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PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió:

01/2013

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 31 de gener de 2013
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP

Grup Socialista

Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando

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: Cap
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,05 h. del dia trenta-u de
gener de dos mil tretze, 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
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 26 de
novembre i 27 de desembre de 2012.
1.2 Donar compte del decret núm. 440/2012, sobre l’aprovació de la certificació cinquena
de les obres de sanejament de la Font Gran Fase II.
1.3 Aprovació del Conveni amb el registrador de la Propietat núm. 1 d’Alzira a efectes de
la comunicació prevista en l’article 254.5 de la Llei Hipotecària.
1.4 Mocions presentades pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort, en relació a:
a) Sobre les mesures de protecció a les persones i famílies afectades pels desnonaments.
b) Sobre les exclusions de persones físiques com a subjectes al pagament de taxes
judicials.
1.5 Mocions presentades pel portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet Boïgues, en relació a:
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a)
b)
c)
d)

2
3

Contra les noves taxes judicials.
A favor de la revalorització de les pensions
Sobre l’impagament a les farmàcies
Defensa a la Sanitat Pública
1.6 Mocions presentades per la portaveu del Grup municipal Compromís, Agustina Brines
Sirerol, en relació a:
a) Seguretat en els centres educatius
b) Recuperació del sector agrícola i retirada de sancions de persones jubilades que
realitzen treballs al seu camp.
c) Avançament paga extraordinària de juny 2013 als treballadors/es de l’Ajuntament.
ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
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.
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1.- Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 26
de novembre i 27 de desembre de 2012.
a) Es procedeix a l’examen i aprovació del acta corresponent a la sessió
celebrada el dia 26 de novembre de 2012.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que en la pagina 45,
parlant de turisme on diu «hi ha un pla d’ocupació» ha de dir “ hi ha un pla de turisme”.
Vista la qual cosa, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de novembre de
2012, acta número 8/2012.
b) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió
celebrada el dia 27 de desembre de 2012.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines en la pagina 10, primer paràgraf,
manifesta que on diu «mancomunar per alguna cosa» ha de dir «mancomunar serveis per alguna
cosa que tinga viabilitat futura i ... » i respecte a «contactar amb la universitat per a col·laborar» ha
de dir «contactar amb la universitat per tal de fer estudis tant d’agricultura com de promoció
econòmica a nivell de la mancomunitat». En la pàgina 11 i 12 on posa la regidora no s’especifica i
ha de dir la regidora Agustina Brines.
El regidor Victor Mansanet manifesta que en la pagina 12 , al tercer paràgraf on diu
«arzobispat» ha de «arquebisbat».
Vista la qual cosa, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de desembre de
2012, acta número 9/2012.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

2

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84
1.2. Donar compte del decret núm. 440/2012 sobre l’aprovació de la certificació
cinquena de les obres de sanejament de la Font Gran Fase II.
Es dóna compte del decret 440/2012, que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 440/2012
Simat de la Valldigna, 21 de novembre de 2012
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
Primer. Vist que amb data 12 de setembre de 2011 la Direcció General de l'Aigua del
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, va resoldre atorgar a l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna un subvenció nominativa de 200.000,00.-€ per a la segona fase de sanejament de la Font
Gran.
Segon. Vist que amb data 14 d'octubre de 2011 per providència de l'alcalde-president es
detectà la necessitat i es va aprovar iniciar l'expedient per a la contractació de les obres
consistents en «OBRES DE SANEJAMENT DE LA FONT GRAN. FASE II», obres subvencionades
a l'empara de la citada Resolució de 12 de setembre de 2011 de la Direcció General de l'Aigua
(Secretaria d'Estat de Medi Rural i Aigua del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí),
iniciant-se l'expedient de contractació corresponent pel procediment negociat sense publicitat i
tramitació urgent.
Tercer. Vist que per Decret 395/2011, de 17 d'octubre, es va aprovar el projecte d'obres
anomenat «Obras de saneamiento de la Font Gran. Fase II» redactat per Francisco Forqués
Moncho, arquitecte col·legiat núm. 3.705, amb un pressupost base de licitació que ascendeix a
178.541,28.-€.
Quart. Vist que per Decret 415/2011, de 2 de novembre, es va resoldre adjudicar a
l'empresa RAMÓN VERCHER SERRA, titular del NIF 19.966.505-K, el contracte de les «OBRES
DE SANEJAMENT DE LA FONT GRAN. FASE II», mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent, per import de CENT CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS SIS
EUROS I DÈSSET CÈNTIMS (151.306,17.-€) i VINT-I-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC
EUROS I ONZE CÈNTIMS (27.235,11.-€) corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit, i d'acord
amb les millores recollides en l'oferta presentada per l'adjudicatari.
Cinquè. Atès que per Resolució de l'Alcaldia 455/2011, de 28 de novembre, es va
resoldre aprovar la Certificació primera de les «OBRES DE SANEJAMENT DE LA FONT GRAN.
FASE II», per import de 106.862,35.-€.
Sisè. Atès que per Resolució de l'Alcaldia 096/2012, de 23 de març, es va resoldre
aprovar les Certificacions segona, tercera i quarta de les «OBRES DE SANEJAMENT DE LA
FONT GRAN. FASE II», per import de 0.-€, 0.-€, i, 14.993,37.-€, respectivament.
Setè. Atès que per raons alienes a esta entitat local, la Resolució de 12 de setembre de
2011 de la Direcció General de l'Aigua (Secretaria d'Estat de Medi Rural i Aigua del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí) no es va materialitzar.
Vuitè. Atès que després de realitzar les gestions adients este Ajuntament, amb data de
registre d'entrada propi 19 de novembre de 2012, va rebre la Resolució de 8 de novembre de la
Direcció General de l'Aigua per la qual s'atorga a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, una
subvenció nominativa de 200.000,00.-€ per a la segona fase de sanejament de la Font Gran,
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establint literalment en el seu punt Quart que «les obres i actuacions objecte de la present
Resolució podran ser executades dins del termini comprés entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de
desembre de 2012».
Novè. Atès que l'adjudicatari ha presentat la Certificació d'obra núm. CINQUENA,
corresponent als treballs d'execució de les «OBRES DE SANEJAMENT DE LA FONT GRAN.
FASE II», per import de TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS I VINT-ICINC CÈNTIMS (37.423,25 €). A la Certificació hi figura el vist-i-plau del director de les obres,
Francisco Forqués Moncho, del director de l'execució material de les obres, Luis Sala Langa, i del
contractista en senyal de conformitat amb el seu contingut.
Desè. Atès que l'adjudicatari ha presentat la Certificació d'obra núm. SISENA I FINAL,
corresponent als treballs d'execució de les «OBRES DE SANEJAMENT DE LA FONT GRAN.
FASE II», per import de DÈNOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS I TRENTA-UN
CÈNTIMS (19.262,31 €) IVA inclòs. A la Certificació hi figura el vist-i-plau del director de les
obres, Francisco Forqués Moncho, del director de l'execució material de les obres, Luis Sala
Langa, i del contractista en senyal de conformitat amb el seu contingut.
FONAMENTS DE DRET

