AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

e-mail: svalldigna@gva.es

PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 30 de gener de 2012

Sessió:

NIF: P4623300C

1 / 2012

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Érika Ripoll Fons

Grup Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu)
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

Grup EUPV
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDSCOALICIÓ-COMPROMÍS
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents:
Secretari:

Cap
Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,10 h. del dia trenta de gener de dos mil
dotze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal
de realitzar sessió ordinària del Ple de L’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els
assumptes tractats són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 13 i 26
d’octubre i 28 de novembre de 2011.
1.2 Aprovació definitiva de la relació de camins rurals de titularitat municipal (ANNEX 1 de
l’Ordenança de medi rural).
1.3 Recuperació del camí de domini públic número 9011 del polígon 9.
1.4 Donar compte del decret sobre l’obra a incloure al PPOS 2012.
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1.5 Examen i aprovació de la proposta d’alcaldia sobre la imposició i modificació de les següents
ordenances fiscals:
a) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic
local com a conseqüència de la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda o
atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i de venda ambulant o
sedentària.
b) Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de mercat.
c) Ordenança reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol tipus.

1.6 Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost general municipal per a 2012, Bases
d’execució i Relació de Llocs de Treball.
1.7 Mocions presentades pel portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet Boïgues, en relació a:
a) Reforma de la Llei Electoral
b) Sobre els «minijobs» (mini treballs) que proposa la CEOE
c) Sobre la modificació de la Llei Hipotecària
d) Sobre les ajudes als llauradors.
e) Sobre les retallades en els serveis públics.
1.8 Mocions presentades per la portaveu del Grup municipal Compromís, Agustina Brines Sirerol, en
relació a:
a) Elaboració d’un Pla d’Ocupació Local de caràcter social amb els ingressos generats per
l’augment de l’IBI durant 2012 i 2013.
b) Defensa del sistema públic de l’ensenyament.
1.9 Moció que presenta el portaveu del Grup municipal d’Esquerra Republicana, Joan Serra i
Folguerà, en relació a l’exigència de l’Estat espanyol de fer pagar a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, part de la bestreta mal calculada
2

ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.

3

TORN D’INTERVENCIONS.
---------------------------- // ----------------------------

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia amb el resultat
que tot seguit s’arreplega.
A) ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

EXAMEN I APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS
CELEBRADES ELS DIES 13 i 26 D’OCTUBRE I 28 DE NOVEMBRE DE 2011.

a.1
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Es procedeix a l’examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 13
i 26 d’octubre i 28 de novembre de 2011.
a) En primer lloc es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
13 d’octubre de 2011, número 11/2011.
Vist la qual cosa, el ple de la corporació, per UNANIMITAT dels onze membres assistents (6
PP, 2 PSOE-GMS, 1 EU, 1 Bloc-COMPROMÍS, i 1 ERPV), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2011, acta número
11/2011.
b) A continuació es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el

mateix dia 13 d’octubre de 2011, amb el número 12/2011. Eixe dia van haver-hi dos sessions.
Vist la qual cosa el ple de la corporació, per UNANIMITAT dels onze membres assistents (6
PP, 2 PSOE-GMS, 1 EU, 1 Bloc-COMPROMÍS, i 1 ERPV), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2011, acta
número 12/2011 ( segona sessió d’eixe dia).
c) A continuació es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26

d’octubre de 2011, amb el número 13/2011.
La regidora Agustina Brines planteja que ella no té esta acta i que té les pàgines correlatives. El
secretari li comenta que es va enviar en un correu posterior el mateix dia de la convocatòria.
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra planteja que a la pàg. núm. 31 de la
documentació, que es correspon amb la pàg. 5 de l’acta d’eixa sessió, hi ha una pregunta que ell va plantejar
i que és la següent: Hi ha un excés de finançament afectat i si en 2010 l’Ajuntament va deixar diners per a
inversions concretes per valor de 234.911,81€?, i que no consta que s’haguera contestat. El secretari li
contesta que sí, que en el decret de liquidació de 2010, consta un excés de finançament afectat per import
de 234.911,81€ per a inversions concretes. Que diga que sí.
El regidor Joan Serra també planteja que a la mateixa pàgina, al paràgraf de baix, consta que «El
regidor Joan Serra i Folguerà interromp dient «...i considera que no hauria de constar el terme interromp.
Així és considera».
Vist la qual cosa el ple de la corporació, per UNANIMITAT dels onze membres assistents (6
PP, 2 PSOE-GMS, 1 EU, 1 Bloc-COMPROMÍS, i 1 ERPV), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2011, acta
número 13/2011.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per part d’una persona del públic s’inicia l’acció de gravar l’acte del ple en vídeo, a la qual cosa
l’alcalde li diu que no es pot gravar el plenari.
L’alcalde manifesta que si teniu interès en que es graven els plenaris presenteu un escrit i se vos
contestarà.
El regidor Joan Serra li planteja a l’alcalde: Com quedarem tu i jo? Que sí que es podia gravar el ple
si te donava una còpia.
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L’alcalde li contesta, que efectivament en la conversa es va plantejar eixa opció però que tu
-referint-se al regidor Joan Serra- no t’havies compromès en que me faries arribar la copia. Si ho hagueres
dit potser haguérem quedat. Ara no és pot gravar el plenari.
Es pregunta al secretari a este respecte, sobre si es por gravar lliurement el ple?. El secretari
contesta que este és un assumpte que en determinats llocs ha estat causa de polèmica. S’ha fet consulta al
respecte i hi ha posicions contradictòries tan és així que ha arribat fins el Suprem i hi ha sentències sobre
esta qüestió.
El secretari abandona la sessió per tal de tenir el text de la resposta a la consulta i documentació
relacionada.
Una vegada té la informació, es reinicia la sessió i manifesta que es va realitzar consulta sobre la
gravació de plens a «Es publico» -empresa especialitzada en qüestions d’administració local-, i que en la
conclusió primera de la consulta realitzada, entre d’altres, diu: «Según lo expuesto, consideramos, que un
ciudadano sin previa autorización no puede grabar las sesiones del pleno, ya que el permitírselo o
prohibírselo es una facultad discrecional dentro de las potestades de policía que corresponden al Alcalde y
al propio Pleno.»
Per tant es pot sol·licitar autorització a l’alcalde, que dins les seus facultats de policia podrà
autoritzar o no eixa gravació. Es puntualitza que si l’interessat fora un periodista entraria dins les seus
funcions i podria gravar la sessió. També es dóna lectura a l’inici del Fonament de dret número 3 de la
sentència de 18 de juny de 1998, de la sala III del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem que
textualment diu:
«De los razonamientos jurídicos se deduce que a juicio de esta Sala permitir o prohibir el uso de
grabadoras en las sesiones del pleno está dentro del ámbito de las potestades de policía del Alcalde y del
propio pleno respecto al desarrollo de las sesiones. Pero por más que esas potestades tengan amplios
elementos discrecionales cuando se trata de concretarlas en actos administrativos, desde luego esta
jurisdicción puede revisar si el uso de esa potestad ha sido conforme a Derecho.
En el caso de autos se entiende que deben acogerse las alegaciones del Ayuntamiento y que en
consecuencia hay que pronunciarse en el sentido de que el uso de las grabadoras no esta contemplado en
el articulo 88 del Reglamento de Organización y que la prohibición de dicho uso en el caso de autos
tratándose de un pequeño municipio rural, con las relaciones de inmediatividad existente entre vecinos no
es contraria al ordenamiento jurídico»
A la vista de la qual cosa considera que entra dins les facultats de policia de l’alcalde, que pot
permitir-ho o no i que eixa decisió raonada és susceptible de ser interpretable i recurrible.
El regidor Joan Serra manifesta que a ell li consta que hi ha sentències en sentit contrari.
El secretari manifesta que en ser esta una qüestió susceptible d’interpretació i en no estar
expressament definida en la norma pot haver-hi posicions diferents i que si té eixa sentència li l’ha faça
arribar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------d) A continuació es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28

de novembre de 2011, amb el número 14/2011.
Obert el torn d’intervencions, per part de la regidora Agustina Brines es manifesta que li pareix
estrany que no hi haja cap intervenció seua al punt 1.3 sobre la modificació de crèdits núm. 8/2011, i ho
dubta, sol·licita que es comprove, i manifesta que per tant s’abstindrà en la votació de l’aprovació de l’acta.
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El regidor Alvaro Almiñana manifesta que a l'esborrany de l’acta, a la pàgina 144 de la
documentació, que es correspon a la 23 de la pròpia acta, hi ha una intervenció que es posa en boca del
regidor David Mogort, quan el que la va fer va ser ell mateix. La qual cosa és acceptada i per tant la
intervenció a la pàgina 23 de l’esborrany que esta a nom de David Mogort ha d’estar per al regidor Alvaro
Almiñana.
Vist la qual cosa el ple de la corporació, amb la modificació plantejada, per DEU vots a favor (6
PP, 2 PSOE-GMS, 1 EU, i 1 ERPV), i UNA ABSTENCIO (1 Bloc-COMPROMÍS), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2011, acta
número 14/2011.
1.2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE CAMINS RURALS DE
TITULARITAT MUNICIPAL (ANNEX 1 DE L’ORDENANÇA DE MEDI RURAL).
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
« PROPOSTA D’ALCALDIA
Vist l’expedient sobre l’elaboració de la relació de Camins Rurals de titularitat municipal del terme
de Simat de la Valldigna, previst al article 20 de l’Ordenança sobre Usos i Costums rurals al terme de Simat
de la Valldigna, al mateix obren els següents ANTECEDENTS
1.- Relació inicial descriptiva dels camins de titularitat municipal i els plànols del mateix subscrits
per l’enginyer agrícola municipal
2.- Acord de Ple d’este Ajuntament de 2 de març de 2011, pel qual es va acordar aprovar inicialment
la relació de camins i exposar al públic per termini de 30 dies per tal que els possibles interessats
presentaren les al·legacions que al seu dret convingueren.
3.- Durant el període d’exposició pública han estat presentades les següents al·legacions:
- Víctor Mansanet Mogort, de 7 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 909.
- Salvador Calatayud Folguerà, d'11 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 934.
- M. Pilar Elvira Sancho Camarena, de 13 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 961.
- Ernesto Boigues Burguera, de 14 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 979.
- Juan Santandreu Mogort, de 17 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1004.
- Salvador Palomares Burguera, de 17 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1005.
- Joan Aureli Mansanet i Mansanet, de 18 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1026.
- José Canet Almiñana, de 19 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1040.
- José Víctor Folguerà Almiñana, de 20 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1064.
- Francisco García Alario, de 20 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1065.
- Víctor Mansanet Mogort, de 21 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1099.
- Carmel Burguera Sancho, de 24 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1130.

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

e-mail: svalldigna@gva.es

NIF: P4623300C

- José Salvador Ferrando Boigues, de 28 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1169.
- Pura Antonia Soler Donet, de 28 de maig de 2010, i amb registre d’·Entrada número 1170.
- Amparo Benavent, de 28 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1172.
- Rosa Benavent Ripoll, de 28 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1173.
- Luis Andrés Llácer, de 31 de maig de 2010, i amb registre d’Entrada número 1199.
- Ismael Martínez Ferrando, d'1 de juny de 2010, i amb registre d’Entrada número 1212.
- Rosa Pérez Solanes, de 2 de juny de 2010, i amb registre d’Entrada número 1229.
- Salvador Palomares Burguera, d'11 de juny de 2010, i amb registre d’Entrada número 1310.
- Ángel Fons Ferrando, de 16 de juny de 2010, i amb registre d’Entrada número 1338.
- Josefina Palomares Andrés, de 24 de juny de 2010, i amb registre d’Entrada número 1414.
- Purificación Trinidad Mansanet Benavent, de 22 de juliol de 2010, i amb registre d’Entrada número
1641, i amb data 2 d’agost de 2010, amb números de registre d’Entrada 1724 i 1725.
4.- Informe Enginyer Tècnic Agrícola Municipal de l’Ajuntament de Simat de data 17 de desembre
de 2010, amb el següent contingut literal.
«Juan Brines Solanes, Ingeniero Técnico Agrícola Municipal del Ayuntamiento de Simat de la
Valldigna, en relación a las solicitudes presentadas, sobre la titularidad de varios camino del inventario de
caminos rurales, a requerimiento de la alcaldía realiza el siguiente:
1º.- Que las solicitudes que a continuación se nombran, sobre la relación de caminos rurales de
Simat de la Valldigna, a juicio de quien informa es del parecer que no deberían ser incluidos en el
inventario de titularidad municipal, al tratarse de caminos que no forma parte del entramado principal de
caminos rurales de este termino municipal.
- D. Víctor Mansanet Mogort con domicilio en C/ Quinze de Març, 2 de Simat de la Valldigna solicita que el camino nº 53 y 115 a su paso entre las parcelas 115 y 223 no se incluyan en el inventario
de titularidad municipal.
- D. Víctor Mansanet Mogort en representación de Joan Brines Solanes con domicilio en
C/
Quinze de Març, 2 de Simat de la Valldigna solicita que el camino nº 461 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- D. Luis Andres Llacer C/ del Cine, 12, D. Salvador Ferrando Andres C/ del pou, 25 y Dª Rosa Tere
y Mª Reyes Llacer Perez C/ Mª Benlliure, 1 de Simat de la Valldigna y D. Antonio Ferrando Andres
C/ Mariano Benlliure, 14 de Tavernes de la Valldigna, solicitan que el camino nº 33 no se incluya
en el inventario de titularidad municipal.
- D. Jose Vidal Martinez C/ del Sol, 23 y Dª Rosa Perez Solanes C/ Mª Benlliure, 1 de Simat de la Valldigna, solicitan que el camino nº 73 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- Dª. Josefina Palomares Andres Avda. Font Menor, 13 de Simat de la Valldigna solicita que el camino nº 395 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
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- Angel Fons Ferrando, C/ de L'om, 27 de Simat de la Valldigna solicita que el camino nº 50 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- D. Ismael Martinez Ferrando Avenida Jaume I, 13 de Simat de la Valldigna solicita que el camino
nº 367 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- D. Salvador Calatayud Folguera, C/ de L'om, 40 de Simat de la Valldigna solicita que el camino nº
117 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- D. Joan Aureli Mansanet Mansanet, Avda./ Font Menor, 36 de Simat de la Valldigna solicita que los
caminos nº 116 y 371 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- D. Juan Santandreu Mogort, C/ del Cine, 7 de Simat de la Valldigna solicita que los caminos nº 396
y 397 no se incluyan en el inventario de titularidad municipal.
- D. Salvador Palomares Burguera, C/ Tavernes, 14 de Simat de la Valldigna solicita que el camino
nº 56 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- D. Carmelo Burguera Sancho, Avda./ Jaume I, 20 de Simat de la Valldigna solicita que el camino nº
455 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- D. Jose Victor Folguera Almiñana, Paseig Nou d'octubre, 8-2º-4ª de Simat de la Valldigna solicita
que el camino nº 361 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- D. Ernesto Brines Burguera, de Simat de la Valldigna solicita que los caminos nº 81 y 34 no se incluyan en el inventario de titularidad municipal.
2º.- Que las solicitudes que a continuación se nombran, sobre la relación de caminos rurales de
Simat de la Valldigna, a juicio de quien informa es del parecer que deberían ser aceptadas, lo que implica
la modificación de los mismos en el inventario de titularidad municipal, al tratarse de caminos que no forma
parte del entramado principal de caminos rurales de este termino municipal.
- D. Carmelo Burguera Sancho, Avda./ Jaume I, 20 de Simat de la Valldigna solicita que el ultimo
tramo del camino nº 80 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- Dª. Pura Antonia Soler Donet, C./ L'Om, 41 de Simat de la Valldigna solicita que el camino nº
295desde la carretera de les Foies hasta la parcela 43 no se incluya en el inventario de titularidad
municipal.
- Dª. Rosa Benavent Ripoll, C/ Moli, 9 de Simat de la Valldigna solicita que el camino nº 39 en su ultimo tramo pertenece a la parcela 132 del poligono 20, por lo tanto no se incluya en el inventario de
titularidad municipal este ultimo tramo.
- D. Ernesto Brines Burguera, de Simat de la Valldigna solicita que el ultimo tramo del camino nº 80
no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
- D. Jose Canet Almiñana, C/ Barxeta, 1 de Simat de la Valldigna solicita que el ultimo tramo del camino nº 86 no se incluya en el inventario de titularidad municipal.
3º. Que en relación a la solicitud presentada por Mª Pilar Elvira Sancho Camarena con domicilio
en C/ Mayor, 20-1º de Simat de la Valldigna, sobre la relación de caminos rurales de Simat de la Valldigna,
a juicio de quien informa es del parecer que no debería ser aceptada, ya que se trata de un camino que no
forma parte del entramado principal de caminos rurales de este termino municipal.
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4º. Que en relación a la solicitud presentada por Purificación Trinidad Benavent Mansanet con
domicilio en C/ Nou, 9-4º-4ª de Tavernes de la Valldigna, sobre la relación de caminos rurales de Simat de
la Valldigna, a juicio de quien informa es del parecer que debería ser aceptada, con la condición de que se
establezca una servidumbre de paso indefinida en el tiempo, para todo tipo de vehiculos, de acuerdo con el
documento adjunto.»
S’incorpora l’informe de l’enginyer tècnic agrícola de 29 d’abril de 2011 i que coneixen els regidors.
S’han introduït a la relació de camins rurals de titularitat municipal i als plànols descriptius les
modificacions necessàries per a reflectir el contingut de les al·legacions estimades a l’informe reproduït.
S’acompanya com Annex I tex definitiu de la relació de camins.
5.- Per a la acceptació parcial de les al·legacions presentades per Purificación Trinidad Mansanet
Benavent s’han redactat pels serveis jurídics municipals els acords que s’acompanyen com a ANEX II.
CONSIDERANT l’informe de l’Assessor Jurídic d’este Ajuntament sobre la legislació aplicable i
procediment a seguir, d’acord amb el qual, tractant-se d’un Annex a l’Ordenança d’usos i costums rurals,
deu seguir-se el mateix procediment que per a la seua aprovació, acord plenari inicial, exposició pública i
aprovació definitiva. Se reprodueix a continuació l’esmentat informe:
«PRIMER. El Municipi, segons disposa l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot
promoure qualsevol classe d'activitats i prestar tots els serveis que contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Així mateix, en la seua qualitat d'Administració Pública de caràcter territorial, i sempre dins de
l'esfera de les seues competències, correspon a este Ajuntament la potestat reglamentària i
d'autoorganització.
SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:
- Els articles 4, 22.2.d), 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local. L’ article 49 regula:
La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a. Aprobación inicial por el Pleno.
b.Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
c. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación
definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
— L' article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
TERCER. L'aprovació de les Ordenances locals s'ajustarà al procediment següent:
A. Per Providència d'Alcaldia s'ha d'iniciar l'expedient i se sol·licitarà als Serveis municipals
competents, quant a la matèria, l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora.
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B. Elaborat i rebut el projecte d 'Ordenança, correspondrà l' aprovació inicial de la mateixa pel Ple
(article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local), previ dictamen de la
Comissió Informativa, i s' obrirà període d' informació pública, per un termini mínim de trenta dies, perquè
els interessats puguen presentar les reclamacions i suggeriments que estimen oportunes. L' Acord
d'aprovació inicial es publicarà en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
C. Conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat reclamacions i/o suggeriments,
hauran de resoldre's estes, incorporant-se al text de l'Ordenança les modificacions derivades de la
resolució de les al·legacions. L' aprovació definitiva correspon al Ple, de conformitat amb el que disposen
els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, previ
dictamen de la Comissió Informativa.
D. En el cas que no es presenten reclamacions en relació amb l'aprovació inicial de l'Ordenança en
el termini d'informació pública, s'entendrà definitivament adoptat l'Acord fins llavors provisional, estenentse per esta Secretaria la certificació que acredite l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial.
E. L' Acord d'aprovació definitiva [expressa o tàcita] de l'Ordenança, amb el text íntegre de la
mateixa, ha de publicar-se per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la província, tal com disposa l' article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local»
Es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD
PRIMER. Estimar i desestimar les al·legacions presentades, segons es reprodueix als informes de
l’enginyer agrícola municipal que obrant a l’antecedent QUART
SEGON. Aprovar com Annex I de Camins de Titularitat Municipal, a l’Ordenança sobre Usos i
Costums Rurals al terme municipal de Simat i progressivament incorporar-lo en una pròxima rectificació de
l'Inventari de Béns Municipals.
TERCER. Aprovar el text del conveni a signar amb Purificación Trinidad Mansanet, per a regular la
propietat i ús dels camins confrontants a la seua propietat, que es reprodueix con annex II, autoritzant al Sr.
Alcalde a signar-lo en nom d’este ajuntament.
QUART. El mateix tractament es donarà a totes les persones que sol·liciten signar un conveni de
delimitació, i puguen acreditar haver-hi eixamplant camins i sendes públiques en sòl privat»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el ple de la
corporació, per UNANIMITAT de tots els membres assistents (6 PP, 2 PSOE-GMS, 1 EU, 1UN
Bloc-COMPROMÍS, i 1 ERPV), acorda:
PRIMER. Estimar i desestimar les al·legacions presentades, segons es reprodueix als informes de
l’enginyer agrícola municipal que obren a l’antecedent QUART
SEGON. Aprovar com Annex I de Camins de Titularitat Municipal, a l’Ordenança de sobre Usos i
Costums Rurals al terme municipal de Simat i progressivament incorporar-lo en una pròxima rectificació de
l'Inventari de Béns Municipals.
TERCER. Aprovar el text del conveni a signar amb Purificación Trinidad Mansanet, per a regular
la propietat i ús dels camins confrontants a la seua propietat, que es reprodueix con Annex II, autoritzant el
Sr. Alcalde a signar-lo en nom d’este ajuntament.
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QUART. El mateix tractament es donarà a totes les persones que sol·liciten signar un conveni de
delimitació, i puguen acreditar haver-hi eixamplant camins i sendes públiques en sòl privat.
1.3.-RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE DOMINI PÚBLIC NÚMERO 9011 DEL
POLÍGON 9.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
VISTA la denúncia presentada per Salvador Palomares Burguera en data 6 d’octubre dels corrents,
mitjançant la qual posa de manifest:
- Que es propietari de la finca rústica al Polígon 9 de la Partida Santa Anna d'este municipi, a la que
s’accedeix pel camí municipal núm. 9011 del cadastre.
- Que l’esmentat camí ha estat tancat amb una cadena.
- Que sol·licita que el camí es deixe obert i sense obstacles per a poder transitar per ell, donat el caràcter
públic del mateix.
VIST l’informe de l'Agent del Cos de Policia Local núm. XXX que a tot seguit es reproduïx, resulta
que girada visita d’inspecció pel camí d’ús públic 9011, que és propietat municipal s’ha comprovat:
VISTS els informes dels Agents del Cos de Policia Local amb núm. de registre d’Eixida 377 i 386
d’11 i 18 d’octubre de 2011, respectivament, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Que sent les 17:30 hores del 10 d’octubre de 2011, i prestant servei de vigilància rural, s’atén la
instància presentada per Salvador Palomares Burguera, informant sobre l’existència d’una cadena al camí
públic núm. 9011 del polígon 9, partida de Santa Anna.
Que personat al lloc, es comprova que, efectivament, l’accés al camí es troba tallat amb una cadena.
Que l'esmentada cadena ha sigut posada per Miguel Fons Vidal, amb DNI 73893036Q i domicili a
l’avinguda Font Menor, 11-1, ja que la seua dona és propietària d’uns terrenys de la zona.
Que la cadena es troba exactament entre les parcel·les 66 i 126 del polígon núm. 9, partida de
Santa Anna, camí de la Fontarda.»
A l’informe de data 18 d’octubre s’observa que feta la comprovació es manté en la mateixa situació.
VIST l’informe dels Agents del Cos de Policia Local amb núm. de registre d’Eixida 393 de 21
d’octubre de 2011, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Que realitzades les oportunes investigacions, es té coneixement què el camí núm. 9011 (antiga
senda), ubicat al polígon 9 (partida de Santa Anna), ha estat sempre d’ús públic, sense que hi haguera cap
obstacle que ho impedira.
Que durant este mes d’octubre, s’ha col·locat una cadena per Miguel Fons Vidal, amb DNI
73893036Q, amb domicili a l’avinguda Font Menor, 11-1, que talla l’accés a eixe camí.
El que es posa en coneixement del sr. Alcalde, per tal que prenga les mesures que estime escaients
en relació amb la indicació de l’oportú expedient»
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VIST l’informe de l’enginyer tècnic agrícola de 21 d’octubre de 2011, en el qual confirmà la
col·locació de la cadena i que la mateixa impedeix el pas a traves d’un camí, el qual, és d’ús i domini públic
propietat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna segons el cadastre històric de 1929-1931. Estima el cost
de la retirada de la cadena en 20 €.
CONSIDERANT l’informe de l'Assessor Jurídic d’este Ajuntament segons el qual:
“PRIMER.- POTESTAD DE RECUPERACIÓ DELS BÉNS PER LA ADMINISTRACIÓ.
D'entre les potestats d'autotutela patrimonial, i a més d'autodefinició de límits, les Administracions
locals disposen de la possibilitat de recobrar per si la tinença dels seus béns de domini públic en qualsevol
temps. Article 70.1 del Reglament de Béns de les entitats locals.
A esta potestat recuperadora de la possessió se li denomina de diverses maneres, segons la
Jurisprudència, com interdictum propium, «interdicte administratiu» o «acció quasi interdictal», aplicable
tant als béns de domini públic com als patrimonials.
En l'esfera del Dret administratiu, es va plantejar inicialment la qüestió de si l'acció recuperatòria
exigia a l'entitat Local acreditar la propietat o només la possessió. La Jurisprudència s'ha inclinat per limitarse al pla possessori i exigir la prova de l'ius possesionis corresponent a la realitat fàctica, abstracció feta
dels fonaments que poguera prestar la titularitat dominical. Així, doncs, la potestat comentada persegueix
recuperar la possessió i no la titularitat del bé. En la mesura que l'objecte d'esta potestat és recuperar la
possessió, és necessari acreditar que l'entitat tenia la seua possessió amb anterioritat a la usurpació, no sent
necessari que demostre la seua titularitat.
La prova de la possessió recaurà sobre l'Ajuntament, no podent ser admissible que un Ajuntament
no aportara una prova suficient i invertira la càrrega de la prova, exigint del particular que demostrara que
tenia la possessió (Sentència del Tribunal Suprem de 16 de juliol de 2002).
El procediment per a la recuperació la possessió del bé serà el mateix amb independència de si es
tracta de béns de domini públic o béns patrimonials.
SEGON. - LEGISLACIÓ APLICABLE
— Els articles 4.b), 22.2.j), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
— Els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1378/1986, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals.
TERCER. – PROCEDIMENT A SEGUIR
A. L'exercici de l'acció recuperadora podrà recordar-se d'ofici per la pròpia corporació o a
iniciativa de qualsevol altra Administració que, en virtut dels deures d'informació mútua i col·laboració,
pose en el seu coneixement els fets, actes o circumstàncies que servisquen de base a l'exercici de la dita
acció. O podrà iniciar-se per denúncia dels particulars.
B. Que pels Serveis Tècnics s'haurà d'emetre un informe tècnic, descripció del bé ocupat, la seua
reparació, valoració, acompanyat de plans o croquis i altres dades tècniques a tindre en compte.
C. S' incorporarà a l'expedient per l'Ajuntament tota la documentació acreditativa de la possessió
del bé descrit.
D. S'haurà de donar audiència a l'interessat perquè present les al·legacions que estime pertinents
en relació amb l'expedient.
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E. Per Acord del Ple es durà a terme el reconeixement de la recuperació d'ofici del bé, i una
vegada adoptat el dit Acord, correspon l'Alcalde executar-ho, per la qual cosa es donarà un termini
prudencial a l'actual ocupant perquè repose al seu lloc els límits de la seua finca amb la de l'Ajuntament, i, si
este no ho realitzara, prèvia advertència, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, es procedisca a través de
l'execució subsidiària, realitzant l'Administració l'acte per si, a través de les persones i elements que
determine, a costa tot de l'obligat.
QUART.- OBLIGATORIETAT DE LA RECUPERACIÓ
L' exercici de la potestat de recuperació resulta obligat per a l'Administració, una vegada
comprovada la usurpació. En la Sentència de 5 d'abril de 2000 s'afirma que les entitats locals tenen
l'obligació d'exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus béns i drets i qualsevol veí podrà
requerir el seu exercici a l'entitat interessada, de manera que, a falta d'exercici de les mateixes, en el
termini de trenta dies, per part de l'Ajuntament es donarà lloc a la possibilitat que els veïns interessats
puguen exercitar-les per si mateixes en les conseqüències previstes en l'article 68 del Reglament de Béns
de les Entitats Locals, relatives al rescabalament de costes i danys i perjudicis que li hagueren causat al veí,
en el cas que prosperara l'acció.»
CONSIDERANT el Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny pel que s’ aprova el reglament de béns
de les entitats locals els següents articles que es transcriuen literalment:
«Article 9 1. Les entitats locals tindran capacitat jurídica plena per a adquirir i posseir béns de totes
les classes i exercitar les accions i recursos procedents en defensa del seu patrimoni.
2. Les entitats locals tenen l'obligació d'exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus
béns i drets.
3. Els acords per a l'exercici d'accions necessàries per a la defensa dels béns i drets de les entitats
locals hauran d'adoptar-se previ dictamen del secretari, o, si és el cas, de l'assessoria jurídica i, en defecte
d'ambdós, d'un lletrat.
Article 44. 1. Correspon als municipis, provincials i illes, en tot cas, i a les altres entitats locals de
caràcter territorial, en el cas que així ho prevegen les lleis de les comunitats autònomes, les següents
potestats en relació amb els seus béns:
La potestat d'investigació.
La potestat de delimitació.
La potestat de recuperació d'ofici.
La potestat de desnonament administratiu.
Article 70. 1. Les corporacions locals podran recobrar per si la tinença dels seus béns de domini
públic en qualsevol temps.
2. Quan es tractara de béns patrimonials, el termini per a recobrar-los serà d'un any, comptador
des l'endemà de la data en què s'haguera produït la usurpació, i transcorregut aqueix temps procedirà
l'acció corresponent davant els tribunals ordinaris.
Article 71. 1. El procediment per a la recuperació de la possessió podrà iniciar-se a través de les
formes previstes en l'article 46.
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2. La recuperació en via administrativa requerirà acord previ de la corporació, a què
s'acompanyaran els documents acreditatius de la possessió, llevat que es tractara de repel·lir usurpacions
recents.
3. Aquest privilegi habilita a les corporacions locals perquè utilitzen tots els mitjans compulsoris
legalment admesos, sense perjudici que si els fets usurpatoris tenen aparença de delicte s'informen de
l'autoritat judicial.
4. En el que concernisca a les muntanyes públiques patrimonials caldrà ajustar-se al que disposa la
legislació especial»
CONSIDERANT l’ article 84.1 i 2 i 41 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques
que disposen:
«article 84. Necessitat títol habilitant.
1. Ningú pot, sense títol que ho autoritze atorgat per l'autoritat competent, ocupar béns de domini
públic o utilitzar-los en forma que excedisca el dret d'ús que, si és el cas, correspon a tots.
2. Les autoritats responsables de la tutela i defensa del domini públic vigilaran el compliment del
que establix l'apartat anterior i, si és el cas, actuaran contra els que, no tenint títol, ocupen béns de domini
públic o es beneficien d'un aprofitament especial sobre ells, al fi dels quals exercitaran les facultats i
prerrogatives previstes en l'article 41 d'aquesta Llei.
Article 41. Facultats i prerrogatives.
1. Per a la defensa del seu patrimoni, les Administracions públiques tindran les següents facultats i
prerrogatives:
Investigar la situació dels béns i drets que presumiblement pertanyen al seu patrimoni.
Delimitar en via administrativa els immobles de la seua titularitat.
Recuperar d'ofici la possessió indegudament perduda sobre els seus béns i drets.
Desnonar en via administrativa als posseïdors dels immobles demanials, una vegada extingit el títol
que emparava la tinença.»
CONSIDERANT que el tancament del camí causa un perjudici greu a les persones usuàries en
resultar impedit el pas pel mateix, el passat dia 28 de novembre es va dictar la Resolució d’Alcaldia
466/2011, per la qual: - Inicia expedient de recuperació de la possessió del camí municipal núm. 9011 de
Cadastre de Simat de la Valldigna i s’atorgà un termini d’al·legacions de 10 dies hàbils a l'interessat.
CONSIDERANT que durant el termini atorgat a l'interessat, no han estat presentades
al·legacions
Es proposa a la corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Recuperar d’ofici la possessió del camí municipal identificat com a finca 9.011 del
Cadastre d’este municipi. Atorgant Miguel Fons Vidal, un termini de 15 dies per a retirar la cadena i
obstacles que impedeixen el pas públic pel mateix.
SEGON.- Notificar el Sr. Miguel Fons Vidal, amb l’advertència que en cas d’incompliment, serà
retirat per la brigada municipal d’obres, cobrant les despeses a l’interessat, valorades en vint euros. »
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Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut de l’assumpte, manifesta que ve de ja fa
temps però ara hi ha una persona que ha posat una cadena i el tècnic diu que el camí és públic i per tant
considera que s’ha d’actuar, El regidor Joan Serra pregunta si el camí esta a l’inventari com camí complet. La
regidora Agustina Brines manifesta que ella ha parlat amb el tècnic agrícola i la informació que tenia era que
era pública la senda i ara es diu que és public el camí, entén que cal fer algun esclariment al respecte. El
regidor David Mogort manifesta que el seu grup s’abstindrà, considera que no ha de pronunciar-se perquè
acabarà en judici i és un problema entre veïns. L’alcalde li contesta que és un camí i per tant cal actuar. El
regidor Joan Serra manifesta que es vol recuperar el camí, però que no és nostre?. Es lamentable que siga
per un litigi entre veïns, al igual que el regidor David Mogort considera que no es pot pronunciar. Respecte
al plànols de 1929 considera que si s’utilitzen deuen ser vàlids i correctes per a tots, en les Foies no ha va
ser. Si es considera que hi ha que llevar la cadena que siga amb l’autoritat de l’alcalde. L’alcalde contesta que
l’informe tècnic diu que el camí és públic per tant no es pot posar una cadena i fa tres anys que s’haguera
pogut arreglar això.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per MAJORIA ABSOLUTA DE SET VOTS A FAVOR (6 PP i 1BlocCOMPROMÍS), i QUATRE ABSTENCIONS ( 2 PSOE-GMS, 1 EU i 1 ERPV), acorda:
PRIMER.- Recuperar d’ofici la possessió del camí municipal identificat com a finca 9.011 del
Cadastre d’este municipi. Atorgant Miguel Fons Vidal, un termini de 15 dies per a retirar la cadena i
obstacles que impedeixen el pas públic pel mateix.
SEGON.- Notificar al Sr. Miguel Fons Vidal, amb l’advertiment que en cas d’incompliment, serà
retirat per la brigada municipal d’obres, cobrant les despeses l’interessat, valorades en vint euros.

