

2
A1
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C1
C1
C1

CD
28
20
20
19
20
18
14
22
22
16

Observacions
Habilitat nacional. Ocupat
Vacant
Vacant
Ocupats. (1 Interí)
Ocupat
Vacant.
Vacant ( 1 Interí)
Vacant
Ocupat (provisional)
3 Ocup. 3 vacants

PERSONAL LABORAL:
Nom
1
4
1
1
1
1
4
1
1
4
1

Lloc de treball
Encarregat brigada
Agent brigada
Agent brigada - Enc. Cementeri
Personal usos múltiples (escola)
Personal usos múltiples (biblioteca)
Personal usos multiples (ajuntament)
Netejadors/es
Agent de Desenvolupament Local
Directora Escoleta Municipal Infantil
Tècnics superiors en Educació Infantil
Tècnic de turisme

1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2
C2
AA
AA
AA
AA
C2
AA
A2
A2
C1
A2

CDa
18
9
9
10
9
14
8
23
20
14
14

Observacions
Ocupat
3 Ocup. 1 Vacant
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
3 Ocup.1 Vacant
Ocupat
Vacant.(Provis.)
1 Ocup. 3 vacants
Ocupat

PERSONAL EVENTUAL: No hi ha.

_____________________________________________________________________________________
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1
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Nom. Lloc de treball
1
Secretari- Interventor
1
Arquitecte Tècnic
1
Tècnic de Gestió
4
Administratiu
1
Bibliotecari
1
Auxiliar Administratiu
1
Auxiliar Administratiu
1
Oficial Cap de la Policia
1
Agent PL-Cap del CPL
6
Agent de Policia Local
(interins)

ACTA DEL PLE

PERSONAL FUNCIONARI:

Tercer. Exposar al públic el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal
inicialment aprovats per mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província, amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a
la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran
reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la
Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el
Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
Quart. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment,
íntegre a aquest acord.
Cinquè. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan corresponent de la
Generalitat Valenciana.”

Afegeix que el grup del PP de Simat va a presentar tres esmenes al pressupost
presentat, recalca la importància de l’oposició i diu que hi ha 6 regidors i més vots.
Manifesta que a la comissió informativa es va parlar de la necessitat de fer nínxols i no
s’ha arreplegat. En quan al Pla de Minimització considera que s’haurà d’abordar i que ho
haurà de fer l’Ajuntament o donar via lliure a les persones afectades. Considera que igual
que posa 24.000€ podria posar 20.000€ i després sempre podem tirar mà del Romanent de
Tresoreria.
Detalla les tres esmenes:

_____________________________________________________________________________________
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El regidor Sebastián Mahiques diu que és un pressupost molt similar al de l’any
passat, es continuista, sols amb un xicotet increment, en 2020 s’han fet quatre reunions
sobre els pressupost ( 2 Comissions informatives, l’Audiència Publica i el Ple), així que no
tenim excuses de no saber-nos les xifres. En quan a la participació ciutadana considera
que es va voler complir amb el tràmit, en l’audiència no es va preguntar que es feren
propostes, es van llegir les xifres i ja esta. Els pressupostos participatius no han arribat a
ser realment participatius. Hi ha partides afectades que si no es gasten passen a ser
RTGG, i manifesta que a l’estat d’execució de 2019, a esta data, consta que no s’han
gastat el 80.000€ en el tema de d’inversió en la xarxa d’aigua, i per tant si durant l’any no
es gasten s’han perdut. Manifesta que quan agafarem el servici de l’aigua era per invertir
cada any, i no vec que es gaste. Nosaltres quan estàvem a l’equip de govern ho teníem en
compte, uns anys invertíem més i altres menys i considera que l’equip d govern ho te que
tindre en compte i que cal gastar-ho.
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L’alcalde informa que el pressupost esta equilibrat en la xifra de 2.394.992,00€, en
ingressos i despeses, dona el desglossament per capítols, detalla les reunions fetes, que
han estat les Comissions informatives dels dies 7 i 20 de gener, així com l’audiència
pública el dia 9 de gener de 2020. Dona lectura a pràcticament totes les aplicacions
pressupostaries del capítol I i de les xifres més significatives tant d’ingressos com de
despeses.

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions l’alcalde informa de la proposta que es presenta,
passa a donar lectura a les xifres del pressupost d’ingressos i despeses així com la
plantilla de personal per 2020 i els punt d’acord que es proposen, i donar compte de la
documentació que consta a l’expedient i que els regidors coneixen.

Primera: Que el Pla de minimització passe a tenir 20.000 € i els 4.000 que llevem
que es destine a personal per a que una persona a mitjà jornada preste servei en el Centre
de Salut.
Sabem que el servei el te que donar la Generalitat Valenciana però sinó que en
recursos propis es done. El que vull es que preste els servici, com ja estem a acabant el
mes de gener i com molt tard el mes de febrer que hi haja una persona allí.
Segona: Rebaixar en 2.000€ la partida del sopar del quintos i que s’incremente a
la subvenció del CF Simat.
Justifica esta proposta en que este any és especial per la situació que s’ha donat al
futbol que esta en primeria regional però en un grup on hi ha que fer molts desplaçaments
lluny i cal fer-los es autobús per tal que l’equip vaja unit i és una despesa important.

La regidora Margarita Palomares es disculpa per no poder haver assistir a
l’Audiència Publica, i pregunta sobre algunes partides i les seus previsions, com la partida
d’ingressos de taronges del monestir on es passa de 9000 a 20.000, és una previsió? Es
una estimació bassada en alguna informació?. En quan a baixar la despesa en energia
elèctrica entén algunes partides però altres no, respecte al Medi Ambient es passa de 2.000
a 5.000€, que es vol fer? Per a la Mancomunitat de la Valldigna es passa de 20.000 a
49.000€, quin motius hi ha ? Te que vore amb la posició de l’Ajuntament de Tavernes?. Al
fons de contingència hi ha 12.500€ és una quantitat elevada, per a que? Comenta que ha
passat altres anys. Pregunta sobre els inversions de 6.000€ en turisme, que esta previst
fer?. En quan al Pla de minimització he anat a varies reunions i hi ha persones que es
plantegen “jo puc demanar-ho”?? això es pot fer ja?. Ho veig tot un poc verd. Va a costar
molts diners. Si s’ha de fer des de l’Ajuntament, com s’ha d’organitzar?. Considera que
s’ha de treballar molt i quatre anys passen molt ràpid. En quan a la Memòria de l’alcaldia
manifesta que es diu que hi ha una partida sobre la memòria històrica i considera que això
no es pot posar, es va dir que aniria a Benestar Social, i si lleves diners en eixa partida que
ens queda?.
L’alcalde contesta que l’equip de govern es pren en serio el tema de la participació
ciutadana, comenta la situació del personal de l’ajuntament este any i les dificultats que
ha hagut i esta sobrecarregat, i això ha retrassat este assumpte. Reconeix la llabor dels
funcionaris. Manifesta que per l’equip d govern la participació és important, es cert que
gent de vegades es còmoda i s’alegra que hi hagueren unes 20 o 25 persones. Caldria
haver començat abans però no teníem les dades suficients, s’ho imposem com a deure per
a pròxims pressuposts i ojala els que vinguin darrere ens superen i no cabera la gent este
salo quan es fera, encara que ara tenim tecnologia per arribar a cada casa.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

11

Codi Validació: WMC55M3AXMRHG5F9ATC6D3LRT | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 56

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el que vol el seu grup es que es preste
eixe servei, perquè sinó ho paguen els professionals de la medicina (ATS i metges) i és una
malestar per al poble.

ACTA DEL PLE

A continuació la regidora Margarita Palomares contesta que en relació a
contractar a alguna persona per al Centre de Salut vaig instar que es feren gestions i que
això no tenia que haver passat, ara és un problema, cal fer un treball d’insistir, pressionar
i ara fa falta. Considera que no caldria modificar el pressupost ni crear una partida i que
es podria fer ús de la partida del POL.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Tercera: Crear ja una partida per a construir nínxols amb una consignació inicial
de 100€ i després amb el Romanent de Tresoreria que s’incremente i no esperar a fer-los
en alguna subvenció i així solucionem un problema que es veu vindre.

L’alcalde en relació als 80.000€ de 2019, per a la xarxa d’aigua, reconeix que no
s’han gastat però que estan destinats per a la renovació de la xarxa en la zona del carrer
Murtella, i anem a invertir allí i estan destinats mes de 70.000€. Manifesta la influencia en
açò de la falta de personal i expressa el seu “ mea culpa” i que ojala el projecte estiga
prompte en marxa atés que es una zona de transició cap al poliesportiu.

Respecte als nínxols, hem estat parlant en els tècnics i s’ha mirat on es poden fer el
nous i quants, es calcula que l’ampliació estaria al voltant de 20 o 25000€ i anem a fer-los
els més prompte possible.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta quants nínxols?. L’alcalde contesta que
pensa que uns 60.
La regidora de Festes, Almudena Donet, en relació al sopar dels quintos manifesta
que l’any passat ja va costar quasi els 10.000€ i en principi l’idea es mantenir eixa
activitat.
El regidor d’esport, Joan Vicent Bañuls, manifesta que este any ja es va pujar
1.000€ el pressupost per al futbol. Ha estat parlant amb ells i pujar de categoria implica
desplaçament més llargs i caldrà mirar les possibilitats que tenim d’assumir eixa despesa.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el pressupost és el que permeteix
saber que es vol fer en 2020, ja estem a principi d’any, potser es faran coses que no estan
però si tu ja tens un compromís el que s’ha de fer es posar-lo al pressupost i que es faça. Si
tens previst gastar-te-les ahi els tens i no has e fer després una modificació de crèdits.
L’alcalde contesta que sempre hem estat prop de l’equip de futbol de Simat, els hem
donat suport i no hem escatimat en diners. Comenta l’activitat del darrer any.
El regidor Antonio Magranes comenta que este es un any excepcional, han de fer
desplaçaments llargs i en autobús. Este regidor i la regidora Almudena Donet comenten
el que paga cada xiquet al mes i a l’any per estar al club, i que a l’autobús també es paga
_____________________________________________________________________________________
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En quan al centre de salut, l’alcalde manifesta que va fer gestions i es va
“cabrejar” prou, hi ha escrits a la Consellera, a la Secretaria Autonòmica de Sanitat, a la
Direcció General de Recursos Humans, i ni han contestat al escrit de data d’eixida de 20
de desembre passat i que passa a llegir. Entenc que ara una solució seria posar una
persona que treballa per a l’Ajuntament i que ja te experiència i la volen els professionals,
ja li ho he dit i anem a vore com queda. Si que hem fet gestions, hem anat, parlat i eixit als
diaris.

ACTA DEL PLE

L’alcalde recorda com es va fer la recuperació del servei de l’aigua potable, i
manifesta que intentarem que este coses no passen i no esperar a ultima hora per fer
inversions. Reitera l’actuació prevista al carrer Murtella recalcant que això també és
poble. En quan a la minimització la quantitat fixada al pressupost és una suggerència dels
tècnics que estan treballant-ho, s’han de fer projectes, informes, un Pla Especial i tot això
costa diners. Explica que per treballar-ho cal que per la Generalitat s’obriga una oficina
per assessorar als ajuntaments i als veïns i anem a proposar que es podria posar a Simat
El que hi ha al pressupost es una xifra indicativa i sí sabem que preocupa a molta gent
però abans s’han de fer tràmits.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que també s’haguera pogut invertir en la
part del carrer Tavernes, es va fer una part i s’haguera pogut fer l’altra en càrrec a eixa
partida de 2019. Si no arriba en les subvencions es pot complimentar en eixa o fer
modificacions en càrrec al romanent de tresoreria. Cal ser conscients que el que es va fer
en 2008 era pensant en això, en invertir mes, podríem arribar inclús a 100.000€.

per anar. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que la seua proposta es eixa i ja s’ha
explicat perquè este any entenem que s’ha d’incrementar eixos 2.000€.
En relació a les altres qüestions, l’alcalde manifesta que l’aportació a la
Mancomunitat de la Valldigna passa de 29.000€ a 49.000€. Explica que la Mancomunitat
després de la petició de Tavernes de la Valldigna d’eixir-se’n, els tres pobles que quedem
(Simat, Barx i Benifairó) vam decidir continuar endavant i dotar-la de més contingut i
activitats, hi ha mes inversió perquè hi ha mes serveis.

L’alcalde contesta que si, es van deixar perdre, des de la mancomunitat es va decidir
perquè es tenia que decidir i vam considerar que no es continuarà amb elles.
El regidor Sebastian Mahqiues planteja per que no s’intenta clavar esta activitat entre les
que es van a fer en eixos 100.000€.?
L’alcalde comenta el que es va a fer, en que esta previst que es gasten en moltes coses, hi
ha una programació tancada i relaciona els actes que es van a fer
El regidor Sebastián Mahiques contesta que has dit que hi ha una programació cultural,
però ahi ja estan gastat els 1000.000€.?
L’Alcalde diu que no. El regidor Sebastián Mahiques comenta perquè no s’inclouen les
activitats de les Rutes de la Xara, se feien activitats i esta organitzat per una empresa que
ha estat molt anys, no tinc especial interès , però si era algo que funcionava i
perfectament s hi ha una quantitat de diners ahi teniu una idea per a tindre en compte.
La regidora Almudena Donet comenta que eixa empresa privada que feia eixes activitats
que s’ofereisca a la Mancomunitat.
_____________________________________________________________________________________
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El regidor Sebastián Mahiques manifesta que si volem potenciar el turisme i que hi haja
repercussió mediàtica esta be, però ací s’estava fent si les Rutes de la Xara i ara des de la
mancomunitat s’han deixat perdre, i venia gent de prestigi, i si es així pregunta per què
s’ha deixat?.
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L’alcalde relaciona els nous serveis, que són: EMCUJU ( una fisio), TASOC, hi ha una
brigada forestal, que ha netejat ell riu, Ara tenim una programació cultural que es farà des
de la Mancomunitat, la Conselleria no te recursos humans per fer-la i s’ha sol·licitat una
ajuda econòmica de 100.000€, s’ ha creat un centre d’Interpretació medieval sefardita en
Simat i es vol fer un Museu que ja ens indicaran on es pot fer, volem que siga un referent.
També hi ha una Técnica de Joventut per dinamitzar el Consell de la Joventut, comenta les
dificultats de fee funcionar el CLJ. La tècnic els orientarà en qüestions de tipus laboral,
sexual, educatiu i també `per intentar canalitzar l’esforç dels 7 o 8 xiques/es que tenen
interès. Tambe hi ha una persona que ens esta donant suport administratiu,la tenim
compartida amb Barx, esta fent una tasca interesant. I per a tot açò cal fer un esforç
monetari, s’han de modificar els estatuts per el tema de Tavernes i es vol introduir algun
element mes apart dels culturals i forestals, es tractaria de nous serveis. En quan al
turisme qualsevol esforç por potenciar-lo es important i a mes ara s’estan fent activitats
culturals, xarrades, tenim una periodista i es bo que ixca Simat en tots els mitjans i les
activitats que es facen de cara a ña promoció turística, o una xarrada d’un filoso, o
qualsevol altre al Monestir, per tot aço puja l’import de cada ajuntament, però entre el que
aportem el tres ajuntaments i els 100.000€ es una bona inversió i és una forma de
promoció i donar prestigi al poble i al

ACTA DEL PLE

En este moment manifesta que vol agrair i reconèixer el treball de Vicent Ribera.