1.
Cal aprovar les Certificacions núm. CINQUENA i SISENA I FINAL corresponents
als treballs d'execució de les «OBRES DE SANEJAMENT DE LA FONT GRAN. FASE II»,
aprovades per la Resolució de 8 de novembre de 2012 de la Direcció General de l'Aigua del
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, pels imports de 37.423,25.-€, i 19.262,31.-€,
respectivament.
2. Cal autoritzar la despesa corresponent a l'execució de les obres amb càrrec a la partida
«161 619 02 MINISTERI: SANEJAMENT FONT GRAN. FASE II» del Pressupost Municipal de
l'exercici 2012.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar la Certificació d'obra núm. CINQUENA, corresponent als treballs
d'execució de les «OBRES DE SANEJAMENT DE LA FONT GRAN. FASE II », presentada per
l'adjudicatari RAMÓN VERCHER SERRA, titular del NIF 19.966.505-K, per import de TRENTASET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS I VINT-I-CINC CÈNTIMS (37.423,25 €), IVA
inclòs.
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la Certificació CINQUENA de l'obra amb
càrrec a la partida «161 619 02 MINISTERI: SANEJAMENT FONT GRAN. FASE II» del Pressupost
municipal d'este Ajuntament per a l'exercici 2012.
Tercer. Aprovar la Certificació d'obra núm. SISENA I FINAL, corresponent als treballs
d'execució de les «OBRES DE SANEJAMENT DE LA FONT GRAN. FASE II », presentada per
l'adjudicatari RAMÓN VERCHER SERRA, titular del NIF 19.966.505-K, per import de DÈNOU
MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS I TRENTA-UN CÈNTIMS (19.262,31 €), IVA inclòs.
Quart. Aprovar la despesa corresponent a la Certificació SISENA I FINAL de l'obra amb
càrrec a la partida «161 619 02 MINISTERI: SANEJAMENT FONT GRAN. FASE II» del Pressupost
municipal d'este Ajuntament per a l'exercici 2012.
Cinquè. Comunicar la present Resolució a la Direcció General de l'Aigua del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Subdirecció General de Programació Econòmica, Plaza
San Juan de la Cruz, s/n, 28071 de Madrid.
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SISÈ. Donar compte d'esta Resolució als serveis d'intervenció-tresoreria municipals als
efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l'import resultant a favor de l'adjudicatari
dels treballs.
SETÈ. Donar compte d'esta Resolució al Plenari de la Corporació Municipal a la pròxima
sessió que es celebre.»
L’alcalde manifesta que com ja es va comentar en la comissió informativa el Ministeri ja
ens ha pagat la seua part, que eren 200.000€, el 100% de l’obra i ho va fer el 31 de desembre de
l’any passat, l’ajuntament havia avançat el pagament de totes les depeses i el ministeri ja ens ha
abonat l’import total, i en eixos diners s’han pagat moltes factures, un parell de mesos de factures,
i ara estem pagant factures del mes de desembre.
Vista la qual cosa el Ple es dona per assabentat.