1.4 DONAR COMPTE DEL DECRET SOBRE L’OBRA A INCLOURE AL PPOS 2012.
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia número 4/2012, de 4 de gener, referent a l’obra a incloure al
Pla Provincial d’Obres i Serveis per a 2012.
Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet manifesta que esta és una intervenció
important, més de 61.000,00 €, que es va fer en una zona on potser hi ha veïns que no estan al corrent de
les seus obligacions tributaries, això s’ha d'esmenar o es farà l’actuació sense tindre’s en compte. Pregunta a
més si està prevista la creació d’un parc públic. L’alcalde li contesta que ha parlat en el tècnic municipal
sobre este assumpte. Des del 20 d’abril de 1998, amb l’aprovació de les NNSS es va canviar la delimitació
del cas urbà i tota eixa zona de la Muntanyeta ja és sòl urbà. Igual que es fa una actuació dins el poble
podem fer-la ahí. Volem actuar per a regular els serveis urbans i fer-ho accessible, anem a solucionar
mancances. No he vist l’esborrany del projecte i no sé fins on podrà donar i si es podrà completar amb una
zona ajardinada.
A continuació intervé el regidor Jona Serra que comenta que hi ha solars sense regularitzar. En
concret un solar i un habitatge. L’alcalde li contesta que sols queda un solar, l'«habitatge» esta donat d’alta
en l'IBI. El regidor Joan Serra pregunta, l'habitatge on tira el clavegueram? Es fa il·legal i no paga, i ara amb
fons públics se solucionarà? L’alcalde reitera que el que es vol solucionar és la mancança de serveis i
s’actuarà des de la informació que es tinga a l’Ajuntament. El regidor Joan Serra contesta que ho aclarisca el
tècnic municipal. Hi ha un solar que no se sap de qui és. Afegeix -dirigint-se a l’alcalde- «que no es
menyspreïs i que el to que utilitzes no és l’adequat». L’alcalde li contesta que «t’he parlat correctament i he
parlat amb el tècnic» (l’alcalde manifesta que vol que consten en l’acta estes paraules).
La regidora Agustina Brines diu que l’interessat s’ha de posar el clavegueram de dins de casa. I si no
ha pagat rebuts que se li demane els anys endarrere que li toquen, manifesta que li agradaria tindre el
projecte ja. Li pareix bé esta actuació.
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Finalitzades les intervencions, ells membres del ple es donen per assabentats del contingut del
present decret.
1.5.- EXAMEN I APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE LA IMPOSICIÓ I
MODIFICACIÓ DE LES SEGÜENTS ORDENANCES FISCALS:
A) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA
INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA O
ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I
DE VENDA AMBULANT O SEDENTÀRIA.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
« PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de diferents taxes municipals i els preceptius
informes que hi consten.
Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local com a conseqüència de la instal·lació de parades, barraques,
casetes de venda o atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i de venda ambulant o
sedentària, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA
INSTAL·LACIO DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, O ATRACCIONS
SITUADES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I DE VENDA
AMBULANT NO SEDENTÀRIA.
Article 1.- Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu als articles 57 i 20.3 n, del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb el que estableixen els articles
15 a 19 d’este mateix text legal, este Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives que es deriven
de la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, o atraccions situades en terrenys d’us públic i
indústries de carrer i de venda ambulant no sedentària, que es regirà per esta ordenança fiscal.
Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, les utilitzacions privatives que es deriven de la instal·lació de
parades, barraques, casetes de venda, o atraccions situades en terrenys d’us públic i industries de carrer i
de venda ambulant no sedentària.
Article 3.- Obligacions de contribuir.
1.- L’obligació de contribuir neix amb la sol·licitud a l’Ajuntament de l’atorgament de la utilització
privativa del domini públic local.
2.- Així mateix un cop obtinguda la autorització, el seu titular tindrà l’obligació de contribuir pel fet
de gaudir del dret d’ús i explotació autoritzada, quedant obligat al pagament de la taxa vigent.
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Article 4.- Subjectes Passius.
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, que es beneficien de la utilització privativa
del domini públic local i aquelles que sol·liciten l’autorització de traspàs de la titularitat, o els qui se
beneficien de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització.
Article 5.- Bases i tarifes
Les bases en percepció i tipus de tarifes seran:
1. Parada habitual fixa al mercat de venda no sedentària
- Fins a 6 metres......................................................................................................................................12,00-€/mes
- Excés sobre els 6 metres per cada metre lineal.............................................................................2,00-€/mes
2. Parada no habitual exterior al mercat de venda no sedentària (mercat ambulant)
- Fins a 6 metres...........................................................................................................................................4,00 €/dia
- Excés sobre els 6 metres, per cada metre lineal..............................................................................1,00 €/dia
3. Parada de venda i/atraccions o aparells de fira:
a) Fins a 5 m²: euros/temporada 35,00 €
b) de 5 a 10 m²: euros/temporada...............................................................................................................50,00 €
c) de 10 a 15 m²: euros/temporada.............................................................................................................70,00 €
d) de 15 a 20 m²: euros/temporada.............................................................................................................75,00 €
e) de 20 a 40 m²: euros/temporada.............................................................................................................80,00 €
f) de més de 40 m²: euros/temporada.........................................................................................................85,00 €
4. Espectacles i indústries de carrer
Per metre quadrat i dia.....................................................................................................................................2,50 €
5.- Parades temporals que utilitzen subministrament elèctric.
a) Parades temporals que connecten al subministrament municipal........................................2,00€/Kw/dia
b) Parades temporals, un extra por Kw instal·lat o fracció.........................................................1,00€/Kw/dia
6. Tramitació de l’expedient d’autorització
Per la tramitació de l’autorització administrativa de l’ocupació..............................................................5,00 €
No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que s’haja abonat i obtingut pels interessats la
llicència corresponent.
Article 6.- Exempcions
Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals pertanyen est Municipi,
així com qualsevol Mancomunitat, o altra Entitat mancomunada de la qual forme part.
Article 7.- Administració i autoritzacions. Garanties o fiances.
Tots els qui desitgen utilitzar el domini públic – si hi ha vacants- al qual fa referència la present
ordenança hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’Ajuntament, moment en el qual se’ls podrà exigir un dipòsit
o fiança afecta al resultat de l’autorització i d’acord amb l’informe tècnic.
Quan la utilització de la vacant siga per a la venda sedentària, i de forma puntual per al mateix dia,
serà suficient per a rebre l’autorització d’eixe dia exhibir la documentació necessària davant el funcionari
que aplicarà la tarifa corresponent”
Serà obligatori per a la tramitació de l’autorització el compliment de l’article 17 de la Llei 14/2010, de 3
de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics o la normativa que la substituïsca, i hauran d’aportar:
-

Declaració responsable conforme model aprovat per l’Ajuntament.
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La tramitació de l’expedient de l’autorització comportarà la tarifa que s’estipula a l’article 5 de la
present ordenança.
Per donar-se de baixa, les parades habituals de venda no sedentària, caldrà comunicar-ho a
l’Ajuntament en un termini superior a un mes a que acabe el trimestre corresponent. Cas contrari
l’interessat vindrà obligat a pagar el trimestre següent.
Article 8.- Períodes de cobrament.
Les quotes de les parades fixes de venda ambulant no sedentària, exigibles pels serveis regulats a la
present ordenança es liquidaran els quinze primers dies de cada trimestre. El pagament dels esmentats
drets s’efectuarà necessàriament/prioritariament mitjançant domiciliació bancària.
Les quotes puntuals no fixes es faran efectives al funcionari públic que presente la pertinent
liquidació o per transferència bancaria, si es el cas.
Article 9.- Quotes no satisfetes
Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec administratiu aplicable
segons la normativa vigent.
El no pagament d’un o més trimestres podrà comportar la pèrdua del lloc atorgat en l’autorització
o on es ve prestant.
Article.- 10.- Obligacions de les parts.
10.1.- A cap interessat li serà permès ocupar més superfície que el que comprenga el lloc que tinga
concedit, per tant les mercaderies o instal·lacions hauran de quedar preparades en el seu interior sense que
sobreïsquen o dificulten el trànsit.
10.2. Els subjectes passius queden obligats al manteniment, conservació i reparació dels elements
del lloc autoritzat, al pagament dels drets i taxes fixades en l’ordenança o en els modificacions posteriors
10.3 Per a l’exercici de la venda en el mercat els comerciants concessionaris hauran de complir els
requisits següents:
a).- Estar en possessió del Carnet de Manipulador en els casos en què siga necessari.
b).- Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost de Activitats Econòmiques.
c).- Satisfer els tributs establits per a este tipus de venda.
d).- Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i amb l’Administració
Tributària.
e).- Reunir els requisits i condicions Higiènic-Sanitàries exigits per la normativa reguladora del
producte objecte de venda.
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f).- Estar en possessió de l’Autorització Municipal corresponent.
10.4.- Per a instal·lacions que connecten amb habitatges o magatzems privats, el cablejat deu de
discórrer amb el compliment del Reglament d’Instal·lacions Elèctriques en Baixa Tensió.
Article 11.- Drets i deures.
11.1.- Els adjudicataris dels llocs tindran els següents deures:
a).- Prestar l’activitat del mode disposat en la present ordenança i en les Lleis vigents sobre la
matèria.
b).- Que per a poder connectar-se al subministrament elèctric de les instal·lacions municipals haurà
de disposar del corresponent certificat d’instal·lació signat per instal·lador autoritzat. Estarà prohibit
connectar-se a les instal·lacions del enllumenat públic.
c).- Atendre amb correcció als usuaris de l’activitat.
d).- Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionarà el funcionament de l’activitat, excepte si
s’hagueren produït per actes realitzats en compliment d’una orde donada per la Corporació.
e).- Mantenir en perfecte estat de neteja el lloc que s’ocuparà.
f).- Els adjudicataris dels llocs fixes per a la venda ambulant no sedentària tindran fins les 8,30 hores
per a començar a muntar les seus parades. Passada eixa hora perdrà el seu dret a col·locar-se al lloc
habitual sols eixe dia, que podrà ser ocupat pel interessat que estiga en eixe moment pendent de rebre lloc
i mostre la documentació necessària al funcionari encarregat. Si l’adjudicatari del lloc fix es presenta més
tard, el funcionari encarregat li assignarà un altre lloc per a eixe dia.
g).-Els adjudicataris del llocs de venda no sedentària i quan ja estiga muntat «el mercadillo», no
podran entrar el seus vehicles per retirar la parada o per fer càrrega i descàrrega fins les 13 hores.
11.2.- Els utilitaris dels llocs gaudiran dels següents drets respecte a la Corporació:
a).- Al gaudi dels llocs, dels que anaren adjudicataris dins dels límits establerts en esta ordenança i la
resta de normes sobre la matèria.
b).- A l’explotació dels llocs davall el seu risc i ventura.
c).- A la reparació de les deficiències observades en els llocs, sempre que estos foren imputables a
la Corporació.
11.3 Està prohibit als autoritzats dels llocs:
a).- Exposar les mercaderies de manera que molesten o perjudiquen els altres venedors o
compradors.
b).- Utilitzar instal·lacions accessòries per a la venda o mostra de productes que puguen ser
perjudicials per al públic en general.
c).- Qualsevol alteració d’orde públic.
e).- Produir danys en el domini públic local.
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f).- L’incompliment de les altres obligacions previstes en la present Ordenança així com les
establides en les disposicions que incidisquen sobre la matèria.
Art. 12é.- Infraccions.
Les infraccions de la present Ordenança i les alteracions de l’ordre públic, així com les produïdes
en matèria de defensa dels consumidors seran qualificades de lleus, greus o molt greus, atenent criteris de
riscos per a la salut, quantia del benefici obtingut, grau d’intencionalitat, gravetat de l’alteració social
produïda, generalització de la infracció, etc., seran sancionades per l’Alcaldia dins del límit competencial
sancionador previst en la normativa d’aplicació, susceptibles d’aplicació per altres òrgans administratius.
Article 13é.- Transmissions i permutes dels llocs de venda no sedentària.
Es podran fer les transmissions del dret d’ús dels llocs o locals del mercat municipal de venda no
sedentària en les condicions següents:
Els llocs seran transferibles per línia directa fins al 1er. grau de consanguinitat, sense cap gravamen, i
haurà de comunicar-se a l’Ajuntament el canvi de la titularitat.
Al mateix temps està prohibida la permuta, arrendament, i qualsevol classe de cessió siga gratuïta o
onerosa a favor de tercers, dels llocs de venda no sedentària.
Disposició derogatòria
Esta ordenança fiscal, en el moment de la seua entrada en vigor, deroga l’anterior ordenança
reguladora de la taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda espectacle o atraccions
situades en terrenys d’us públic indústries de carrer o ambulants.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, sent aplicable a partir de l’1 d’abril de 2012, inici del segon trimestre, i continuarà vigent mentre
no s’acorde la seva modificació o derogació expressa.»
Segon. Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal què els
interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet, planteja en el punt 10.3.d) si també
afecta al treballadors i treballores que estiguin treballant allí. Demana que la gent que estiga treballant allí
estiga en contracte. Tant l’alcalde con la regidora Dominique Saneleuterio manifesten que tots han d’estar
al corrent i s’accepta que s’incorpore eixa qüestió, de forma que el text d’eixe paràgraf quede:
10.3.d).- Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i amb l’Administració
Tributària, per part del propietari i dels treballadors/es contractats/des.
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El regidor David Mogort, manifesta que ell no va poder anar a la Comissió per qüestió de treball,
però que el seu company Alvaro Alamiñana va plantejar un dubtes que entén eren importants i que s’han
tractat i considerat. Afegeix que el seu grup votarà a favor.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per UNANIMITAT de tots els membres assistents (6 PP, 2 PSOE-GMS, 1 EU,
1UN Bloc-COMPROMÍS, i 1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local com a conseqüència de la instal·lació de parades, barraques,
casetes de venda o atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i de venda ambulant o
sedentària, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA
INSTAL·LACIO DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, O ATRACCIONS
SITUADES EN TERRENYS D’US PUBLIC I INDUSTRIES DE CARRER I DE VENDA
AMBULANT NO SEDENTÀRIA.
Article 1.- Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 20.3 n, del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que estableixen els articles
15 a 19 d’aquest mateix text legal, este Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives que es
deriven de la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, o atraccions situades en terrenys d’us
públic i industries de carrer i de venda ambulant no sedentària, que es regirà per esta ordenança fiscal.
Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, les utilitzacions privatives que es deriven de la instal·lació de
parades, barraques, casetes de venda, o atraccions situades en terrenys d’us públic i industries de carrer i
de venda ambulant no sedentària.