L’Alcalde comenta que si hi ha alguna proposta fer, o alguna jornada o qualsevol cosa es
por considerar. Ara començarem a treballar en tots eixes coses.
La regidora Margarita Palomares comenta que ella no discuteix el paper de la periodista,
per la tècnica de turisme ha sigut una persona superimplicada que ha fet difusió de tot el
que es feia.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta quines són les inversions previstes en les
partides de 6.000€ per a turisme i 20.000€ en el Poliesportiu municipal. Que es vol fer? En
la comisso es va plantejar i no es va contestar.
El regidor Joan Vicent Bañuls contesta que els 6.000€ en turisme és una previsió
d’inversions que es puguen fer i per tal de no dependre de subvencions, es tracta de posar
eixos diners per no tenir que fer després una modificació de crèdits per la part que ha de
posar l’Ajuntament en estes subvencions de turisme.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta que es el que es vol fer?.

El regidor d’esports, contesta, en quan al Poliesportiu la previsió es per lluir una
paret de pedra, arreglar desaigües, cobertes dels vestuaris, tema grades i focus. Es va a
demanar una subvenció per a la instal·lació de focus nous.
El regidor Antonio Magraner planteja que cal mantenir el reg a la gespa del futbol
perquè els xiquets es poden “cremar” sinó esta be. I fer un bon manteniment es fonamental
per mantenir-lo en bones condicions.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

La regidora Margarita Palomares comenta que cal tenir-ho en compte que es vol
fer perquè s’ha de saber en quin capítol s’ha d’incloure, una cosa es fer inversions i un
altre seria per activitats. El regidor comenta una possible inversió consistent en una
mirador i que ja s’havien fet gestions al respecte.

ACTA DEL PLE

El secretari comenta que el que interpreta del que diu el regidor és que una
previsió per a finançar la part municipal per aqueles inversions i el destí no esta
determinat encara.

El regidor Sebastián Mahiques pregunta per el treball concret d’un empresa sobre
el manteniment de la gespa i si s’han fet reparacions?.
S’informa de que l’empresa que tenia el manteniment de la gespa ( com millora de
la seua oferta) va acabar en desembre de 2019 i cal traure a licitació eixe servei si es
considera que cal prestar-lo de forma permanent. Que eixa reparació va ser una actuació
concreta però no es qui ha de fer el manteniment. També es comenta el manteniment
d’altres zones del poliesportiu.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si ja s’han fet les bases per al
manteniment?.
L’alcalde li contesta que encara no. Es comenta la diferencia entre una actuació
puntual i la prestació d’un servei de manteniment de la gespa que si es considera que d’ha
de mantenir, els tècnics han de dir quin servici de manteniment s’ha de fer i a partir d’ahi
fer un plec de condicions administratives i tècniques i tramitar la seua contractació a
traves de la Plataforma de Contractació del Sector públic.
L’alcalde en quan a la energia elèctrica comenta que els números han descendit,
s’han canviant les bombetes per altres mes eficients i que gasten menys, i d’ahi els descens
de la previsió en eixa despesa. L’ideal seria canviar-ho tot però poc a poc. E quan al
_____________________________________________________________________________________
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El regidor Joan Vicent Bañuls comenta que s’està fent.

depòsit la nova tecnologia implantada s’ha vist que estalvia costos. Em quan al medi
ambient hem pujat la previsió. El regidor Jose Gregori comenta que s’ha de llogar una
furgoneta per als tallers d’ocupació.
Una vegada acabat el debat, i abans de la votació sobre la proposta de l’alcaldia es
tracten les esmenes presentades per el portaveu del Partit Popular de Simat.
Es comenten:
Primera: Crear ja una partida per a construir nínxols amb una consignació inicial de
100€ i després amb el Romanent de Tresoreria que s’incrementa i acabar l’obra.
Segona: Rebaixar en 2.000€ la partida del sopar del quintos i que s’incremente a la
subvenció del CF Simat per el tema dels autobusos.

L’alcalde manifesta que hi ha consignació i per tant es prestarà provisionalment per
part de l’Ajuntament al centre de salut mentre la Generalitat valenciana no complisca les
seus obligacions.
Després del debat i per unanimitat, es conclou que l’Ajuntament prestarà
provisionalment el servei d’atenció al Centre de Salut mentre la Generalitat Valenciana no
complisca , sense crear cap aplicació pressupostaria nova, i amb eixa condició decau
l’esmena presentada pel portaveu del PPS.

El regidor Sebastián Mahiques comenta que respecte a la inversió de l’adquisició
de la bascula, no ho te clar i si s’ha comentat al Consell Agrari.
El regidor Jose Gregori comenta les gestions fetes i els motius pels quals considera
que s’ha de fer eixa inversió.
Els regidors comenten esta qüestió i la repercussió sobre els llauradors i com
s’actuaria. Es donen detalls de situacions que han passat. Si s’ha de gastar per part dels
llauradors estaria be.
El regidor Sebastian Mahiques manifesta els seus dubtes sobre la instal·lació de la
bascula i considera que caldria sospesar-ho mes abans de fer eixa inversió, potser si que
es gaste, però tal i com esta l’agricultura potser no se si es gastarà molt, i a mes cal tenir
en compte el manteniment. No vaig a dir que no es faça, però la meua opinió es que
caldria sospesar-ho un poc mes. Qui ho gastarà? tal vegada els llauradors que tenen
molta taronja
El regidor Jose Gregori contesta que el manteniment és mínim, i açò es un servei
que es prestarà als llauradors de Simat.
_____________________________________________________________________________________
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El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el que vull es que preste el servici,
afegeix que com ja estem acabant el mes de gener i com molt tard el mes de febrer que hi
haja una persona allí. Si hi ha recursos econòmics al pressupost que faça. Jo tinc interès que
eixe servei es preste.

ACTA DEL PLE

Tercera: Que el Pla de minimització passe a tenir 20.000 € i els 4.000 que llevem
que es destine a personal per a que una persona a mitjà jornada preste servei en el Centre de
Salut.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Després del debat i per unanimitat, es conclou que l’Ajuntament assumeix fins
2.000€ la despesa d’autobús per al CF Simat durant esta temporada, i decau l’esmena
presentada pel portaveu del PPS amb esta condició.

Després d’estos comentaris es tracta la concreció de la esmena proposada per el
PPS sobre la construcció de nínxols.
Del resultat del debat, per unanimitat es conclou que s’accepta la creació al capítol
VI “Inversions reals”, de l’aplicació pressupostaria “ 164.60901. Construcció nínxols” per
una import de 100€, i restar de l’aplicació “150. 60019. Adquisició terrenys” eixe mateix
import, i passa de 4.500€ a 4.400€, amb la qual cosa l’import total del Capítol VI queda
igual que en la proposta inicial i als documents de l’expedient.

ESTAT D’INGRESSOS
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES..................................................................................998.000,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES..................................................................................6.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS.....................................................................517.660,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS..................................................................871.312,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS..........................................................................2.020,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS.........................................................................0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL...........................................................................0,00
8 ACTIUS FINANCERS................................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS...............................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS..................................................................2.394.992,00€
ESTAT DE DESPESES
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1 DESPESES DE PERSONAL........................................................................1.210.782,00
2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS.....................................................832.000,00
3 DESPESES FINANCERES....................................................................................500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS .................................................................150.000,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA............................................................................12.500,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS.....................................................................................163.500,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL....................................................................1.000,00
8 ACTIUS FINANCERS................................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS.....................................................................................24.710,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES..............................................................2.394.992,00€
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

16

Codi Validació: WMC55M3AXMRHG5F9ATC6D3LRT | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 56

Primer: Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2020, i les Bases d'Execució
d'aquest, que fixa les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen
seguidament:

ACTA DEL PLE

Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, per CINC (5) vots a favor (4 Esquerra
Unida-Simat Unida i 1 Grup Socialistes de Simat), i CINC (5) abstencions (4 PP Simat i 1
Compromís per Simat ), acorda:

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Finalitzades les intervencions i acceptada per unanimitat l’esmena relativa als
nínxols presentada pel portaveu del PPS, Sebastián Mahiques, es passa a votació la
proposta de l’alcaldia amb esta esmena acceptada i inclosa.

Segon. Aprovar la següent plantilla de personal:
PLANTILLA DE PERSONAL-2020
Nom.
1.
2.
CD .
CDa .

Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
Grup/Nivell de titulació.
Nivell de Complement de Destinació.
Nivell de Complement de Destinació aproximat

2
A1
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C1
C1
C1

CD
28
20
20
19
20
18
14
22
22
16

Observacions
Habilitat nacional. Ocupat
Vacant
Vacant
Ocupats. (1 Interí)
Ocupat
Vacant.
Vacant ( 1 Interí)
Vacant
Ocupat (provisional)
3 Ocup. 3 vacants

PERSONAL LABORAL:
Nom
1
4
1
1
1
1
4
1
1
4
1

Lloc de treball
Encarregat brigada
Agent brigada
Agent brigada - Enc. Cementeri
Personal usos múltiples (escola)
Personal usos múltiples (biblioteca)
Personal usos multiples (ajuntament)
Netejadors/es
Agent de Desenvolupament Local
Directora Escoleta Municipal Infantil
Tècnics superiors en Educació Infantil
Tècnic de turisme

1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2
C2
AA
AA
AA
AA
C2
AA
A2
A2
C1
A2

CDa
18
9
9
10
9
14
8
23
20
14
14

Observacions
Ocupat
3 Ocup. 1 Vacant
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
3 Ocup.1 Vacant
Ocupat
Vacant.(Provis.)
1 Ocup. 3 vacants
Ocupat

PERSONAL EVENTUAL: No hi ha.

_____________________________________________________________________________________
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Nom. Lloc de treball
1
Secretari- Interventor
1
Arquitecte Tècnic
1
Tècnic de Gestió
4
Administratiu
1
Bibliotecari
1
Auxiliar Administratiu
1
Auxiliar Administratiu
1
Oficial Cap de la Policia
1
Agent PL-Cap del CPL
6
Agent de Policia Local
(interins)

ACTA DEL PLE

PERSONAL FUNCIONARI:

Tercer. Exposar al públic el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal
inicialment aprovats per mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província, amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a
la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran
reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la
Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el
Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
Quart. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment,
íntegre a aquest acord.
Cinquè. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan corresponent de la
Generalitat Valenciana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.4. Expedient instruït sobre l’actualització de les bases reguladores del banc
de terres de Simat de la Valldigna i aprovació dels corresponents annexes.

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
PRIMER. Aprovar l’actualització de les Bases reguladores del Banc de Terres de
Simat de la Valldigna i aprovació dels annexos, amb la següent redacció:

«BASES REGULADORES DEL BANC DE TERRES DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Banc de Terres de l’Ajuntament de Simat de Valldigna té com a objectius pal·liar
l’abandó de parcel·les rústiques i intentar donar solució a la creixent problemàtica
ambiental derivada de l’abandó dels camps, com ara l’increment del risc d’incendi, la
proliferació de plagues, de rosegadors, l’erosió del sòl, la degradació paisatgística, i altres,
contribuint d’esta manera al manteniment del paisatge agrari del terme municipal.
La creació del Banc de Terres pretén incentivar els propietaris de parcel·les abandonades o
en risc d’abandó a la seua posada en cultiu per terceres persones, la qual cosa suposaria una
disminució dels problemes ambientals anteriorment citats.
OBJECTE
Constitueix l’objecte de les presents bases reguladores la creació i el funcionament del
Banc de Terres de l’Ajuntament de Simat de Valldigna, la finalitat del qual és posar en
_____________________________________________________________________________________
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Vist l’expedient que està tramitant-se per a posar en funcionament el Banc de Terres
de Simat de la Valldigna.

ACTA DEL PLE

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Es dona compte de la proposta de l’Alcaldia que transcrita a la lletra diu:

valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d’abandó, frenar la pèrdua de
superfície útil i evitar situacions d’abandó de cultius i pal·liar, en la mesura que siga
possible, els problemes ambientals associats.
Amb el Banc de Terres es pretén informar i facilitar el contacte entre propietaris de
parcel·les aptes per a l’explotació agrícola ubicades al terme municipal de Simat de
Valldigna i les persones interessades en el seu cultiu.
NATURALESA JURÍDICA DEL BANC DE TERRES DE SIMAT DE VALLDIGNA

El registre del Banc de Terres tindrà únicament caràcter informatiu, sense que produïsca
cap efecte sobre el règim jurídic de les parcel·les incloses, ni sobre el dret de propietat ni
altres drets o gravàmens sobre aquestes i sense que constituïsca cap prova del dret de
propietat o altres drets sobre les finques.
FUNCIONAMENT DEL BANC DE TERRES DE SIMAT DE VALLDIGNA
1. El Banc de Terres de Simat de Valldigna tindrà la seu a l’Ajuntament, Plaça de la
Constitució, 1, 46750, Simat de la Valldigna.
El registre del Banc de Terres contindrà les dades següents:


Números de polígons, parcel·les i superfície d’aquestes incloses en el Banc de
Terres a instància dels titulars que declaren ser-ne els legítims propietaris. A més,
haurà d’incloure sistema de reg i estat de la parcel·la (producció, semiabandonada,
abandonada, terra campa).



Nom, cognoms, DNI, domicili, telèfon i correu electrònic del titular que ha
sol·licitat la inclusió d’una o diverses parcel·les en el Banc de Terres.

_____________________________________________________________________________________
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Les dades personals incloses en el registre del Banc de Terres ho seran amb finalitat
exclusivament administrativa i estaran sotmeses al règim jurídic establert per la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, el Reglament de la Unió Europea 2016/679 i la seua normativa de desplegament.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

El Banc de Terres és un registre administratiu de caràcter públic que està format per
parcel·les aptes per a l’explotació agrícola, els propietaris de les quals han sol·licitat
voluntàriament la seua inclusió en el Banc de Terres. Aquest registre funcionarà com un
instrument de posada en contacte entre l’oferta i la demanda de parcel·les rústiques
ubicades al terme municipal de Simat de Valldigna.

La consulta de les dades del registre de Banc de Terres de Simat de Valldigna podrà ser
sol·licitada per aquelles persones interessades en el cultiu de parcel·les i tindrà com a única
finalitat facilitar el contacte entre el propietari i el futur cultivador.
L’Ajuntament s’abstindrà d’intervindre, orientar o assessorar sobre els negocis jurídics que,
si és el cas, puguen arribar a celebrar els interessats que s’hi hagen posat en contacte a
través del Banc de Terres.
2. Sol·licitud d’alta de parcel·les en el Banc de Terres

-

L’autorització expressa del propietari o propietaris a l’Ajuntament de Simat de
Valldigna per a la inclusió de la parcel·la o parcel·les en el registre de Banc de
Terres.
L’autorització expressa del propietari o propietaris a l’Ajuntament de Simat de
Valldigna per a cedir les seues dades personals bàsiques (nom, cognoms, telèfon i
correu electrònic) als tercers interessats en el cultiu, quan sol·liciten expressament
la consulta a través de l’imprés corresponent.