1.3. Aprovació del Conveni amb el registrador de la Propietat núm. 1
d’Alzira a efectes de la comunicació prevista en l’article 254.5 de la Llei
Hipotecària.
Es dóna compte de la proposta d’acord que ens ha remés el titular del Registre de la
Propietat núm. 1 d’Alzira a efectes del que s’estableix en l’article 254.5 de la Llei hipotecaria
sobre l’impost per l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana(Plusvàlua), i que
transcrit a la lletra diu:

ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA i EL
REGISTRADOR TITULAR DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT NUM. 1 D’ALZIRA A
EFECTES DE LA COMUNICACIÓ PREVISTA EN L’ARTÍCLE 254.5 DE LA LLEI
HIPOTECÀRIA
D'una part, l’Alcalde de l’ajuntament de Simat de la Valldigna, senyor
Sebastian Mahiques Morant, facultat per a la firma del present Conveni en
virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació celebrat amb data
………………………….
D’una altra part, el Registrador titular del Registre de la Propietat núm. 1
d’Alzira, senyor Miguel Soria Lopez
EXPOSEN:

I. L’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana és un tribut municipal de caràcter potestatiu a l’empara del que
estableix l’article 59.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. L’Ajuntament
de Simat de la Valldigna , d’acord amb la Legislació esmentada anteriorment, té
establert i ha aprovat l’ultima modificació de l’ordenança fiscal per acord del Ple
de data 29 de novembre de 2004, estant publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 275 d’onze de desembre de 2004.
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II . L’art. 254.5 de la Llei Hipotecària establix el tancament registral en
relació amb l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa
Urbana, preveient que el dit tancament es llevant només per mitjà de
l’acreditació prèvia «d’haver presentat l’autoliquidació o, si és el cas, la
declaració, de l’impost, o la comunicació a què es referix la lletra b) de l’apartat
6 de l’article 110 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març.»
III. És voluntat expressa de les parts establir un Acord que facilite la gestió
tributària municipal i ajude als ciutadans a omplir les seues obligacions fiscals en
relació amb l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa
Urbana, evitant la demora en la inscripció per la baralla d’obligacions fiscals
En conseqüència, ambdós parts
ACORDEN
La comunicació a què es referix l’art. 254.5 de la Llei Hipotecària podrà
realitzar-se directament en les Oficines del Registre de la Propietat per
l’adquirent o la persona al favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret
real de què es tracte, en les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini a títol onerós.
El Registre remetrà a l’Ajuntament una còpia de la comunicació
presentada, utilitzant per a això, sempre que siga possible, mitjans telemàtics.
En Simat de la Valldigna, …. de ……................. de 2013.»
S’informa que és un conveni a firmar amb el Registre de la Propietat núm. 1
d’Alzira, on correspon el terme municipal de Simat de la Valldigna, és una forma
de col·laboració a efectes de la liquidació o autoliquidació del impost de
plusvàlues. A més de l’obligatorietat que ara tenen els notaris i si hi ha algun cas
en que no esta feta la liquidació de la plusvàlua d’alguna escriptura, ens ho
comunicaran a nosaltres per fer-la.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el ple per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar l’acord entre l’ajuntament de Simat de la Valldigna i el Registrador de la
Propietat núm. 1 d’Alzira a efectes del que estableix l’article 254.5 de la Llei Hipotecaria i que fa
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referència a la col·laboració en la recaptació de l’impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys
de Naturalesa Urbana (plusvàlua).
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la firma dels documents que siguen necessaris per portar
a cap el contingut del present acord.