Article 3.- Obligacions de contribuir.
1.- L’obligació de contribuir neix amb la sol·licitud a l’Ajuntament de l’atorgament de la utilització privativa
del domini públic local.
2.- Així mateix un cop obtinguda la autorització, el seu titular tindrà l’obligació de contribuir pel fet de
gaudir del dret d’ús i explotació autoritzada, quedant obligat al pagament de la taxa vigent.
Article 4.- Subjectes Passius.
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, que es beneficien de la utilització privativa
del domini públic local i aquelles que sol·liciten l’autorització de traspàs de la titularitat, o els qui se
beneficien de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització.
Article 5.- Bases i tarifes
Les bases en percepció i tipus de tarifes seran:
1. Parada habitual fixa al mercat de venda no sedentària
- Fins a 6 metres......................................................................................................................................12,00-€/mes
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- Excés sobre els 6 metres per cada metre lineal.............................................................................2,00-€/mes
2. Parada no habitual exterior al mercat de venda no sedentària (mercat ambulant)
- Fins a 6 metres...........................................................................................................................................4,00 €/dia
- Excés sobre els 6 metres, per cada metre lineal..............................................................................1,00 €/dia
3. Parada de venda i/atraccions o aparells de fira:
a) Fins a 5 m²: euros/temporada 35,00 €
b) de 5 a 10 m²: euros/temporada...............................................................................................................50,00 €
c) de 10 a 15 m²: euros/temporada.............................................................................................................70,00 €
d) de 15 a 20 m²: euros/temporada.............................................................................................................75,00 €
e) de 20 a 40 m²: euros/temporada.............................................................................................................80,00 €
f) de més de 40 m²: euros/temporada.........................................................................................................85,00 €
4. Espectacles i indústries de carrer
Per metre quadrat i dia.....................................................................................................................................2,50 €
5.- Parades temporals que utilitzen subministrament elèctric.
a) Parades temporals que connecten al subministrament municipal........................................2,00€/Kw/dia
b) Parades temporals, un extra por Kw instal·lat o fracció.........................................................1,00€/Kw/dia
6. Tramitació de l’expedient d’autorització
Per la tramitació de l’autorització administrativa de l’ocupació..............................................................5,00 €
No es consentirà cap ocupació de la via publica fins que s’haja abonat i obtingut pels interessats la llicencia
corresponent.
Article 6.- Exempcions
Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals pertanyen est Municipi, així com
qualsevol Mancomunitat, o altra Entitat mancomunada de la qual forme part.
Article 7.- Administració i autoritzacions. Garanties o fiances.
Tots els qui desitgen utilitzar el domini públic – si hi ha vacants- al qual fa referència la present ordenança
hauran de sol·licitar-lo per escrit a l’Ajuntament, moment en el qual se’ls podrà exigir un dipòsit o fiança
afecta al resultat de l’autorització i d’acord amb l’informe tècnic.
Quan la utilització de la vacant siga per a la venda sedentària, i de forma puntual per al mateix dia,
serà suficient per a rebre l’autorització d’eixe dia exhibir la documentació necessària davant el funcionari
que aplicarà la tarifa corresponent”
Serà obligatori per a la tramitació de l’autorització el compliment de l’article 17 de la Llei 14/2010, de 3
de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics o la normativa que la substituïsca, i hauran d’aportar:
-

Declaració responsable conforme model aprovat per l’Ajuntament.

-

El projecte de l’atracció o de l’activitat si procedeix.

-

Certificat estructural i/o de instal·lacions.

-

Certificat de la instal·lació elèctrica i equips de protecció contra incendis, si procedeix.

-

Segur de responsabilitat Civil segons les característiques de l’activitat

La tramitació de l’ expedient de l’autorització comportarà la tarifa que s’estipula a l’article 5 de la present
ordenança.
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Per donar-se de baixa, les parades habituals de venda no sedentària, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament en
un termini superior a un mes a que acabe el trimestre corresponent. Cas contrari l’interessat vindrà obligat
a pagar el trimestre següent.
Article 8.- Períodes de cobrament.
Les quotes de les parades fixes de venda ambulant no sedentària, exigibles pels serveis regulats a la present
ordenança es liquidaran els quinze primers dies de cada trimestre. El pagament dels esmentats drets
s’efectuarà necessàriament/prioritàriament mitjançant domiciliació bancària.
Les quotes puntuals no fixes es faran efectives al funcionari públic que presente la pertinent liquidació o per
transferència bancaria, si es el cas.
Article 9.- Quotes no satisfetes
Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec administratiu aplicable segons la
normativa vigent.
El no pagament d’un o més trimestres podrà comportar la pèrdua del lloc atorgat en l’autorització o on es
ve prestant.
Article.- 10.- Obligacions de les parts.
10.1.- A cap interessat li serà permès ocupar més superfície que el que comprenga el lloc que tinga
concedit, per tant les mercaderies o instal·lacions hauran de quedar preparades en el seu interior sense que
sobreïsquen o dificulten el trànsit.
10.2. Els subjectes passius queden obligats al manteniment, conservació i reparació dels elements del lloc
autoritzat, al pagament dels drets i taxes fixades en l’ordenança o en els modificacions posteriors
10.3 Per a l’exercici de la venda en el mercat els comerciants concessionaris hauran de complir els requisits
següents:
a).- Estar en possessió del Carnet de Manipulador en els casos en què siga necessari.
b).- Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost de Activitats Econòmiques.
c).- Satisfer els tributs establits per a este tipus de venda.
d).- Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i amb l’Administració Tributària,
per part del propietari i dels treballadors/es contractats/des.
e).- Reunir els requisits i condicions Higiénico-Sanitaries exigits per la normativa reguladora del producte
objecte de venda.
f).- Estar en possessió de l’Autorització Municipal corresponent.
10.4.- Per a instal·lacions que connecten amb habitatges o magatzems privats, el cablejat deu de discórrer
amb el compliment del Reglament d’Instal·lacions Elèctriques en Baixa Tensió.
Article 11.- Drets i deures.
11.1.- Els adjudicataris dels llocs tindran els següents deures:
a).- Prestar l’activitat del mode disposat en la present ordenança i en les Lleis vigents sobre la matèria.
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b).- Que per a poder connectar-se al subministrament elèctric de les instal·lacions municipals haurà de
disposar del corresponent certificat d’instal·lació signat per instal·lador autoritzat. Estarà prohibit
connectar-se a les instal·lacions del enllumenat públic.
c).- Atendre amb correcció als usuaris de l’activitat.
d).- Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionarà el funcionament de l’activitat, excepte si s’hagueren
produït per actes realitzats en compliment d’una orde donada per la Corporació.
e).- Mantenir en perfecte estat de neteja el lloc que s’ocuparà.
f).- Els adjudicataris dels llocs fixes per a la venda ambulant no sedentària tindran fins les 8,30 hores per a
començar a muntar les seus parades. Passada eixa hora perdrà el seu dret a col·locar-se al lloc habitual sols
eixe dia, que podrà ser ocupat pel interessat que estiga en eixe moment pendent de rebre lloc i mostre la
documentació necessària al funcionari encarregat. Si l’adjudicatari del lloc fix es presenta mes tard, el
funcionari encarregat li assignarà un altre lloc per a eixe dia.
g).-Els adjudicataris del llocs de venda no sedentària i quan ja estiga muntat «el mercadillo», no podran
entrar el seus vehicles per retirar la parada o per fer carrega i descarrega fins les 13 hores.
11.2.- Els utilitaris dels llocs gaudiran dels següents drets respecte a la Corporació:
a).- Al gaudi dels llocs, dels que anaren adjudicataris dins dels límits establits en esta ordenança i la resta de
normes sobre la matèria.
b).- A l’explotació dels llocs davall el seu risc i ventura.
c).- A la reparació de les deficiències observades en els llocs, sempre que estos foren imputables a la
Corporació.
11.3 Està prohibit als autoritzats dels llocs:
a).- Exposar les mercaderies de manera que molesten o perjudiquen els altres venedors o compradors.
b).- Utilitzar instal·lacions accessòries per a la venda o mostra de productes que puguen ser perjudicials per
al públic en general.
c).- Qualsevol alteració d’orde públic.
e).- Produir danys en el domini públic local.
f).- L’incompliment de les altres obligacions previstes en la present Ordenança així com les establides en les
disposicions que incidisquen sobre la matèria.
Art. 12é.- Infraccions.
Les infraccions de la present Ordenança i les alteracions de l’ordre públic, així com les produïdes en
matèria de defensa dels consumidors seran qualificades de lleus, greus o molt greus, atenent criteris de
riscos per a la salut, quantia del benefici obtingut, grau d’intencionalitat, gravetat de l’alteració social
produïda, generalització de la infracció, etc., seran sancionades per l’Alcaldia dins del límit competencial
sancionador previst en la normativa d’aplicació, susceptibles d’aplicació per altres òrgans administratius.
Article 13é.- Transmissions i permutes dels llocs de venda no sedentària.
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Es podran fer les transmissions del dret d’ús dels llocs o locals del mercat municipal de venda no sedentària
en les condicions següents:
Els llocs seran transferibles per línia directa fins al 1er. grau de consanguinitat, sense cap gravamen, i haurà
de comunicar a l’Ajuntament el canvi de la titularitat.
Al mateix temps està prohibida la permuta, arrendament, i qualsevol classe de cessió siga gratuïta o onerosa
a favor de tercers, dels llocs de venda no sedentària.
Disposició derogatòria
Esta ordenança fiscal, en el moment de la seua entrada en vigor, deroga l’anterior ordenança reguladora de
la taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda espectacle o atraccions situades en
terrenys d’us públic indústries de carrer o ambulants.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, sent aplicable a partir de l’1 d’abril de 2012, inici del segon trimestre, i continuarà vigent mentre
no s’acorde la seva modificació o derogació expressa.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal què els interessats
puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran
amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.
B) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE
MERCAT.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de diferents taxes municipals i els preceptius
informes que hi consten.
Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei
de mercat, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SERVEI DE MERCAT.
Article 1. Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en els articles 57, i 20.4.u, del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que estableixen els articles
15 a 19 d’aquest mateix text legal, este Ajuntament estableix la taxa per la prestació de servei al mercat
municipal, que es regirà per esta ordenança fiscal.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització de les parades de venda del mercat municipal
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Article 3. Obligacions de contribuir.
La taxa es produeix i naix l'obligació de contribuir des que tinga lloc la prestació dels serveis
objecte del fet imposable. L’interessat haurà de fer la corresponent sol·licitud a L’Ajuntament
de
l’atorgament per la prestació del servei.
Així mateix un cop obtinguda la autorització, el seu titular tindrà l’obligació de contribuir pel fet de
gaudir del dret d’ús i explotació autoritzada, quedant obligat al pagament de la taxa vigent.
Article 4. Subjectes Passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques, que es beneficien de la prestació d´este servei així com aquelles que sol·licitin l´autorització de
traspàs de la titularitat per a poder gaudir de la prestació d´aquest servei, o els qui se beneficien de l
´aprofitament, si es va procedir sense l´oportuna autorització.
Article 5é. Base imposable i quota tributaria
La base imposable estarà constituïda per la superfície de la parada de venda on s'expedisquen els
articles.
La quota es fixa de la forma següent:
CONCEPTE...............................................................................................................IMPORT €
1. Parada de venda, a l’edifici del mercat municipal .................................................................... 7,00€/m 2/mes
2. Per el subministrament elèctric.
- Parades temporals sense subministrament específic................................................................... 2,00€/Kv/dia
- Parades temporals, un extra por Kv instal·lat o fracció............................................................. 1,00€/Kv/dia
3. Per la tramitació de cada expedient d’autorització................................................................................. 5,00€
Article 6. Exempcions
Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals pertanyen est Municipi,
així com qualsevol Mancomunitat, o altra Entitat mancomunada de la qual forme part.
Article 7. Administració i autoritzacions.
Tots els qui desitgen utilitzar o prestar el servei al mercat – si hi ha vacants- al qual fa referència la
present ordenança hauran de sol·licitar-lo per escrit a L’Ajuntament , moment en el qual se’ls podrà exigir
un dipòsit o fiança afecta al resultat de l’autorització.
La tramitació de l’expedient de l’autorització comportarà una tarifa de 5 Euros.
Per donar-se de baixa de la parada caldrà comunicar-ho a L’Ajuntament en un termini superior a un
mes a que acabe el trimestre corresponent. Cas contrari l’interessat vindrà obligat a pagar el trimestre
següent.
Article 8. Períodes de cobrament.
Les quotes de les parades pels serveis regulats a la present ordenança es liquidaran els quinze
primers dies de cada trimestre. El pagament dels esmentats drets s’efectuarà necessàriament mitjançant
domiciliació bancària. A les parades temporals s’afegirà la despesa del subministrament elèctric.
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Article 9. Quotes no satisfetes
Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec administratiu aplicable
segons la normativa vigent.
El no pagament de dos o mes trimestres podrà comportar la pèrdua del lloc atorgat en
l’autorització o on es ve prestant.
Article. 10. Obligacions de les parts.
10.1. L’Ajuntament serà el titular del subministrament d’enllumenat públic interior del mercat i de
les seues dependències o servicis generals i contractarà directament amb la companyia subministradora.
Cada parada contractarà directament en la companya subministradora el fluid elèctric del lloc
respectiu tant pel que fa a l’enllumenat com el referent al ús industrial
L’Ajuntament repercutirà el gasto pel subministrament elèctric al titular que tinga una parada fixa
o no fixa i que utilitze el subministrament municipal.
10.2. A cap titular li serà permès ocupar més superfície o lloc que el que comprenga el lloc que
tinga concedit, per tant les mercaderies hauran de quedar preparades en el seu interior sense que
sobreïsquen o dificulten el trànsit.
10.3. Els subjectes passius queden obligats al manteniment, conservació i reparació dels elements
del lloc atorgat i al pagament dels drets i taxes fixades en l’ordenança o en els modificacions posteriors.
10.4. Es podrà declarar vacant tota parada que no s’ocupi durant sis mesos consecutius. Llevat que
per causa justificada- malaltia, accident, o altres – i prèvia obtenció de la corresponent autorització
municipal, es podrà mantindré tancada durant un període total màxim de dotze mesos.
10.5. Per a l’exercici de la venda en el mercat els comerciants autoritzats hauran de complir els
requisits següents:
a). Estar en possessió del Carnet de Manipulador, en els casos en què siga necessari.
b). Estar dau d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost de Activitats Econòmiques.
c). Les parades podran ser ateses per l’interessat o també per dependents dels titulars prèvia alta
d’estos en les assegurances socials obligatòries.
d). Satisfer els tributs establerts per a este tipus de venda.
e). Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
f). Reunir els requisits i condicions Higiènic-Sanitàries exigits per la normativa reguladora del
producte objecte de venda.
g). Estar en possessió de l’Autorització Municipal corresponent.
10.6. Els titulars, al acabament de l’autorització, siga quina en siga la causa, hauran de deixar lliure i
vacus i a disposició de L’Ajuntament
els llocs objecte de l’autorització. Cas contrari l’administració
municipal podrà acordar i executar per si mateixa el llançament per via administrativa.
10.7. L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per danys, sustracions, o deteriorament de
mercaderies. I tampoc assumir la responsabilitat d'una vertadera i pròpia custòdia encara que tinga cura de
la vigilància del mercat.
Article 11. Drets i deures.
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11.1. Els adjudicataris dels llocs del mercat tindran els següents deures respecte als usuaris i a la
Corporació:
a). Prestar el servici del mode disposat en la present ordenança i en les Lleis vigents sobre la
matèria.
b). Atendre amb correcció als usuaris del servici.
c). . Els adjudicataris dels llocs del mercat tindran un segur de responsabilitat civil que cobrisca els
danys de persones i bens.
d). Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionarà el funcionament del servici, excepte si
s’hagueren produït per actes realitzats en compliment d’una orde donada per la Corporació.
e). Mantindre en perfecte estat de neteja el lloc que s’ocuparà.
11.2. Els utilitaris dels llocs del mercat gaudiran dels següents drets respecte a la Corporació:
a). Al gaudi dels llocs, dels que anaren adjudicataris dins dels límits establits en este reglament i la
resta de normes sobre la matèria.
b). A l’explotació dels llocs davall el seu risc i ventura.
c). A la reparació de les deficiències observades en els llocs, sempre que estos foren imputables a la
Corporació.
d). A la realització de millores estructurals, al seu càrrec, en els llocs quan prèviament foren
autoritzats per la Corporació i que no foren imputable a esta.
11.3 Esta prohibit als venedors i titulars dels llocs:
a). Exposar les mercaderies de manera que molesten o perjudiquen els altres venedors o
compradors.
b). Utilitzar instal·lacions accessòries per a la venda o mostra de productes que puguen ser
perjudicials per al públic en general.
c). Qualsevol alteració d’orde públic.
e). Produir danys en les instal·lacions del mercat.
f). L’incompliment de les altres obligacions previstes en la present Ordenança així com les
establides en les disposicions que incidisquen sobre la matèria.

Art. 12é. infraccions.
Les infraccions de la present Ordenança i les alteracions de l’ordre públic, així com les produïdes
en matèria de defensa dels consumidors seran qualificades de lleus, greus o molt greus, atenent a criteris de
riscos per a la salut, quantia del benefici obtingut, grau d’intencionalitat, gravetat de la alteració social
produïda, generalització de la infracció, etc., seran sancionades per l’Alcaldia o per altres òrgans
administratius dins del límit competencial sancionatori previst en la normativa d’aplicació.
Article 13é. Transmissions i permutes dels llocs del mercat
Es podran fer les transmissions del dret d’ús dels llocs o locals dels mercats municipals en les
condicions següents:
Els llocs seran transferibles per línia directa fins al 1er grau de consanguinitat, sense cap gravamen, i
haura de comunicar-se a l’Ajuntament el canvi de la titularitat.
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Al mateix temps esta prohibida la permuta, arrendament, i qualsevol classe de cessió siga gratuïta o
onerosa a favor de tercers, dels llocs als mercats
Disposició derogatòria
Esta ordenança fiscal, en el moment de la seua entrada en vigor, deroga la part corresponent de
l’anterior ordenança reguladora de la taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda
espectacle o atraccions situades en terrenys d’us públic indústries de carrer o ambulants.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, sent aplicable a partir de l’1 d’abril de 2012, inici del segon trimestre, i continuarà vigent mentre
no s’acorde la seva modificació o derogació expressa.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats
puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el ple de la
corporació, per UNANIMITAT de tots els membres assistents (6 PP, 2 PSOE-GMS, 1 EU, 1UN
Bloc-COMPROMÍS, i 1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del
servei de mercat, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SERVEI DE MERCAT.
Article 1. Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en els articles 57, i 20.4.u, del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que estableixen els articles
15 a 19 d’aquest mateix text legal, este Ajuntament estableix la taxa per la prestació de servei al mercat
municipal, que es regirà per esta ordenança fiscal.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització de les parades de venda del mercat municipal
Article 3. Obligacions de contribuir.
La taxa es produeix i naix l'obligació de contribuir des que tinga lloc la prestació dels serveis
objecte del fet imposable. L’interessat haurà de fer la corresponent sol·licitud a L’Ajuntament de
l’atorgament per la prestació del servei.
Així mateix un cop obtinguda la autorització, el seu titular tindrà l’obligació de contribuir pel fet de
gaudir del dret d’ús i explotació autoritzada, quedant obligat al pagament de la taxa vigent.
Article 4. Subjectes Passius.
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Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques, que es beneficien de la prestació d´este servei així com aquelles que sol·licitin l´autorització de
traspàs de la titularitat per a poder gaudir de la prestació d´aquest servei, o els qui se beneficien de l
´aprofitament, si es va procedir sense l´oportuna autorització.
Article 5é. Base imposable i quota tributaria
La base imposable estarà constituïda per la superfície de la parada de venda on s'expedisquen els
articles.
La quota es fixa de la forma següent:
CONCEPTE...............................................................................................................IMPORT €
1. Parada de venda, a l’edifici del mercat municipal .............................. ................. 7,00€/m2/mes
2. Per el subministrament elèctric.
- Parades temporals sense subministrament específic....................................... 2,00€/Kv/dia
- Parades temporals, un extra por Kv instal·lat o fracció............................... ... 1,00€/Kv/dia
3. Per la tramitació de cada expedient d’autorització................................................. 5,00€
Article 6. Exempcions
Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals pertanyen est Municipi,
així com qualsevol Mancomunitat, o altra Entitat mancomunada de la qual forme part.
Article 7. Administració i autoritzacions.
Tots els qui desitgen utilitzar o prestar el servei al mercat – si hi ha vacants- al qual fa referència la
present ordenança hauran de sol·licitar-lo per escrit a L’Ajuntament , moment en el qual se’ls podrà exigir
un dipòsit o fiança afecta al resultat de l’autorització.
La tramitació de l’ expedient de l’autorització comportarà una tarifa de 5 Euros.
Per donar-se de baixa de la parada caldrà comunicar-ho a L’Ajuntament en un termini superior a
un mes a que acabe el trimestre corresponent. Cas contrari l’interessat vindrà obligat a pagar el trimestre
següent.

Article 8. Períodes de cobrament.
Les quotes de les parades pels serveis regulats a la present ordenança es liquidaran els quinze
primers dies de cada trimestre. El pagament dels esmentats drets s’efectuarà necessàriament mitjançant
domiciliació bancària. A les parades temporals s’afegirà la despesa del subministrament elèctric.
Article 9. Quotes no satisfetes
Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec administratiu aplicable
segons la normativa vigent.
El no pagament de dos o mes trimestres podrà comportar la pèrdua del lloc atorgat en
l’autorització o on es ve prestant.
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Article. 10. Obligacions de les parts.
10.1. L’Ajuntament serà el titular del subministrament d’enllumenat públic interior del mercat i de
les seues dependències o servicis generals i contractarà directament amb la companyia subministradora.
Cada parada contractarà directament en la companya subministradora el fluid elèctric del lloc
respectiu tant pel que fa a l’enllumenat com el referent al ús industrial
L’Ajuntament repercutirà el gasto pel subministrament elèctric al titular que tinga una parada fixa
o no fixa i que utilitze el subministrament municipal.
10.2. A cap titular li serà permès ocupar més superfície o lloc que el que comprenga el lloc que
tinga concedit, per tant les mercaderies hauran de quedar preparades en el seu interior sense que
sobreïsquen o dificulten el trànsit.
10.3. Els subjectes passius queden obligats al manteniment, conservació i reparació dels elements
del lloc atorgat i al pagament dels drets i taxes fixades en l’ordenança o en els modificacions posteriors.
10.4. Es podrà declarar vacant tota parada que no s’ocupi durant sis mesos consecutius. Llevat que
per causa justificada- malaltia, accident, o altres – i prèvia obtenció de la corresponent autorització
municipal, es podrà mantindré tancada durant un període total màxim de dotze mesos.
10.5. Per a l’exercici de la venda en el mercat els comerciants autoritzats hauran de complir els
requisits següents:
a). Estar en possessió del Carnet de Manipulador, en els casos en què siga necessari.
b). Estar dau d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost de Activitats Econòmiques.
c). Les parades podran ser ateses per l’interessat o també per dependents dels titulars prèvia alta
d’estos en les assegurances socials obligatòries.
d). Satisfer els tributs establerts per a este tipus de venda.
e). Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
f). Reunir els requisits i condicions Higiènic-Sanitàries exigits per la normativa reguladora del
producte objecte de venda.
g). Estar en possessió de l’Autorització Municipal corresponent.
10.6. Els titulars, al acabament de l’autorització, siga quina en siga la causa, hauran de deixar lliure i
vacus i a disposició de L’Ajuntament
els llocs objecte de l’autorització. Cas contrari l’administració
municipal podrà acordar i executar per si mateixa el llançament per via administrativa.
10.7. L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per danys, sustraccions, o deteriorament de
mercaderies. I tampoc assumir la responsabilitat d'una vertadera i pròpia custòdia encara que tinga cura de
la vigilància del mercat.
Article 11. Drets i deures.
11.1. Els adjudicataris dels llocs del mercat tindran els següents deures respecte als usuaris i a la
Corporació:
a). Prestar el servei del mode disposat en la present ordenança i en les Lleis vigents sobre la
matèria.
b). Atendre amb correcció als usuaris del servei.
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c). Els adjudicataris dels llocs del mercat tindran un segur de responsabilitat civil que cobrisca els
danys de persones i béns.
d). Indemnitzar tercers dels danys que els ocasionarà el funcionament del servei, excepte si
s’hagueren produït per actes realitzats en compliment d’una orde donada per la Corporació.
e). Mantindre en perfecte estat de neteja el lloc que s’ocuparà.
11.2. Els utilitaris dels llocs del mercat gaudiran dels següents drets respecte a la Corporació:
a). Al gaudi dels llocs, dels que anaren adjudicataris dins dels límits establits en este reglament i la
resta de normes sobre la matèria.
b). A l’explotació dels llocs davall el seu risc i ventura.
c). A la reparació de les deficiències observades en els llocs, sempre que estos foren imputables a la
Corporació.
d). A la realització de millores estructurals, al seu càrrec, en els llocs quan prèviament foren
autoritzats per la Corporació i que no foren imputable a esta.
11.3 Està prohibit als venedors i titulars dels llocs:
a). Exposar les mercaderies de manera que molesten o perjudiquen els altres venedors o
compradors.
b). Utilitzar instal·lacions accessòries per a la venda o mostra de productes que puguen ser
perjudicials per al públic en general.
c). Qualsevol alteració d’orde públic.
e). Produir danys en les instal·lacions del mercat.
f). L’incompliment de les altres obligacions previstes en la present Ordenança així com les
establides en les disposicions que incidisquen sobre la matèria.
Art. 12é. infraccions.
Les infraccions de la present Ordenança i les alteracions del orde públic, així com les produïdes en
matèria de defensa dels consumidors seran qualificades de lleus, greus o molt greus, atenent a criteris de
riscos per a la salut, quantia del benefici obtingut, grau d’intencionalitat, gravetat de la alteració social
produïda, generalització de la infracció, etc., seran sancionades per l’Alcaldia o per altres òrgans
administratius dins del límit competencial sancionatori previst en la normativa d’aplicació.