Aquesta cessió de dades degudament autoritzada serà unidireccional, açò és, es cediran les
dades bàsiques del titular o titulars de la parcel·la o parcel·les a aquells interessats en el seu
cultiu que sol·liciten expressament la consulta en el Banc de Terres.
Quan una parcel·la tinga diversos propietaris, aquests en designaran un com a contacte.
El sol·licitant haurà de comunicar al Banc de Terres qualsevol canvi significatiu que afecte
a la parcel·la.
3. Sol·licitud de consulta del Banc de Terres
Qualsevol persona interessada podrà consultar la llista de parcel·les que hagen sigut
donades d’alta en el Banc de Terres de Simat de Valldigna. Aquesta llista contindrà
exclusivament el número de polígon, la parcel·la i la superfície, sense incloure en cap cas
dades de caràcter personal.
Una vegada consultada la llista esmentada, les persones interessades a contactar amb els
titulars de determinades parcel·les incloses en el Banc de Terres de Simat de Valldigna,
hauran de presentar en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Simat de Valldigna una
sol·licitud de consulta mitjançant l’imprés normalitzat que s’hi adjunta a les presents bases
en l’annex II, en la qual constarà el nom i cognoms, domicili, telèfon i adreça de correu
_____________________________________________________________________________________
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-

ACTA DEL PLE

Les persones propietàries de parcel·les agrícoles ubicades al terme municipal de Simat de
Valldigna que desitgen la seua inclusió en el Banc de Terres podran sol·licitar l’alta en el
registre d’entrada de l’Ajuntament mitjançant l’imprés normalitzat que s’hi adjunta a les
presents bases en l’annex I, o un fullet informatiu, on s’incloga la informació següent:

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Les persones que sol·liciten l’alta de parcel·les en el registre de Banc de Terres declararan,
davall la seua responsabilitat, que són els seus legítims propietaris, i s’eximirà
l’Ajuntament de Simat de Valldigna de qualsevol responsabilitat de la declaració
esmentada.

electrònic, com també la parcel·la o parcel·les concretes amb els titulars de les quals
desitgen posar-se en contacte.
La presentació d’aquesta sol·licitud únicament donarà dret a la consulta de les dades
personals bàsiques (nom, cognoms, telèfon i correu electrònic) dels propietaris de les
parcel·les en el cultiu de les quals estiguen interessats els sol·licitants de la consulta i la
cessió dels quals a terceres persones interessades haurà sigut expressament autoritzada per
aquells.
La sol·licitud de consulta del Banc de Terres no donarà dret en cap cas a l’obtenció de
còpies de les dades del registre, sinó únicament a la seua consulta en la seu del mateix.
4. Sol·licitud de baixa de parcel·les en el Banc de Terres

Les presents Bases entraran en vigor una vegada aprovades pel Plenari i publicades en la
pàgina web de l’Ajuntament, moment en el qual es posarà en funcionament l’expedient
sobre el Banc de Terres de Simat de la Valldigna; i estaran vigents fins que s’acorde la
seua modificació o derogació expresses.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues.
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DISPOSICIÓ FINAL

ACTA DEL PLE

Si hi haguera un canvi de titular, prèviament s’hauria de donar de baixa la parcel·la en el
registre i donar-la d’alta de nou pel nou titular, si fóra el cas.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Els propietaris que ja hagen arrendat o cedit la seua parcel·la, o que per qualsevol motiu ja
no desitgen oferir el seu cultiu a terceres persones, hauran de comunicar-ho immediatament
a través de l’imprés normalitzat que s’hi adjunta a les presents bases en l’annex III, en el
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Simat de Valldigna.

ANNEX I – SOL·LICITUD D’ALTA DE PARCEL·LES EN EL BANC DE TERRES
COGNOMS I NOM
DOMICILI
MUNICIPI
CORREU ELECTRÒNIC

DNI-NIF
PROVÍNCIA

CP
TELÈFON

SOL·LICITA: L’alta en el registre del Banc de Terres de Simat de Valldigna de les
parcel·les següents, que DECLARA, SOTA LA SEUA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT,
SER-NE EL LEGÍTIM PROPIETARI:
SUPERFÍCIE (HA)

1. A l’Ajuntament de Simat de Valldigna a incloure les parcel·les indicades del terme
municipal de Simat de Valldigna i en el Banc de Terres de Simat de Valldigna.
2. A l’Ajuntament de Simat de Valldigna a cedir les dades personals bàsiques del propietari
(nom, cognoms, telèfon i correu electrònic) als tercers interessats en el seu cultiu quan
sol·liciten expressament la seua consulta a través de la instància corresponent, de
conformitat amb el que estableixen les bases reguladores del Banc de Terres de Simat de
Valldigna.
Aquesta cessió de dades, degudament autoritzada pel propietari, serà unidireccional, és a
dir, se cediran les dades bàsiques del titular o titulars de les parcel·les a aquells interessats
en el seu cultiu que sol·liciten expressament la consulta en el Banc de Terres.
_______________________, _____ de/d’ ____________________ de 20 __
(firma del propietari o propietaris)

SR. ALCALDE / SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Segons la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament de la Unió Europea
2016/679, l’informem que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna incorporarà les seues dades a fitxers que s’utilitzaran per als propis fins
municipals i no es cediran a cap tercer no interessat en la finalitat per a la qual es declara el fitxer, excepte per obligacions legals. Per a
exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació haurà de dirigir-se a l’Ajuntament. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament a
comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els d’altres
administracions públiques que siguen necessaris.
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I AUTORITZA:
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PARCEL·LA
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POLÍGON

ANNEX II – SOL·LICITUD DE CONSULTA DE PARCEL·LES EN EL BANC DE
TERRES
COGNOMS I NOM
DOMICILI
MUNICIPI
CORREU ELECTRÒNIC

DNI-NIF
PROVÍNCIA

CP
TELÈFON

EXPOSA: Que consultat el llistat de les parcel·les incloses en el Banc de Terres de Simat
de Valldigna i atés que està interessat en el cultiu d’una o algunes d’aquestes.
SOL·LICITA: La consulta de les dades personals bàsiques dels titulars de les parcel·les
següents:

El sol·licitant de les dades personals es compromet a usar les dades personals cedides amb
l’únic objecte previst en les bases reguladores del Banc de Terres de Simat de Valldigna.
Aquesta cessió de dades, degudament autoritzada pel propietari, serà unidireccional, és a
dir, es cediran les dades bàsiques del titular o titulars de les parcel·les a aquells interessats
en el seu cultiu que sol·liciten expressament la consulta en el Banc de Terres.
_______________________, _____ de/d’ ____________________ de 20 __
(firma)

SR. ALCALDE / SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Segons la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament de la Unió Europea
2016/679, l’informem que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna incorporarà les seues dades a fitxers que s’utilitzaran per als propis fins
municipals i no es cediran a cap tercer no interessat en la finalitat per a la qual es declara el fitxer, excepte per obligacions legals. Per a
exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació haurà de dirigir-se a l’Ajuntament. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament a
comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els d’altres
administracions públiques que siguen necessaris.
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PARCEL·LA

ACTA DEL PLE

POLÍGON

ANNEX III – SOL·LICITUD DE BAIXA DE PARCEL·LES EN EL BANC DE
TERRES
COGNOMS I NOM
DOMICILI
MUNICIPI
CORREU ELECTRÒNIC

DNI-NIF
PROVÍNCIA

CP
TELÈFON

SOL·LICITA: La baixa en el registre del Banc de Terres de Simat de la Valldigna de les
parcel·les següents, de les quals DECLARA, SOTA LA SEUA EXCLUSIVA
RESPONSABILITAT, SER-NE EL LEGÍTIM PROPIETARI:

I AUTORITZA:
A l’Ajuntament de Simat de Valldigna a excloure del Banc de Terres esmentat de Simat de
la Valldigna les parcel·les indicades al terme municipal de Simat de la Valldigna, de
conformitat amb el que estableixen les bases reguladores del Banc de Terres de Simat de
Valldigna.
_______________________ _____ de/d’ ____________________ de 20 __
(firma del propietari o propietaris)

SR. ALCALDE / SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Segons la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament de la Unió Europea
2016/679, l’informem que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna incorporarà les seues dades a fitxers que s’utilitzaran per als propis fins
municipals i no es cediran a cap tercer no interessat en la finalitat per a la qual es declara el fitxer, excepte per obligacions legals. Per a
exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació haurà de dirigir-se a l’Ajuntament. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament a
comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els d’altres
administracions públiques que siguen necessaris.

SEGON. Publicar les bases aprovades en la pàgina web de l’Ajuntament.
_____________________________________________________________________________________
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SUPERFÍCIE (HA)
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PARCEL·LA

ACTA DEL PLE

POLÍGON

TERCER. Que s’incorpore certificat del present acord a l’expedient de referència.
Simat de la Valldigna , a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues”
Obert el torn d’intervencions el regidor Jose Gregori comenta en que consisteix el
banc de terres i el paper que ha de fer l’Ajuntament en este servei i es pretén que es
porte endavant
L’alcalde comenta que en abril de 2015, a iniciativa de la regidoria de agricultura
d’aquella corporació, es va proposar al ple l’aprovació de unes bases i en esta
proposta són pràcticament les mateixes bases amb alguna adaptació a les noves lleis
com es la de Protecció de dades i com a novetat estan els annexes que s’inclouen.

«BASES REGULADORES DEL BANC DE TERRES DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Banc de Terres de l’Ajuntament de Simat de Valldigna té com a objectius pal·liar
l’abandó de parcel·les rústiques i intentar donar solució a la creixent problemàtica
ambiental derivada de l’abandó dels camps, com ara l’increment del risc d’incendi, la
proliferació de plagues, de rosegadors, l’erosió del sòl, la degradació paisatgística, i altres,
contribuint d’esta manera al manteniment del paisatge agrari del terme municipal.
La creació del Banc de Terres pretén incentivar els propietaris de parcel·les abandonades o
en risc d’abandó a la seua posada en cultiu per terceres persones, la qual cosa suposaria una
disminució dels problemes ambientals anteriorment citats.
OBJECTE
Constitueix l’objecte de les presents bases reguladores la creació i el funcionament del
Banc de Terres de l’Ajuntament de Simat de Valldigna, la finalitat del qual és posar en
valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d’abandó, frenar la pèrdua de
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

25

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

PRIMER. Aprovar l’actualització de les Bases reguladores del Banc de Terres de
Simat de la Valldigna i aprovació dels annexos, amb la següent redacció:
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Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT (10) vots a favor (4
Esquerra Unida-Simat Unida,1 Grup Socialistes de Simat, 4 PP Simat i 1 Compromís per
Simat ), acorda:

ACTA DEL PLE

El regidor Rafael Cabanilles comenta que en 2015 van ser unes bases que ens van
passar des de la Diputació de Valencià.

superfície útil i evitar situacions d’abandó de cultius i pal·liar, en la mesura que siga
possible, els problemes ambientals associats.
Amb el Banc de Terres es pretén informar i facilitar el contacte entre propietaris de
parcel·les aptes per a l’explotació agrícola ubicades al terme municipal de Simat de
Valldigna i les persones interessades en el seu cultiu.
NATURALESA JURÍDICA DEL BANC DE TERRES DE SIMAT DE VALLDIGNA

El registre del Banc de Terres tindrà únicament caràcter informatiu, sense que produïsca
cap efecte sobre el règim jurídic de les parcel·les incloses, ni sobre el dret de propietat ni
altres drets o gravàmens sobre aquestes i sense que constituïsca cap prova del dret de
propietat o altres drets sobre les finques.
FUNCIONAMENT DEL BANC DE TERRES DE SIMAT DE VALLDIGNA
1. El Banc de Terres de Simat de Valldigna tindrà la seu a l’Ajuntament, Plaça de la
Constitució, 1, 46750, Simat de la Valldigna.
El registre del Banc de Terres contindrà les dades següents:


Números de polígons, parcel·les i superfície d’aquestes incloses en el Banc de
Terres a instància dels titulars que declaren ser-ne els legítims propietaris. A més,
haurà d’incloure sistema de reg i estat de la parcel·la (producció, semiabandonada,
abandonada, terra campa).



Nom, cognoms, DNI, domicili, telèfon i correu electrònic del titular que ha
sol·licitat la inclusió d’una o diverses parcel·les en el Banc de Terres.

La consulta de les dades del registre de Banc de Terres de Simat de Valldigna podrà ser
sol·licitada per aquelles persones interessades en el cultiu de parcel·les i tindrà com a única
finalitat facilitar el contacte entre el propietari i el futur cultivador.
_____________________________________________________________________________________
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Les dades personals incloses en el registre del Banc de Terres ho seran amb finalitat
exclusivament administrativa i estaran sotmeses al règim jurídic establert per la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, el Reglament de la Unió Europea 2016/679 i la seua normativa de desplegament.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

El Banc de Terres és un registre administratiu de caràcter públic que està format per
parcel·les aptes per a l’explotació agrícola, els propietaris de les quals han sol·licitat
voluntàriament la seua inclusió en el Banc de Terres. Aquest registre funcionarà com un
instrument de posada en contacte entre l’oferta i la demanda de parcel·les rústiques
ubicades al terme municipal de Simat de Valldigna.

L’Ajuntament s’abstindrà d’intervindre, orientar o assessorar sobre els negocis jurídics que,
si és el cas, puguen arribar a celebrar els interessats que s’hi hagen posat en contacte a
través del Banc de Terres.
2. Sol·licitud d’alta de parcel·les en el Banc de Terres
Les persones que sol·liciten l’alta de parcel·les en el registre de Banc de Terres declararan,
davall la seua responsabilitat, que són els seus legítims propietaris, i s’eximirà
l’Ajuntament de Simat de Valldigna de qualsevol responsabilitat de la declaració
esmentada.

Aquesta cessió de dades degudament autoritzada serà unidireccional, açò és, es cediran les
dades bàsiques del titular o titulars de la parcel·la o parcel·les a aquells interessats en el seu
cultiu que sol·liciten expressament la consulta en el Banc de Terres.
Quan una parcel·la tinga diversos propietaris, aquests en designaran un com a contacte.
El sol·licitant haurà de comunicar al Banc de Terres qualsevol canvi significatiu que afecte
a la parcel·la.
3. Sol·licitud de consulta del Banc de Terres
Qualsevol persona interessada podrà consultar la llista de parcel·les que hagen sigut
donades d’alta en el Banc de Terres de Simat de Valldigna. Aquesta llista contindrà
exclusivament el número de polígon, la parcel·la i la superfície, sense incloure en cap cas
dades de caràcter personal.
Una vegada consultada la llista esmentada, les persones interessades a contactar amb els
titulars de determinades parcel·les incloses en el Banc de Terres de Simat de Valldigna,
hauran de presentar en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Simat de Valldigna una
sol·licitud de consulta mitjançant l’imprés normalitzat que s’hi adjunta a les presents bases
en l’annex II, en la qual constarà el nom i cognoms, domicili, telèfon i adreça de correu
electrònic, com també la parcel·la o parcel·les concretes amb els titulars de les quals
desitgen posar-se en contacte.