1.4. Mocions presentades pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort, en relació a:
Es dóna compte de les següents mocions presentades pel portaveu del GMSPSOE, David Mogort,
a) Sobre les mesures de protecció a les persones i famílies afectades pels
desnonaments.
Es dona compte de la moció que transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ A
LES PERSONES i FAMÍLIES AFECTADES PELS DESNONAMENTS
Sr David Mogort Alberola, Portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament
de Simat de la Valldigna, a l’empar del que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i l’article 97.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent moció al Ple per al seu debat i
aprovació
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El difícil moment que travessa l’economia espanyola i valenciana, ha generat
situacions d’exclusió social, pobresa i, en el millor dels casos, de gran dificultat per a molts
dels ciutadans que van contraure préstecs, fonamentalment amb garantia hipotecària, en
l’etapa prèvia de bonança i de creixement econòmic.
La crisi econòmica ha evidenciat serioses disfuncions en aquest mercat, entre les
quals destaca per la seua repercussió econòmica la generada per la híper valoració dels
immobles, que van impulsar un irresponsable endeutament bancari i un dramàtic sobreendeutament familiar.
La crisi econòmica, amb el seu sagnant efecte de fort augment de la desocupació, ha
posat en evidència el desequilibri dels procediments d’execució hipotecària vigents a
Espanya i la utilització abusiva de certs aspectes processals no prou regulats o regulats
d’una manera ineficaç.
Al País Valencià, el 2011, es van produir segons el Consell General del Poder
Judicial, 13.711 execucions hipotecàries, i segons les mateixes fonts, en el segon trimestre
del 2012, han estat 8.613.
El règim jurídic vigent a Espanya en la constitució i desenvolupament de garanties
reals ha estat eficaç i segur, de fet, sense ell la concessió del crèdit hagués estat minsa
impedint a la gran majoria de la ciutadania l’accés a béns i serveis, fins i tot de primera
necessitat. Però, com estem veient, el funcionament en el cas d’impagament de deute
dinerari garantit per hipoteca és, hui per hui, desequilibrat i condueix a una estranya, per
aliena a la nostra tradició jurídica, severitat en la conclusió per adjudicació del bé hipotecat
per pagament del deute.
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El govern del Partit Popular ha estat incapaç d’establir mesures per a resoldre, o
almenys pal·liar, la situació dels deutors hipotecaris, bé per tractar-se de mesures molt
parcials que no aborden en la seua integritat el desequilibri existent en l’Ordenament
Jurídic Espanyol entre la posició del creditor i la del deutor, bé, en el cas del Reial decret
llei 6/2012, per haver definit molt restrictivament el llindar d’exclusió en què han de
trobar-se, tant els deutors com els seus fiadors, per poder acollir-se les mesures establertes ,
el que fa que el col lectiu beneficiat siga molt escàs, gairebé testimonial i que la major part
de deutors i fiadors amb escassos recursos no puguen beneficiar-se.
Donades les altes xifres de desnonaments a la Comunitat Valenciana, i el drama social que
suposa per a milers de persones i famílies valencianes, proposem al Ple els següents
ACORDS
1. Instar el Govern d’Espanya a realitzar les modificacions legislatives
corresponents per:
- Establir noves condicions perquè el deutor puga fer front al pagament del deute en
més temps i de manera que no se’l condemne a la indigència.
- En cas de dació en pagament, que haja la possibilitat de continuar utilitzant
l’habitatge familiar abonant un arrendament social consistent en una quantitat màxima
anual del 2% del deute pendent i amb el límit que aquesta quantitat no puga excedir, en cap
cas, de un terç dels ingressos totals familiars.
- Que les noves condicions s’establisquen mitjançant acord amb el creditor davant
notari.
- No es puga desnonar les famílies que dediquen més del 50% dels seus ingressos al
pagament dels seus deutes.
- La Dació en pagament serà obligatòria quan les entitats bancàries tinguen
participació del FROB.
- Que les famílies amb ingressos de fins a dues vegades i mitja l’IPREM
(18.600euros) puguen acollir-se a la dació en pagament
2. Instar el Consell a:
- Crear una oficina d’intermediació hipotecària.
- Crear una línia d’ajudes per complementar el pagament de les quotes mensuals
hipotecàries a les persones en risc d’execució hipotecària en cas de residència habitual.
- Posar en marxa el Pla Extraordinari de Lloguer a persones que han perdut el seu
habitatge per desnonament.
En Simat de la Valldigna, 16 de novembre de 2012»
El regidor David Mogort manifesta que la moció ja es va explicar a la comissió
informativa, i que és un tema que va allargar-se, van passant els anys però és el que
tenim, els desnonaments estan a l’ordre del dia. La crisi, que ve des de 2008, esta
complicant-se i encara que pareix que algú diu que va un poc millor jo crec que este
any 2013 serà pitjor i tan de bo m’enganye. Manifesta que este és un problema
sagnant i espera que no «influïsca» molt a Simat perquè no ens agradaria, però es el
que hi ha. La crisi ha creat disfuncions al mercat immobiliari espanyol, i en una
situació de bonança tots rebien diners i tot eren facilitats i quan ve la crisi els diners ja
te’ls has gastat i tens que tornar-los en 30 ó 40 anys i tens pactades unes condicions
que moltes vegades són molt dures, no es pot pagar i venen els desnonaments.
Considerem que es deurien fer una sèrie de millores a les famílies afectades. Llig les
condicions que es proposen en la moció per eixos casos. Explica en que consisteix la
dació en pagament (que a l’entrega de l’immoble s’acaba l’obligació del pagament del
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deute). Considera que la dació en pagament hauria de ser obligatòria quan les entitats
bancàries hagen tingut participació del FROB. Ho considera una salvatjada el que passa i
per tant proposa que els bancs que han rebut diners de tots (del FROB) s’els obligue a la
dació en pagament. Passa a llegir el punt d’acords proposats. Considera un tema
important el tema dels lloguers socials.
El regidor Victor Mansanet manifesta que resulta a mes d’injust i inadmissible
que en un estat social i democràtic de dret totes les conseqüències de la crisi
recaiguen, inclús en alguns casos d’una forma cruel, sobre els sectors mes dèbils de la
societat i això cal que es subratlle ací. Vol suggerir-vos que s’afegisca un punt mes en
els acords, que diga «Instar al govern central a aprovar una moratòria o implementar
les mesures necessàries per paralitzar els desnonaments d’aquelles famílies que sols
disposen del seu habitatge com l’única residencia i es troben en una situació
d’insolvència sobrevinguda i involuntària ».
El regidor David Mogort manifesta que per ells no hi ha cap inconvenient en
incloure este punt.
L’alcalde contesta que el PP fa 1 any i dos mesos que està governant, ha fet una
sèrie de plantejaments que poden ser encertats o no, aquí no vaig a entrar en el detall,
però fa poquet, en juny de 2012, es va publicar al BOE una normativa respecte al
desnonaments, anem a donar-li un marge de confiança per vore com pot anar
funcionant, no podem fer d’un govern que va fer un plantejament i ha pres unes
decisions i en 4 dies voler canviar-lo, necessitem un temps per vore quin resultat
tenen eixes mesures que s’han aprovat, per això anem a votar en contra.
La regidora Agustina Brines manifesta que votarà que si. Considera que el que
s’està fent en esta legislatura a mes del greus casos que estem veient, no va a
solucionar res de la situació econòmica i el que es fa es posar «parches» a nivell de
premsa i poc més.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa
municipal, el ple de l’ajuntament per cinc (5) vots a favor (2 PSOE, 1 EUPV, 1BLOCCOMPROMIS i 1 ERPV) i sis (6) vots en contra (PP), acorda desestimar la moció
presentada.
b) Sobre les exclusions de persones físiques com a subjectes al pagament de
taxes judicials.
Es dóna compte de la moció que transcrita a la lletra diu:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA, INSTANT EL GOVERN D’ESPANYA A
EXCLOURE A LES PERSONES FÍSIQUES COM A SUBJECTES
OBLIGATS AL PAGAMENT DE TAXES JUDICIALS
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El Sr/a David Mogort Alberola en representació del grup municipal
socialista de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l'empar del que preveu
l’article 116 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a inclourela en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als
efectes del seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 22 de novembre va entrar en vigor la Llei 10/2012, de 20 de
novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de
l'Administració de Justícia i l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.
Després d’una tramitació molt precipitada al Parlament amb evident afany
d’ocultació als ciutadans, el seu contingut constitueix una mostra més de la
voluntat del Govern de dur a terme un desmantellament dels serveis públics
essencials, qüestionant alhora l’exercici efectiu dels drets fonamentals.
La Llei 25/1986, de 24 de desembre, de supressió de les taxes judicials, va
eradicar del nostre ordenament jurídic la figura de la taxa judicial, per a
propiciar que tots els ciutadans pogueren obtindre justícia fora la que fora la
situació econòmica o la seua posició social.
La contrareforma empresa pel Partit Popular, suposa un canvi normatiu
radical i es produeix sense haver acceptat cap proposta dels grups parlamentaris
al llarg de la seua tramitació a les dues Cambres i amb l’oposició frontal del
Grup Socialista, en estendre el pagament de taxes judicials a tota persona física
i jurídica, així com als ordres jurisdiccionals civil, contenciós administratiu i
social.
Si bé el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16 de febrer de 2012,
va considerar constitucional la reintroducció de la taxa a les persones jurídiques
que va fer el Partit Popular per la Llei 53/2002, de 30 de desembre, també va
afirmar que, en cap cas la quantia de les taxes podien convertir-se en un
impediment per a l’accés efectiu a la justícia dels ciutadans, atenent les
circumstàncies pròpies de cada cas.
No falten prestigiosos experts en dret que afirmen que la imposició de
taxes judicials dificultarà que un ciutadà, que ha patit una lesió dels seus drets,
puga acudir als tribunals a demanar protecció i això vol dir que este legislador
està afavorint a qui ha lesionat aquells drets. Si un sistema de taxes judicials
dificulta l’obtenció de tutela judicial, està beneficiant als que incompleixen les
seues obligacions.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