Article 13é. Transmissions i permutes dels llocs del mercat
Es podran fer les transmissions del dret d’ús dels llocs o locals dels mercats municipals en les
condicions següents:
Els llocs seran transferibles per línia directa fins al 1er grau de consanguinitat, sense cap gravamen, i
haura de comunicar-se a L’Ajuntament el canvi de la titularitat.
Al mateix temps esta prohibida la permuta, arrendament, i qualsevol classe de cessió siga gratuïta o
onerosa a favor de tercers, dels llocs als mercats
Disposició derogatòria
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Esta ordenança fiscal, en el moment de la seua entrada en vigor, deroga la part corresponent de
l’anterior ordenança reguladora de la taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda
espectacle o atraccions situades en terrenys d’us públic industries de carrer o ambulants.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, sent aplicable a partir de l’1 d’abril de 2012, inici del segon trimestre, i continuarà vigent mentre
no s’acorde la seva modificació o derogació expressa.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats
puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.
C) ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA
PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
« PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de diferents taxes municipals i els preceptius
informes que hi consten.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per entrada
de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament exclusiu, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS .
Nova redacció de l’ Article 3. Quantia
«1. La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, serà de 28 €/m2/any.
2. La concessió d’autorització d’entrada de vehicles a garatges a traves de la vorera, comportarà la
senyalització de prohibició d’aparcament dels metres autoritzat precisament per a fer efectiva eixa
autorització. No obstant no implicarà per al seu titular la reserva d’aparcament en el seu favor de la via
publica que com a conseqüència d’aquella autorització es prohibeix aparcar. Per això si a mes de l’entrada
de vehicles es concedeix la reserva d’aparcament per qualsevol motiu d’eixa franja, es liquidarà la taxa de 12
€/ any.
3.- La concessió d’autorització per a reserva d’aparcament davant qualsevol tipus d’establiment comercial,
industrial o mercantil s’abonarà la quantitat de 20€/metre lineal/any, i és concedirà a vehicle autoritzat i
durant l‘horari d’activitat comercial, dades que constaran en la placa senyalitzadora. L’autorització es
donarà sempre que les característiques del carrer ho permeten i ocupant com a màxim la façana del
interessat.» //.....//
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Disposició addicional: L’import de la quota, a l’inici de la concessió d’autorització, de la taxa de la present
ordenança es prorratejarà per trimestres naturals.
Disposició final. La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i continuarà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats
puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines pregunta si alguna persona havia demanat
eixa taxa. L’alcalde li contesta que no. Ningú l’havia demanat, però si que hi ha alguna persona que impedeix
l’aparcament i se li podria aplicar. Fa temps que s’estava buscant una solució, hi ha alguna persona que posa
caixons per reservar-se lloc per aparcar, li ho dit i i va preguntar ¿ S’ha de pagar alguna cosa?. Ell diu que no
vol pagar, que no l’interessa. Si hi ha algun comerç que vol podrà fer-ho. La regidora Agustina Brines
pregunta si també serveix per als bars? També volien pintar el que tenien reservat?. L’alcalde li contesta que
el sbars tenen un altre criteri, el de les taules i cadires. Respecte a pintar hi hauria que pintar en dos clors,
hivern i estiu. La regidora Agustina Brines manifesta que ara no és el millor moment per posar taxes al
xicotet comerç, cal mirar els pagament que es posen perquè tots estan un poc fotuts. El regidor Victor
Mansanet pregunta si afectaria la càrrega i descàrrega dels magatzems?. L’alcalde li contesta que el que se
proposa és una reserva d’aparcament en l’horari comercial, forà d’eixe horari pot aparcar qualsevol. No és
aplicable als magatzems.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per MAJORIA ABSOLUTA DE SIS VOTS A FAVOR (6 PP), i CINC
ABSTENCIONS ( 2 PSOE-GMS, 1 EU, 1 BLOC-COMPROMIS i 1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per entrada
de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament exclusiu, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT
EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS .
Nova redacció de l’ Article 3. Quantia
«1. La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, serà de 28 €/m2/any.
2. La concessió d’autorització d’entrada de vehicles a garatges a traves de la vorera, comportarà la
senyalització de prohibició d’aparcament dels metres autoritzat precisament per a fer efectiva eixa
autorització. No obstant no implicarà per al seu titular la reserva d’aparcament en el seu favor de la via
publica que com a conseqüència d’aquella autorització es prohibeix aparcar. Per això si a mes de l’entrada
de vehicles es concedeix la reserva d’aparcament per qualsevol motiu d’eixa franja, es liquidarà la taxa de 12
€/ any.
3.- La concessió d’autorització per a reserva d’aparcament davant qualsevol tipus d’establiment comercial,
industrial o mercantil s’abonarà la quantitat de 20€/metre lineal/any, i és concedirà a vehicle autoritzat i
durant l‘horari d’activitat comercial, dades que constaran en la placa senyalitzadora. L’autorització es
donarà sempre que les característiques del carrer ho permeten i ocupant com a màxim la façana de
l'interessat.» //.....//
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Disposició addicional: L’import de la quota, a l’inici de la concessió d’autorització, de la taxa de la present
ordenança es prorratejarà per trimestres naturals.
Disposició final. La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i continuarà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats
puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.
1.6.- EXPEDIENT INSTRUÏT EN VIRTUT D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL MUNICIPAL PER 2012, BASES D’EXECUCIÓ I RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.
En relació a este punt de l’ordre del dia, l’alcalde dona compte d’la següen esmena al pressupost presentat i
pels motius que s’indiquen a la mateixa:
“ESMENA PROPOSADA PER L’ALCALDIA:
Sebatián Mahiques Morant, alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenta al ple ordinari
a celebrar el pròxim 30 de gener i al punt número 6 de l’ordre del dia relatiu al Pressupost general per a
2012, que va ser dictaminat per la Comissió Informativa el dia 23 de gener, la següent
ESMENA
1) Amb motiu de l’aprovació del pressupost per 2012, de la Mancomunitat de la Valldigna en sessió
plenària celebrada el dia 24 de gener de 2012, resulta que l’aportació municipal de l’Ajuntament de Simat
passa a ser de 45.119,85 € i no de 41.100,00 € com esta prevista inicialment.
A més per part del Govern Central s’ha declarat formalment l’acord establert amb la FEMP de que
s’amplia de cinc a deu la devolució de les liquidacions negatives en la PTE dels anys 2008 i 2009, per tant
l’aportació municipal prevista en l’esborrany pot disminuir-se.
Així pues les aplicacions pressupostàries de despeses afectades es proposa que queden
definitivament amb les següents quantitats definitives:
Pressupost de despeses.
PDA

DENOMINACIÓ

VARIACIÓ

IMPORT DEFINITIU

46300.943

MANC. LA VALLDIGNA.APORTACIO......................(+)4.100,00€.............................45.200,00€

92008.011

REINTEGRAMENT PTE 2008........................................(-) 4.100,00€................................6.100,00€

2)
La FEMP informa en la seua pàgina web del compromís de l’Administració General de l’Estat
d’avançar en 2012 el 50% de l’import estimat de les liquidacions de la participació en les Tributs de l’Estat a
favor de ls CCLL corresponents a l’exercici de 2010.
Això pot representar un ingrés suplementari a l’Ajuntament que estimen en 20.000,00€, per
tant es por incrementar els ingressos i per tant les despeses en eixe import, de la següent
forma
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INGRESSOS
PDA

DENOMINACIÓ

VARIACIÓ

IMPORT DEFINITIU

42000

FONS NACIONAL DE COOPERACIO................. .... 20.000,00€...........................581.000,00€

DESPESES
PDA

DENOMINACIÓ

VARIACIÓ

IMPORT DEFINITIU

61900

RENOVACIO XARXA AIGUA, CLAV...........................20.000,00€.............................90.000,00€

Simat de la valldigna, 30 de gener de 2012.L’alcalde»
Per tant la proposta de l’alcaldia sobre este punt , és la següent:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Elaborat el pressupost d’este Ajuntament corresponent al exercici 2012 i la documentació
complementària, les Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball.
Vista la plantilla de personal aprovada i vigent en estos moments.
Atesa la memòria de l’Alcaldia on es dona compte del contingut del projecte de pressupost i de la
plantilla municipal per a l’exercici 2012, tot explicant les seues variacions respecte del anteriors.
Atesos els informes que consten en l’expedient.
Esta Alcaldia PROPOSA:
Primer.
Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2012, les Bases d'Execució d'este, que fixa les
despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament:
ESTAT DE DESPESES
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
DESPESES DE PERSONAL..............................................................................................................1.148.504,75
2
COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS........................................................................................798.310,00
3
DESPESES FINANCERES......................................................................................................................16.700,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS ....................................................................................................144.752,71
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS...........................................................................................................................677.915,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL................................................................................................................0,00
8
ACTIUS FINANCERS......................................................................................................................................0,00
9
PASSIUS FINANCERS...........................................................................................................................44.150,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES..................................................................... 2.830.332,46€
ESTAT D’INGRESSOS
DENOMINACIÓ
EUROS
CAP.
A) OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES....................................................................................................................1.006.800,00
2
IMPOSTOS INDIRECTES.....................................................................................................................17.000,00
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3
TAXES I ALTRES INGRESSOS.........................................................................................................552.952,71
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS......................................................................................................665.840,00
5
INGRESSOS PATRIMONIALS...............................................................................................................4.500,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS...............................................................................................................0,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL....................................................................................................363.239,75
8
ACTIUS FINANCERS............................................................................................................................................0
9
PASSIUS FINANCERS.........................................................................................................................200.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS..........................................................................2.830.332,46€
Segon.
Aprovar la plantilla de personal, següent.
PLANTILLA DE PERSONAL-2012
Núm.
Nom.
1.
2.
CD .
CDa .

Número del lloc de treball a la plantilla.
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, per assimilació (laborals).

Personal funcionari:
Núm. Nom. Lloc de treball
1
1
Secretari- Interventor
2
1
Tècnic de Gestió
3-6
4
Administratiu
7
1
Auxiliar Administratiu
8
1
Auxiliar Administratiu
9
1
Oficial Cap de la Policia
10
1
Agent PL-Cap del CPL
11-15
5
Agent de Policia Local
16
1
Auxiliar de Policia Local
17
1
Arquitecte Tècnic
18
1
Bibliotecari

1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
100%

2
A1
A2
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C1
A2
C1

CD
28
23
19
18
14
22
22
16
16
26
20

Observacions
Habilitat nacional. Ocupat
Vacant
Ocupats
Ocupat
Vacant
Vacant
Ocupat (de forma provisional)
4 Ocupats, 1 interí
Ocupat. A extingir.
Ocupat
Ocupat

Personal laboral:
Núm. Nom
Lloc de treball
19
1
Encarregat brigada
20-21
3
Agent brigada
22
1
Agent brigada - Enc. Cementeri
23
1
Encarregat Poliesportiu
24
2
Personal usos múltiples
25-27
3
Netejadors/es
28
1
Neteja viària
29
1
Agent de Desenvolupament Local
30
1
Directora Escoleta Municipal Infantil

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

2
C1
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P

CDa
18
9
9
9
10
8
9
_
_

Observacions
Ocupat
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupats
Vacant
Ocupat
Ocupat
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31-34

4

Tècnics superiors en Educació Infantil

100%

A.P

_
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Ocupats

Personal eventual: No hi ha
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 a l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per al donar compliment, íntegrament a
este acord.
Quint
Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la Generalitat
Valenciana»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde amb la fi d’explicar el contingut del pressupost presentat
passa a donar lectura a la memòria d’alcaldia, de la qual tenen copia els grup polítics, i que textualment diu:
«MEMÒRIA D’ALCALDIA.
L’alcalde-president qui subscriu, donant compliment a tot allò que es determina en l'article 112
de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local, en relació amb l'article 168.1a) del Reial Decret 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, formula, pel
present escrit, la memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que el projecte
de pressupost introdueix en relació amb el corresponent pressupost de l'exercici anterior, així com
de la conveniència i importància, fases d'execució i motius de prioritat de les despeses d'inversió que
conté.
I. Quant a la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna continua
sent acceptable tot i la difícil situació en la que es troben moltes Entitats Locals i la gran quantitat
d’obres i actuacions que s’han realitzat i s’estan fent. Estem entre els pobles menys endeutats de la
Comunitat Valenciana
El pressupost municipal per 2012 té unes previsions inicials d’ingressos i despeses de
2.330.332,46€, sense contemplar la possible inversió en la gespa del camp de futbol que seria d’uns
500.000,00€, el que representa -sense comptar amb eixa possible inversió- una disminució del
pressupost de 2012 del 0,60% respecte al pressupost inicial de 2011.
Considerant esta inversió, el pressupost inicial d’ingressos i despeses per 2012 és de
2.830.332,46€, el que representa un increment d’un 20,5% respecte al inicial de 2011. Cal considerar
que esta afectació al pressupost inicial és producte de la incorporació de la inversió en el camp de
futbol que podria haver-se realitzat també a través d’alguna modificació de crèdits i incorporar-se al
pressupost consolidat.
El Pressupost inicial, en principi, contempla la realització material d’un préstec, per un
importat estimat de 200.000,00€ en funció de la tramitació del futur Conveni en la Diputació
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Provincial de Valencia, i per a finançar la inversió de millores en el camp de futbol, consistents en la
instal·lació de gespa artificial.
El principi no hi ha prevista cap operació puntual de Tresoreria, no obstant si hi ha necessitats
de liquiditat per desfases de tresoreria i per tal d’afrontar les operacions inherents a la gestió de
l’Ajuntament s’habilitaria el corresponent expedient per la seua tramitació.
Cal fer constar que en la elaboració d’este pressupost inicial municipal per a 2012 i pel que fa
als ingressos directes i les taxes s’ha procurat ser prudent en el sentit de buscar un equilibri entre els
drets reconeguts amb la possible disminució de recaptació conseqüència de la anòmala situació
econòmica del municipi al haver entrat en greu crisis les dos Cooperatives Agrícoles que donaven
treball a una quantitat significativa de persones i que ara passaran a estar afectats en la seua capacitat
per a fer front als tributs municipals.
II. Modificacions essencials del present Projecte.
Cal assenyalar que el pressupost d’este any, com els dels anteriors anys, es presenta d'acord
amb l'estructura aprovada per Ordre del Ministeri d'Hisenda EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per
la que s’aprova l’estructura pressupostària de les Entitats Locals.
Quant a les DESPESES el projecte que es formula no planteja novetats significatives en quant al
funcionament ordinari i contempla les obligacions que l’Ajuntament té contretes i/o preveu contraure
al llarg de l’exercici, havent procurat la dotació de tots els serveis, programes i activitats que la
Corporació té establerts. Hi ha un increment en algunes partides de despeses, el qual està motivat per
la necessitat d’ajustar la consignació a l’increment que eixes despeses han tingut en els darrers anys,
assenyalant que també s’ha previst una disminució en les despeses d’altres partides com per exemple,
protocol, festes o comunicacions.
Cal assenyalar que les dotacions per a despeses de personal cobreixen, en principi, les
obligacions contretes en la plantilla municipal. El capítol I “Despeses de personal” presenta una
reducció respecte al del exercici anterior d’uns 31.000,00€, el que representa una disminució del
2,65%. Les aplicacions pressupostàries són pràcticament les mateixes, excepte la previsió que hi havia
en 2011 del programa del Pactsafor, que no es mante este any.
Cal tenir en compte que està inclosa la modificació de les despeses de personal, a
conseqüència de l’aprovació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adoptaren mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per 2011, amb les adaptacions fetes pel RDL 20/2011 i que així
contempla la pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat.
Igualment, hem de fer constar que també s’han consignat pressupostàriament, en les
aplicacions pressupostàries, les previsions corresponents als càrrecs electes, els crèdits necessaris per
a la dedicació exclusiva de l’alcalde i la parcial de la resta, aprovada pel ple de la Corporació amb data
20 de juny de 2011, així com el conseqüent crèdit de la Seguretat Social i per l’assistència dels regidors
a comissions i plens.
En el capítol II “Despeses corrents en bens i serveis” és manté pràcticament igual que en 2011,
la variació es de 155,25 € d’increment.
Com en els darrers anys, s’incorporen partides per a fer front al funcionament anual de
l’Escoleta Infantil Municipal, tant per als sous i seguretat social del personal com per despeses de
materials i subministraments.
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Igualment estan les partides per fer front a les despeses diverses de Turisme, preveient
ingressos provinents de subvencions d’aquesta matèria, amb la finalitat de mantenir este sector
econòmic i buscar la seua potenciació.
Seguim apostant pel tema de Joventut tant en activitats d’oci, com per a la formació i ocupació
dels nostres joves. Així doncs l’idea és mantenir, a jornada parcial, una tècnic que se n’ocupa del
recolzament, assessorament i motivació per als i les joves simaters/es, mantenint un espai per a elles i
ells, el Casal Jove, aprofitant i compartint les instal·lacions municipals existents.
El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les despeses derivades
del funcionament dels serveis existents a l’Ajuntament, poden considerar-se suficients, en principi, per
atendre les obligacions exigibles a la Corporació en l’actual situació. Si es decidirà algun nou servei
caldria dotar-lo pressupostàriament, així com si se’n incrementa algun altre.
En resum, s’ha ajustat al màxim la despesa i negociant a la baixa cadascuna de les obligacions
que té l’Ajuntament per a donar els serveis pertinents als veïns de Simat.
En relació als INGRESSOS hem d’assenyalar que s’han plasmat en el pressupost, les variacions
derivades de les modificacions de les Ordenances fiscals i que són les següents:
Impost de bens immobles, de naturalesa urbana.
S’ha incrementat substancialment degut a l’aplicació de l’article 8 del Reial Decret Llei
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera per a la correcció del dèficit públic. S’ha incrementat el tipus aplicable del municipi
de Simat de la Valldigna en un 10% per estar dins del grup de municipis que han estat objecte
d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans
com conseqüència d’una ponència de valors total aprovada amb anterioritat a l’any 2002, com
és el cas del nostre municipi que és de 2001.
Taxa de clavegueram.
S’ha disminuït l’aplicació pressupostària corresponent a la taxa de clavegueram com a
conseqüència de la modificació a la baixa de la tarifa, tant en la quota tributària com en els
trams de consum.
Pel que fa els ingressos del capítol III «Taxes, Preus Públics i Altres ingressos» cal destacar que
als darrers exercicis comptables venien produint-se uns ingressos importants que de forma
extraordinària estaven liquidant-se i recaptant-se com a conseqüència del procediments dels
expedients paralitzadors i sancionadors d’edificacions en el terme municipal, procediments dels quals,
el ple de l’Ajuntament és coneixedor i conforme. Des de l’exercici 2008 els ingressos d’este tipus han
minvat substancialment, en 2010 la quantitat ha estat al voltant dels 20.000,00 €, en 2011 uns 7.000€ i
en conseqüència la previsió per 2012 és sols de 3.000€ .
En quant a la participació en el Tributs de l’Estat, es prorroga la previsió en les entregues a
compte mensuals d’este any 2012, tot i descomptant les devolucions per la liquidació negativa de 2008,
que munta 50.774,75€ i la liquidació negativa de 2009, que puja 86.480,01€, i s’ha previst les seues
devolucions en 10 anys donada la informació que existeix en estos moments al mitjans de comunicació
facilitada pels membres del Govern de l’Estat i que haurà de consolidar-se quan es legisle en este
sentit. A més continua prevista una aportació extraordinària del fons especial de finançament als
municipis de menys de 20.000 habitants d’uns 45.000,00€, d’acord amb la Llei de Pressupostos de
l’Estat per 2011 i que en este aspecte estan prorrogats i no hi consta la seua derogació expressa.
També es contempla la possible liquidació positiva de la Participació de Tributs de l’Estat (PTE) de
2010 que ve anunciant-se a traves de la FEMP i que s’estima per a este ajuntament en uns 20.000,00€.
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Les variacions més importants en el projecte de pressupost per a este exercici i l’anterior són
les següents:
Es fan els següents ajustos rellevants en partides ja previstes en els exercicis anteriors, no
corresponents a subvencions i/o inversions, per tal d’ajustar a l’experiència d’exercicis anteriors i/o a
previsions puntuals per a l’exercici 2012:

Econòmica
2012
11300
11500
11600
13000
13002
29000
30000
30001
30100
30200
31200
31300
32100
32102
33901
34400
34900
38900
39100
39120
39300
39700
39900
42000
45004
45030
45081
46100
46101
48000
55000

Descripció
IBI-URBANA
I.V.T.M. (VEHICLES)
I.I.V.T.N.U. (Plusvàlua)
I.A.E.
I.A.E. COOPERATIVES, Quota Municipal
I.C.I.O. (I.CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES)
SERVEI D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE
TAXA CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA
POTABLE
TAXA CLAVEGUERAM
RECOLLIDA DE FEM
SERVEI ESCOLETA MUNICIPAL
SERVEI DE PISCINA PÚBLICA
ESCOLA D'ESTIU ESPORTIVA
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
LLICÈNCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENT
APROFITAMENT DE CAÇA
TAXA PER SERVEIS TURÍSTICS
PREU PUBLIC. COMPTADORS D'AIGUA
ALTRES REINTEGRAMENTS (LLUM LLAR
JUBILATS)
MULTES URBANÍSTIQUES
MULTES DE TRÀNSIT
INTERESSOS DE DEMORA
CÀNON APROFITAMENT URBANÍSTIC
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS
FONS NACIONAL DE COOPERACIÓ
G.V. SUBVENCIONS TURISME
G.V. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
(ESCOLETA)
DIPU: SUBVENCIONS CORRENTS
DIPU: CULTURA
FAM. I INS.SENSE FI DE LUCRE / FVMP
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR
POLIESPORTIU
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR LLAR
JUBILATS

Previsions
Inicials 2012
715.000,00
196.000,00
9.000,00
5.000,00
1.800,00

Previsions
Inicials 2011
640.000,00
200.000,00
8.000,00
6.000,00
3.000,00

Diferència
(2012-2011)
75.000,00
-4.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.200,00

17.000,00

25.000,00

-8.000,00

140.000,00

145.000,00

-5.000,00

2.000,00

5.000,00

-3.000,00

98.000,00
101.000,00
55.000,00
12.500,00
2.000,00
4.000,00
100,00
1.252,71
900,00
1.800,00

105.000,00
104.000,00
63.000,00
15.000,00
0,00
7.000,00
1.500,00
0,00
2.500,00
0,00

-7.000,00
-3.000,00
-8.000,00
-2.500,00
2.000,00
-3.000,00
-1.400,00
1.252,71
-1.600,00
1.800,00

4.000,00

0,00

4.000,00

3.000,00
8.000,00
3.000,00
2.400,00
3.000,00
581.000,00
10,00

25.000,00
7.000,00
5.000,00
7.000,00
17.000,00
550.000,00
2.000,00

-22.000,00
1.000,00
-2.000,00
-4.600,00
-14.000,00
31.000,00
-1.990,00

43.290,00

48.000,00

-4.710,00

0,00
10.000,00
1.000,00
18.000,00

1.200,00
11.000,00
3.000,00
20.000,00

-1.200,00
-1.000,00
-2.000,00
-2.000,00

0,00

1.000,00

-1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00
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Econòmica
2012
55100