_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

27

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

-

L’autorització expressa del propietari o propietaris a l’Ajuntament de Simat de
Valldigna per a la inclusió de la parcel·la o parcel·les en el registre de Banc de
Terres.
L’autorització expressa del propietari o propietaris a l’Ajuntament de Simat de
Valldigna per a cedir les seues dades personals bàsiques (nom, cognoms, telèfon i
correu electrònic) als tercers interessats en el cultiu, quan sol·liciten expressament
la consulta a través de l’imprés corresponent.
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ACTA DEL PLE

Les persones propietàries de parcel·les agrícoles ubicades al terme municipal de Simat de
Valldigna que desitgen la seua inclusió en el Banc de Terres podran sol·licitar l’alta en el
registre d’entrada de l’Ajuntament mitjançant l’imprés normalitzat que s’hi adjunta a les
presents bases en l’annex I, o un fullet informatiu, on s’incloga la informació següent:

La presentació d’aquesta sol·licitud únicament donarà dret a la consulta de les dades
personals bàsiques (nom, cognoms, telèfon i correu electrònic) dels propietaris de les
parcel·les en el cultiu de les quals estiguen interessats els sol·licitants de la consulta i la
cessió dels quals a terceres persones interessades haurà sigut expressament autoritzada per
aquells.
La sol·licitud de consulta del Banc de Terres no donarà dret en cap cas a l’obtenció de
còpies de les dades del registre, sinó únicament a la seua consulta en la seu del mateix.
4. Sol·licitud de baixa de parcel·les en el Banc de Terres
Els propietaris que ja hagen arrendat o cedit la seua parcel·la, o que per qualsevol motiu ja
no desitgen oferir el seu cultiu a terceres persones, hauran de comunicar-ho immediatament
a través de l’imprés normalitzat que s’hi adjunta a les presents bases en l’annex III, en el
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Simat de Valldigna.

ANNEX I – SOL·LICITUD D’ALTA DE PARCEL·LES EN EL BANC DE TERRES
COGNOMS I NOM
DOMICILI
MUNICIPI
CORREU ELECTRÒNIC

DNI-NIF
PROVÍNCIA

CP
TELÈFON

SOL·LICITA: L’alta en el registre del Banc de Terres de Simat de Valldigna de les
parcel·les següents, que DECLARA, SOTA LA SEUA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT,
SER-NE EL LEGÍTIM PROPIETARI:
POLÍGON

PARCEL·LA

SUPERFÍCIE (HA)

I AUTORITZA:
1. A l’Ajuntament de Simat de Valldigna a incloure les parcel·les indicades del terme
municipal de Simat de Valldigna i en el Banc de Terres de Simat de Valldigna.
_____________________________________________________________________________________
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Les presents Bases entraran en vigor una vegada aprovades pel Plenari i publicades en la
pàgina web de l’Ajuntament, moment en el qual es posarà en funcionament l’expedient
sobre el Banc de Terres de Simat de la Valldigna; i estaran vigents fins que s’acorde la
seua modificació o derogació expresses.
-----------------------------------------------

ACTA DEL PLE

DISPOSICIÓ FINAL

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Si hi haguera un canvi de titular, prèviament s’hauria de donar de baixa la parcel·la en el
registre i donar-la d’alta de nou pel nou titular, si fóra el cas.

2. A l’Ajuntament de Simat de Valldigna a cedir les dades personals bàsiques del propietari
(nom, cognoms, telèfon i correu electrònic) als tercers interessats en el seu cultiu quan
sol·liciten expressament la seua consulta a través de la instància corresponent, de
conformitat amb el que estableixen les bases reguladores del Banc de Terres de Simat de
Valldigna.
Aquesta cessió de dades, degudament autoritzada pel propietari, serà unidireccional, és a
dir, se cediran les dades bàsiques del titular o titulars de les parcel·les a aquells interessats
en el seu cultiu que sol·liciten expressament la consulta en el Banc de Terres.
_______________________, _____ de/d’ ____________________ de 20 __
(firma del propietari o propietaris)

ANNEX II – SOL·LICITUD DE CONSULTA DE PARCEL·LES EN EL BANC DE
TERRES
COGNOMS I NOM
DOMICILI
MUNICIPI
CORREU ELECTRÒNIC

DNI-NIF
PROVÍNCIA

CP
TELÈFON

EXPOSA: Que consultat el llistat de les parcel·les incloses en el Banc de Terres de Simat
de Valldigna i atés que està interessat en el cultiu d’una o algunes d’aquestes.
SOL·LICITA: La consulta de les dades personals bàsiques dels titulars de les parcel·les
següents:
POLÍGON

PARCEL·LA

SUPERFÍCIE (HA)

El sol·licitant de les dades personals es compromet a usar les dades personals cedides amb
l’únic objecte previst en les bases reguladores del Banc de Terres de Simat de Valldigna.
Aquesta cessió de dades, degudament autoritzada pel propietari, serà unidireccional, és a
dir, es cediran les dades bàsiques del titular o titulars de les parcel·les a aquells interessats
en el seu cultiu que sol·liciten expressament la consulta en el Banc de Terres.
_____________________________________________________________________________________
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--------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DEL PLE

Segons la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament de la Unió Europea
2016/679, l’informem que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna incorporarà les seues dades a fitxers que s’utilitzaran per als propis fins
municipals i no es cediran a cap tercer no interessat en la finalitat per a la qual es declara el fitxer, excepte per obligacions legals. Per a
exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació haurà de dirigir-se a l’Ajuntament. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament a
comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els d’altres
administracions públiques que siguen necessaris.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

SR. ALCALDE / SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

_______________________, _____ de/d’ ____________________ de 20 __
(firma)

SR. ALCALDE / SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Segons la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament de la Unió Europea
2016/679, l’informem que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna incorporarà les seues dades a fitxers que s’utilitzaran per als propis fins
municipals i no es cediran a cap tercer no interessat en la finalitat per a la qual es declara el fitxer, excepte per obligacions legals. Per a
exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació haurà de dirigir-se a l’Ajuntament. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament a
comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els d’altres
administracions públiques que siguen necessaris.
------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEX III – SOL·LICITUD DE BAIXA DE PARCEL·LES EN EL BANC DE
TERRES

CP
TELÈFON

SOL·LICITA: La baixa en el registre del Banc de Terres de Simat de la Valldigna de les
parcel·les següents, de les quals DECLARA, SOTA LA SEUA EXCLUSIVA
RESPONSABILITAT, SER-NE EL LEGÍTIM PROPIETARI:
POLÍGON

PARCEL·LA

SUPERFÍCIE (HA)

I AUTORITZA:
A l’Ajuntament de Simat de Valldigna a excloure del Banc de Terres esmentat de Simat de
la Valldigna les parcel·les indicades al terme municipal de Simat de la Valldigna, de
conformitat amb el que estableixen les bases reguladores del Banc de Terres de Simat de
Valldigna.
_______________________ _____ de/d’ ____________________ de 20 __
(firma del propietari o propietaris)
SR. ALCALDE / SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Segons la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament de la Unió Europea
2016/679, l’informem que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna incorporarà les seues dades a fitxers que s’utilitzaran per als propis fins
municipals i no es cediran a cap tercer no interessat en la finalitat per a la qual es declara el fitxer, excepte per obligacions legals. Per a
exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació haurà de dirigir-se a l’Ajuntament. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament a
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PROVÍNCIA

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

DNI-NIF

ACTA DEL PLE

COGNOMS I NOM
DOMICILI
MUNICIPI
CORREU ELECTRÒNIC

comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els d’altres
administracions públiques que siguen necessaris.

SEGON. Publicar les bases aprovades en la pàgina web de l’Ajuntament.
TERCER. Que s’incorpore certificat del present acord a l’expedient de referència.
--------------------------------------------------------------------------------------1.5.- Moció presentada pel portaveu del Grup Municipal Popular de Simat de
la Valldigna sobre l’estudi informatiu del tren de la costa
Cullera-Gandia-Oliva-Dènia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 18 de diciembre de 2017 el Ministerio de Fomento presentó el Plan Director de Mejora
de los Servicios de Cercanías en la Comunitat Valenciana con una inversión de 1.436
millones de euros hasta 2025. Un plan que contemplaba entre otras iniciativas vitales para
el desarrollo y cohesión de la Comunitat Valenciana, la primera fase del Tren de la Costa
con la duplicación de la línea C1 entre Cullera y Gandía y la conexión con Oliva.
Ante la inacción del Gobierno de España, el pasado 12 de noviembre de 2019 les Corts
Valencianes aprobaron por unanimidad en la Comisión de Infraestructuras que se reactivara
por parte del Ministerio de Fomento el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana.
El Ministerio de Fomento ha expuesto de nuevo al público el estudio informativo relativo
al trazado Cullera-Gandia y Gandia-Oliva-Denia también conocido como Tren de la Costa,
debido a la exigencia del Ministerio de Fomento al solicitar el Ministerio de Transición
Ecológica que formule la declaración de impacto ambiental del trazado
Cullera-Gandia-Oliva-Denia, dividiendo el proyecto en dos expedientes distintos y en dos
tramos la actuación a ejecutar.
El próximo 10 de febrero de 2020 se cumplirán 46 años desde que partió de Denia el
último tren a Gandia ya que se prometió en su día (1974) que se trataba de un cierre
provisional para reconvertir en vía ancha la línea férrea que unía la provincia de Valencia
_____________________________________________________________________________________
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El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, a través de su
Portavoz Sebastián Mahiques Morant y en virtud del artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23
de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana (LRLCV), con una antelación de
30 días naturales a la fecha de celebración del próximo Pleno ordinario, presenta para su
inclusión en el orden del día y para su debate y votación de la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

ACTA DEL PLE

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POOPULAR DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA SOBRE EL ESTUDIO INFORMATIVO DEL TREN DE
LA COSTA CULLERA-GANDIA-DENIA.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Es dona compte de la moció presentada per Sebastián Mahiques, portaveu del grup
municipal popular de Simat, que els regidors i regidores coneixen, i que transcrit a lletra
diu:

con la de Alicante, en definitiva, transformar la línea e integrarla en la red de Renfe. Lo que
nadie se imaginaba un 10 de febrero de 1974 es que se estaba dando el último adiós a la
conexión entre las capitales de la comarca de La Marina Alta y La Safor.

Por lo que respecta al término municipal de Xeraco la alternativa 0A es la más beneficiosa
al suponer una menor afección ambiental y no desmantelar la actual estación ferroviaria de
ADIF en la que se acaba de invertir cerca de 2’3 millones de euros en la construcción de un
paso inferior para peatones con ascensores en sus accesos comunicando los andenes de la
estación.
En Gandia le afecta el Tramo 1 (alternativa 1A y 1B), siendo la más beneficiosa para los
intereses de la ciudad y de las comarca de la Safor la alternativa 1A que comienza con la
duplicación de la vía actual desde Xeraco hasta la llegada a la Estación de Gandia
manteniendo la ubicación de la actual estación de viajeros pero remodelándola para
aumentar la longitud de sus andenes. Eso evitaría tener que trasladar la actual estación de
viajeros a la antigua estación de mercancías situada en el Polígono Alcodar como refleja la
alternativa 1B en la memoria justificativa cuya modificación causaría importantes
perjuicios y afecciones a la ciudad de Gandia y comarca.
Así mismo, la alternativa 1A es la única que permite en un futuro habilitar una parada en el
Hospital Comarcal Francesc de Borja.
Cabe recordar que en el año 2009 varios alcaldes de la comarca de la Safor, entre ellos, los
de Gandia, Bellreguard y Oliva, perteneciente los tres al PSOE, presentaron públicamente
un proyecto de tranvía comarcal que transcurría por el trazado de la alternativa 1A del
actual estudio con cuatro paradas entre ellas una en el hospital y otra en Bellreguard.
_____________________________________________________________________________________
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Respecto al estudio informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante (Tren de la Costa)
promovido por el Ministerio de Fomento, éste afecta a distintos términos municipales de la
comarca de la Safor.
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Tal y como recoge la memoria del estudio informativo “el territorio litoral comprendido
entre las áreas metropolitanas de Valencia y Alicante constituye un espacio de la máxima
importancia social, económica y medioambiental, tanto dentro del ámbito particular de la
Comunidad Valenciana como para el propio estado español. Sin embargo, dentro de este
espacio, el sistema de comunicaciones internas cuenta tan solo con un elemento de gran
capacidad, la autopista AP-7, lo que limita enormemente su eficacia en la canalización de
flujos de transporte. No existe actualmente, por tanto, una conexión ferroviaria entre
Valencia y Alicante por la costa. Únicamente se encuentra construido y en servicio el tramo
Valencia-Gandia pero sin continuidad hacia el sur, por lo que poblaciones como Oliva,
Denia o Benidorm, entre otras, no cuentan con conexión ferroviaria a la Red Ferroviaria de
Interés General. Por otra parte, el tramo Cullera-Gandia se explota en la actualidad en vía
única con los consecuentes problemas que ello supone para la explotación de la relación
Valencia-Gandia. Esta situación implica que el arco litoral Alicante- Valencia exista una
amplia franja (en concreto, el tramo Alicante-Gandia), que se encuentra ferroviariamente
incomunicada con el resto de la red estatal y de ahí se deduce la necesidad de resolver esta
problemática a través de la actuación objeto del presente trabajo”.

ACTA DEL PLE

Pero en lugar de adaptar la vieja línea del siglo XIX por Carcaixent, se consideró que el
acceso a Valencia mejoraría si se enlazaba directamente el ferrocarril que llevaba desde
Denia has Gandia por Cullera, para aprovechar el ferrocarril ya existente desde esta última
localidad hasta Silla. Esa fue la razón por la que ya en 1969 se suprimió primero el tramo
de Carcaixent a Gandia. Se consideraba que sólo la vía ancha podría resistir la dura
competencia de la carretera y el coche.

La inclusión de un apeadero en el hospital comarcal obviado en el Estudio Informativo del
Ministerio dará soluciones de movilidad a la población que acude al hospital bien como
usuarios de cualquiera de sus servicios o como acompañantes de los usuarios o bien como
visitantes de las personas hospitalizadas.
La parada del hospital facilitará el acceso desde todos los rincones de la comarca tanto
desde Oliva o Bellreguard, como desde las estaciones de Tavernes, Xeraco o Gandia al
mismo que tiempo que descongestionará la red viaria.
La captación de la demanda de viajeros que generará el apeadero del hospital comarcal,
con un coste ínfimamente respecto a los 5 millones de euros de coste de una estación, sólo
con los datos de la memoria de actividad que anualmente publica el departamento de salud
12 de Gandia justifica la construcción del apeadero cerca del hospital.