10

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

Esta Llei té un clar objectiu recaptatori i alhora obstaculitza el dret
d’accés a la justícia, pel que pot esdevenir un greu impediment per a l’obtenció
de tutela judicial efectiva de la majoria dels ciutadans i ciutadanes.
Per tot això, proposem l’aprovació d’esta Proposta, instant el Govern
d'Espanya a:

ACORD
ÚNIC. Adoptar urgentment les mesures necessàries per a excloure les persones
físiques com a subjectes obligats al pagament de taxes judicials per a garantir
que ningú tinga limitat el seu dret d’accés a la justícia per no poder fer front al
pagament de la taxa judicial.
En Simat a 19 de desembre de 2012.»
El regidor David Mogort explica que moció esta prou de moda, explica el
contingut de la mateixa i llig parts de la moció. Fa referència a les Llei 10/2012
que crea les noves taxes judicials, amb tramitació precipitada al Parlament, i
nomena la Llei 25/1986 sobre la supressió de les taxes judicials que existien en
eixa època. Els socialistes considerem que ha de ser universal, gratuïta i
igualitària. Esta és una de les idees del PP tot el que es puga privatitzar que es
privatitze i açò de la justícia per a rics no es correcte. Manifesta que si
acudeixes a la justícia és perquè consideres que tens raó en una cosa i que
tingues necessitat i no pugues anar per no tenir diners no es correcte i si tens
diners si que pots anar. L’accés a la justícia és un pilar de la democràcia i pareix
que es vol sols una justícia per a rics i nosaltres no ho considerem així i ens
queixarem sempre que pugam. Llig el punt d’acord que es proposa. Repeteix que
considera que la justícia ha de ser universal, gratuïta i igualitària.
La regidora Agustina Brines considera que açò és una injustícia flagrant i
que votarà que si a la moció. Manifesta que els passos que estan pegant-se cap
en darrere son agegantats i no entén com es pot aprovar una actuació això.
Espere que mai ningú es puga vore en este cas i si no es te diners la pròpia
justícia s’aplique sobre ells, me pareix “hasta” tercermundista el que s’està
fent.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa
municipal, el ple de l’ajuntament per cinc (5) vots a favor (2 PSOE, 1 EUPV, 1BLOCCOMPROMIS i 1 ERPV) i sis (6) vots en contra (PP), acorda desestimar la moció
presentada.
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1.5. Mocions presentades pel portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet Boïgues, en
relació a:
a) Contra les noves taxes judicials.
Es dóna compte de la moció presentada pel regidor d’EUPV, Victor Mansanet, que
transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ MUNICIPAL CONTRA LES NOVES TAXES JUDICIALS
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 del que estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la
Corporació per al seu debat la moció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l'Estat espanyol va iniciar el procediment per la via
d'urgència per tal d'aprova una proposta del ministre de Justícia, Alberto Ruiz
Gallardón, en contra dels interessos generals i de la ciutadania: les noves taxes
judicials en primera instància, entre 50 i 750 euros, i la pujada dels preus per a les
apel·lacions.
En este cas, estem davant d'una proposta que beneficia els rics i els
poderosos. La Justícia és un bé universal i amb les noves taxes judicials es
dificultarà o fins i tot s'impedirà l'accés de la ciutadania a la tutela judicial efectiva,
fonamental i bàsica en un estat de dret.
Este sistema de taxes dificultarà de manera clara a aquelles persones que
tenen menys recursos econòmics. Les taxes judicials s'incrementaran en la seua
quantia, i el que és més preocupant, s'estendran a les persones físiques i l'ordre
social, si bé en principi quedaran exemptes les persones a les quals es reconega el
dret a la justícia gratuïta (famílies amb ingressos inferiors a 1.100 euros mensuals).
La Constitució espanyola assenyala que totes les persones tenen el dret a
obtindre la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i
interessos legítims sense que en cap cas puga produir-se indefensió”. Està molt
clar que amb les noves taxes judicials es vulnera aquest dret constitucional, ja que
no tots els ciutadans podran fer valdre els seus drets i pretensions. Les taxes els
impediran, en nombroses ocasions, anar als jutjats i tribunals i suposaran, en tot
cas, una barrera per a l'accés de la justícia.
Les organitzacions Jutges per la Democràcia, Unió Progressista de Fiscals i
el Sindicat de Secretaris Judicials ja han manifestat la seua disconformitat amb el
contingut d'aquest decret-llei i han advertit que es tracta d'una privació de drets
que la ciutadania patirà.
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El Govern continua culpabilitzant la ciutadania de la seua mala gestió amb
retalls en sanitat, serveis socials, educació i ara en justícia. Acusen la població
d'abusar de les administracions públiques i per això recorren a la via econòmica,
en compte de garantir que tots aquests serveis públics es presten de manera
adequada, digna i amb ple dret de la ciutadania.
Per tot això, elevem al plenari municipal per tal que debata i aprove els
següents:
ACORDS
1. Des de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna manifestem el nostre desacord al
contingut de la llei que regula les noves taxes judicials.
2. Exigim al Govern central que retire de manera immediata aquesta norma i en redacte