Descripció
CONCESSIÓ ADMINISTRA NO PERIÒDICA
(PLAQUES FOTOVOLT)
DIPUTACIÓ PROJECTES PPOS ANTERIORS

Econòmica Programa
2012
2012
10000

912

10002

912

11000

912

12003
12006
12006
12101
13000
13001
13100
13100

130
130
920
920
155
155
155
430

13103
14300
15000
15000
15100
16000
16000
16000
16000
20000
20900
21000

241
241
130
920
130
130
155
321
920
439
161
155

21200

320

21200

342

21200

920

21299
21400
22000
22001
22002
22100
22100

342
920
920
920
920
165
320

Descripció

e-mail: svalldigna@gva.es

NIF: P4623300C

Previsions
Inicials 2012

Previsions
Inicials 2011

Diferència
(2012-2011)

0,00

30.000,00

-30.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

2012

Diferència
(20122011)
17.000,00
10.800,00
2011

CORPORACIÓ: RETRIBUCIONS ALCALDIA
27.800,00
CORPORACIÓ: RETRIBUCIONS CARRECS
ELECTES
20.000,00 19.000,00
CORPORACIÓ: RETRIBUCIONS PERSONAL
EVENTUAL
0,00 11.400,00
POLICIA LOCAL: RETRIBUCIONS BÀSIQUES
( GRUP C1)
79.000,00 82.000,00
POLICIA LOCAL: TRIENNIS
9.000,00
6.000,00
FUNCIONARIS: TRIENIS
18.500,00 17.500,00
FUNCIONARIS: COMPLEMENT ESPECÍFIC
76.000,00 80.000,00
SOUS PERSONAL LABORAL FIXE
120.000,00 135.000,00
HORES EXTRES PERSONAL LABORAL
3.000,00
5.000,00
SOUS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
103.000,00 72.000,00
TOURIST INFO: SOU
7.300,00
6.000,00
PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ
(PactSAFOR)
0,00 20.000,00
LA DIPU ET BECA
1.500,00
0,00
POLICIA LOCAL: PRODUCTIVITAT
19.000,00 25.000,00
FUNCIONARIS: PRODUCTIVITAT
12.000,00 15.000,00
POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONS
5.000,00
6.000,00
POLICIA LOCAL: SEGURETAT SOCIAL
65.000,00 68.000,00
LABORALS: SEGURETAT SOCIAL
69.184,75 74.000,00
ESCOLETA: SEGURETAT SOCIAL
28.000,00 30.000,00
FUNCIONARIS: SEGURETAT SOCIAL
68.000,00 72.000,00
ARRENDAMENT TERRENYS PER APARCAMENTS
1.100,00
0,00
AIGUA POTABLE: CANON CHJ
9.000,00 13.000,00
MANTENIMENT XARXES PUBS./INFRAEST.
53.500,00 65.244,75
COL·LEGI PÚBLIC: MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ
7.000,00
6.000,00
POLIESPORTIU: MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ
7.000,00 10.000,00
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS
PÚBLICS
16.000,00 15.000,00
PISCINA MUNICIPAL: MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ
5.300,00
0,00
MANTENIMENT VEHICLES AJUNTAMENT
9.000,00
8.000,00
MATERIAL D'OFICINA AJUNTAMENT
7.000,00
9.000,00
DIARIS OFICIALS-PUBLICACIONS ADM.
2.500,00
5.000,00
MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
2.000,00
3.000,00
ENLLUMENAT PÚBLIC (VIES PUBLIQUES)
61.000,00 59.100,00
COL·LEGI PÚBLIC: ENERGIA ELÈCTRICA
9.000,00
7.000,00

1.000,00
-11.400,00
-3.000,00
3.000,00
1.000,00
-4.000,00
-15.000,00
-2.000,00
31.000,00
1.300,00
-20.000,00
1.500,00
-6.000,00
-3.000,00
-1.000,00
-3.000,00
-4.815,25
-2.000,00
-4.000,00
1.100,00
-4.000,00
-11.744,75
1.000,00
-3.000,00
1.000,00
5.300,00
1.000,00
-2.000,00
-2.500,00
-1.000,00
1.900,00
2.000,00
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Econòmica Programa
2012
2012
22100
22103
22103
22199
22200
22201
22601
22604
22609
22609
22609
22612
22698
22698
22699
22699
22699
22700
22789

920
130
320
321
920
920
912
920
334
338
341
339
230
924
172
179
924
162
920

22791
22792

920
920

22793
22794

920
920

22797
22799
22799
22799
22799
22799
23000
23020
31011
31900

172
150
324
341
342
920
920
912
920
011
920

46300

943

48094
48095
48098
48098
48099
48099
48101
61002

341
341
324
341
179
324
462
414

Descripció
EDIFICIS MUNICIPALS: ENERGIA ELÈCTRICA
COMBUSTIBLE COTXE POLICIA
COMBUSTIBLES ESCOLA
ESCOLETA: ALTRES SUBMINISTRAMENTS
AJUNTAMENT: COMUNICACIONS
AJUNTAMENT: COMUNICACIONS POSTALS
CORPORACIÓ: PROTOCOL I REPRESENTACIO
RECLAMACIONS JUDICIALS I PATRIMONIALS
CULTURA
FESTES / ACTUACIONS
ESPORTS
ACTE COMARCAL CALAIX JOVE 2012
BENESTAR SOCIAL
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
MEDI AMBIENT: DESPESES DIVERSES
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SERVEI: RECOLLIDA DE FEM
SERVEI: MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSSIÓ
TREBALLS TÈCNICS, REDACCIÓ PROJECTES I
ALTRES
SERVEI: RECAPTACIÓ MUNICIPAL
SERVEI: ACTUALITZACIÓ INVENTARI
MUNICIPAL
SERVEI: MANTENIMENT INFORMÀTIC
TREBALLS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS
HONORARIS PÈRITS MUNICIPALS
SERVEI: ESCOLA D'ESTIU
SERVEI: ESPORTS
SERVEI: GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL
SERVEI: AUDITORIA
SERVEI: TREBALLS D'ALTRES EMPRESES
CORPORACIÓ: DIETES
DIETES EMPLEATS
INTERESSOS PRÈSTEC ICO
INTERESSOS DE DEMORA
MANC. LA VALLDIGNA: APORTACIÓ
MUNICIPAL
SUBVENCIONS: SOCIETAT DE CAÇADORS SAN
HUMBERTO
SUBVENCIONS: GRUP MUNTANYA VALLDIGNA
SUBVENCIONS: AUTOBÚS ESCOLAR
SUBVENCIONS: ESCOLA FUTBOL BASE
ANULAR (VOLUNTARIAT MEDIAMBIENTAL)
SUBVENCIONS: LLIBRES / COL·LEGI PÚBLIC
PLA DE CAMINS RURALS 2011
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16.500,00
3.500,00
4.000,00
1.000,00
7.000,00
3.000,00
4.800,00
4.000,00
15.000,00
80.000,00
3.500,00
2.000,00
4.000,00
1.200,00
4.500,00
0,00
1.000,00
79.000,00
9.000,00

18.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
8.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
25.000,00
85.000,00
5.000,00
0,00
7.000,00
0,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
77.000,00
0,00

Diferència
(20122011)
-1.500,00
1.500,00
1.000,00
-3.000,00
-1.000,00
-2.000,00
-1.200,00
-1.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-1.500,00
2.000,00
-3.000,00
1.200,00
3.000,00
-1.000,00
-1.000,00
2.000,00
9.000,00

15.000,00
72.000,00

13.200,00
47.000,00

1.800,00
25.000,00

0,00
5.000,00

2.600,00
3.000,00

-2.600,00
2.000,00

2.000,00
19.000,00
4.500,00
2.000,00
18.500,00
20.000,00
8.000,00
1.200,00
1.200,00
4.400,00
10.000,00

3.000,00
27.000,00
0,00
5.000,00
20.000,00
0,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00

-1.000,00
-8.000,00
4.500,00
-3.000,00
-1.500,00
20.000,00
-7.000,00
-1.800,00
-1.800,00
4.400,00
10.000,00

41.100,00

45.000,00

-3.900,00

1.252,71
2.000,00
0,00
7.000,00
0,00
5.400,00
0,00
5.000,00

0,00
3.000,00
2.000,00
9.200,00
3.000,00
12.000,00
4.500,00
10.000,00

1.252,71
-1.000,00
-2.000,00
-2.200,00
-3.000,00
-6.600,00
-4.500,00
-5.000,00

2012

2011
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Econòmica Programa
2012
2012
61900

161

61902

161

62100
62300
62500
91300
92011

171
132
332
011
011

92009

011

92008

011

Descripció
RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA, CLAVEGUERAM
I DIPÒSIT D'AIGUA
HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ
OBRA
PPOS 2012 (OBRA, REDACCIÓ PROJECTES I
ALTRES)
EQUIPAMENT AIGUA CALENTA POLIESPORTIU
ADQUISICIO TERRENYS RIU VACA
BIBLIOTECA: MOBILIARI
AMOTITZACIÓ DEUTE RD LEY 8/2010.
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO
REINTEGRAMENT PART. TRIBUTS ESTAT DE
2009
REINTEGRAMENT PART. TRIBUTS ESTAT DE
2008
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Diferència
(20122011)