Por otro lado, la alternativa 1ª es la única que evita que el término municipal de Daimús sea
fraccionado en dos destrozando ampliamente la zona agrícola protegida del municipio y
creando una nueva barrera arquitectónica.
Finalmente la alternativa 1A del tramo 1 también resulta ventajosa para el municipio de
Bellreguard. Con esta alternativa es posible construir una estación o apeadero
contemplados en anteriores estudios en los últimos 800 metros de las Alternativas 1A con
los primeros 300 metros de las Alternativas 2A Y 2B (aproximadamente) desarrollando una
alineación recta con pendiente del 0,5% en donde se podría ejecutar una estación que diera
servicio al núcleo de población conformado por los municipios de Bellreguard, L’Alqueria
de la Comtessa, Piles, Guardamar de la Safor, Miramar y Palmera, permitiendo una mayor
movilidad entre los distintos municipios y zonas de la Safor.
En el Tramo 2-Oliva la alternativa 2ª es la más ventajosa al construir la estación ferroviaria
en el interior del casco urbano del municipio de Oliva.
Con el ánimo de articular un frente común por parte de todas las fuerzas políticas del
Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, se propone al pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.-. El Ayuntamiento de Simat de la Valldigna manifiesta que la única opción
viable del Estudio informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante (Tren de la Costa) a
su paso por la comarca de la Safor desde todos los puntos de vista es aquella que contempla
com trazado de la línea ferroviaria:
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14.165 usuarios que recibieron el alta hospitalaria
11.354 intervenciones quirúrgicas de ellas 9800 fueron programadas
273.776 usuarios que fueron atendidos en actividad ambulatoria, Consultas
externas.
45.287 Exploraciones y técnicas realizadas.
79.717 Urgencias atendidas.

ACTA DEL PLE

En el hospital Francesc de Borja según esa memoria trabajan 1.105 profesionales. El
número de pacientes atendidos sin contar sus acompañantes o visitantes en el caso de
hospitalización es el siguiente:

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Así, según la memoria de actividad del año 2017 del departamento de salud de Gandia, el
área sanitaria del departamento 12 representa una población de 177.000 habitantes
aproximadamente y corresponde a los 31 municipios de la comarca de la Safor y a 10 de la
comarca de la Vall d’Albaida.



TERCERO. Instar al Ministerio de Fomento que la línea ferroviaria del Tren de la Costa a
su paso por la Safor incluya una estación en el término municipal de Bellreguard para dar
servicio al núcleo poblacional formado por las poblaciones de Bellreguard, Miramar,
Palmera, Rafelcofer y L’Alqueria de la Comtessa.
CUARTO. Instar al Ministerio de Fomento a que reactive y ejecute las inversiones
previstas en el Plan de Mejora de los Servicios de Cercanías de la Comunitat Valenciana
presentado en diciembre de 2017.
QUINTO. Trasladar este documento a los distintos Ayuntamientos de la comarca así como
a la Mancomunidad de Municipios de la Safor para que lo incorporen a las alegaciones que
presentarán, en su caso, ante las distintas administraciones competentes.
SEXTO. Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Fomento para que cumpla con las
peticiones solicitadas y al Presidente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, al
Presidente de les Corts Valencianes así como al Presidente de la Diputación de Valencia
para que apoyen las presentes reivindicaciones sobre el trazado Tren de la Costa a su paso
por la comarca de la Safor.
Simat de la Valldigna, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.”
Obert el torn d’intervencions el regidor Sebastián Mahiques presenta la moció que el
grup del Partit Popular de Simat esta presentant en molts pobles de la Safor i en quasi tots
s’esta aprovant per unanimitat, passa donar lectura al punt d’acord que es proposen.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT (10) dels membres
assistents (4 Esquerra Unida-Simat Unida,1 Grup Socialistes de Simat, 4 PP Simat i 1
Compromís per Simat ), acorda:
PRIMERO.-. El Ayuntamiento de Simat de la Valldigna manifiesta que la única opción
viable del Estudio informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante (Tren de la Costa) a
_____________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLE

SEGUNDO. Exigir al Ministerio de Fomento que la línea ferroviaria del Tren de la Costa a
su paso por la Safor incluya un apeadero para dar servicio al Hospital comarcal Francesc de
Borja ejecutándolo en la alineación recta con pendiente constante de 2,0% definida en
anteriores estudios.
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la Alternativa 0A del “Tramo 0-Corredor actual Valencia-Gancia” al no
desmantelar la actual estación ferroviaria del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias en Xeraco;
la Alternativa 1ª del “Tramo1-Gandia” por un tripe motivo, en primer lugar,
por mantener la ubicación de la actual estación de viajeros de ADIF en el
centro de la ciudad de Gandia frente a la propuesta que pretende trasladarla
al polígono Alcodar de la ciudad de Gandia; en segundo lugar por discurrir
la vía ferroviaria cerca del hospital comarcal Francesc de Borja posibilitando
la inclusión de una parada o apeadero en esta infraestructura sanitaria; y en
tercer lugar, porque no destroza el término municipal de Daimús, en
concreto toda la zona agrícola protegida de este municipio.
la Alternativa 2ª del “Tramo 2-Oliva” por construir la estación en el interior
del casco urbano de Oliva.
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su paso por la comarca de la Safor desde todos los puntos de vista es aquella que contempla
com trazado de la línea ferroviaria:



TERCERO. Instar al Ministerio de Fomento que la línea ferroviaria del Tren de la Costa a
su paso por la Safor incluya una estación en el término municipal de Bellreguard para dar
servicio al núcleo poblacional formado por las poblaciones de Bellreguard, Miramar,
Palmera, Rafelcofer y L’Alqueria de la Comtessa.
CUARTO. Instar al Ministerio de Fomento a que reactive y ejecute las inversiones
previstas en el Plan de Mejora de los Servicios de Cercanías de la Comunitat Valenciana
presentado en diciembre de 2017.
QUINTO. Trasladar este documento a los distintos Ayuntamientos de la comarca así como
a la Mancomunidad de Municipios de la Safor para que lo incorporen a las alegaciones que
presentarán, en su caso, ante las distintas administraciones competentes.
SEXTO. Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Fomento para que cumpla con las
peticiones solicitadas y al Presidente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, al
Presidente de les Corts Valencianes así como al Presidente de la Diputación de Valencia
para que apoyen las presentes reivindicaciones sobre el trazado Tren de la Costa a su paso
por la comarca de la Safor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.6.-Moció presentada pel portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del
PV-Simat en defensa de l’educació publica com a garant del dret universal a
l’educació.
Es dona compte de la moció presentada pel portaveu del grup d’EUPV de Simat en
defensa de l’educació publica com a garant del dret universal a l’educació i que
transcrita a la lletra diu:
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ACTA DEL PLE

SEGUNDO. Exigir al Ministerio de Fomento que la línea ferroviaria del Tren de la Costa a
su paso por la Safor incluya un apeadero para dar servicio al Hospital comarcal Francesc de
Borja ejecutándolo en la alineación recta con pendiente constante de 2,0% definida en
anteriores estudios.
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la Alternativa 0A del “Tramo 0-Corredor actual Valencia-Gancia” al no
desmantelar la actual estación ferroviaria del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias en Xeraco;
la Alternativa 1ª del “Tramo1-Gandia” por un tripe motivo, en primer lugar,
por mantener la ubicación de la actual estación de viajeros de ADIF en el
centro de la ciudad de Gandia frente a la propuesta que pretende trasladarla
al polígono Alcodar de la ciudad de Gandia; en segundo lugar por discurrir
la vía ferroviaria cerca del hospital comarcal Francesc de Borja posibilitando
la inclusión de una parada o apeadero en esta infraestructura sanitaria; y en
tercer lugar, porque no destroza el término municipal de Daimús, en
concreto toda la zona agrícola protegida de este municipio.
la Alternativa 2ª del “Tramo 2-Oliva” por construir la estación en el interior
del casco urbano de Oliva.
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“MOCIÓ EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA COM A GARANT DEL
DRET UNIVERSAL A L’EDUCACIÓ
Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País
Valencià-Simat Unida, eleva al Ple de la Corporació Local de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, per al seu debat i aprovació, la moció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com s'ha dit anteriorment, el text constitucional estableix que l'ensenyament bàsic és
obligatori i gratuït, però no indica que l'Estat estiga obligat a atorgar gratuïtat a l'educació
en centres privats pel simple fet que les famílies trien un centre diferent del creat pels
poders públics. Així ho va deixar assentat el Tribunal Constitucional en la Sentència
86/1985, de 10 de juliol, la qual diu que “…sent del tot clar que el dret a l'educació —a
l'educació gratuïta en l'ensenyament bàsic― no comprén el dret a la gratuïtat educativa en
qualssevol centres privats, perquè els recursos públics no han d'acudir incondicionalment
allà on vagen les preferències individuals.”
Queda clar, doncs que, per al Tribunal Constitucional, la llibertat educativa no implica en
absolut que els centres privats hagen de ser finançats amb fons públics ni que el pretés
«dret a elegir centre» siga una cosa més que una mera preferència particular.
L'educació de titularitat i gestió pública és i ha de ser, per tant, la garant de l'equitat i la
cohesió social, atés que ha d'assegurar l'exercici del dret universal a l'educació en
condicions d'igualtat i democràcia, “sense cap discriminació per raó de naixement, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social” (article
14 de CE).
La “llibertat d'elecció de centre” reclamada per determinats sectors socials és de facto
“preferència de selecció”, com mostren reiteradament les investigacions més recents .
Preferència d'aquells centres que volen tindre una clientela “triada” i que serveixen a les
classes més acomodades per a allunyar-se d'alumnat immigrant, amb majors necessitats o
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

3

Codi Validació: WMC55M3AXMRHG5F9ATC6D3LRT | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 56

L’article 27.1 de la Constitució espanyola consagra la “llibertat d'ensenyament”,
reconeixent les persones físiques i jurídiques “la llibertat de creació de centres docents,
dins del respecte als principis constitucionals” (27.6). Queda així plantejada la possibilitat
de creació de centres privats, d’acord amb una normativa estatal, per al reconeixement i
homologació de les seues actuacions. Però de cap manera es contempla en la Constitució,
ni en el dret comparat, l'obligació de finançar amb fons públics la creació o funcionament
de centres escolars privats, ni molt menys el pretés “dret a elegir centre” per part de les
famílies.

ACTA DEL PLE

D'acord amb el mandat constitucional, correspon als poders públics l'obligació de garantir
el dret universal a l'educació no solament mitjançant la corresponent planificació de
l'ensenyament, amb participació de la comunitat educativa, sinó també la de crear centres
docents públics que permeten fer efectiu l'esmentat dret.
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La Constitució espanyola, en el punt 4 de l’article 27, declara el dret universal a l'educació,
així com el caràcter obligatori i gratuït de l'ensenyament bàsic, establint, en el punt 5 del
mateix article, que “els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançant
una programació general de l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors
afectats i la creació de centres docents”.

de classes més baixes, alhora que amb aqueixa selecció el centre s'assegura estar en millors
llocs dels rànquings de centres, per a continuar sent demandat per la futura clientela
‘selecta’. Preferència de selecció també d'aquelles famílies que no volen veure barrejats els
seus fills i filles amb l’alumnat que no és de la seua mateixa classe social. Busquen
d'aquesta manera ‘contactes’ socials i companys o companyes d'aula que puguen influir en
millors resultats educatius i en el futur sociolaboral dels seus fills i filles. El resultat és la
segregació escolar.

A eixa circumstància s'afegei que l'educació concertada segrega. La doble xarxa de centres
s'ha convertit en aquests anys en garantia de desigualtat. El 82% de l'alumnat immigrant, de
minories i amb majors necessitats educatives, està escolaritzat en l'escola pública, mentre
que només el 18% és admés en centres concertats, malgrat rebre finançament públic. Amb
això, ens trobem davant un cercle viciós de segregació social que, de continuar, aboca a una
important disminució de l'equitat i la cohesió social a través d'aquesta doble xarxa
educativa.
En definitiva, el sistema (que no dret) d’elecció de centre es basa en la lògica individualista
de l’ètica del més fort i no en la lògica igualitària de la pluralitat i la convivència. Així
entesa, la llibertat d'elecció és un privilegi i no un dret, a més d'una estratègia per a situar
l'educació dins del procés de privatització del mercat. Encara que siga comprensible que les
famílies puguen tindre preferències a l'hora d'escolaritzar els seus fills i filles, no es pot
equiparar la manifestació d'una preferència amb un dret fonamental, ni les preferències
particulars poden prevaldre sobre la planificació educativa o una escolarització equitativa.
Si l'educació és un bé públic no pot plantejar-se com un negoci privat, l'Estat ha de vetlar
pel bé comú i no fomentar un mercat educatiu amb rànquings de col·legis, on les famílies
competisquen per a aconseguir la millor oferta, com si d'un gran supermercat es tractara.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià-Simat Unida, proposa
al Ple, per a la seua aprovació, els següents:
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Cal dir sobre aquest tema que l’Estat espanyol constitueix una anomalia dins del panorama
europeu, donada l'alta proporció de centres que, tot i ser de titularitat privada, reben
finançament públic a través d'importants subvencions (segons dades del Consell Escolar de
l'Estat, l'escola concertada rep anualment més de 6.300 milions d'euros). Som el tercer país
d'Europa en aquest tipus de centres, només per darrere de Bèlgica i Malta. En tots els altres
països, segons dades de l'OCDE, l'educació és fonamentalment pública (89,2% en
Educació Primària i un 83% en Secundària a la UE, enfront d'un 67,3% d'Espanya).
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L'existència d'una àmplia xarxa de col·legis concertats, afavorida i impulsada per
successius governs conservadors al llarg de les tres ultimes dècades, ha generat una doble
xarxa de centres educatius finançats amb fons públics que, a més de contribuir de manera
creixent a la segregació escolar, ha donat motiu a una confusió interessada: es pretén
confondre el dret a crear centres privats amb el de les famílies a rebre ajuda pública per a
triar-los, la qual cosa, de cap manera, està en la Constitució, ni en l’Estatut d’Autonomia, ni
en el dret comparat.

ACTA DEL PLE

L'obligació social dels poders públics ha de ser garantir el dret a la millor educació possible
en tots i cadascun dels centres públics, afavorint l'escolarització més pròxima al domicili
familiar de l'alumnat. Per això i per a això, tots els municipis i barris han de comptar amb
places públiques suficients en centres dotats amb tots els recursos necessaris per a
possibilitar que així siga. Això no només és més just i equitatiu, sinó que preserva abans de
res la funció social de l'educació, i això només es pot garantir amb una xarxa pública
educativa única, que no derive recursos públics a finançar opcions privades.

ACORDS
1. Instar al Govern d'espanyol i al Govern de la Generalitat Valenciana perquè es
garantisquen places públiques suficients en els nous desenvolupaments urbanístics,
mitjançant la cessió de sòl públic per a la creació i obertura de centres escolars de titularitat
i gestió pública.
2. Instar al Govern central i al Govern de la Generalitat perquè es revise la normativa sobre
concerts educatius de manera que, mentre subsistisquen, aquests tinguen caràcter
estrictament subsidiari.

6. Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat perquè s'elimine automàticament
el concert educatiu a tots els centres que segreguen per sexe, establint normatives
específiques perquè cap tribunal puga emparar la segregació i la desigualtat.
7. Instar als governs espanyol i autonòmic perquè s'assegure com a prioritat l'existència
d'un ensenyament públic amb recursos i de qualitat en tots els cicles i que cobrisca totes les
necessitats des dels 0 anys.
8. Instar al Govern central i al de la Generalitat perquè hi haja processos d'escolarització
transparents, democràtics i que compten amb la participació dels agents socials.
S'establiran mecanismes normatius i sistemes d'inspecció educativa que els apliquen des de
les direccions provincials, a través de comissions d'escolarització centralitzades (per
municipis o districtes escolars), que organitzen una adequada i equitativa escolarització,
prestant especial atenció a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives
específiques i de compensació educativa, tant en els centres públics com en els privats
concertats, mentre existisquen.
9. Instar al Govern espanyol i al de la Generalitat a eliminar el districte únic en aquelles
poblacions on existisca, perquè augmenta les desigualtats en els sistemes educatius en
aglutinar la població en centres per estatus socioeconòmic o per criteris ideològics afins a
l'ideari del centre, impedint l'exercici, en condicions d'igualtat, del dret a l'educació.
10. Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat perquè, mentre se suprimeixen
els concerts, s'establisca l'obligatorietat de sol·licitar en primera opció de matriculació
almenys un centre públic educatiu per a les famílies que desitgen que els seus fills o filles
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5. Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat, mentre se suprimeixen els
concerts, perquè en cap cas es puga destinar sòl municipal per a centres escolars privats de
cap mena. El sòl públic només ha de ser per a l'ensenyament públic.

Codi Validació: WMC55M3AXMRHG5F9ATC6D3LRT | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 56

4. Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat Valenciana perquè adopten les
mesures oportunes per a aconseguir una xarxa única de centres públics educatius, a través
de la supressió progressiva dels concerts educatius fins a la seua completa desaparició,
mitjançant la integració voluntària i negociada dels centres privats-concertats en la xarxa de
centres públics, incorporant en primer lloc els col·legis privats-concertats que ocupen sòl
públic.

ACTA DEL PLE

3. Instar als governs espanyol i autonòmic perquè, en els processos de renovació de
concerts vigents, se suprimisquen tots aquells que no es justifiquen per existir places
públiques vacants. S'establiran els mecanismes normatius i protocols administratius perquè
no es produïsca el tancament de línies d'escoles públiques en aquelles zones on
simultàniament es mantinguen concerts amb l'ensenyament privat.

estudien en un centre de la xarxa sostinguda amb finançament públic.
11. Es donarà trasllat d’aquesta moció al ministre d’Educació del Govern central, al
conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, així com als grups parlamentaris de les
Corts Valencianes.
Simat de la Valldigna, 21 de novembre de 2019”
Obert el torn d’intervencions l’alcalde, com portaveu del grup municipal d’EU,
presenta la moció en defensa de l’educació publica com a garant del dret
universal a l’educació, informa del contingut de la mateixa i passa a donar lectura
als punt d’acord que es proposen.

Primer:- Instar al Govern d'espanyol i al Govern de la Generalitat Valenciana perquè es
garantisquen places públiques suficients en els nous desenvolupaments urbanístics,
mitjançant la cessió de sòl públic per a la creació i obertura de centres escolars de titularitat
i gestió pública.
Segon.- Instar al Govern central i al Govern de la Generalitat perquè es revise la normativa
sobre concerts educatius de manera que, mentre subsistisquen, aquests tinguen caràcter
estrictament subsidiari.
Tercer.- Instar als governs espanyol i autonòmic perquè, en els processos de renovació de
concerts vigents, se suprimisquen tots aquells que no es justifiquen per existir places
públiques vacants. S'establiran els mecanismes normatius i protocols administratius perquè
no es produïsca el tancament de línies d'escoles públiques en aquelles zones on
simultàniament es mantinguen concerts amb l'ensenyament privat.
Quart.- Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat Valenciana perquè adopten
les mesures oportunes per a aconseguir una xarxa única de centres públics educatius, a
través de la supressió progressiva dels concerts educatius fins a la seua completa
desaparició, mitjançant la integració voluntària i negociada dels centres privats-concertats
en la xarxa de centres públics, incorporant en primer lloc els col·legis privats-concertats
que ocupen sòl públic.
Cinque.- Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat, mentre se suprimeixen
els concerts, perquè en cap cas es puga destinar sòl municipal per a centres escolars privats
de cap mena. El sòl públic només ha de ser per a l'ensenyament públic.
Sise.- Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat perquè s'elimine
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Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat i 1 Compromís per Simat), i QUATRE
(4) vots en contra (4 PP Simat), acorda:

ACTA DEL PLE

La regidora Margarita Palomares manifesta que li pareix una proposta adequada,
dona la seua opinió als respecte, defensa l’ensenyament públic i que des de que esta el
Govern del Botànic l’educació que s’està portant es la de fer un esforç en esta línia i que
van a votar a favor.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que esta moció xoca amb la moció que el
seu grup va presentar fa un temps i per tant manifesta que el seu vot va ser en contra.

automàticament el concert educatiu a tots els centres que segreguen per sexe, establint
normatives específiques perquè cap tribunal puga emparar la segregació i la desigualtat.
Sete.- Instar als governs espanyol i autonòmic perquè s'assegure com a prioritat l'existència
d'un ensenyament públic amb recursos i de qualitat en tots els cicles i que cobrisca totes les
necessitats des dels 0 anys.

Once.- Es donarà trasllat d’aquesta moció al ministre d’Educació del Govern central, al
conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, així com als grups parlamentaris de les
Corts Valencianes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.7.- Declaració presentada pel portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Unida del PV-Simat d’Emergència Climàtica.
Es dona compte de la moció presentada pel portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida
del PV-Simat i que transcrita a la lletra diu:
“DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA PROPOSADA AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA PEL GRUP MUNICIPAL
EUPV-SIMAT UNIDA
El grup municipal d’Esquerra Unida del País Valencià-Simat Unida, i en representació
d’aquest el seu portaveu, Víctor Mansanet Boïgues, es dirigeix al Ple de l'Ajuntament de
Simat de la Valldigna i als grups polític ací representants per a instar-los al reconeixement
de l'estat d'emergència climàtica en el qual ens trobem mitjançant l'adopció de la present
moció i les mesures que d'ella es deriven.
L'Ajuntament de Simat de la Valldigna reconeix que el Planeta, així com els éssers vius i
els ecosistemes, es troben en greu perill. Prova d'això són els recents informes sobre l'estat
de la biodiversitat de la “Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos” (IPBES) i sobre l'escalfament global de 1,5°C del Grup Intergovernamental
d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), els quals alerten d'un rumb que porta a
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Desè.-Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat perquè, mentre se
suprimeixen els concerts, s'establisca l'obligatorietat de sol·licitar en primera opció de
matriculació almenys un centre públic educatiu per a les famílies que desitgen que els seus
fills o filles estudien en un centre de la xarxa sostinguda amb finançament públic.

ACTA DEL PLE

Nove.- Instar al Govern espanyol i al de la Generalitat a eliminar el districte únic en
aquelles poblacions on existisca, perquè augmenta les desigualtats en els sistemes educatius
en aglutinar la població en centres per estatus socioeconòmic o per criteris ideològics afins
a l'ideari del centre, impedint l'exercici, en condicions d'igualtat, del dret a l'educació.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Huite.- Instar al Govern central i al de la Generalitat perquè hi haja processos
d'escolarització transparents, democràtics i que compten amb la participació dels agents
socials. S'establiran mecanismes normatius i sistemes d'inspecció educativa que els
apliquen des de les direccions provincials, a través de comissions d'escolarització
centralitzades (per municipis o districtes escolars), que organitzen una adequada i
equitativa escolarització, prestant especial atenció a l'escolarització de l'alumnat amb
necessitats educatives específiques i de compensació educativa, tant en els centres públics
com en els privats concertats, mentre existisquen.

1.
Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a garantir
reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle per a arribar al balanç net zero no més tard de
2040 i, si pot ser, abans de 2035, així com detindre la pèrdua de la biodiversitat i restaurar
els ecosistemes com a única resposta possible per a evitar un col·lapse de tots els sistemes
naturals, inclòs l'humà.
2.
Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de
manera urgent i prioritària. Per això, els governs municipals han d'analitzar com aconseguir
aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris, entre d'altres, frenar noves
infraestructures fòssils, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovables i una
mobilitat sostenible com més prompte possible, crear espais per als vianants, fomentar la
bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d'energia fins a
consums sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions
renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre l'emergència
climàtica, aconseguir una política de residu 0, evitar aquelles empreses amb les quals
treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport a la
gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió. La
recuperació dels aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent del
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L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA ES COMPROMET A:

ACTA DEL PLE

l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades
per l'activitat humana. També s'està a la vora del punt de no-retorn enfront del canvi
climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions
de persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la vida en
la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.
En aquest sentit, acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació.
Admetre les evidències científiques, així com el camí de reducció de les emissions
proposat, és l'única forma de protegir l'existència d'un futur per al municipi. La ciutadania
ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita i l'Ajuntament de Simat pot
exercir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les
emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l'increment de la
temperatura global.
Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics
reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de
recursos per a fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les
reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles
fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de
carboni com més prompte possible, de manera urgent i prioritària, en línia amb les
indicacions de l'informe de l'IPCC per a limitar l'augment de les temperatures globals a
1,5°C. Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos disponibles dels
ajuntaments per a afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta.
La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi
necessari per frenar l'emergència. Davant aquesta emergència, l'Ajuntament es compromet
a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents
objectius generals.

territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l'Espanya buidada que desenvolupa
funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural,
ecològica i humana.
3.
És necessari avançar, entre d'altres, en una economia local i de proximitat que
impulse la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de
proximitat. Aconseguir com més prompte possible el ple subministrament agroecològic en
els serveis de restauració municipals i estendre’ls a la població.

Obert el torn d’intervencions l’alcalde dona compte de la declaració sobre la emergència
climàtica, no fa falta que vos diga el perill real que hi ha de que el mon tal i com el
coneguem desaparega, manifesta que hi ha diversos crides a la solidaritat, hi ha una
sensibilitat sobre tot en el mon universitari gràcies a una xiqueta de 14 anys i moltes
altres organitzacions de caràcter humanitari que estan advertint que el mon s’està morint i
si see seguix com ara s’extingiran no sols moltes especies animals sinó també inclús
l’home. Passa a informar del contingut de la declaració presentada i dona lectura als
compromisos que la declaració planteja. Manifesta que es una proposta que es presenta
per tal que s’aprove.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT (10) dels membres
assistents (4 Esquerra Unida-Simat Unida,1 Grup Socialistes de Simat, 4 PP Simat i 1
Compromís per Simat ), acorda:
PRIMER.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, es compromet a:
1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a
garantir reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle per a arribar al balanç net
zero no més tard de 2040 i, si pot ser, abans de 2035, així com detindre la
pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta
possible per a evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.
2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100%
renovable de manera urgent i prioritària. Per això, els governs municipals
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

42

Codi Validació: WMC55M3AXMRHG5F9ATC6D3LRT | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 56

Simat de la Valldigna, 10 de gener de 2020”

ACTA DEL PLE

5.
La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes
les mesures que s'apliquen, per la qual cosa cal establir un mecanisme de presa de decisions
de la ciutadania de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància,
seguiment i control de les mesures adoptades. Per això, serà necessari establir indicadors i
objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme
integre especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

4.
Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les
conseqüències de l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat
de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s'estan
manifestant.

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de
totes les mesures que s'apliquen, per la qual cosa cal establir un mecanisme
de presa de decisions de la ciutadania de caràcter vinculant amb
competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures
adoptades. Per això, serà necessari establir indicadors i objectius verificables
i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integre
especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.- Moció presentada per la portaveu del Grup Municipal Compromís contra
la tracta de dones, xiquets i xiquetes.
Es dona compte de la proposta de la portaveu del Grup Compromís per Simat i que
transcrita a la lletra diu:
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4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les
conseqüències de l'increment de la temperatura global, les onades de calor,
la irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres
manifestacions que ja s'estan manifestant.
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3. És necessari avançar, entre d'altres, en una economia local i de proximitat
que impulse la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia
ecològica i de proximitat. Aconseguir com més prompte possible el ple
subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i
estendre’ls a la població.

ACTA DEL PLE

han d'analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans
d'actuació necessaris, entre d'altres, frenar noves infraestructures fòssils,
aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovables i una mobilitat
sostenible com més prompte possible, crear espais per als vianants, fomentar
la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda
d'energia fins a consums sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència
energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la
informació a la població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una
política de residu 0, evitar aquelles empreses amb les quals treballa el
municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport
a la gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre
de l'erosió. La recuperació dels aqüífers, la recuperació de les pastures a
través de la gestió intel·ligent del territori, determinar suports i beneficis
fiscals per a l'Espanya buidada que desenvolupa funcions claus de mitigació
del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i
humana.

“Margarita Palomares Hernandis, Portaveu del Grup Municipal de COMPROMIS PER
SIMAT, a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, recull el que ens fa arribar el Front
Abolicionista del País Valencià i davant del Ple presenta la següent MOCIÓ:
PER UNA CIUTAT LLIURE DE LA TRACTA DE DONES, XIQUETS I XIQUETES

La nostra societat està immersa no solament en una lluita econòmica, sinó també en una
lluita ideològica, de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra
consciencia social. Si volem construir realment una societat en igualtat, hem de centrar les
mesures en l'erradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització
del prostituïdor (client) i del proxeneta. Així es fa en països del nostre entorn com França, i
des de fa ja diverses generacions, en països nòrdics com Suècia, on es penalitza els homes
que compren dones, xiquetes o xiquets amb finalitats de comerç sexual, perquè tipifica
aquest delicte com a «violència remunerada». En cap cas, aquestes mesures es dirigeixen
contra les dones prostituïdes, ni pretenen la seua penalització o sanció, perquè la
prostitució és considerada com un aspecte de la violència masculina cap a les dones,
xiquets i xiquetes.
Canviar el destí de les dones, xiquetes i xiquets que estan en la prostitució implica plantejar
un sistema econòmic just i sostenible que incorpore en igualtat els dos sexes. Canviar el
seu destí implica perseguir fes màfies i no afavorir la seua instal·lació al nostre país amb
lleis permissives. Canviar el seu destí implica transformar la mentalitat dels homes que
usen les dones, no solament amb multes que els transmeten el rebuig social i els facen
desistir, sinó amb una educació que obligue els mitjans a canviar la imatge de la dona com
a objecte sexual i els homes a corresponsabilitzar-s'hi emocionalment i vitalment. Canviar
el seu destí implica que els drets de les dones deixen de ser drets de segona i passen a
formar part, de debó, dels drets humans.
Erròniament es diu que la prostitució sempre ha existit, però també les guerres, la tortura,
l'esclavitud infantil, la mort de milers de persones per fam són conegudes des de l l
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Si es regula la prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats serà impossible, per
aixà compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que
busca anar a l'arrel d'un problema que afecta els drets humans. Drets essencials que estan
fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma
gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per aquest motiu, hem de dirigir el
focus cap a les persones que fan la demanda, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense
demanda, l'oferta desapareix.