una de nova, d'acord amb la Constitució i els estaments i organismes afectats (Congrés,
organismes representatius de la Judicatura, organitzacions sindicals i col·legials, etc.).
3. Donar trasllat d'aquests acords al president del Govern de l'Estat espanyol, al ministre
de Justícia, al president de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats.
Simat de la Valldigna, 8 de gener de 2013
Signat: Víctor Mansanet i Boïgues»
El regidor Victor Mansanet manifesta que fent un poc de memòria es veu que el
govern de l’Estat va iniciar un procediment per via d’urgència per aprovar una proposta
del ministre de Justícia sobre les noves taxes judicials i en contra dels interessos de la
ciutadania. Passa a donar lectura a determinats apartats de la moció, considera tal i com
es diu a la moció presentada, que el ministre Gallardón ataca la justícia universal, beneficia
els rics i els poderosos, la justícia és un bé universal i en açò es vulnera el dret
constitucional de la tutela efectiva dels jutges i tribunals i dificultarà l’accés als que tenen
menys recursos econòmics i s’estendrà a les persones físiques. Encara que també diu que
hi haurà algunes persones que estaran exemptes del seu pagament. Esta critica no es cosa
del meu partit polític, també ho diuen estaments del sector judicial que estan en contra. Si
s’aplica es va a perjudicar al més dèbil a qui te menys diners. Volem que des de
l’ajuntament es posicionem en contra i passa a llegir les propostes d’acord de la moció.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa municipal, el ple
de l’ajuntament per cinc (5) vots a favor (2 PSOE, 1 EUPV, 1BLOC-COMPROMIS i 1 ERPV) i
sis (6) vots en contra (PP), acorda desestimar la moció presentada.
a) A favor de la revalorització de les pensions.

Es dóna compte de la moció presentada que transcrita a la lletra, diu:
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«MOCIÓ A FAVOR DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS

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 del que
estableix la normativa aplicable, per raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu
debat i aprovació la moció següent.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El darrer 30 de novembre, el Consell de ministres el Govern espanyol aprovà per reial
decret-llei que no anava a revaloritzar les pensions d’acord a l’Índex de Preus al Consum (IPC). El
cost de la revalorització de les pensions seria d’uns 3.800 milions d'euros.
De l'import total, la meitat (1.900 milions) hauria estat per compensar la pèrdua de poder
adquisitiu d'aquest any i l'altra meitat per consolidar l'alça de la pensió el 2013.
L'esmentat reial decret-llei deixa sense efecte el dret d’actualització de les pensions
corresponent a l’exercici 2012 i, per tant, ens trobem davant d’una privació de drets contrària a la
Constitució per infringir els principis d’irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets
individuals, de seguretat jurídica i d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics (art. 9.3 de la
Constitució espanyola).
D’acord amb allò establert per la Llei General de Seguretat Social, les pensions
contributives han de ser actualitzades d'acord amb l’IPC acumulat entre novembre de 2011 i
novembre de 2012, si aquest ha resultat superior a l'establert per a la revalorització practicada a
principis d’any.
L'actualització de les pensions va ser una de les claus més importants, si no la principal, del
programa electoral amb el qual va concórrer el Partit Popular a les eleccions del 20 de novembre
del 2011, i ha estat també transgredida en la segona ocasió que se li ha presentat al Govern
espanyol d'adoptar una decisió sobre el principal capítol de despesa del pressupost. L'any passat,
només arribar al poder, l'Executiu conservador decretà una pujada de l'1% de les pensions per al
2012.
L'incompliment d'aquesta promesa electoral s'uneix així a altres tantes en matèria fiscal,
com la pujada generalitzada d'impostos directes (IRPF, rendes de capital, IBI, etc), l'augment de
l'IVA, l'abaratiment dels acomiadaments mitjançant la reforma laboral, el copagament sanitari,
l'increment de taxes universitàries o l'amnistia fiscal. De fet, tant el president del Govern espanyol,
Mariano Rajoy, com altres membres del seu gabinet s'han pronunciat públicament en nombroses
ocasions al llarg de 2012 apostant per la compensació als pensionistes. I s'han agafat a la
revaloració de les pensions com l'única línia vermella que no estaven disposats a creuar en la seua
política d'austeritat. A més a més, el secretari d’Estat de Seguretat Social, Tomás Burgos, davant la
Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo del Congrés del 8 de novembre de 2012, assegurà
que actualitzaria les pensions d’acord a la inflació de novembre.
La decisió d’augmentar en un 1% i en un 2% per a les pensions inferiors a 1.000 euros és
insuficient per compensar l’augment d'inflació. A la no actualització real de les pensions s’han de
sumar els retalls en temes socials, les taxes, el copagament ... Aquesta mesura no aporta cap
solució a l’eixida de la crisi, així que no té cap sentit aplicar-la i sols servirà per disminuir cada
vegada més el poder adquisitiu dels pensionistes.
Per tot això, el Grup municipal d'EUPV de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna eleva al
Ple, per a la seua aprovació, els següents.
ACORDS
1 Mostrar el nostre desacord amb la decisió del Govern de l'Estat espanyol de no
revaloritzar les pensions.
2