2012

2011

90.000,00

90.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

66.305,00
3.000,00
6.400,00
0,00
1.000,00
0,00
21.050,00

61.305,00
0,00
0,00
4.500,00
4.000,00
19.500,00
0,00

5.000,00
3.000,00
6.400,00
-4.500,00
-3.000,00
-19.500,00
21.050,00

9.000,00

0,00

9.000,00

10.200,00

0,00

10.200,00

En esta relació de variacions d’ingressos i despeses de 2012 respecte a 2011 no es contemplen
les xifres corresponents a la inversió en les millores en el cam de futbol consistent en la instal·lació de
gespa artificial.
És de destacar en relació als ingressos:
1. En quant al capítol I, que inclou els ingressos per impostos directes, s’ha incrementat la
previsió del padró d’urbana per adaptar-lo al RDL 20/2011, de 30 de desembre, pel que s’incrementa
el tipus aplicable, en este municipi, en un 10%. S’ha produït una xicoteta disminució en les aplicacions
de l’IVTM i IAE.
2. En quant al capítol II, s’ha disminuït la quantitat d’ingressos en conceptes de impostos
indirectes (ICIO) respecte l’any 2011 en correspondència, no a l’estat d’execució d’eixe exercici, sinó
tenint en compte les dèbils previsions futures en este sector.
3. En quant al capítol III, que inclou les taxes, els preus públics i altres ingressos, s’han produït
les següents modificacions front a les previsions inicials de 2011:
3.1. S’ha previst una lleugera modificació a la baixa de l’aplicació de la taxa pel servei
d’abastiment d’aigua potable per qüestions recaptatòries donada la situació econòmica.
3.2.- S’ha previst una modificació a la baixa de l’aplicació de la taxa del clavegueram, donada la
baixada de l’ordenança fiscal reguladora.
3.3. S’ha previst una disminució a la baixa de l’aplicació de l’Escoleta Municipal donada
l’execució de l’exercici anterior.
3.4. En quant a les multes, s’ha previst un lleuger augment de les de trànsit per l’experiència de
2011 i una major disminució de les urbanístiques, adaptant-les a la nova realitat existent.
4. En quant al capítol IV, que inclou les transferències corrents estan, entre d’altres, les
previsions següents:
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4.1. S’ha adequat la previsió en l’aplicació del Fons Nacional de Cooperació, per la participació
dels municipis en els tributs de l’Estat, a la normativa actualment aplicable-encara que el nombre
d’habitant del municipi es redueix un poquet- i a l’execució de 2011 i que es manté en termes similars
incloent una liquidació positiva de la PTE de 2010. També està l’aportació de la Generalitat per a
l’escolarització en els centres d’Educació Infantil de titularitat municipal, un poc inferior a la de 2011,
les aportacions previstes de la Generalitat per a turisme i per a la pròrroga de la contractació de
l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.
4.2. S’arreplega la consignació inicial simbòlica (10.00 € ), en ingressos i en despeses de
diferents ajudes que hores d’ara no estan sol·licitades ni per tant aprovades en el moment de redactar
el projecte de pressupost: PAMER, EMCORP, INEM i Salari Jove. D’altres ajudes demanades però que
encara no estan resoltes no s’ha consignat cap quantitat, malgrat ser previsible la seua aprovació, per
l’aplicació d’un criteri de prudència a este respecte.
5. En el capítol V s’ha produït una modificació global significativa, a la baixa, en les previsions
respecte a la de 2011 en no contemplar-se ja el cànon inicial (no periòdic) per la concessió
administrativa de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, que va representar un import de
30.000,00€ l’any passat.
6. En quant al capítol VI, no es preveuen ingressos per a l’alienació d’inversions reials i que
podrien incorporar-se al pressupost, si és el cas.
7. En el capítol VII de Transferències de Capital del pressupost d’ingressos s’han incorporat les
subvencions concedides o sistemàtiques, no així les sol·licitades que s’incorporaran una vegada es tinga
la documentació acreditativa de la seua concessió. A efectes de tenir equilibrat el pressupost s’ha
contemplat la transferència de capital corresponent al possible Conveni en la Diputació de Valencià
per un import de 300.000,00€ corresponent al 60% de la futura inversió, que s’estima en 500.000,00€
per a les millores en el camp de futbol (gespa artificial).
8. No hi ha cap previsió per al capítol VIII, ja que no està previst cap venda d’actius financers ni
reintegrament de préstecs concedits, ni dipòsits i fiances constituïdes per l’entitat local.
9. Al capítol IX, Passiu financer, s’ha previst un préstec per la instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol i que en principi estaria al voltant dels 200.000,00€. Quantitat que esta Corporació
podria assumir i entraria en la capacitat legal d’endeutament d’esta entitat local .
És de destacar en relació a les despeses:
1. Com en l’any 2011 estan els ajustos, en més i en menys, en els diferents conceptes de
despeses. Cal assenyalar que en despeses de personal hi ha un disminució inicial respecte a l’any de
2010 degut a la retallada de sou de part del personal establerta en el Reial Decret Llei 8/2010 i en la
Llei de Pressupostos per a 2011, encara que s’ha produït un augment de l’aplicació que recull les
retribucions dels funcionaris del grup C1, front a la disminució del l’aplicació de les retribucions dels
funcionaris del grup C2, pel canvi de grup de dos dels funcionaris al grup C1, mitjançant el sistema de
promoció interna que es va produir en 2010.
2. A nivell de classificació de les partides es manté el desglossament més exhaustiu que s’ha
produït en despeses com, Telèfons i comunicacions, Energia Elèctrica, Manteniment d’edificis
municipals i Serveis externs d’empreses. Inclús en alguns casos s’ha augmentat més encara.
3. S’ha mantés l’import de l’aplicació del servei de recollida de fem, degut a l’adjudicació del
servei el passat exercici, actualitzat per l’IPC.
4. També cal mencionar la previsió de l’aplicació que inclou les aportacions a les
Mancomunitats de Municipis (La Safor i de la Valldigna).
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5. Les inversions es detallen al quadre d’inversions, on es desglossa el contingut previst per a
cadascuna d’elles. però cal assenyalar:
a) Es preveu consignació per a l’obra que s’inclourà en el PPOS 2012 per import de 66.305,00
€, on està prevista l’obra i les despeses d’honoraris de redacció de projecte i altres. Per a eixa inversió
està prevista la subvenció que anualment estableix la Diputació de València per als municipis de la
província.
b) Es preveuen inversions per al Pla de Camins Rurals per import inicial de 5.000,00€.
c) Es preveu una inversió en Renovació de la Xarxa d’aigua, clavegueram i dipòsit d’aigua per
import de 90.000,00 €, que s’incrementarà durant la gestió del pressupost de 2012.
d) Esta prevista una possible inversió en les millores del camp de futbol, per un importat
estimat d’uns 500.000,00€ que es finançarà en un Conveni en la Diputació de Valencia, que cobriria el
60%- 300.00,00€-, i la resta a través d’aportació municipal a traves d’un préstec que muntaria al
voltant dels 200.000,00€.
Resumint el pressupost per a 2012 presenta els canvis significatius respecte als pressupostos
d’anys anteriors així com respecte al desglossament de les despeses, de tal forma que hi ha una major
precisió per àrees de gestió, encara que es preveuen els crèdits necessaris per fer front a les despeses
corrents, no obstant això s’ha produït una reducció del gasto en partides significatives.
En tal estat, esta Alcaldia eleva a la Corporació Municipal el Projecte de Pressupost per a
l'exercici 2012, per a la seua discussió i aprovació definitiva, sense perjudici dels terminis legalment
previstos per a l’exposició pública.»
A continuació el secretari interventor informa sobre el contingut de l’informe econòmicfinancer del pressupost, destacant alguns punts, entre d’altres el ssegüents:
«Cal assenyalar que el pressupost inicial de 2012, tant en les previsions d’ingressos com el crèdits
de despeses munta la quantitat de 2.830.332,46€, cosa que representa un increment del 19,8% respecte al
de 2011, tot tenint en compte la inversió en la millora en el camp de futbol, consistent en la futura
instal·lació de gespa artificial, amb una inversió prevista de 500.000,00€. Donada la repercussió percentual
d’esta inversió en el pressupost inicial de 2012, es adient considerar que si no es computara eixa despesa, i
al purs efectes comparatius amb l’exercici anterior, hi hauria una reducció de 34.757,29€ respecte als
pressupostos de 2011, cosa representaria una disminució del 1,48 %,.
…..//
Si que es preveu en este exercici la formalització d’una operació de préstec per a les millores en el
camp de futbol consistents, segons la memòria de l’alcaldia, en la instal·lació de gespa artificial al camp de
futbol, i que es consigna inicialment en la quantitat de 200.000,00€.
En quan a la possibilitat legal d’endeutament que ve regulada per la disposició addicional catorzena
del RDL 20/2011, és conclou que podran concertar-se noves operacions de crèdit a llarg termini per la
financiació d’inversions quan el volum total de capital viu no supere el 75% dels ingressos corrents liquidats
o meritats segons les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats i que l’estalvi net siga positiu. Per a
la determinació de l’estalvi net i els ingressos corrents a efectes de calcular el nivell d’endeutament, es
tindrà en compte la liquidació del pressupost de 2011 i, en el seu cas, les xifres deduïdes dels estats
comptables consolidats amb subjecció a la norma i a l’estabilitat pressupostària.
Donat que hores d’ara l’últim exercici liquidat és el de 2010, en el qual l’estalvi net era positiu
(154.719,90€) i on els ingressos ordinaris corrents muntaren la quantitat de 2.422,666,40€, i vist que el
volum del capital viu de l’endeutament municipal, incloses les devolucions negatives de la PTE dels anys
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2008 i 2009 i considerant l’operació de préstec prevista al pressupost, muntaria un capital viu que estaria al
voltant dels 380.000,00€, que representaria aproximadament el 16% (15,70%), percentatge que està dins els
paràmetres contemplats per la possibilitat legal per a la seua formalització segons la disposició addicional
catorzena del RDL 20/2011.
A més no s’ha consignat l’aplicació pressupostaria 91300.011 denominada «Amortització deute RDL
8/2011» per una possible amortització anticipada de l’únic préstec bancari que actualment té l’Ajuntament i
que era conseqüència del que es disposava a l’article 14.1 del RDL 8/2011, de 20 de maig, que feia
referència als anys 2010 i 2011 i del qual no consta referència al RDL 20/2011.
A mes s’han creat les aplicacions pressupostaries 89011, 92008 i 92009 per a l’amortització del
préstec ICO i les dos reintegraments en la Participació de Tributs de l’Estat 2008 i 2009 que ha tingut
resultats negatiu les seus liquidacions.»
S’informa de la relació de legislació aplicable i del procediment de tramitació.
A continuació l’alcalde explica la qüestió de la instal·lació de gespa artificial, en la legislatura passada
es va parlar pero no es va arribar a concretar. El PP ho portava al seu programa electoral i fa uns dies vaig
tindre una reunió amb el President de la Diputació i es va quedar que una vegada vist el Romanent de
Tresoreria per a despeses generals (RTPGG) de la liquidació de 2011, podrà oferir-nos la possibilitat de
firmar un conveni, al 60-40%, és a dir, la Diputació pagaria el 60% del cost de la instal·lació i l’Ajuntament el
40%, en les mateixes condicions que anteriorment però ha d’estar previst al pressupost per poder firmar.
Això no vol dir que este estiu s’haja de fer necessàriament, depèn de com vagen les coses i estem a
expenses de la decisió de la Diputació, que pot ser a finals d’este any o d’ací a tres, quan puga ser. Com la
notícia ha eixit als diaris, ja han vingut empreses a contactar amb l’Ajuntament. Hi ha diferents propostes,
des de la possibilitat del «rentin» a ofertes de preus inferiors als 500.000,00€ pressupostats, hi ha qui
planteja uns 350.000,00€. Fa referència als contactes amb empreses relacionades en este tipus d’obra. Es
tracta de posar un xifra perquè la Diputació ens puga aportar eixe 60% per fer factible la gespa artificial.
El regidor David Mogut, portaveu del GMS-PSOE, manifesta que ha estat mirant el pressupost
presentat hi ha retalls a benestar social, a cultura, a educació, per els autobusos – després presentarà una
moció sobre educació-, considera que destinar 20.000,00€ per a l’auditoria son molts diners. En la
Comissió l’alcalde va explicar que era per saber on estàvem i el seu grup considera que això ho pot fer un
funcionari. En les programes del PSOE i del PP portàvem una baixada d’impostos i ara per decisió del
govern s’augmenta el 10% l’IBI, per tant s’hauria de llevar d’altres partides per complir el que s’ha dit.
Respecte a la gespa artificial considera que és una inversió forta, uns 200.000,00€, podria ser menys o tal
vegada no. S’hauria d’haver fet un estudi, i cal tindre en compte que el tècnic en això diuen que cal fer un
manteniment anual que s’estima en uns 17.500€/anuals, que cal renovar la gespa cada 10 o 15 anys i que el
interessos del préstec estarien entre el 6 o el 7% dels 200.000,00€ o una miqueta menys, hui els bancs
demanen molt per donar-te un préstec. Per tant si tenim en compte la financi cio, uns 20.000,00€ en 10
anys, el manteniment 17.500,00€/any, més els interessos, la suma d’això fa molts diners per a la situació
conforme esta ara i pensem que ara no es el moment. Per tot això i encara que portàvem al programa
electoral la instal·lació de la gespa artificial, votarem en contra dels pressupostos.
La regidora Agustina Brines manifesta que la seua postura es contraria al pressupost. Pesem que el
poble de Simat te altres necessitats que les que s’han posat al pressupost. Passa a donar lectura a un text
que literalment diu:
«POSTURA DEL BLOC-COALICIÓ COMPROMIS FRONT ALS PRESSUPOSTS
PRESENTATS PEL PARTIT POPULAR A SIMAT.
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Després d’estudiar els pressuposts presentats pel partit popular en Simat, vegem que es tracta dels típics
pressuposts d’un partit que sols pensa governar per a una classe social amb recursos i no té previst
respondre a les necessitats reals de la societat en que vivim.
De tots es sabuda i coneguda la situació econòmica que estem vivint, però particularment a Simat ha estat
molt colpejada per la pèrdua de l’activitat de les dos cooperatives que tenim (o teníem) Simat i, sobretot
per la gran quantitat de llocs de treball que s’han perdut.
Esta situació per desgracia va empitjorant any rere any.
Amb este panorama doncs, esperàvem que l’equip de Govern ens presentara una administració dels
diners públics on la prioritat màxima fora la cobertura i previsió de les necessitats primeres dels
simaters i simateres.
I el que ens trobem és precisament el contrari. Estos pressuposts el que fan és baixar
significativament o deixar sense consignació pressupostaria partides tan importants com la de
BENESTAR SOCIAL, AJUDA DE TRANSPORT ESCOLAR per als estudiants, AJUDES PER A LLIBRES I/O
COL.LEGI PUBLIC, TREBALLS DE PREVENCIO D’INCENDIS FORESTALS i algunes xicotetes partides de
personal com PAMER o ENCORP.
En canvi tenim pujades importantíssimes com les recentment aplicades per llei del SENYOR
RAJOY i el seu Govern Central que recorden vostès, no ens anaven a pujar impostos ni a tocar ni una
prestació social de primera necessitat.
Vaig a parar-me en les més importants:
1.- l’ IMPOST DE BÉNS INMOBLES URBANS: Simat patirà una pujada del 10% que suposa
un muntant total per valor de 75.000 €. Què haguera pogut fer el partit Popular per a no perjudicar les
famílies més necessitades??? Doncs nosaltres li proposem: gastar eixos diners en ocupació social i que a
partir de 2013 baixe o bonifique part de la part municipal per a compensar la pujada.
Després presentem una moció al respecte.
2.- PAGAREM 25.000€ més pel fraccionament de la recaptació d’impostos per part de la
Diputació. Això és, ara mateix li paguem un 3% i passarem al 5% (25.000€ més) i, l’equip de Govern es va
negar a buscar si existien ofertes més barates per a fer la recaptació municipal.
Amb part d’eixos diners que ens poguérem estalviar, una família té per a viure una bona temporada.
3.- ELS 500.000 € per al CAMP DE GESPA ARTIFICIAL. EL BLOC, té ben clar que vol que
les instal·lacions esportives i de qualsevol tipus de Simat, tinguen la major qualitat i prestacions i, per això va
demanar pressupost i estudiar un projecte fa quasi dos anys.
En aquell moment no ens van acceptar la petició per part de Diputació, que estava donant les
ajudes, perquè no ho havíem fet quan corresponia (i tots sabem de què parlem)
Ara, ens informen que varen tindre una reunió amb el President de la Diputació i, es pot fer un
conveni, no sabem en quins termes ni condicions i, que posem 500.000 €. Que el 60% el pagarà Diputació i
el 40% Simat.
Doncs bé, suposant que eixe 40% siguen 200.000 € que, més interessos i tràmits bancaris ens
podem anar a 220.000 € o 200.000 €, igual em dóna, suposa un endeutament de més de 400 € per
simater/simatera. Que suposa que una família de 4 persones, de hui a demà, deu 2000 € en un moment on la
política va en direcció contraria completament. A més, ens presenten un projecte, que encara no saben com
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van a finançar. No s’ha estudiat les distintes fórmules ni possibilitats de finançament. Demanem a l’Equip de
Govern que pregunte al poble si vol que es faça eixa inversió i que es plantegen, si ara és un bon moment.
Quan es va proposar per part nostra, es buscava el recolzament de tots el consistori perquè era un
compromís molt important i no volíem fer ús de la majoria política del moment. Buscàvem el consens de
tots per a que fora una projecte del i per al poble. Ara, en canvi, estem segurs que es farà ús d’eixa majoria
absolta. Però realment pensem que conforme es planteja el futur mes pròxim del nostre poble, la inversió
es devia dirigir cap a la formació i ocupació dels nostres conciutadans i, que no és el moment de dedicar tot
l’endeutament que possiblement podem tindre en molts anys en esta instal·lació.
Cal tindre en conte que esta inversió requereix d’un manteniment mensual i de unes inversions a
futur de renovació de gespa, etz... A més, com sereu sabedors, al poliesportiu li cal una inversió de vora
80.000€ si mal no recorde per canalització i desaigües de les instal·lacions.
Demanem que escolten al poble, perquè podran o no escoltar el nostre posicionament, però
estiguen segurs que estarem controlant eixe pressuposts obert per vore finalment que li costen eixes
instal·lacions al poble de Simat. Perquè si a més s’acosta als vora 300.000 € que ens demanaven a nosaltres,
els farem responsables directes davant de la societat simatera per no haver deixat que s’avançaren eixes
obres quasi dos anys i que a hores d’ara estigueren cansats d’aprofitar-les. Com ens van dir a nostres
considerem que no es el moment idoni per a fer-ho. A més cal comptabilitzar les inversions i el
manteniment. Explica els problemes del renting
Amb tot i amb això pensem que ara no és hora. Que és una inversió massa important i que segons
anuncia el Senyor Montoro, ens poden limitar el deute en breu.
La regidora Agustina Brines afegeix que a més hui ens presenta unes modificacions i, per primera
vegada vegem l’informe d’Alcaldia i de Secretaria, son tot ferramentes que en fan no poder aprovar estos
pressupostos.
3.- En quant als 20.000 € d’auditoria, ja sabem que era un compromís polític seu, però també que
en 8 mesos que porten al govern no han vist cap indici que els duguera a vore una mala gestió. 20.000€
per al poble de Simat, són molts diners i, en la comissió no ens va saber explicar que entrava en eixe
pressupost. Sols que ho havia fet per 18.000 € mes IVA per no traureu-ho a concurs públic. No se sap molt
bé que vol auditar-se, és una quantitat molt elevada per complir un programa electoral.
Així i, per acabar, trobem a faltar partides reals de foment de l’ocupació, de Foment de la formació.
Ja hem proposat en diverses ocasiones la posada en marxa d’una Escola d’Adults i altre formació diversa
(que nosaltres pensàvem posar en marxa). A més ara, en els temps que corren, l’Ajuntament ha de ser
l’impúls o espenta necessària en tots estos camps. La gent està acovardida i “coibida” de vore com està tot
al seu voltant i, l’Ajuntament ha d’anar plantejant iniciatives i actuacions de tota mena. Unes eixiran millor i
altres pitjor, però cal estar en marxa i no parar.
Des del Bloc Coalició Compromís, defensem que hem de RECUPERAR EL SENTIT QUE LA
FISCALITAT TÉ EN LES SOCIETATS DEMOCRÀTIQUES AVANÇADES. L'ESTAT DEL BENESTAR Es
SOSTÉ SOBRE EL CONCEPTE DE SOLIDARITAT I AQUEST ES MANIFESTA A TRAVÉS D'UN
SISTEMA IMPOSITIU SOLIDARI, PROGRESSIU I EQUITATIU ON HI HAJA GENT QUE PAGUE
MÉS I GENT QUE PAGUE MENYS EN FUNCIÓ DE LES SEUES CIRCUMSTÀNCIES. AIXÍ, DES DEL
NOSTRE COL.LECTIU, PRESENTAREM PROPOSTE QUE VAGEN EN EIXE SENTIT.»
El regidor Victor Mansa net, manifesta que el meu grup veu que són uns pressupostos on manca
realment partides d’ajuda sobre tot a persones necessitades, atès el drama social que es viu a este poble,
sobre tot dels últims mesos cap ací. Vaig a començar per la qüestió de la gespa artificial, en principi no hem
negue que es faça, se que eixa opció sempre està ahí, però ara és molt aventurat pagar una quantitat
elevada, d’un 200.000,00€ a través d’un crèdit per una inversió que com ja es va demostrà en una reunió
que es va fer en uns tècnics en l’altre equip, costava molt i també esta el manteniment i altres despeses
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com ací s’ha dit. A mes ames quan es fa un obra prou considerable, com és esta, sempre s’ha de tindre en
compte que ha de haver una base social per fer eixa inversió, no se si hi ha eixa base social, no hi ha un
equip d’adults com es tenia fa uns anys, si que se que hi ha altres equips d’alevins, infantils però no és prou
per promocionar eixe esport.
A més vull insistir en que s’ha deixat de banda una moció aprovada en l’altra legislatura, que era fer
uns pressupostos participatius. En un moment i en una situació com esta, on hi ha un punt de desesperació,
on hi ha famílies que no poden pagar les hipoteques, que estan sense subsidis i que no poden fer esforços
suplementaris, trobe a faltar ajudes en benestar social, se que darrerament s’ha invertit molt poc, també
l’any passat i considera que 3,000,00€s es molt poc. Torne a plantejar que estic en contra de que s’aporten
tants diners a la Mancomunitat, sóc partidari que nos es pague un cèntim. Sent coherent en la meua línia, i
sempre i quan la Mancomunitat no canvie d’estatuts i d’objectius. És molt cara i no estan representades
totes les sensibilitats caldria canviar els procediments de representació. . A més de vegades hi ha coses que
es fan i no ixen bé, així considera que en compte d’invertir més de 50.000,00 € en una maquina de la neteja
i que pareix que sempre esta estropejada i que ens han dit que d’arreglar costa més de 6.000,00 €, si es ven
eixos diners deurien emprar-se en ajudes. També considera que no esta bé la reducció en treballs de
prevenció d’incendis, no vol dir que no me pareix bé el que es invertit l’any passat però crec que s’ha
d’invertir més i és un error anul·lar el voluntariat mediambiental si a més com és diu este serà un estiu
molt càlid i sec i per les característiques de Simat. S’ha estalviat poc en algunes coses i s’han afegit quantitats
en altres. L’alcaldia deuria haver-se ajustat el cinturo com tots els que treballem per a l’Administració
Publica tot i que reconec que es va aprovar i te dret. També reconeix la bona voluntat d’este equip de
govern a l’hora de fer uns pressupostos ajustats com estos i manifesta que s’abstindrà en la votació.
A continuació el regidor Joan Serra manifesta que creu que els pressupostos deuen quedar-se
damunt de la taula. Este Ajuntament te aprovat un Reglament de Participació Ciutadana que esta vigent i al
seu article 17 estableix que hi haurà que convocar, per l’alcaldia, audiències publiques i en concret al punt
17.2 es diu que “ El govern municipal haurà de convocar audiència pública, com a mínim, per a exposar: 1.
El pressupost i programa d'actuació municipal.” També es fa referencia a que es convocarà per a qüestions
urbanístiques. El regidor manifesta que esta en vigència i és el nostre. Afegeix que s’han assabentat que hi
havia un dossier de l’alcaldia i informe del secretari. En relació al document de l’alcaldia diu que al punt 3.1
es diu “3.1. S’ha previst una lleugera modificació a la baixa de l’aplicació de la taxa pel servei d’abastiment
d’aigua potable per qüestions recaptatòries donada la situació econòmica.” I això no és cert, la disminució
en el pressupost de la taxa es degut a la disminució en el consum l’aigua. En l’any 2009 és van consumir
174.973 m3 i en el 2010 uns 166.000 m3, és a dir, mes de 6.000 metres cúbics menys que en 2009. Per tant
en esta baixà te més a vore eixa reducció de consum que la qüestió recaptatòria.
Pel que fa la taxa de clavegueram es preveu una reducció d’uns 8.000,00 € i s’ha baixat a qui abusa
del consum d’aigua. Hi hauria que posar bonificacions. Al plenari del 13 d’octubre és diu qua als
pressupostos de 2012 s’ajustaran el ingressos i les despeses. L’alcalde diu «L’excés de l’aigua i del
clavegueram es ficarà en inversions» i no s’ha posat. Aproximadament hi ha 238.000 euros i sols hi ha una
despesa d’uns 100.000,00 més 90.000 quan abans eren 70.000. L’Ajuntament està abusant, i si altres anys no
es va fer mireu les inversions que des de l’Ajuntament i des de fora s’han fet. És un pressupost fictici,
partides irreals, fictícies. Com el cas de la gespa sols hi ha una promesa verbal, més d’una vegada ens han
deixat sense res, cas del camins, «donde digo digo, digo diego». La fase II de la Font Gran no està, pareix
que totes les inversions s’han fet en el 2012. En el tema de l'aigua reclame que la taxa es faça complir com
diu la llei. Es veritat que hi ha moltes fuges i cal incidir i invertir. Prioritat número 1 en això i no en la gespa
artificial. Per eixe punt i prou, el tema de l'aigua, ja no donem el vist i plau als pressupostos.
Altre punt l’IBI. Al vostre programa electoral dieu que anàveu a baixar els impostos, reduir
despeses i pujar l’ IBI un 10% això no es baixar-los es pujar-lo. Si la pujada és per llei poseu bonificacions. Si
no és enganyar el poble. Quina necessitat te el poble de Simat de que li pugen el IBI, això es enganyar el
poble, podríem entendreu que s’augmentarà si forà per dedicar-ho a crear ocupació. En la memòria de
l’alcaldia es diu que en despeses de personal s’ha baixat 30.000,00 però es que s’ha llevat el Pacsafor –
explica el que era eixe programa- i en les modificacions de crèdits 6,7 i 8 s’han baixat les partides de
benestar social, educació, agricultura i altres. En educació es lamentable la Generalitat i l’ajuntament
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disminueix, problemes en calefacció i això es tercermundista. En quan a la gespa artificial ara no és el
moment. Assumeix el que han dit la regidora Agustina Brines, Victor Mansanet i David Mogort. És un
endeutament d’any rere any, a més l’interès està car i no queden reflexats al pressupost. Estem en anys de
vaques flaques ara «un nou event» com els que ens han portat al fracàs, avant però com teniu la majoria feu
el que considereu. Ací està el Reglament de Participació Ciutadana que deguen complir com demòcrates.
L’alcalde contesta que a més de la memòria de l’alcaldia i els informes que hi ha i mirant el
pressupost d’una manera global és veu la intenció de l’equip de govern de reduir despeses. S’observa una
reducció del pressupost en les distintes àrees de govern com és la cultura, festes i actuacions, esport i
benestar social i agricultura el que suposarà que els regidors de l’equip de govern tindran que fer un esforç
molt gran per donar un mateix servici amb menys pressupost. Cal ser realistes i ajustar-nos a les previsions
que hi ha als pressupostos. Estos darrers anys s’han aprovat uns pressupostos inicials i al llarg de l’any s’han
incrementat, posa exemples de varies partides d’educació, cultura o festes. Dona les dades de determinades
partides que en 2009 i 2010 hi havia una previsió i que durant l’any es van pujar, com es el cas de festes,
més de 30.000,00€. Explica la partida de festes de l’exercici de 2011. S’ha incrementat en 10.000,00 gracies
al treball d ela regidora de festes, treball que li agraïx. També s’han reduït despeses de dietes, protocoll’equip de govern ha fet pocs gastos en açó- i representació de la corporació. Donant estes dades vull dir
que no s’ha de gastar mes del que tenim, del que hi ha pressupostat. En este pressupost es respecten els
convenis i subvencions amb les diferents associacions, hem posat enguany una partida per la subvenció a la
Societat de Caçadors, mantenim les subvencions al grup muntanya, llebre, associació de jubilats, Fons per la
Solidaritat, futbol base, ames de casa, AMPA, societat musical, la promoció individualitzada d’esport (uns
300,00), ajudes a famílies i a altres associacions i ONG(s). Respecte al tema de l’aigua i el clavegueram anem
a seguir la línia que creguem anem a seguir i anem a equiparar els ingressos amb les despeses. Hem de
valorar com esta la xarxa i vore si es mes interessant renovar o baixar la taxa. Per cert l’auditoria podrà
aportar dades al respecte. En quan a l’auditoria hem previst 20.000,00€ però es possible que siga inferior i
el que sobre es podria agafar per a altres despeses. En quan a la gespa artificial comenta que ho portaven al
programa electoral, creu que l’equip de govern anterior s’ho va plantejar però no arribaren a un acord.
Hem posat un diners perquè creguem en el president de la Diputació que ens ha oferit eixe conveni.
Considera que el conveni proposat pel President de la Diputació es mantindrà i que és una sort que la
aportació municipal siga del 40% sobre el muntant global de l’actuació i les previsions estan ahí, en el
pressupost.
El regidor Joan Serra contesta que en estos pressupostos l’equip de govern desconsidera el medi
ambient, l’agricultura, els llauradors, els necessitats, i això es treballar pel poble?. Els mínims recursos que hi
ha s’en van, esteu ja 8 mesos dins del govern i no heu aportat un cèntim per a camins, sinó que s’ha
disminuït; el voluntariat mediambiental desapareix. Fa referència respecte als estudis pioners sobre incendis
i teniu un projecte pioner que una actuació era les boques de reg a les Foies. L’única inversió és per als
xiquets i no em pareix correcte.
El regidor Alvaro Almiñana pregunta si amb l’actuació de la gespa al camp de futbol es van a
millorar els voltants del camp i sobretot els vestidors?
El regidor Rafael Cabanilles contesta que el voluntariat no desapareix. Abans eren tres partides i
ara ha quedat en una. Si no vinguera la subvenció serien 1.000 € menys en total. Si la subvenció bé
s’incrementarà la partida en 2.000,00 € més. Per tant no ha desaparegut sinó que s’ha englobat.
L’alcalde contesta que anem a vore les millores que no sols serà la gespa del camp de futbol, sinó
que hauran d'arreglar-se també tots els voltants, no anem a deixar-ho tal i conforme està. En eixos diners
anirien les porteries noves, les xarxes de protecció, unes gradetes. Pel que fa les millores tenim un
problema és el desaigüe que no hi ha. És una prioritat des de fa 20 anys i aprofitarem eixa inversió per
abordar-ho. Entre L’alcalde i la regidora Agustina Brines hi ha un intercanvi de paraules sobre el desaigüe i
la laminació del Riu Vaca.
El regidor Victor Mansanet pregunta si amb estes millores estaran incloses l’eliminació de les
barreres arquitectòniques, fins i tot el bar?
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L’alcalde contesta que sí que s’eliminaran algunes barreres arquitectòniques però el bar està més
complicat. Respecte al bar ja mirarem de quina manera es podia fer però en esta situació econòmica ho
deixaríem com està de moment.
El regidor Joan Serra proposa si es pot deixar sobre la taula el pressupost donat que no s’ha
complit el que diu el Reglament de Participació Ciutadana. L’alcalde pregunta des de quan esta aprovat? Des
de 2005 contesta. I, l’alcalde pregunta ¿quantes voltes s’ha aplicat? Ninguna, per tant anem a seguir aixi de
moment.
L’alcalde vista la proposta del regidor Joan Serra, posa a votació que es quede sobre la taula el
pressupost. Sent els resultat de la votació el següent:
Vots a favor de la proposta d’ER: TRES (1 BLOC, 1 EUPV i 1 ER)
Vots en contra: SIS (6 del PP)
Abstencions: DOS (2 GMS-PSOE)
Desestimada esta proposta es passa a votació de la proposta de l’alcaldia, i vist el dictamen
favorable de la Comissió Informativa Municipal, el ple de la corporació, per MAJORIA ABSOLUTA DE
SIS VOTS A FAVOR (6 PP), QUATRE VOTS EN CONTRA (2 PSOE-GMS, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1
ERPV), i UNA ABSTENCIO ( 1 EUPV), acorda:
Primer. Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2012, les Bases d'Execució d'este, que fixa les
despeses i els ingressos amb les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament:
ESTAT DE DESPESES
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
DESPESES DE PERSONAL..............................................................................................................1.148.504,75
2
COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS........................................................................................798.310,00
3
DESPESES FINANCERES......................................................................................................................16.700,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS ....................................................................................................144.752,71
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS...........................................................................................................................677.915,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL................................................................................................................0,00
8
ACTIUS FINANCERS......................................................................................................................................0,00
9
PASSIUS FINANCERS...........................................................................................................................44.150,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES..................................................................... 2.830.332,46€
ESTAT D’INGRESSOS
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES....................................................................................................................1.006.800,00
2
IMPOSTOS INDIRECTES.....................................................................................................................17.000,00
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS.........................................................................................................552.952,71
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS......................................................................................................665.840,00
5
INGRESSOS PATRIMONIALS...............................................................................................................4.500,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS...............................................................................................................0,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL....................................................................................................363.239,75
8
ACTIUS FINANCERS............................................................................................................................................0
9
PASSIUS FINANCERS.........................................................................................................................200.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS..........................................................................2.830.332,46€
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Segon. Aprovar la plantilla de personal, següent.
PLANTILLA DE PERSONAL-2012
Núm.
Nom.
1.
2.
CD .
CDa .

Número del lloc de treball a la plantilla.
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, per assimilació (laborals).

Personal funcionari:
Núm. Nom. Lloc de treball
1
1
Secretari- Interventor
2
1
Tècnic de Gestió
3-6
4
Administratiu
7
1
Auxiliar Administratiu
8
1
Auxiliar Administratiu
9
1
Oficial Cap de la Policia
10
1
Agent PL-Cap del CPL
11-15
5
Agent de Policia Local
16
1
Auxiliar de Policia Local
17
1
Arquitecte Tècnic
18
1
Bibliotecari

1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
100%

2
A1
A2
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C1
A2
C1

CD
28
23
19
18
14
22
22
16
16
26
20

Observacions
Habilitat nacional. Ocupat
Vacant
Ocupats
Ocupat
Vacant
Vacant
Ocupat (de forma provisional)
4 Ocupats, 1 interí
Ocupat. A extingir.
Ocupat
Ocupat

Personal laboral:
Núm. Nom
Lloc de treball
19
1
Encarregat brigada
20-21
3
Agent brigada
22
1
Agent brigada - Enc. Cementeri
23
1
Encarregat Poliesportiu
24
2
Personal usos múltiples
25-27
3
Netejadors/es
28
1
Neteja viària
29
1
Agent de Desenvolupament Local
30
1
Directora Escoleta Municipal Infantil
31-34
4
Tècnics superiors en Educació Infantil

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

2
C1
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P

CDa
18
9
9
9
10
8
9
_
_
_

Observacions
Ocupat
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupats
Vacant
Ocupat
Ocupat
Ocupats

Personal eventual: No hi ha
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.
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Quart .- Autoritzar a l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per al donar compliment, íntegrament a
este acord.
Quint.-Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la Generalitat
Valenciana
1.7.- MOCIONS PRESENTADES PEL PORTAVEU D’EUPV, VÍCTOR MANSANET
BOÏGUES, EN RELACIÓ A:
A) REFORMA DE LA LLEI ELECTORAL
Vista la moció que presenta el portaveu d’EUPV, en relació a la reforma de la llei electoral, que es
transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ SOBRE REFORMA DE LA LLEI ELECTORAL
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià en l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna, en nom i representació d’aquest, mitjançant el present escrit, i en ús de les
atribucions que li confereix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
(aprovat por Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la
moció següent.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La llei electoral actual va ser dissenyada inicialment pel Consejo Nacional del Movimiento (durant la
dictadura), el qual acceptà dissoldre’s amb la condició que la nova llei electoral s’inclinara a afavorir les
forces conservadores. El gran temor de la dreta, com han reconegut alguns dels arquitectes del sistema
electoral, com Miguel Herrero de Miñon, era que la classe treballadora, liderada pel Partit Comunista,
tinguera una alta representació en el nou Parlament. Aquestes inclinacions no es van corregir perquè el
PSOE s’afavoria del bipartidisme de la dita llei electoral.
Les inclinacions de la Llei Electoral són la sobrerepresentació de determinades circumscripcions i la
infrarepresentació d’altres. L’exemple és clar amb el cas d’un votant de Terol que té 3,5 vegades més poder
per a elegir un escó que un votant de Madrid. L’altra gran inclinació és la fórmula D’Hont, la qual assigna
escons de manera logística i afavorint el bipartidisme.
El sistema polític espanyol dibuixa un país la població del qual és d’esquerres, però les seues institucions
representatives i els òrgans d’Estat no tradueixen aquesta voluntat popular. El 2008, IU només va obtenir 2
diputats. Si haguera hagut un sistema autènticament representatiu, IU n’haguera obtingut 13. Si fóra un
sistema autènticament representatiu, en les passades eleccions generals de 2011 IU haguera obtingut 25
diputats i no 11. Si fóra un sistema realment proporcional des del principi de la democràcia, IU i les altres
forces d’esquerres hagueren tingut molt més pes en la vida política de l’Estat espanyol i del País Valencià,
així com altres formacions com la antiga UPV o el BNV.
La victòria del PP el 20-N es presenta com una victòria aclaparant. Ara bé, en totes les interpretacions
oblidem que al PP li votà el 30% del cens electoral. Això vol dir que el 70% no li votà. La majoria del poble
no votà el PP, ni recolza les seues polítiques. El vot al PP només ha sigut un 0,96% més del que aconseguí en
2008. El nombre de parlamentaris que té ha augmentat pel col·lapse del PSOE. No hi ha, doncs, un mandat
popular perquè el PP realitze polítiques de retalls, si entenem el mandat per el desig de la majoria.
Veiem la paradoxa de la Llei electoral: ens governa un partit amb una majoria absoluta però realment és un
partit minoritari entre la població espanyola. El PP tindrà control absolut dels aparats de l’Estat, tot i
representar una minoria. La conclusió a què hem d’arribar és que vam tindre una transició immodèlica que
donà llum una democràcia incompleta que sacrifica el benestar del poble.
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Davant d’aquest fet, el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta un desacord total amb la
LOREG, una llei electoral que discrimina els partits minoritaris dispersos pel conjunt de l’Estat i discrimina
els votants a causa de l’existència de circumscripcions sobrerepresentades. Al remat, tenim una llei
electoral que afavoreix clarament el conservadorisme del Parlament.
D’acord amb l’exposició anterior, se sotmet a la consideració del Ple la aprovació dels següents:
ACORDS
1.

2.

3.