ACTA DEL PLE

La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i en cap cas reglamentada,
perquè regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a
acceptar un model de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i organitzar un
sistema de subordinació i dominació de les dones.
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones,
.com podrem educar per a la igualtat?, tindrem una societat, on a les xiques se'ls ofereix
com a eixida laboral la venda del seu cos, o ser explotades i humiliades en bordells a
benefici de proxenetes que es lucren esclavitzant-les, i als xics, des de la més primerenca
edat, els arribarà el missatge que poden usar-les com a objectes i comprar el seu cos amb
diners per al seu gaudi sexual.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

antiguitat, però aixà no és una prova de legitimitat ni de validesa. Tenim el deure
d'imaginar i lluitar per un món sense prostitució, igual que hem aprés a imaginar i lluitar
per un món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidis
ni mutilació d'òrgans genitals femenins. Només així podrem mantindre una coherència
entre els nostres discursos d'igualtat en la societat i en l'educació i les pràctiques reals que
mantenim i fomentem, i només així deixarem a les noves generacions un món més just i
igualitari que permeta que els drets humans siguen una realitat.
Per aixà, el nostre municipi ha d'implicar-se activament, hui més que mai, en aquesta lluita
per la igualtat d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució i començar aquest
compromís per UNIR-NOS A LA XARXA DE CIUTATS LLIURES DE LA TRACTA DE
DONES, XIQUETS I XIQUETES DESTINADES A LA PROSTITUCIÓ.
Per tot l'anteriorment exposat, es presenta la següent:

5.
Que el nostre Ajuntament en cap cas dirigirà la seua acció contra les dones
prostituïdes, ni pretendrà la seua penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb
l'Administració Central i Autonómica, proveirà de fons per a serveis socials integrals que
siguen dirigits a qualsevol DONA EN PROSTITUCIÓ que desitge deixar-la, facilitant-li
l'assistència, ajuda i formació que li permeta la seua incorporació a la societat i el ple
exercici dels seus drets humans, que li havien sigut negats fins a aqueix moment. El nostre
ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la
intervenció repressora de les conseqüències, exigint al govern i a la Generalitat
Valenciana erradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que es
viuen en aquest, i que són les que provoquen que la prostitució siga, de vegades, l'única
alternativa per poder pagar els deutes o mantenir la família.
6.
Exigirem al govern que embargue els béns de la "indústria del sexe" i que siguen
invertits en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant-los recursos
econòmics i alternatives reals.
7.
El nostre Ajuntament instarà el Govem Central i la Generalitat Valenciana a establir
una normativa que impedisca que els espais de publicitat urbans, ja siguen fixos
(marquesines...) o mòbils (publicitat en vehicles...), o que els mitjans de comunicació, tant
impresos com audiovisuals, digitals i xarxes socials es lucren amb l'explotació sexual de
les dones, oferint serveis sexuals o pornografia en anuncis o publicitat, perquè suposen
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2.
Dissenyar una campanya periòdica per a sensibilitzar i convencer la població que la
prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant el
denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, buscant
deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors responsables
i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.
3.
Exigir al Govern central i a la nostra comunitat autònoma que s’aplique realment la
llei, perseguint la tracta de dones i persones, i els proxenetes que estan campant pels seus
furs en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix.
4.
Col·laborar amb l'Administració central i autonòmica per a centrar l’acció en
l'erradicació de Ja demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del
prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que establisca de forma
urgent una normativa que penalitze els homes que compren dones amb finalitats de
comerç sexual.

ACTA DEL PLE

El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna acorda:
1.
Adherir-se a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de Dones, Xiquets i Xiquetes
destinades a la Prostitució.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

PROPOSTA D'ACORD

una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma
de col·laborar amb la violència contra les dones.
Així mateix ens comprometem, -i instarem a la resta d'administracions- a rebutjar, col'
laborar, subvencionar o convidar a actes, a aquells col·lectius que es denominen o intenten
normalitzar el terme "treballadores del sexe", ja que després d'esta denominació hi ha una
estratègia del proxenetisme que intenta ocultar les xarxes de tracta i donar normalitat a
l'explotació del cos de les dones.
8.
Traslladar el present acord al Govern Central, a la Diputació Provincial, al Govern
de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat.
Simat de la Valldigna, a 16 de gener de 2020”

SEGON.- Dissenyar una campanya periòdica per a sensibilitzar i convencer la població
que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones,
visibilitzant el denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat
socialment, buscant deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes,
actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.
TERCER.- Exigir al Govern central i a la nostra comunitat autònoma que s’aplique
realment la llei, perseguint la tracta de dones i persones, i els proxenetes que estan
campant pels seus furs en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix.
QUART.- Col·laborar amb l'Administració central i autonòmica per a centrar l’acció en
l'erradicació de Ja demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del
prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que establisca de forma
urgent una normativa que penalitze els homes que compren dones amb finalitats de comerç
sexual.
CINQUE.- Que el nostre Ajuntament en cap cas dirigirà la seua acció contra les dones
prostituïdes, ni pretendrà la seua penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb
l'Administració Central i Autonómica, proveirà de fons per a serveis socials integrals que
siguen dirigits a qualsevol DONA EN PROSTITUCIÓ que desitge deixar-la, facilitant-li
l'assistència, ajuda i formació que li permeta la seua incorporació a la societat i el ple
exercici dels seus drets humans, que li havien sigut negats fins a aqueix moment. El nostre
ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la
intervenció repressora de les conseqüències, exigint al govern i a la Generalitat Valenciana
erradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que es viuen en
aquest, i que són les que provoquen que la prostitució siga, de vegades, l'única alternativa
per poder pagar els deutes o mantenir la família.
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PRIMER.- Adherir-se a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de Dones, Xiquets i
Xiquetes destinades a la Prostitució.

Codi Validació: WMC55M3AXMRHG5F9ATC6D3LRT | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 56

Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT (10) dels membres
assistents (4 Esquerra Unida-Simat Unida,1 Grup Socialistes de Simat, 4 PP Simat i 1
Compromís per Simat ), acorda:

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions la portaveu del grup Compromís de Simat, Margarita
Palomares, manifesta que esta és una moció que li han fet arribar associacions que estan
en contra de la tracta de dones, xiquets i xiquetes, i dona compte del contingut de la
moció, passa a donar lectura als punt d’acord que es proposen.

SISE.- Exigirem al govern que embargue els béns de la "indústria del sexe" i que siguen
invertits en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant-los recursos
econòmics i alternatives reals.
SETE.- El nostre Ajuntament instarà el Govem Central i la Generalitat Valenciana a
establir una normativa que impedisca que els espais de publicitat urbans, ja siguen fixos
(marquesines...) o mòbils (publicitat en vehicles...), o que els mitjans de comunicació, tant
impresos com audiovisuals, digitals i xarxes socials es lucren amb l'explotació sexual de
les dones, oferint serveis sexuals o pornografia en anuncis o publicitat, perquè suposen
una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma
de col·laborar amb la violència contra les dones.
Així mateix ens comprometem, -i instarem a la resta d'administracions- a rebutjar, col'
laborar, subvencionar o convidar a actes, a aquells col·lectius que es denominen o intenten
normalitzar el terme "treballadores del sexe", ja que després d'esta denominació hi ha una
estratègia del proxenetisme que intenta ocultar les xarxes de tracta i donar normalitat a
l'explotació del cos de les dones.

Es dona compte de la proposta de la portaveu del Grup Compromís per Simat i que
transcrita a la lletra diu:
“Margarita Palomares Hernandis, Portaveu del Grup Municipal de COMPROMIS PER
SIMAT, davant del Ple presenta la següent:
MOCIÓ
El 25 de novembre va ser declarat Dia internacional contra la violència de gènere durant el
primer "Encontre Feminista de Llatinoamericà i del Carib " celebrat a Bogotà (Colòmbia)
l'any 1981. En aquesta trobada, les dones van denunciar la violència de gènere en l’àmbit
domèstic i en l’àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes
presoneres polítiques.
Han passat molts anys i la violència de gènere, enlloc de desaparèixer , s'han situat al
centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels nostres pobles
i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment invisibilitzades, han sigut
exposades públicament per les seves supervivents per denunciar un sistema patriarcal que
ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència que el problema no són els
espais públics, els locals d l oci o les festes populars, perquè aquestes violències masclistes
també les patim als nostres llocs de feina i a casa.
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l’estructura
patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència
funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge ben clar,
sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la vida de les dones.
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1.9.- Moció presentada per la portaveu del Grup Municipal Compromís
referent als recursos per a lluitar contra la violència de gènere.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

HUITE.- Traslladar el present acord al Govern Central, a la Diputació Provincial, al
Govern de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat.

Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades,
hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors.
Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la
implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les
violències masclistes i la reparació de totes les supervivents.
Són molts els instruments que les administració estan utilitzant contra esta xacra social:
lleis orgàniques, reals decrets, lleis, decret pactes...però continuen els assassinats de
Dones. En què estem fallant o és que falten més recursos o que s'impliquen més les
administracions que gestionen cara a cara amb els seus veïns i veïnes, les administracions
locals?

PROPOSTA D'ACORD
El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna acorda:
1. Que l'Ajuntament forme al seu personal tant en la prevenció com en el protocol
d'intervenció en els casos de violència de gènere.
2. Que es porten a cap les accions que el municipi té incloses al Pla d'lgualtat que té
vigent, perquè de manera transversal la igualtat i la prevenció de la violència de
gènere estiga present en tots els àmbits de convivència del municipi. Amb
campanyes de conscienciació casa per casa, per tal d'arribar a tot el veïnat.
3. Demanar a la Mancomunitat de Municipis de La Safor, establisca un espai amb els
suficients recursos humans i econòmics per posar a l'abast de tots els municipis una
atenció psicològica adequada que ajude les dones que han patit violència de gènere
i/o qualsevol tipus d'agressió, a recuperar els seu equilibri emocional i la seua
pròpia autoestima. Així mateix, oferir una orientació i acompanyament, si escau, en
la reinserció al camp laboral.
4. Demanar a la Mancomunitat de Municipis de La Safor, que pose a la disposició dels
municipis mancomunats una partida econòmica perquè les dones que han de anar al
Centre d'atenció a les dones 24 hores de Dénia, i no tenen recursos, puguen fer
front a les despeses de desplaçament.
5. Enviar còpia d'aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de La Safor.
Simat de la Valldigna , a 16 de gener de 2020”
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La Mancomunitat de Municipis de la Safor, com a ens aglutinador de necessitats i recursos
de la nostra comarca, seria també un excel·lent recurs per a coordinar i donar resposta a la
greu problemàtica que es presenta quan una dona, sobre tots als municipis més menuts, és
agredida i no pot comptar amb els mínims recursos, tant en eixos moments com en la
posterior atenció psicològica que li permeta superar la difícil situació emocional en la que
es troba.

ACTA DEL PLE

Les nostres administracions locals estan també implicades en esta lluita contra la violència
de gènere i masclista i han signat el pactes, estatals i autonòmics; a més formen part de la
Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere , projecte més importants que
busca incentivar el treball dels municipis en la lluita per erradicar la violència de gènere i
ajudar-los a reconèixer aquest esforç a través d'un ens supramunicipal.

Obert el torn d’intervencions la portaveu del grup Compromís de Simat, Margarita
Palomares, manifesta que esta és una moció que li han fet arribar les dones de
compromís i que fa referència a incrementar els recursos per a lluitar contra la
violència de gènere. Informa del contingut de la moció i dona lectura al punt
d’acord que es proposen.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT (10) dels membres
assistents (4 Esquerra Unida-Simat Unida,1 Grup Socialistes de Simat, 4 PP Simat i 1
Compromís per Simat ), acorda:

Quart.- Demanar a la Mancomunitat de Municipis de La Safor, que pose a la
disposició dels municipis mancomunats una partida econòmica perquè les dones que
han de anar al Centre d'atenció a les dones 24 hores de Dénia, i no tenen recursos,
puguen fer front a les despeses de desplaçament.
Cinque.- Enviar còpia d'aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de La Safor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.10.- Expedient procés d’associació dels cossos de la Policia Local de Benifairó
de la Valldigna i Simat de la Valldigna.
Es dona compte de la proposta de l’alcaldia sobre iniciar l’expedient per al procés
d’associació dels cossos de la Policia local de Benifairó i Simat, que els regidors i
regidores coneixen, i que transcrita al lletra diu:
“ PROPOSTA D’ALCALDIA PER A L’INICI DE L’EXPEDIENT D’ASSOCIACIÓ
DELS MUNICIPIS DE SIMAT DE LA VALLDIGNA i BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, AMB LA FINALITAT DE PRESTAR CONJUNTAMENT SERVEIS
DE POLICIA LOCAL
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Tercer.- Demanar a la Mancomunitat de Municipis de La Safor, establisca un espai
amb els suficients recursos humans i econòmics per posar a l'abast de tots els municipis
una atenció psicològica adequada que ajude les dones que han patit violència de gènere i/o
qualsevol tipus d'agressió, a recuperar els seu equilibri emocional i la seua pròpia
autoestima. Així mateix, oferir una orientació i acompanyament, si escau, en la reinserció
al camp laboral.

ACTA DEL PLE

Segon.- Que es porten a cap les accions que el municipi té incloses al Pla d'lgualtat que
té vigent, perquè de manera transversal la igualtat i la prevenció de la violència de gènere
estiga present en tots els àmbits de convivència del municipi. Amb campanyes de
conscienciació casa per casa, per tal d'arribar a tot el veïnat.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

Primer.- Que l'Ajuntament forme al seu personal tant en la prevenció com en el
protocol d'intervenció en els casos de violència de gènere.

L'objecte d'aquesta Proposta consisteix en la Constitució de l'Associació dels municipis de
Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del servei de
policia local en els seus àmbits territorials, amb la finalitat d'aconseguir una major
eficiència i racionalitat dels recursos humans adscrits a la policia.
La cooperació econòmica, tècnica i financera entre l'Administració Local i les
administracions de l'Estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els
termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o
convenis administratius que subscriguen.

Els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.



L'article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Els articles 4, 84, 86 i 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



D'acord amb el que s'estableix en l'article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, quedaran fora del que s'estableix en l'àmbit
d'aquesta llei els convenis de col·laboració que signe l'Administració General de
l'Estat amb la Seguretat Social, les comunitats autònomes, les entitats locals,
organismes autònoms i restants entitats públiques, o els que signen aquests
organismes i entitats entre si, tret que, per la seua naturalesa, tinguen la
consideració de contractes subjectes a aquesta Llei.

Aquests supòsits seran regulats per les seues normes especials, aplicant-se els principis de
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, per a resoldre els dubtes i
llacunes que poguessen presentar-s’hi.
Aquesta Alcaldia estima necessari dur a terme aquesta associació perquè, tot i ser una
competència pròpia dels municipis el manteniment de la seguretat en els llocs públics, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i en l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i considerant que tant la seguretat
ciutadana com la seguretat viària constitueixen pilars bàsics de la societat del benestar i
eleven la qualitat de vida de la ciutadania, suposa la manera de garantir una adequada i
eficaç prestació d'aquest servei públic, optimitzant els recursos que disposen, mitjançant
eixa col·laboració per a la prestació de serveis de policia local, com regula la Disposició
Addicional Cinquena afegida a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març de Forces i Cossos
de Seguretat, mitjançant la Llei orgànica 16/2007, de 13 de desembre, complementària de
la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.
_____________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLE

La legislació aplicable està determinada per:

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

La Constitució de l'associació dels municipis per a la prestació conjunta del servei de
policia local està regulat per la legislació en els supòsits en els quals dos o més municipis
limítrofs no disposen separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de
policia local, per la qual cosa es poden associar per a l'execució de les funcions assignades
a aquestes policies, d’acord amb la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i
Cossos de Seguretat. En tot cas, l'acord de col·laboració per a la prestació de serveis pels
cossos de policia local ha de comptar amb l'autorització del Ministeri de l'Interior o, en el
seu cas, de la comunitat autònoma.