Instar el Govern a que revaloritze les pensions per compensar la inflació.
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3

Instar a la institució del Defensor del Poble a presentar un recurs d’inconstitucionalitat
contra la decisió del Govern de no aplicar, amb efectes retroactius, l’obligació legal de
revaloritzar les pensions.

4

Donar trasllat d’aquests acords a:
1.1 El president del Govern de l'Estat espanyol.
1.2 El ministre d’Hisenda.
1.3 La defensora del poble.
1.4 La ministra de Treball i Seguretat Social.
1.5 Els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Simat de la Valldigna, 8 de gener de 2013
Signat: Víctor Mansanet i Boïgues.»

El regidor Victor Mansanet manifesta que esta moció es un clar incompliment d’una
promesa electoral per part del govern del PP al no revaloritzar les pensions d’acord amb l’IPC.
Dona lectura a determinats apartats de la moció i passa a llegir els punts d’acords que es
proposen.
L’alcalde manifesta que l’argumentació és la mateixa que ha fet en la primera moció que
s’ha tractat este mateix assumpte, ara hi ha un equip de govern nou, es troba amb unes
circumstàncies i esta prenguent unes mesures que supose que li haurà costat al President de la
Nació fer-les i des del PP considerem que esta encertat i que el temps diran si estes mesures son
bones o no. Creguem i confiem en els polítics de dalt perquè ens traguen d’esta situació. El temps
ho dirà.
El regidor Victor Mansanet manifesta que si hem de confiar en els polítics de dalt que «deu
ens pille confessats».
L’alcalde continua dient que esta política que estem fent ací no depèn directament de
nosaltres, tots els grups tenim representació en els diferents nivells, provincials, autonòmics i
estatals per debatre amb mes tranquil·litat i amb més documentació totes estes mocions,
nosaltres anem a seguir en la posició del Partit i votarem que no.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa municipal, el ple
de l’ajuntament per cinc (5) vots a favor (2 PSOE, 1 EUPV, 1BLOC-COMPROMIS i 1 ERPV) i
sis (6) vots en contra (PP), acorda desestimar la moció presentada.

b) Sobre l’impagament a les farmàcies.
Es dóna compte de la moció presentada que transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE L'IMPAGAMENTS A LES FARMÀCIES

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 del que
estableix la normativa aplicable, per raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació per al seu
debat la moció següent.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació en què es troben les farmàcies valencianes és fruit de la mala política i la mala
gestió pel part del Govern de la Generalitat Valenciana, dirigit pel Partit Popular. Per aquestes
polítiques, les farmàcies del País Valencià s’ han vist obligades a prendre accions, com el tancament
indefinit dels seus establiments, per tal de pressionar i aconseguir que la Generalitat pague els 450
milions d’euros que l'executiu valencià deu. Després de 25 dies, aquesta vaga va ser desconvocada
al rebre un pagament del Consell.
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Aquesta situació és catastròfica, ja que suposa un doble risc per a la ciutadania del País
Valencià. Per una banda, els impagaments de la Generalitat a les farmàcies suposa un atac directe a
un sector econòmic en un moment en què la crisi no perdona i on hi ha un augment considerable
de desocupats i de destrucció de llocs de treball; i per altra banda, per culpa de la mala gestió
econòmica, els laboratoris ja estan negant a les farmàcies productes bàsics per a les persones que
necessiten medicaments, la qual cosa pot donar lloc a situacions dramàtiques que cal evitar.
Des de la Conselleria de Sanitat s’ha portat a una situació insostenible i les conseqüències
de tot les hem pagat els ciutadans i les ciutadanes, ja que s’està posant en perill l’accés als
medicaments. L’endarreriment dels pagaments a les farmàcies ha provocat el seu tancament i el
desproveïment de medicaments, i estem parlant d’un sector vital per a molta gent, espcialment els
que pateixen algun tipus de malaltia.
La Generalitat només ha pagat a les farmàcies valencianes, el passat mes de novembre, 114
milions d'euros, mentre que els farmacèutics n'esperaven cobrar un poc més amb els 750 milions
d’euros rebuts del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Però l’executiu que dirigeix Alberto
Fabra ha decidit pagar sols eixa part.
Per totes eixes raons, i atès que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna s'ha declarat en
nombroses ocasions defensor del model sanitari de salut públic, el Grup municipal d'EUPV
trasllada al Ple de la Corporació els següents
ACORDS
1.- Exigir a la Conselleria de Sanitat a que pague els deutes contrets amb les farmàcies.
2.-Instar a la Conselleria de Sanitat que acorde amb el Col·legi de Farmacèutics valencià
un calendari real de pagament.
3.-Exigir a la Generalitat Valenciana que racionalitze la seua despesa per a garantir les
necessitats i els serveis que la societat valenciana necessita, en lloc de finançar projectes
faraònics i de grans esdeveniments.
4.- Donar trasllat d’aquests acords:
1. Al president de la Generalitat, Alberto Fabra.
2. Al conseller de Sanitat.
3. Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
4. Al Col·legi de farmacèutics de València/Alacant/Castelló.
Simat de la Valldigna, 8 de gener de 2012
Signat: Víctor Mansanet i Boïgues»