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix al Govern central la modificació de la Llei Electoral, ja
que el PP gaudeix d’una majoria absoluta i, per tant, la reforma d’una llei orgànica està a les seues
mans.
L’Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix al Congrés dels Diputats que propose una modificació
de la LOREG, ja que poden iniciar els tràmits legislatius que porten a aprovar una llei orgànica
(articles 87.1 i 87.2).
L’Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix al Senat que propose una modificació de la LOREG, ja
que poden iniciar els tràmits legislatius que porten a aprovar una llei orgànica (articles 87.1 i 87.2).

4. Igualment, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a les assemblees legislatives de les comunitats
autònomes a una modificació de la LOREG, ja que també poden iniciar els tràmits legislatius que
porten a aprovar una llei orgànica (articles 87.1 i 87.2).
5. Donar trasllat dels acords:
a. A la Presidència del Govern.
b. Als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
c. Al Senat.
d. A les Corts Valencianes.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet, comenta que ja es va debatre a la
comissió informativa. Com sabeu hi ha una llei electoral que no es nova, ve de 1985, és una llei feta, com
diu el jurista Herrero i Rodriguez de Miñon, és una llei injusta i feta per afavorir els partits de la dreta
d’aquell temps. Volem que es canvie perquè eixen beneficiats els partits majoritaris, ja que la Regla d’Hont
els beneficia i danya els minoritaris. A nivell d’Estat els vots per aconseguir representació dóna una clara
discriminació als minoritaris. Dóna lectura a les propostes d’acord de la moció.
L’alcalde contesta que des del PP no es veu igual i es considera que l’actual sistema electoral ha
funcionat bé des del primer moment. S’ha respectat el pluralisme polític. Des del PP creguem que el més
democràtic és que governara la llista més votada i que es respectarà sempre la voluntat majoritària del
poble.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per HUIT VOTS EN CONTRA (6 PP I 2 PSOE-GMS) ), i TRES A FAVOR (1
D’EUPV, UN Bloc-COMPROMÍS i UN ERPV), acorda:
UNIC: Desestimar la moció presentada per Esquerra Unida sobre la Reforma de la Llei Electoral.
B) SOBRE ELS “MINIJOBS” (MINI TREBALLS) QUE PROPOSA LA CEOE
Vista la moció que presenta el portaveu d’EUPV, en relació als «minijobs», que proposa la CEOE, i
que es transcriu a la lletra tot seguit:
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«MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE ELS “MINIJOBS” QUE PROPOSA LA CEOE
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià en
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d’aquest, i a l’empara d’allò establert en la
normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Joan Rosell, líder de la patronal, ha plantejat la qüestió dels minijob (terminologia anglesa que
significa minitreball). “Tot el que és facilitar l’entrada en el mercat laboral afavoreix l’ocupació”, va defendre
Rosell, qui va explicar que “serien treballs per poques hores que es podrien conciliar amb un altra ocupació
o amb prestacions per l’atur”. La patronal suggereix uns contractes per 15 hores setmanals pagant 400
euros i 150 euros de cotització per a treballs de baixa qualificació. Aquest és un model de contractació
laboral exportat del model laboral alemany.
Els minitreballs a l’Estat espanyol no seria una altra cosa que més precarietat laboral amb uns salaris
que no arribarien als 400 euros. Un negoci perfecte per als empresaris i els banquers, major plusvàlua
(reducció de costos) i major necessitat de crèdit i de deute. Les receptes neoliberals són encara
sorprenents per la seua falta de legitimació empírica. Existeix una deslegitimació pràctica que ve del model
alemany. El nombre de treballadors precaris en Alemanya és de 7,3 milions, és a dir, 1 de cada 4 relacions
s’han marcat per la precarietat. La flexibilitat laboral no pot ser un triomf quan implica una degradació i
l’atur disfressat.
La UE recomana la introducció del minitreball, qüestió que no deuria passar per alt, ja que posa en
evidència com la UE ha sigut, sense dubte, seduïda pel corrent de la globalització capitalista actual i va fer-ne
de la liberalització, la flexibilitat i la privatització, la bandera oculta. La UE es pot interpretar com una llebre
neoliberal, una tortuga política i un cranc social.
És important atendre com els neoliberals insisteixen en baixar els salaris per augmentar la
competitivitat de l’economia. Mai pensen que la competitivitat pot anar de la mà de salaris alts amb alta
productivitat, però és clar, estaríem parlant de que la bretxa social seria menor i les elits estarien en perill.
Cal destacar que la pujada de salaris és la prova empírica més clara per a dir que quan el salaris són elevats,
el consum és alt i és genera ocupació. De fet, existeixen estudis empírics que han arribat a la conclusió que
per a certes economies, en particular per a l’espanyola i per a l’europea, és necessari per generar ocupació
augmentar el consum mitjançant l’augment de salari.
La disminució salarial és una política de control de la classe obrera i les PYMES. Les grans empreses
i els bancs pretenen fomentar les polítiques de sotmetiment, ja que les seues riqueses depenen del nivell de
bretxa social i de la mala distribució de la riquesa.
Tenint en compte aquest fet, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna expressa el seu total desacord
amb la introducció d’un model de flexibilitat laboral (minijob), que és l’única que suposa més precarietat
laboral, com ben bé demostren les dades empíriques del model laboral alemany.
En conseqüència, està subjecta a la consideració del Plenari l’adopció dels acords següents:
ACORDS
1.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix al Govern de l’Estat que en la negociació
col·lectiva atenga criteris pràctics i no deteriore encara més el model laboral.
2.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix als sindicats que la seua posició siga ferma contra
un model de contractes de treball que amenaça el model social i la situació del treballador i la treballadora.
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3.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix al Congrés dels Diputats que s’opose a una nova
flexibilització del mercat laboral, la qual cosa representa més precarització i disfressar les dades de l’atur.
4.- Donar trasllat d’aquests acords:
- A la Presidència del Govern central.
-Als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
- Als sindicats majoritaris.
- A la CEOE»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet comenta que el president de la patronal
ha plantejat un tipus de contracte conegut com «minijobs» que vol dir minitreballs. Despres d’explicar en
què consistirien manifesta que a l’Estat Espanyol seria més precarietat laboral i un sou d’uns 400 €, seria un
negoci per als empresaris i els banquers causants d’esta crisi. Comenta la proposta d’acord que s’inclou a la
moció.
La regidora Agustina Brines manifesta que està plenament d’acord i que és una estafa als
treballadors.
L’alcalde contesta que esta és la posició de la patronal i és un tema que està estudiant-se o
negociant-se entre els sindicats i els empresaris. Considera que no ens hem de clavar en com s’han de dur
les negociacions. A partir de com quede la negociació ja opinarem.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), i CINC VOTS A FAVOR (2 PSOE-GMS ,1
D’EUPV, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
ÚNIC: Desestimar la moció presentada per Esquerra Unida sobre els «minijobs» (mini treballs)
que proposa la CEOE.
C) SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI HIPOTECÀRIA
Vista la moció que presenta el portaveu d’EUPV, en relació a la modificació de la Llei Hipotecària,
que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI HIPOTECÀRIA
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal de Esquerra Unida del País Valencià, davant
el Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna,
EXPOSA
Amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, centenars de milers de famílies han arribat a una
situació límit que no els permet cobrir les necessitats més bàsiques.
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2001 i 2010 a l’Estat espanyol
s’han produït vora 300.000 execucions hipotecàries, i les previsions diuen que entre 2011 i 2012 es podria
arribar a la xifra de 500.000.
Davant d’aquesta situació, les famílies no sols s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge sinó també a
una condemna financera per a tota la vida: l'entitat bancària interposa una demanda i s'inicia el procés
d'execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en
l'actual context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària s'adjudica
l'habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament del deute restant, més els
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interessos i costes judicials, a les persones en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines,
comptes, etc, així com embargaments als avalistes. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de famílies
s'enfronten a una condemna financera per a tota la vida que es tradueix en una condemna a l'exclusió social
i l'economia submergida.
La legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquen els habitatges pel 50% del valor de
taxació no solament és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre voltant,
sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que se suma
a la publicitat enganyosa —amb la Unió Europea es van comercialitzar la majoria d'estes hipoteques— a la
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes que ara es
descobreix que en molts casos amagava tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules del
sòl.
Des d’EUPV considerem inadmissible i totalment injust que en un estat social i democràtic de dret,
totes les conseqüències de la crisi recaiguen sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi
les entitats financeres, en bona mesura responsables de l'actual crisi, reben ajudes milionàries que ixen dels
impostos, sense haver d'assumir cap responsabilitat, al mateix temps que segueixen generant milers de
milions de beneficis anuals.
Atès que tot l'exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret a l'habitatge és un manament
constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la Constitució espanyola, que diu: «Tots els espanyols
tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i
establiran les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret...», però també en l'article 33, que limita
clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seua funció social (i que avui s'incompleix
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l'article 24, que garanteix la tutela
judicial (vulnerat en els processos d'execucions hipotecàries on es produeix una clara indefensió), així com
els compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'Estat español en ratificar tractats
internacionals vinculants com són, entre uns altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i
el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seua
Observació General número 4, que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat, i l'Observació
General núnero 7, que defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions del dret
a l'habitatge.
Considerant que tot l'exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència estatal, però els
efectes dramàtics de la qual es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen
majoritàriament les persones i famílies afectades buscant ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en
doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i
ciutadanes; i en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai,
reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides.
La pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota residència, i l'absència de residència els
exclou de tota via administrativa, comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades
realitzar-se tant professionalment com familiarment.
Considerant que, com a conseqüència de l'anterior, els desnonaments —més quan suposen el
manteniment d'un deute en forma de condemna financera— comporten alts nivells d'inseguretat que
desencadenen la pertorbació de l'ordre públic i la pau social, i considerant que els ajuntaments tenen
l'encàrrec de mantenir la seguretat i l'ordre en el conjunt del territori municipal.
Per tot això, el Grup Municipal d’EUPV eleva al Ple municipal els següents
ACORDS
PRIMER. Demanar al Govern central que, tal com proposa la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
i altres organitzacions socials, aprove una modificació de la regulació hipotecària que incloga la figura de la
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dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es
queda amb l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quede liquidat, tal
com fan en altres països de la UE o als EUA.
SEGON. Instar al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures necessàries per a
paralitzar els desnonaments de les famílies en situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als
milers de desnonaments ja produïts, que s'aproven amb caràcter d'urgència mesurades destinades al fet que
els milers de pisos buits que estan acumulant les entitats financeres com a conseqüència d'aquestos
embargaments siguen posats immediatament a la disposició de les famílies desnonades i sense recursos en
règim de lloguer social, no superant mai el 30% de la renda familiar disponible.
TERCER. Més enllà de les mesures de competència estatal, estudiar les mesures a emprendre a
nivell municipal per a paralitzar els desnonaments, creant una comissió especial mixta en la qual participen
representants del Ple municipal i de les associacions d'afectats, veïnals i altres organitzacions socials
coneixedores de la problemàtica. L'objectiu principal d'aquesta comissió serà cercar alternatives que eviten
els desnonaments per motius econòmics. En els casos que no siga possible, garantir el reallotjament digne
de les famílies afectades.
QUART. Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ministres, i especialment al Ministeri
d'Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés, del Senat i de les Corts
Valencianes, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a la ciutadania del nostre municipi.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet explica el contingut de la moció i fa
referència a les execucions hipotecaries que s’ha fet i les previsió on s’espera arribar (500.000). Considera
que és una condemna financera que acaba en la subhasta de l’immoble i on l’únic perjudicat és el propietari,
i als afectats els condemna a l’exclusió social i a l’economia submergida. La legislació actual és anòmala, la
publicitat és enganyosa, on es sobrevaloren les taxacions, les hipoteques tenen un llenguatge de difícil
compressió, i a mes resulta que les entitats financeres responsable de tot això són les que reben ajudes
milionàries de les entitats publiques. Considera que l’article 47 de la CE estableix el dret a l’habitatge, dret
que es amb els desnonaments. Els ajuntaments estan doblement afectats per la mesura ja que vulneren els
drets fonamentals de les ciutadanes i ciutadans i a més reben totes les peticions de les famílies empobrides.
Per acabar dóna lectura als acords.
El regidor David Mogort manifesta que està a favor, i considera molt injust que damunt que te
«foten» l'«habitatge» habitual que no pugés quedar en pau.
L’alcalde comenta que des del PP l’argumentació és diferent i ens basaríem en 6 punts diferents al
que ha presenta esta moció i si més avant ho considerem oportú portarem una proposta distinta i per tant
anem a votar-la en contra.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), i CINC VOTS A FAVOR (2 PSOE-GMS ,1
D’EUPV, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
UNIC: Desestimar la moció presentada per Esquerra Unida sobre la modificació de la Llei
Hipotecària

D) SOBRE LES AJUDES ALS LLAURADORS.
Vista la moció que presenta el portaveu d’EUPV, en relació a les ajudes als llauradors, que es
transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ
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Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)
en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d’aquest, i a l’empara d’allò establert en la
normativa aplicable, per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat, la moció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sector agrari valencià no és alié a l’actual situació econòmica i, per tant, necessita de suports i
incentius per part de les administracions públiques per aconseguir una reactivació d’esta activitat vital per a
l’economia valenciana, tant des del punt de vista social com de l’econòmic, ja que és un sector que
contribueix de manera important al PIB valencià i a la generació de llocs de treball.
Al productors agraris valencians, a més de la crisi de preus, de la falta de transparència en la
formació de preus, del poder de la gran distribució comercial, la falta de relleu generacional, etc., se’ls suma
la quantitat de diners que l’administració valenciana els deu a conseqüència de les ajudes i les subvencions
de les quals són beneficiaris.
Aquest deute de l’administració als llauradors i ramaders valencians els està provocant una pèrdua
de liquidesa que els fa menys competitius, ja que no poden invertir en les seues explotacions i, tot això
sumat a la falta de finançament per part de les entitats financeres, està provocant l’abandonament de moltes
explotacions al no ser rendibles.
Actualment, hi ha ajudes pendents de pagar als llauradors i ramaders per part de la Generalitat per un
import de 21.906.835,62 euros corresponent a les següents línies d’ajudes:
•

Noves tecnologies i Pla Renove en Maquinària Agrícola

•

Lluita contra el virus de la Sharka

•

Reconversió de Cítrics

•

Pedregades

•

Efecte de les pluges persistents en el caqui

Totes estes ajudes estan pendents de pagar als seus legítims beneficiaris des de l’any 2010. Fins i tot
alguna de les esmentades ajudes, com la reconversió dels cítrics i la de la lluita contra el virus de la Sharka
des de 2009.
Les quantitats pendents per línia d’ajudes o subvenció són les següents:
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Per tot això, el Plenari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna:

•

Insta el Govern de la Generalitat Valenciana a establir els sistemes pertinents per pagar
immediatament els deutes pendents de la línia d’ajudes «Noves Tecnologies i Pla renove en
Maquinària Agrària. Anys 2010 i 2011» als seus legítims beneficiaris.

•

Insta al Govern de la Generalitat Valenciana a establir el sistemes pertinents per pagar
immediatament els deutes pendents de la línia d’ajudes «Lluita contra el virus de la Sharka. Anys
2009 i 2010» als seus legítims beneficiaris.

•

Insta el Govern de la Generalitat Valenciana a establir el sistemes pertinents per pagar
immediatament els deutes pendents de la línia d’ajudes «Reconversió de Cítrics. Anys 2009 i 2010»
als seus legítims beneficiaris.

•

Insta al Govern de la Generalitat Valenciana a establir el sistemes pertinents per pagar
immediatament els deutes pendents de la línia d’ajudes “Pedregada de maig de 2010 en el Vinalopó i
Baix Segura. Anys 2010 i 2011” als seus legítims beneficiaris.

•

Insta al Govern de la Generalitat Valenciana a establir el sistemes pertinents per pagar
immediatament els deutes pendents de la línia d’ajudes “Efectes de les pluges persistents en el
caqui. Any 2010” als seus legítims beneficiaris.

•

Informar del resultat de la votació d’aquesta moció a la Conselleria d’Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua.

•

Informar del resultat de la votació d’aquesta moció a la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç.

•

Informar del resultat de la votació d’aquesta moció a les dos principals organitzacions professionals
agràries, la Unió de Llauradors i Ramaders i AVA-ASAJA. »

Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet fa referència als punts de l’acord de la
proposta i manifesta que l’agricultura esta passant un mal moment i hi ha una falta de relleu tradicional que
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es complica més perquè les ajudes no es reben i no hi ha finançament per part de les entitats financeres.
L’elevat deute del Consell fa mes difícil encara esta situació, la pèrdua de liquidesa ens fa menys competitius
i rendibles.
L’alcalde contesta que cal aclarir que les primes corresponents a 2009 estan totes pagades en la
seua totalitat i que el compromís real per part de la Conselleria d’Agricultura es que una vegada s’aplique el
Pla de Pagament s’abonarà als beneficiari d’estes ajudes. A mes cal afegir que este ajudes son fons exclusius
de la GV i el ministeri mai ha participat en este ajudes.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), i CINC VOTS A FAVOR (2 PSOE-GMS ,1
D’EUPV, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
ÚNIC: Desestimar la moció presentada per Esquerra Unida sobre les ajudes als llauradors.
E).- SOBRE LES RETALLADES EN ELS SERVEIS PÚBLICS.
Vista la moció que presenta el portaveu d’EUPV, en relació a les retallades en els serveis públics,
que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES EN ELS SERVEIS PÚBLICS
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’EUPV en l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, en nom i representació d’este, i a l’empara d’allò establert en la normativa aplicable, per raons
d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la moció següent.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consell de la Generalitat va aprovar el passat dia 5 de gener de 2012 un gran paquet de
retallades que ha suposat una nova agressió al personal del sector públic i als serveis que es presten.
És el major atac de la història als treballadors i les treballadores públics. Amb esta mesura pretenen
estalviar més de 1.000 milions d'euros de la manera més fàcil, és a dir, retallant salaris i serveis. Volen
retallar salaris del personal docent i sanitari, enviar a l’atur durant l’estiu el personal interí docent, reduir la
jornada a 25 hores al personal interí de l’Administració del Consell i de la de Justícia, i de totes les
empreses, entitats i fundacions del sector públic valencià, i posar límits a les reduccions de jornada, així com
eliminar els drets a dies de vacances i de descans, a determinades prestacions socials i la prolongació de la
vida laboral més enllà de l’edat de jubilació. I tot açò, vulnerant els convenis col·lectius d’aplicació al
personal laboral i la negociació col·lectiva i retallant en el capítol de personal, prestacions i serveis públics.
A més a més, el Consell ha aplanat el camí per a acomiadar fins un 25% del personal interí dels
diferents sectors, la qual cosa pot afectar milers de persones, augmentar les xifres d’atur i deteriorar més
encara la prestació dels serveis públics a la ciutadania valenciana.
Les mesures aprovades no pretenen ni racionalitzar ni ordenar les administracions públiques ni el
sector públic, sinó fer caixa a costa de tirar-li mà al salari de les treballadores i treballadors.
El govern valencià ha balafiat i ha dilapidat els recursos públics amb una política clientelar basada en
els grans esdeveniments que no han generat riquesa ni ocupació; l'especulació urbanística, que ha suposat
l'enriquiment d'unes poques persones a costa de la destrucció del territori, i la privatització de serveis
públics amb el desviament de recursos a empreses privades que obtenen beneficis a costa de les arques
públiques.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ens oposem frontalment a totes eixes
mesures, i adoptem els següents
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ACORDS
1. Instar el Consell perquè retire el Decret-llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures
urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana (llei de retalls).
2. Exigir la dimissió del conseller d’Hisenda i Administració Pública, José Manuel Vela Bargues,
responsable directe en l'elaboració i execució dels pressupostos en les últimes legislatures.
3. Donar suport a totes les mobilitzacions que es convoquen des dels sindicats en defensa dels serveis
públics.
4. Traslladar estos acords:
a. Als sindicats signants del manifest unitari CCOO, UGT, Intersindical Valenciana, CSI-F i
FSES.
b. A tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
c. A la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.
d.

Al President del Consell Valencià, Alberto Fabra.»

Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet, informa del contingut de la moció i les
repercussions del decret que retalla els servicis públics. Retallen salaris i serveis, es planteja una reducció a
25 hores. Pot afectar negativament a milers de persones. Les mesures no son per racionalitzar
l’administració sinó fer caixa a traves de retallar salaris del treballadors. Passa a llegir els acords proposats
en la moció.
L’alcalde contesta que tenim consciència i sabem que són mesures difícils però que en el temps que
corren cal prendre.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), i CINC VOTS A FAVOR (2 PSOE-GMS ,1
D’EUPV, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
ÚNIC: Desestimar la moció presentada per Esquerra Unida sobre les retallades en els serveis
públics.
1.8.- MOCIONS PRESENTADES PER LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS,
AGUSTINA BRINES SIREROL, EN RELACIÓ A:
D’acord amb el que estableix l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, per raons d’urgència es
podran incloure assumptes que no hagen sigut dictaminats prèviament per la respectiva Comissió
Informativa, però en este supòsit cal que el ple ratifique la seua inclusió a l’ordre del dia.
Esta moció no havia sigut dictaminada per la Comissió Informativa municipal i l’alcalde l’havia
inclòs en l’ordre del dia al considera que al tractar-se d’un assumpte relacionat en el pressupost
municipal deuria debatre i votar-se hui. Sotmès la urgència a la seua inclusió, el ple per unanimitat
acorda la urgència, per tant la seua inclusió i passa a tractar-se.
Es fan comentaris al respecte i després d’explicada per unanimitat dels membres al ple s’aprova la
urgència de la moció i passa a tractar-se.
1.8.1.- ELABORACIÓ D’UN PLA D’OCUPACIÓ LOCAL DE CARÀCTER SOCIAL AMB ELS
INGRESSOS GENERATS PER L’AUGMENT DE L’IBI DURANT EL 2012 I 2013.
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Vista la moció que presenta la portaveu del grup municipal COMPROMÍS, Agustina Brines, en
relació a l’elaboració d’un pla d’ocupació local de caràcter social amb els ingressos generats per l’augment
de l’IBI durant els 2012 i 2013, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA PER ELABORAR UN PLAN D’OCUPACIÓ LOCAL DE CARÀCTER
SOCIAL AMB ELS INGRESSOS GENERATS PER L’AUGMENT DE L’IBI DURANT 2012 I
2013
Agustina Brines Sirerol, regidora d’este Ajuntament, presenta al Ple Municipal per al seu debat i
aprovació si s’escau, la següent
MOCIÓ
A principi d’any el Consell de Ministres va aprovar el Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic.
Este Decret-Llei aporta en el capítol IV sobre normes tributàries l’augment de l’Impost sobre Bens
Immobles (IBI) de manera graduada, depenent de si els municipis han sigut objecte d’un procediment de
revisió cadastral abans o després de 2002. Concretament a Simat representa una pujada del 10% de
l’IBI urbà.
Este augment impositiu suposarà uns ingressos extraordinaris que, hores d’ara, no tenien previstes
les administracions locals i que seran una nova càrrega per als simaters i simateres que al nostre parer, ha
de tindre una finalitat social concreta.
Des de Compromís entenem que este esforç econòmic i fiscal que han de suportar els ciutadans a
nivell municipal ha d’adreçar-se a pal·liar una de les lacres més grans que patim en estos moment, com és la
de l’atur. En concret a Simat suposa un augment en els ingresos de 75.000€ que poden donar feina a
diverses persones.
Amb el milions d’euros que es van a generar per l’augment impositiu de l’IBI es poden generar
milers de llocs de treball amb la elaboració de Plans d’Ocupació Local, uns plans que han de
tindre com a primer objectiu a les unitats familiars que en estos moments no treballa cap dels seus
integrants i ja no reben cap ajuda social de caràcter monetari.
Es per això, que el Grup Municipal de Compromís proposa els següents
ACORDS
PRIMER. Que l’Ajuntament de Simat destine els recursos econòmics provinents de l’augment de
l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) un PLA D’OCUPACIÓ LOCAL DE CARÀCTER SOCIAL per als anys
2012 i 2013, donada la pèrdua de llocs de treball que hem patit aquest any en el nostre poble.
SEGON. Este Pla d’Ocupació Local anirà adreçat prioritàriament a les famílies i persones que es
troben en situació social crítica, i els llocs que es generen complementaran els serveis públics que
actualment ofereix el municipi a la ciutadania dintre de les seus competències.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort es mostra a favor i el regidor Victor
Mansanet manifesta que no sap si es pot incloure que també es demane la modificació de la Llei de
Finançament dels ajuntaments. Per part d’Agustina es comenta que no hi ha inconvenient.
L’alcalde contesta que en la proposta del Bloc deuria portar unes contraprestacions. Volem que
eixos 75000€ es destinen per donar treball però això s’ha de llevar d’algun lloc. Els pressupostos d’enguany
venen condicionats per el préstec de l’ICO, la PTE negativa de 2008 i 2009, l’amortització del préstec que
tenim, hi ha inversions que son important, com son adquirir els terrenys que estaven pendents de pagar en
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el Riu vaca, un equipament de escalfador al poliesportiu, eixes quatre coses ja pugen més de 70.000. És molt
bonic i impactant la qüestió de donar treball però m’has de dir d’on s’ha de llevar.
La regidora Agustina Brines contesta que no t’ha dit però que segur que hi ha racons on es podria
agafar tal vegada no 70.000 però si 50.000 o 30.000 € per donar feina. Podria ser del romanent de
tresoreria es tracta de marcar prioritats, es tracta de donar faena si busquem segur que hi ha racons.
L’alcalde diu que si que és important i una vegada sapiguem el romanent de tresoreria igual ho
posem per pal·liar l’atur en Simat.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), i CINC VOTS A FAVOR (2 PSOE-GMS ,1
D’EUPV, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
UNIC: Desestimar la moció presentada pel grup municipal BLOC-INICIATIVA-Compromís sobre
l’elaboració d’un pla d’ocupació local de caràcter social amb els ingressos generats per l’augment de l’IBI
durant 2012 i 2013.
1.8.2.-DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE L’ENSENYAMENT.
Vista la moció que presenta la portaveu del grup municipal COMPROMÍS, en relació a la defensa
del sistema públic de l’ensenyament, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Moció que presenta el GRUP MUNICIPAL BLOC INICIATIVA VERDS COALICIÓ
COMPROMÍS.
Agustina Brines i Sirerol presenta davant el PLE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Avantprojecte de Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2012 assenyala que
la Generalitat podrà col·laborar amb els particulars en la promoció de centres educatius d’iniciativa social
(CIS), amb la finalitat de garantir la llibertat d’ensenyament. És per això que podrà atorgar concessions
sobre béns de la seua titularitat, així com els que hagen transmès altres administracions, per
a la construcció de centres educatius de titularitat privada que reunisquen els requisits per a
ser sostinguts amb fons públics.
Segons aquest plantejament els col·legis serien centres concertats –és a dir privats subvencionats
amb fons públics- i gaudirien d’una concessió de 75 anys durant els quals serien explotats per l’empresa
privada, amb el pagament d’un cànon per la cessió dels terrenys públics.
El conseller d’Educació del moment, José Císcar, va afirmar el passat 8 de juliol, que ja «tenemos el
pliego» de condicions i «se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los ayuntamientos»
que seran qui realitzen la cessió del terreny a la Generalitat per tal que licite la seua concessió a l’empresari
corresponent.
Així mateix el titular d’educació va desvelar que aquest projecte té com a objectius garantir «la
llibertat d'elecció de centres» i «equilibrar» el mapa de l'ensenyament a la nostra comunitat. De manera que
del 37% de col·legis concertats i privats i el 63% de públics passaran a ser d'un 50% en els dos models.
Aquesta iniciativa suposa renunciar a l'escola pública de qualitat com l’única que pot garantir la
igualtat d'oportunitats entres els ciutadans i ciutadanes i substituir-la per una escola privada/concertada, on
l'escola pública seria merament subsidiària d'aquesta. Suposa igualment un trencament del consens sobre la
planificació del mapa escolar i l'execució del mateix. Darrere d'esta proposta es troba igualment la renúncia
de la conselleria a la construcció de nous centres escolars propis.
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Aquest model de potenciació de l'escola privada/concertada no és cert que supose una major
oferta o llibertat per part dels pares i les mares. Al contrari del que afirma el conseller, en les grans ciutats
la majoria de l'alumnat està escolaritzat en centres concertats i és una vertadera odissea trobar plaça en
centres públics, pel que moltes persones es veuen obligades a matricular els seus fills i filles en una escola
privada/concertada. És necessari per tant atendre aquesta demanda de places públiques amb la construcció
de nous centres escolars públics.
L’article 27 de la Constitució Espanyola estableix, entre altres, que:
«Els poder 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»
Així mateix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació a l’article 15 planteja que «Per tal
d’atendre les demandes de les famílies, les Administracions educatives garantiran una oferta suficient de
places en els centres públics i concertaran amb centres privats, en el context de la seua programació
educativa».
El conseller d'Educació que va parlar de 6.000 alumnes que tots els anys es queden sense plaça en
centres concertats es va oblidar d’esmentar els quasi 1000 barracons, 148 nous aquest curs en 60
poblacions distintes. Cal dir que en 2004 el conseller de Cultura i Educació en aquell moment, González
Pons, va afirmar que les aules prefabricades desapareixerien en dos anys.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna acorda:
1- Reafirmar la defensa del sistema públic de l’ensenyament, com a millor manera de garantir
l'exercici del dret a l'educació que, des de l'Educació Infantil fins a la Universitat, estiga al servei de les
necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i dels valors democràtics
2- Demanar al conseller d'Educació
a- La retirada de la seua proposta de cedir sòl públic a empreses privades per a construcció i
explotació de centres escolars durant 75 anys.
b- Iniciar la construcció urgent de centres escolars a les poblacions on aquesta necessitat és més
evident amb l'eliminació dels barracons.
c - L'elaboració d'un nou mapa escolar consensuat amb la comunitat educativa, que done solució a
la falta de centres públics existents.
d – Traslladar aquest acord al conseller d’Educació, a les AMPAS i claustres dels centres i a la
Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic. »
Obert el torn d’intervencions, Agustina Brines manifesta que la moció va ser dictaminada per la
Comissió explica el contingut de la moció i planteja els acords que es proposen. Fa referència a l’article 27
de la CE, i considera que les Administracions Públiques han de garantir l’ensenyança publica.
Per part de l’equip del partit popular la regidora Erika Ripoll contesta que els centres seran
construïts i gestionats per una empresa privada, per això rebran un canon econòmic però retornarà a ser
públic una vegada passen els 75. Planteja que el 80% dels centres són públics i que esta garantida
l’ensenyança pública. Respecte al barracons s’esta dissenyant un Programa de Legislatura de la Conselleria
per reduir-los i dóna dades respecte a les noves construccions que s’han fet i els barracons que s’han
reduït.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), i CINC VOTS A FAVOR (2 PSOE-GMS ,1
D’EUPV, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
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UNIC: Desestimar la moció presentada pel grup municipal BLOC-INICIATIVA-Compromís sobre
defensa del sistema públic de l’ensenyament.
1.9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA, JOAN SERRA I FOLGUERÀ, EN RELACIÓ A L’EXIGÈNCIA DE L’ESTAT
ESPANYOL DE FER PAGAR A L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, PART DE LA
BESTRETA MAL CALCULADA
Vista la moció que presenta el portaveu d’ER, en relació a l’exigència de l’Estat espanyol de fer
pagar a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, part de la bestreta mal calculada, que es transcriu a la lletra
tot seguit:
«Moció en relació a l’exigència de l’Estat espanyol de fer pagar a l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna part de la bestreta mal calculada
En Joan Serra, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA de Simat de la Valldigna,
en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la següent MOCIÓ en relació a l’exigència de l’Estat espanyol de fer
pagar a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna part de la bestreta mal calculada.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Estat espanyol va preveure uns ingressos irreals per als exercicis 2008, 2009 i, com a
conseqüència, els ens locals, entre ells Simat de la Valldigna, van rebre un finançament clarament superior al
que els hauria correspost segons els ingressos raonablement previsibles.
Amb aquesta estratègia política de sobreestimar expressament els ingressos, el Govern espanyol
tapava momentàniament el desajust dels comptes públics, i traslladava el dèficit del 2008 i 2009, diferit en el
temps, a les autonomies i als ajuntaments en aquest exercici 2011. L’objectiu que perseguia l’Administració
de l’Estat era suplir el dèficit propi amb deute públic i, d’aquesta manera, poder finançar polítiques
econòmiques que s’han demostrat totalment ineficaces a l’hora de millorar la competitivitat del teixit
productiu, com el Plan E o la xarxa ferroviària faraònica del TGV per tot el territori estatal.
La mesura que imposa l’Estat espanyol de retornar part de les bestretes pretén desviar l’atenció
dels problemes financers de l’Estat i carrega la responsabilitat a les comunitats autònomes i als ajuntaments,
obviant que és l’Estat mateix qui té més marge de maniobra a l’hora de retallar despeses.
Així doncs, exigim a l’Estat que la mateixa responsabilitat que s’aplica als seus comptes la faça
extensiva als comptes dels ens locals. Els pressupostos de l’Estat del 2009, que no van complir la previsió
d’ingressos, es van eixugar amb deute públic. El mateix principi se’ns hauria d’aplicar ara a nosaltres, que
vam fer una despesa de forma responsable amb els ingressos que l’Estat havia calculat de forma
suposadament lleial i raonable. Certament, l’Estat té molts mecanismes per finançar correctament els
municipis i esmenar el seu error, com per exemple retallar la despesa militar, seguint l’exemple del Govern
alemany, que el juny del 2010 va reduir el pressupost de l’exèrcit en un 40%.
Per responsabilitat amb la nostra ciutadania, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna hauria de
requerir a l’Estat espanyol que es fes càrrec de la seua actuació errònia, de la qual som perjudicats, sense
cap poder de decisió ni marge per a l’endeutament.
Cal tenir en compte que els ajuntament valencians hem d’atendre necessitats socials i econòmiques
dels nostres veïns que no paren de créixer amb la crisi econòmica. L’elevat índex d’atur, la pèrdua de
l’habitatge per no poder assumir les hipoteques, l’increment del nombre d’usuaris de bancs d’aliments i de
les diverses plataformes humanitàries i solidàries del municipi, la resposta que caldria oferir per les
retallades generals en els serveis bàsics, l’atenció específica que requereixen els col·lectius en risc d’exclusió
o al llindar de la marginalitat, el tancament d’empreses i comerços, els ERO vigents... Des de l’Ajuntament
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de Simat de la Valldigna, hem d’atendre aquestes necessitats reals. De fet, en tenim les competències, però
en canvi, no tenim la dotació pressupostària corresponent per poder-les exercir.
Considerem, doncs, que l’Estat hauria de reconèixer el seu error a l’hora de gestionar els comptes
públics i de traslladar el dèficit a les administracions territorials, endeutant-se de forma irresponsable per
interès polític propi.
Finalment, cal recordar que, abans de demanar una part de les bestretes als ajuntaments valencians,
l’Estat espanyol hauria de rescabalar l’administració valenciana amb els milions d’euros del dèficit històric,
fruit de l’espoli fiscal que patim i que l’Estat espanyol s’entesta a silenciar. Recuperar els més de 16.000
milions d’euros anuals que actualment El País Valencià paga a l’Estat espanyol i que no veu retornats de cap
manera, permetria que la Generalitat i els ajuntaments pogueren atendre les necessitats dels municipis amb
sostenibilitat i amb responsabilitat de cara a uns ciutadans que carreguen amb una forta pressió fiscal que,
ara com ara, no es veu prou recompensada ni en serveis, ni en infraestructures, ni en atenció social.
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa els següents
acords:
PRIMER. Fer un requeriment a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals del Govern de l’Estat espanyol per tal de fer-li saber la ferma voluntat del
consistori de no assumir el pagament dels 50.774,75 – 86.480,01 euros, reclamats per les bestretes de
l’exercici 2008 i 2009, que el Govern espanyol mateix havia calculat erròniament.
SEGON. Atès que aquest és un requeriment just, demanem fer una crida a la resta d’ajuntaments
valencians als quals se’ls hi ha demanat de pagar aquesta part de la bestreta, per tal que s’uneixin a la
iniciativa, igual que ho han fet altres Ajuntaments.
TERCER. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Valenciana i a l’Associació
Valenciana de Municipis i Províncies»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que vol fer un esforç perquè tots la
votem a favor i per això va a modificar el primer punt d’acord, de forma que es tracta de demanar que es
compensen eixos diners en el que ens deuen al País Valencià. Vosaltres com a partit popular ho heu
reconegut açí i això ho heu reclamat. Es tracta de modificar el primer punt d’acord i que diria
“PRIMER: Fer un requeriment a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals del Govern de l’Estat espanyol per tal que es facen càrrec del pagament
dels 50.774,75 i dels 86.480,01 euros, reclamats per les bestretes de l’exercici 2008 i 2009, que el
Govern espanyol mateix havia calculat erròniament.”.
El regidor Joan Serra manifesta que pareixia que nosaltres en l’inicial redacció del primer paràgraf
ens oposaven a pagar, i possiblement la llei ens obliga a pagar, però en esta moció el que volem es que al
menys reclamem que eixos diners que ens reclamen deguem es feren càrrec ells per allò que nosaltres els
hem reclamat i que es compensaren.
L’alcalde manifesta que la veritat que en esta moció som un poc egoistes, quan el Govern fa les seus
previsions es pot enganyar, i quan fa una previsió positiva, es a dir mes ingressos a favor de l’Ajuntament,
ens paga la diferencia a l’any següent, i ara passa al reves, es va enganyar i la previsió ha segut negativa i això
ha repercutit en els ajuntaments en gastar-se el diners que ara no tenen. El Partit Popular demana que eixos
diners que ens donaren de més que es pogueren tornar en 10 anys i pareix que esta plantejant-se el PP, el
ministre ho ha dit i així s’ha previst als pressupostos de l’ajuntament i es trau en l’informe del secretari al
respecte i que es faria en cas que no es materialitzara. Per tot això deuríem votar en contra de la moció.
El regidor Joan Serra manifesta que la moció no diu això, sinó que podíem recuperar els més de 16
milions d’euros anuals, podíem recuperar allò que vosaltres heu reclamat. Al menys reclamar-los que es
facen càrrec ells.
L’alcalde diu que en la moció no es fa referència a això.
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El regidor Joan Serra manifesta que des d’esta moció es diu que si ara s’han enganyat i ens reclamen
uns diners i es facen càrrec en contrapartida dels diners que nosaltres les hem reclamat, donat que d’una
manera o altra tots els grups que estem ací hem reclamat.
L’alcalde manifesta que és veritat que li hem reclamat al Ministeri que es tinguera en compte la
major població, que érem més i per tant deuria haver més aportació a la Comunitat Valenciana, que deuria
ser major que la que ens fan. A mi m’has convençut. I planteja si això no es podia plasmar en el primer punt
de la moció. El regidor Joan Serra diu que si.
Per tan la proposta passa a ser que:
«En base a l’argumentació anterior es proposa canviar el primer punt i que diga
«PRIMER: Fer un requeriment a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals del Govern de l’Estat espanyol per tal que es feren càrrec del pagament
dels 50.774,75 i dels 86.480,01 euros, reclamats per les bestretes de l’exercici 2008 i 2009, que el
Govern espanyol mateix havia calculat erròniament.».
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
ple de la corporació, per UNANIMITAT dels onze membres assistents (6 PP, 2 PSOE-GMS, 1 EUPV,
1Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
PRIMER. Fer un requeriment a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals del Govern de l’Estat espanyol per tal que es feren càrrec del pagament
dels 50.774,75 i dels 86.480,01 euros, reclamats per les bestretes de l’exercici 2008 i 2009, que el
Govern espanyol mateix havia calculat erròniament.
SEGON. Atès que este és un requeriment just, demanem fer una crida a la resta d’ajuntaments
valencians als quals se’ls ha demanat de pagar esta part de la bestreta, per tal que s’uneixin a la iniciativa,
igual que ho han fet altres Ajuntaments.
TERCER. Fer arribar este acord al Govern de la Generalitat de Valenciana i a l’Associació
Valenciana de Municipis i Províncies.
2.- ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
Per part del regidor David Mogort, portaveu del GMS-PSOE es planteja tractar, prèvia declaració
d’urgència, una moció donant suport al personal interí, per a que entre tots pugem tindre una escola
pùblica, laica, en valencià i de qualitat al País Valencià.
Se sotmet a votació la urgència i per SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), i CINC VOTS A FAVOR (2
PSOE-GMS,1 D’EUPV, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), no s’acorda la urgència i per tant no es tracta este
assumpte.
3.TORN D’INTERVENCIONS.
Per part dels regidors es plantegen les següents intervencions:
3.1.- El regidor Victor Mansanet planteja la qüestió d’una casa de la plaça Ramiro Calatayud que una
veïna diu que té filtracions d’aigua.
L’alcalde explica que segons ella abans de fer les obres en la vorera de la plaça no li havia
entrat aigua. S’ha demanat informe tècnic a l’empresa que va fer l’obra i diu que no pot ser que siga
per això. No obstant quan plou molt li entra aigua per la part de baix i hi ha humitats. Hi havien uns
forats per ventilar. És un poc complicat sense un informe tècnic. No podem saber exactament
quina és la causa. S’ha intentat donar solució, a traves d’un obrer de la seua confiança i no sé si s’ha
solventat en les últimes pluges. Si no s’ha solventat ja vorem què podem fer. Un altra persona en la
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Font Menor i també després de l’obra diu que té humitats en la façana d’ella. Hem parlat el tècnic i
jo amb ella. No està garantida fer una actuació i solventar-ho. S’ha intentat solucionat el problema.
3.2.- La regidora Agustina Brines pregunta en relació a la venda del solar hi havia una quantitat per
fer el mini trinquet a l’escola Com esta? Hi havia un projecte.
L’alcalde contesta que en relació a la venda del solar per fer inversions estem valorant en
compte de fer el mini trinquet fer coses que poden ser mes importants. Per exemple les velles que
hi ha a l’entrada del col·legi que estan molt deteriorades. Hi havia un pressupost. L’hem demanat i
anem a vore si canviem la destinació.
3.3. la regidora Agustina Brines planteja la qüestió de la neteja del poble sobretot en parcs on hi van
gossos i xiquets i tenim problemes amb el gossos. Comenta una proposta d’un altre poble on
participen el xiquets de l’escola per tal de sensibilitzar-los així com a la gent la gent que té gossos.
L’alcalde contesta que efectivament alguns carrers donen llàstima. He parlat en la policia per que
estiguin pendents. L’alcalde i l’equip de govern estem sensibilitzats. Molta gent en diu el que passa
seguit seguit. L’altre dia vaig felicitar a la policia per una denuncia sobre això. És complicat però cal
sensibilitzar els xiquets i els propietaris dels gossos.
3.4.- La regidora Agustina Brines pregunta quan s’acaba l’obra de la pista de pàdel.
L’alcalde manifesta que sabem que posa en el cartell, 50 dies des de que posen la primera
pedra. Pot estar feta en 15 dies des de que comencen les obres.
3.5.- La regidora Agustina Brines planteja la utilització privada del poliesportiu per gent que te clau i
juga al pàdel. En concret el dia dels Reis.
L’alcalde diu que no ho sabia. Que després m’he dius els noms en privat. Això no te perquè passar.
Es fan una sèrie de comentaris al respecte.
3.6.- La regidora Agustina Brines planteja qui porta la promoció econòmica i vol saber si hi alguna
previsió de faena.
L’alcalde diu ho porta ell, i que estem en contacte en l’Associació de Comerciants de Simat.
Estem intentant incentivar el comerç local. Hem fet un sorteig on han col·laborat moltíssimes
empreses del poble. No totes. El premi havia de gastar-se en les empreses del poble i pagarem a
l’associació de comerciants
3.7.- La regidora Agustina Brines pregunta si havia algun motiu pel canvi d’arquitecte? Si havia algun
problema amb l’anterior?
L’alcalde contesta que no havia cap problema. Ell va parlar amb Quico i li va dir que volia
una persona més pròxima, u del «terreny», és Sancirilo i està en les mateixes condicions que
Quico. Ara està venint dos dies, però el seu dia de visita de la gent és dilluns vesprada i porta els
mateixos assumptes i matèries que portava Quico.
3.8.- El regidor Joan Serra pregunta sobre les analítiques de la Font Gran. I l’alcalde contesta que ja
les tenim i que li les passarà.
3.9.- El regidor Joan Serra pregunta sobre les goteres de l’escola. Hi ha un problema greu i fa un
temps es van fer unes obres i gastar uns diners que no han servit per a res.
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L’alcalde li contesta que tens tota la raó del món. No ens estan responent com cal, jo
mateix aniré a València a la Conselleria. La veritat que han vingut els tècnics, que passen el seu
informe però aquí es queda la cosa. No arriba la solució.
3.10.- El regidor Joan Serra pregunta com està el recurs de reposició que es va presentar a
Aquamed.
L’alcalde contesta que no ens han dit res ni a nosaltres a ni als altres que presentaren recurs. El PP
de Tavernes ni a l’Ajuntament de Xeraco. En principi en premsa es va publicar que s’havien
paralitzat les obres pel recurs i nosaltres hem dit que nosaltres no ens oposem a que s’execute
l’obra.
Per últim el regidor Joan Serra comenta que s’alegra que el PP haja reconsiderat el passar l’obra de
70.000 a 90.000 €, en principi això és positiu, però per a mi hi ha deficiències en eixe tema i el
nostre grup vol que es complisca la llei.
També diu que hui s’ha notat un canvi no sols per la moció, sinó que des de un posicionament
autoritari s’ha passat a una posició de diàleg que és el que cal. Això és millor que ser expeditiu com
al principi de la sessió.
A este respecte hi ha uns comentaris entre el regidor Joan Serra i l’alcalde. El regidor diu que una
gravació del plenari dóna transparència i negar-li a un persona que ho puga fer és una posició
autoritària. L’alcalde contesta que si ell té la potestat per fer això doncs fa ús d’ella. Es comenten
les converses mantingudes al respecte, on el regidor manifesta que es parlà d’un compromís de que
si es passava una copia a l’Ajuntament es gravaria. L’alcalde contesta que sí però no et vas
comprometre a donar-me-la. El regidor diu que ara no li l’ha donarà, perquè hui t’has negat i es
legal que ho puga fer. L’alcalde diu que si no depèn de l’alcaldia ja vorem. Es debat sobre l’assumpte.
3.11. Per part del regidor Rafael Cabanilles s’informa que el dia de l’arbre es passà del dia 7 al
diumenge dia 19 de febrer. Hi ha gent que entre setmana no podria anar i així pot haver-hi més
participació.
3.12 La regidora Dominique Saneleuterio informa de l'acte que farà el Fons de la Solidaritat el dia
17 de febrer sobre les seus actuacions i també una exposició en la biblioteca.
3.13 La regidora Erika Ripoll informa que el divendres que ve es farà la inauguració d'una exposició
a la Casa de la Cultura sobre antiguitats del poble aportats per veïns.
3.14 El regidor David Mogort planteja que la programació cultural dels Nadals ha sigut fluixa.
La regidora Mónica Sancirilo contesta que s’ha fet el que estava programat des d'abans i en
el pressupost que hi havia i com venia treballant-se fins ara. Es fan comentaris al respecte.
3.15. El regidor Alvaro Almiñana comenta que per part de molta gent del poble s’ha tirat en falta les
Campanades.
L’alcalde contesta que l’any que bé hi haurà campanades, el terreny estarà accessible. Este
any entre les obres i el pressupost, tot això ha fet que no es fera. En el 2013 campanades.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el torn d’intervencions dels regidors i d’acord amb el que estableix l’article 21.4 del RPC es
dóna la paraula a les persones del públic perquè hi participen, si volen.
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La veïna Inma Cunyat comenta que en el saló de plens hi haurà una temperatura d'uns 26 o 28
graus i informa que els xiquets de l’escola estan passant fred este hivern, molts han d'estar en
jaquetes, hi ha finestres que no tanquen bé i la calefacció no funciona com cal i s’apaga prompte. A
més, comenta que hi ha companyes que tenen por perquè hi ha un clavill i la talla pot caure. Fa
esment a la classe de sisè A.
L’alcalde comenta que no tenia coneixement d’això. I, pel que fa la calefacció des d’ací no
s’ha dit que es llevarà res. No hem comentat res d’estalvi d’energia elèctrica a l’escola encara que sí
que s’han pres mesures d’estalvi sobre l’enllumenat elèctric als carrers.
Es manté un debat al respecte de la calefacció i la situació del col·legi Públic.
A més Inma Cunyat informa que els autobusos de tot el País Valencià van a fer una vaga a partir del
dia 9 si la Conselleria no paga el que s'ha quedat. No portaran els alumnes. La regidora Mònica
Sancirilo ho confirma. L’alcalde comenta que espera que pague la Conselleria.

2.- El veí Xavier Català anuncia que des del Grup Muntanya el proper dia 5 de febrer es va fer el
dia de l’arbre i se’n plantaran uns 600 en la zona del Barranc del Llop, ja s’ha parlat amb el forestal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 contenciósadministratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament,
recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga
interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la
notificació.»
No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 23 hores i 45
m., del dia 30 de gener de 2012 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, març de 2012
El secretari,