L'associació permetrà al nostre municipi disposar racionalment dels mitjans necessaris per
a incrementar la seguretat pública i la protecció ciutadana, en general i especialment en la
celebració d'esdeveniments en què es necessita extremar la prevenció de l'ordre públic; la
creació de dispositius preventius de seguretat, millorar la situació econòmica i la necessitat
de reduir les despeses de tots dos municipis, complir amb el sostre de la despesa, amb la
taxa de reposició i amb la prohibició de crear nous llocs de treball.
Les condicions i requisits per a l'associació de municipis amb la finalitat de prestar serveis
de policia local, han sigut establides mitjançant l'Ordre INT/2944/2010, de 10 de
novembre, en la qual es regula que els municipis hauran de ser limítrofs, la suma de les
seues poblacions haurà de ser inferior a 40.000 habitants i mancar separadament de
recursos suficients per a la prestació efectiva dels serveis de policia local, així com
subscriure l'oportú acord de col·laboració en el qual constaran, entre altres, els següents
aspectes:

d) Vigència de l'acord.
En els municipis de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna concorren els referits
requisits, havent-se de signar aquest acord d’incoació d´expedient i, una vegada elaborat
l’acord definitiu, haurà de ser aprovat pel Ple de cadascun dels ajuntaments.
El procediment a seguir haurà de ser el següent:
Una vegada negociat i subscrit el text inicial de l'acord de col·laboració per a la prestació
de serveis de policia local, els plens de tots dos ajuntaments han d'aprovar la subscripció
del futur acord, el qual haurà d'incloure el nombre de funcionaris i funcionàries que
integraran la policia local i el lloc on se situarà la seua seu.
A. Es presentarà la sol·licitud, juntament amb una memòria explicativa del projecte
d'associació, indicant les raons que el justifiquen, certificats del nombre d'habitants
dels municipis, els certificats del ple dels respectius ajuntaments de la referida
aprovació de subscripció del futur acord, d'autorització prèvia de la Secretaria
Autonòmica de Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana.
B. El referit acord se sotmetrà a informació pública, d'acord amb el que s'estableix en
l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per un període
mínim de vint dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de Província de
València, i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, a l'efecte que es produïsquen les
al·legacions que s'estimen pertinents, les quals seran certificades per la secretaria
municipal i informades pels serveis tècnics municipals.
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c) Determinació de l'òrgan encarregat de coordinar el funcionament dels
serveis de policia local, així com la composició i funcions, en el seu cas,
d’una comissió mixta encarregada de vetlar pel seguiment de l'acord, sense
perjudici de les competències atribuïdes a l'alcalde o alcaldessa en el
paràgraf i) de l'apartat primer de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

ACTA DEL PLE

b) Causes que justifiquen l'associació per a la prestació de serveis de policia
local, de conformitat amb el que es preveu en la disposició addicional
cinquena de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, i, especialment, la
insuficiència de recursos de cada municipi associat.

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

a) Identificació dels municipis que subscriuen l'acord.

C. Després de l'AUTORITZACIÓ DE LA CONSELLERIA, s'aprovarà definitivament
per acord del Ple dels respectius ajuntaments.
D. Aprovat definitivament l'acord de col·laboració, haurà de ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de València.
PROPOSTA DE ACORD



La creació de dispositius preventius de seguretat.



Millorar la situació econòmica i la necessitat de reduir despeses, que fa necessària
l'eficiència de les administracions públiques quant a l'ús dels recursos econòmics i
financers que es disposen, així com complir el sostre de la despesa, per la qual
cosa les administracions públiques no poden ampliar els pressupostos generals
municipals per al compliment de l'equilibri pressupostari.



Augmentar els efectius, donat la falta de taxa de reposició de cada municipi i de la
prohibició de crear nous llocs de treball, que són establides en les successives lleis
de pressupostos generals de l'Estat

SEGON. Acordar que la comissió encarregada d'elaborar la memòria justificativa i el
projecte d'acord de col·laboració estiga integrada pels alcaldes o alcaldesses i els caps de
policia de tots dos municipis.
TERCER. Designar l´alcalde o alcaldessa com a representant de la Corporació en la
Comissió que s'encarregue d'elaborar la memòria justificativa i el projecte d'acord de
col·laboració.
QUART. Fixar per a la celebració de la primera sessió de la Comissió dels representants
dels municipis promotors de l'associació, el dia 30 de gener de 2020, en el Saló de Plens
del Municipi de Simat de la Valldigna.
CINC. Facultar l'Alcaldia per a la gestió i signatura dels documents que siguen necessaris.
Simat de la Valldigna, 20 de gener de 2020”
Obert el torn d’intervencions l’alcalde manifesta que tal i com es va comentar en la
Comissió Informativa es presenta la proposta per fer una associació dels dos cossos de la
Policia Local de Benifairó i de Simat per a prestar conjuntament el servei de Policia Local
en els àmbits territorial, per tal d’aconseguir mes eficiència en els recursos humans que
tenim, es tracta de cooperar entre els diferents administracions publiques, Local
Autonòmiques i Estatals. La pretensió d’esta constitució no es nova ja es va intentar fa uns
anys, ara la llei de coordinació de les Policies locals ens ho permet, ja hi ha casos de dos
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Disposar racionalment dels mitjans necessaris per a incrementar la seguretat
pública i la protecció ciutadana, en general i especialment en la celebració
d'esdeveniments en què es necessita extremar la prevenció de l'ordre públic.
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ACTA DEL PLE

PRIMER. Acordar la incoació d´expedient per a la constitució d'una associació de
municipis per a prestar serveis de policia local juntament amb el municipi de Benifairó de
la Valldigna, a causa de la insuficiència de recursos dels municipis i perquè l'associació
permetrà:

pobles que ho han fet. El procés que es fa és senzill, s’inicia en un acord de ple dels dos
ajuntaments, la proposta esta fonamentada en la normativa en vigor, cal presentar una
documentació per tal que siga aprovada per l’organisme de la Generalitat Valenciana.
Explica com seria l’organització d’eixa associació. Una vegada aprovat pels dos plenaris,
es tramités a la Conselleria de Justícia i a la Delegació del Govern i ens ha de ser
autoritzada i publicada als Butlletins Oficials corresponents. Passa a donar lectura als
acords que es proposen.
El regidor Sebastian Mahiques manifesta que pensa que potser positiu per als dos pobles
el fet d’unir els serveis. El problema potser que entre les dos plantilles no siguen 2
persones per cada servici. Unir forces sempre és bo.

La regidora Margarita Palomares manifesta que ella ha sigut escèptica en açò, tenia
dubtes al respecte, se que teniu un informe en la ma, a mi me falta informació, hi ha moltes
coses en el aire, se que s’han estat parlant coses, haguera sigut interessant hui tindreu aci,
fins que no estiga no sabrem si funciona o no, negar-se a açò seria il·lògic si hi ha
beneficis. Per cert tinc entes que cada ajuntament paga als seus funcionaris.
El regidor Antonio Magraner manifesta que en quan al reten si hi ha dos, on està el
cotxe, es canvien cadascú al seu?.Això són inconvenients i deuria haver un reten i des
d’allí es patrulla.
L’alcalde contesta que el mes normal es que el reten estiga al poble mes gran. Però
s’haurà de crear. Em quan al que diu la regidora Margarita Palomares, contesta que esta
treballant-se, hi ha un esborrany i encara ens falten dades i no m’atrevies a portar-lo ací,
una vegada estiga mes avançada la memòria explicativa ho portàrem a la Comissió
Informativa i ho estudiarem i farem les aportacions que considerem. L’únic documentat
acabat que tenim i consensuat es esta proposta. S’ha consultat en les pobles que ho tenen
fet ja per tenir mes informació. Quan tingam el document ja ho mirarem i quan estigam
d’acord es portaria un ple.
El secretari comenta que a la part expositiva hi ha alguna normativa que ja no esta en
vigor i que es canviaria però que no afecta al punts d’acord que son els mateixos.
L’alcalde amb eixos matisos, sotmet a votació els punts d’acord de la proposta.
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L’alcalde contesta que tots eixos detalls es contestaran i s’inclouran en una memòria que
s’ha de fer, i quantificar, s’ha d’estudiar. En quan al reten caldria buscar un reten únic o
gastar els dos que hi ha. Potser caldria buscar un lloc intermedi per la nit i durant el dia
funcionarien els dos. Afegeix que la memòria justificativa esta treballant-se i allí es fixaran
els costos, s’hauran d’estudiar els costos i la distribució entre els dos pobles, hi ha moltes
variables. Això es portarà ací per al seu estudi i després s’ha de portar a la Delegació del
Govern per la seua aprovació.

ACTA DEL PLE

El regidor Antonio Magraner pregunta si estarien en un únic reten o hi hauria dos?? Cada
poble pagaria en funció del nombre d’habitants? pels policies que te?

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

L’alcalde contesta que no sempre podran patrullar dos agents, hi haurà períodes que si,
com per exemple ara que quan es l’època de recol·lecció de les taronges i es produeixen
robatoris poden patrullar dos, o en casos perillosos, o en activitats com festes o altres
events on hi ha gran afluència de gent. Puntualment el servei es pot fer entre dos , sense
tindre que pagar hores extres i ells també guanyen, no sols nosaltres, al no tenir servei de
nit ni en caps de setmana. Estem molt propets, per a dos en cada servei ens faltarien
recursos humans però el que tenim potser més eficient.

Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT (10) dels membres
assistents (4 Esquerra Unida-Simat Unida,1 Grup Socialistes de Simat, 4 PP Simat i 1
Compromís per Simat ), acorda:



La creació de dispositius preventius de seguretat.



Millorar la situació econòmica i la necessitat de reduir despeses, que fa necessària
l'eficiència de les administracions públiques quant a l'ús dels recursos econòmics i
financers que es disposen, així com complir el sostre de la despesa, per la qual
cosa les administracions públiques no poden ampliar els pressupostos generals
municipals per al compliment de l'equilibri pressupostari.



Augmentar els efectius, donat la falta de taxa de reposició de cada municipi i de la
prohibició de crear nous llocs de treball, que són establides en les successives lleis
de pressupostos generals de l'Estat

SEGON. Acordar que la comissió encarregada d'elaborar la memòria justificativa i el
projecte d'acord de col·laboració estiga integrada pels alcaldes o alcaldesses i els caps de
policia de tots dos municipis.
TERCER. Designar l´alcalde o alcaldessa com a representant de la Corporació en la
Comissió que s'encarregue d'elaborar la memòria justificativa i el projecte d'acord de
col·laboració.
QUART. Fixar per a la celebració de la primera sessió de la Comissió dels representants
dels municipis promotors de l'associació, el dia 30 de gener de 2020, en el Saló de Plens
del Municipi de Simat de la Valldigna.
CINC. Facultar l'Alcaldia per a la gestió i signatura dels documents que siguen necessaris.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
No hi cap punt a tractar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- TORN D’INTERVENCIONS.
1.

L’alcalde dona pas al torn d’intervencions.
3.1. El regidor Sebastián Mahiques, pregunta sobre com s’ha fet l’observatori
d’aus? El regidor Rafael Cabanilles pregunta si hi ha alguna subvenció? I
encara que estiga subvencionat per la Conselleria, si cal demanar permisos?.
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ACTA DEL PLE

PRIMER. Acordar la incoació d´expedient per a la constitució d'una associació de
municipis per a prestar serveis de policia local juntament amb el municipi de Benifairó de
la Valldigna, a causa de la insuficiència de recursos dels municipis i perquè l'associació
permetrà:

El regidor Joan Vicent Bañuls contesta que com és molt xicotet no afecta a cap
espai natural protegit, no s’ha tocat ni el sol ni la vegetació i per tant no ha fet
falta autorització.
El regidor Rafael Cabanilles manifesta que segons la seua informació l’agent
mediambiental implicat no sabia res i que ell tindria que haver-ho sabut, si no
per mig de l’Ajuntament per mig de la Conselleria, i me va estranyar que no ho
saber-ha quan en teoria tenia que haver-ho sabut.
3.2 El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en relació al Pla General la
última actuació que sabem es d’agost de l’any passat, pregunta hi ha respostes
de la Generalitat al respecte?

3.3.- El regidor Sebastián Mahiques li comenta a l’equip de govern a mes d efer els
coses mantenir-les es important. Podria ser molt mantenir-los, com es la casa de
la Cultura que caldria fer una inversió forta tenim problemes de goteres en 3 o4
llocs i son coses que s’han de tenir en compte. I un l’altre és el Centre de Salut, ja
fa 7 o 8 anys que esta inaugurat, i pense que caldria pegar-li una “pasaeta” per
tal de netejar-lo de “borro” i dona la sensació de que hi ha deixadesa respecte al
edificis que estan nous i que cal mantenir-los.
3.4.- Rafael Cabailles comenta que al final d’este any acaba el contracte
d’arreplegada del fem de Lerma i cal afrontar-lo.
Es comenta que el document es va signar en novembre i per tant acaba este final
d’any.
L’alcalde en relació a la Casa de la Cultura contesta que fa anys que tenim eixe
problema de goteres, sempre que hi ha plutges tenim goteres i un forat en uan
plantja, jo ho he vist que esta en mal estat, hi ha una part que es va arreglar fa
uns dos anys, però li he dit al tecncic que plantege una solució, volem que el
sostre es canvie tot tenim bona experiència en l’escoleta, i que ho mirara. Per tant
l’idea seria tot fora i posar un material per aguntar millor els frets i els calor i a
mes tenim el problema dels “focos” que estan col·locats massa baixos.
Respecte al Centre de Salut estan fent la coberta externa, esta adjudicada a una
empresa de Simat, i que quan ho estiga es col·locarà i aprofitarem per a netejar-lo
La regidora Margarita Palomares comenta qui ho te que netejar per fora?
L’Alcalde contesta que si no és la brigada d’obres a algú se li tindrà que dir . Es va
fer una xicoteta intenció per la part de darrere i es va obrir una porta de
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Alacalde dema ho consulte al tècnic id em at’ho dic
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El regidor Sebastian Mahqies manifesta que tarden uns dos anys ¡¡ han contesta;
medi ambient i quina mes?

Número: 2020-0001 Data: 09/06/2020

L’alcalde respon que han contestat dos conselleries, dos departaments, ha
contestat educació i medi ambient, i no han posat problemes. Falta la Conselleria
de Cultura, Patrimoni, i tres o quatre mes. Hem anat a la Conselleria que saber
quan de temps tardaria en aprovar-se i ens van dir que solen tardar uns dos anys.

seguretat. Espere que abans de la pròxim pluja eixa plataforma de davant ja
estiga posada.
-------------------------------------------------------------------------------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-hi preguntes o proposicions.
Ningú del presents en fa ús.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les
22,55 h, del dia 27 de gener de 2020 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present
acta.

- 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 28 folis.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

L'alcalde-president,

El secretari,
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- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.
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DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió
celebrada pel Ple corporatiu, amb data 27 de gener de 2020:

ACTA DEL PLE

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

