
 

 

 

0

 
 

                                   PLE  DE  L’AJUNT AMENT Sessió 1/08  
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

Dia: 23 de gener de 2008 
 

ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President : Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP) 
Regidors presents: 
 

Grup PP  Grup PSPV  
Monica Sancirilo Camarena 
Francisco Garcia Alario 
Belinda Navarro Climent 

Eladi Mainar Cabanes (Portaveu) 
David Mogort Alberola 
Estefania Gregori Robledillo 

Grup Bloc  Grup ERPV (Esquerra)  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
 

Joan Serra Folguera 

                              Grup EU.   
 
 

 

 
Regidors absents:     Juli Ibañez Montagud  
                                    Victor Mansanet Boïgues (Portaveu)                             
                                 
 
Secretaria Acctal : Maria Rosa Mestre Solanes 
 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,00 h, del dia vint-i-tres de dos mil 
huit, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, 
per tal de realitzar sessió del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada. Els 
assumptes tractats, són els del següent 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1r. Aprovació, si procedeix, de sol·licitud d’ajudes al PROJECTE FEDER. 
 
 
 
 

---------------------------- // ------------------------- 
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Oberta la sessió es mamprèn el tractament dels diferents punts de l’ordre del dia amb el 
resultat que tot seguit s’arreplega. 
 

 1r. Aprovació, si procedeix, de sol·licitud d’ajudes al  PROJECTE FEDER. 
Atès que per part de la Diputació de Valencia s’ha remes circular informativa, amb registre 

d’entrada núm. 39 de 9 de gener de 2008, sobre la posada en funcionament d’un nou programa, 
anomenat PROJECTE FEDER, a l’empara del qual, es pot subvencionar l’execució d’actuacions 
tendents a millorar entre d’altres infraestructures locals, accions de millora de l’entorn natural, de 
millora de l’accessibilitat i mobilitat dels veïns i visitants, protecció i preservació del patrimoni 
cultural, actuacions en pedanies o nuclis de població del terme. 

 Atès que a Simat de la Valldigna s’inicià durant l’any 2005 el procés d’A21L, amb el suport 
i compromís de tota la Corporació, i que s’han dut a terme diverses accions en este sentit, entre 
d’altres les següents: 

 
-Adhesió al Programa d’Auditories Ambientals Municipals de la D iputació Provincial 

de València . (Sessió plenària de data 5 de juliol de 2005). 
- Signatura de la Carta de Xàtiva , per tal d’integrar-se a la Xarxa Valenciana de Municipis 

Sostenibles. 
- Signatura de la Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilit at (Carta 

d’Aalborg) , emmarcada dins la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles. 
- Accions formatives  destinades al plànol polític  i a la totalitat d’empleats municipals , 

durant els dies 26 i 27 d’octubre de 2006.  
- Realització d’un Taller de futur (metodologia participativa EASW), l’actuació més 

representativa de la posada en marxa de l’A21L. Fruit d’este encontre sorgí un informe de 
resultats que recull les opinions, demandes i actuacions prioritàries a executar en Simat. 

- Convocatòria de concurs per elaborar el logotip de l’A21L . 
- Treball amb diverses associacions i col·lectius per tal de difondre la importància, fases i 

contingut d’una A21L. 
 
Atès que les accions concretes per a les quals es pretén optar a finançament a l’empara 

del Projecte FEDER sorgeixen de les línies d’acció resultants del Taller de Futur dut a terme a 
Simat de la Valldigna amb data 25 de novembre de 2006, emmarcat en el procés d’A21L. 

Atès que la metodologia emprada per a realitzar el taller ha estat l’elaborada per la 
Comissió Europea, anomenada European Awareness Sustainability/Scenario Workshop (EASW) 
que implica i facilita necessariament la participació ciutadana i el consens dels diversos sectors 
ciutadans amb base d’igualtat. 

Atès que cal renovar el compromís i la voluntat política de dur endavant l’Agenda 21 Local 
a Simat, puix malgrat el repte i la dificultat que comporta, suposa un gran i ferm pas endavant, i 
una aposta segura pel desenvolupament sostenible de Simat de la Valldigna.  

 
// Intervencions// 
 
Eladi Mainar, portaveu del Grup PSPV, lamenta la falta d’informació que han tingut referent 

a l’esmentat Projecte FEDER, així com la rapidesa que s’exigeix ara per a decidir les accions i 
projectes a incloure-hi. 

Joan Serra, portaveu del Grup ERPV, assenyala la seua disconformitat amb el procediment 
i la falta d’informació de l’assumpte a tractar, recalcant la importància d’una decisió unànime i 
no sols del PP. Responsabilitza al PP per no portar endavant l’Agenda 21 Local. 
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Agustina Brines, portaveu del BLOC, sol·licita que a la propera reunió s’aporte més 
informació sobre este Projecte FEDER, així com que es continue la tramitació de l’Agenda 21 
Local.  

Vist el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple de l’ajuntament per 9 
vots a favor, que és la unanimitat dels membres assistents, acorda: 

 
Primer . Renovar el compromís i la voluntat política de dur endavant i finalitzar  l’Agenda 21 

de Simat de la Valldigna, ja que suposa una aposta segura pel desenvolupament sostenible de 
Simat de la Valldigna. 
    Segon .  Aprovar l’Informe de Resultats del Taller Futur, realitzat en el marc de l’Agenda 21 
Local, com a document marc que defineix les línies d’acció i actuacions a desenvolupar, sempre 
amb criteris de sostenibilitat, per tal de millorar la qualitat de vida al municipi, cobrint les principals 
demandes i necessitats de serveis públics municipals. A l’expedient constarà exemplar diligenciat. 

Tercer . Sol·licitar de l’Excma Diputació Provincial de Valencia la inclusió de les accions i 
projectes següents, amb l’ordre de prioritat que s’estableix a continuació: 

1. Remodelació i habilitació de la Casa de la Cultura per a usos múltiples 
(Biblioteca, Casal de Joventut i Sales de conferències). (1.245.553,49 €) 

2. Creació d’una Escola d’Hostaleria. (450.000 €) 
3. Millora de l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques del 

municipi. (300.000 €) 
4. Adequació i millora del poliesportiu municipal. (230.000 €) 
5. Actuació integral al Pla de Corrals. (170.000 €) 
6. Prolongació del Passeig Font Gran – Font Menor. (165.000 €) 

en el PROJECTE FEDER, englobat dins del Marc Estratègic Nacional de Referència (MENR). Els 
projectes i accions exposats deriven de les línies estratègiques definides al Taller de Futur 
desenvolupat en el marc de l’Agenda 21 Local, i venen avalats per la participació ciutadana i el 
consens social. 

Quart.  Remetre certificació del present acord a la Diputació de València, Cooperació 
Municipal, Plaza Manises, 3- 46003 València, junt a la documentació establerta, als efectes 
oportuns.  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de 

resolucions administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords 
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 

 
“Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-

administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, 
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis 
comptadors des l’endemà de la notificació.” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 20,42 
hores, del dia 23 de gener de 2008 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

 
Simat de la Valldigna, 24 de gener de 2008. 

La secretària Acctal, 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Rosa Mestre Solanes 
 