El regidor Victor Mansanet manifesta que és un altra situació lamentable, conseqüència de
que la Generalitat no ha pogut pagar encara el que es deu a les farmàcies. Explica el contingut de
la moció. Fa referència a la situació de les farmàcies i el motiu d’impagament que les ha portat ha
fer una vaga de 25 dies, i on s’han produït desabastiments i cues en les farmàcies i ho hem viscut
alguns ací, en Simat, i ha segut en alguns extrems denigrant. Un ajuntament com este, que sempre
s’ha declarat per la sanitat publica, i que estem tan prop dels ciutadans deuria pressionar al govern
de la GV perquè pague els que es deu als farmacèutics perquè la situació en alguns casos és
catastròfica. És un atac al sector mes humil i esta «cebant-se» sobre els mes dèbils. Ahí esta
l’actuació del laboratoris negant-se a subministrar medicaments a farmàcies valencianes i la de
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Simat ha sigut una d’elles. Passa a donar lectura als punts dels acords de la moció. Manifesta que
esta posant-se en perill l’accés dels ciutadans als medicaments.
El regidor Alvaro Almiñana es manifesta a favor de la moció. Considera que l’abastiment a
les farmàcies tenim que agafar-lo molt en serio, hi ha casos insostenibles, pels no pagaments hi ha
molts llocs on els laboratoris ja no subministren a les farmàcies. I posa com exemple el cas d’un
company que ha tingut problemes de tractament al no estar la seua medicació habitual. Explica el
cas. Afegeix que este es un cas puntual però imaginem-nos que ens pot passar com societat si no
tenim els medicaments que ens fan falta.
La regidora Dominique Saneleuterio contesta que no sap quin es eixe tractament. Es molt
rar el que s’ha contat. Manifesta que ella sap el que ha passat en les farmàcies, hi havia un telèfon
directe per atendre situacions d’emergència i per llei es te que abastir a les farmàcies, i es pot
denunciar, es possible que en algun cas es tardarà un poquet en subministrar-li-les, però si no esta
en eixa farmàcia estaria en altra farmàcia, jo també ho he patit i en la Safor ha passat algun cas en
tractar-se de medicines d’alt cost però es va solventar. No se eixe cas en concret. El l’hospital no
tenim cap problema d’abastiment i tenim inclús els mes cars.
Comentaris entre el regidor Alvaro Almiñana i la regidora Dominique Saneleuterio.
La regidora Dominique Saneleuterio continua manifestant que els tractaments segueixen
igual, en les mateixes pautes, no hagut canvis, tal vegada abans venia el producte comercial i ara ve
el genèric, l’efecte és el mateix. Respecte al que ha dit el regidor Victor Mansanet sobre els
pagaments a les farmàcies ha hagut problemes, en novembre es van reunir els 3 col·legis de
farmacèutics de la Comunitat Valenciana en la Conselleria i arribaren a un acord de pagament i en
un calendari. El que quedava d’any i gener de 2013 anaven pagant-se unes quantitats especifiques i
a partir de març entraria un “pronto pago” mensual que seria el 75% de la facturació que es
pagaria a les farmàcies i a final d’any, el percentatge que faltarà en compte de pagar-lo a les
farmàcies es quedaria de romanent en la Conselleria i en l’any següent s’aniria pagant per evitar el
que acaba de passar. Anem a esperar, ara hi ha un nou conseller que ha dit que tot açò entrarà en
vigor i donem un temps de prudència a vore si es resol bé. Es va passar mal en desembre, hi
havien productes cars que en algunes farmàcies no es van dispensar però tot el mon va tindre el
seu tractament.
La regidora Agustina Brines manifesta que no es qüestió de casos puntuals que tots podem
tindre i supose que esta moció es va presentar quan estava en auge esta qüestió. Però cal saber
qui marca les prioritats i que es fa, açò és un cas més de deteriorament del sector públic i saber a
qui s’està recolzant, que tots sabem que són els bancs.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa municipal, el ple
de l’ajuntament per cinc (5) vots a favor (2 PSOE, 1 EUPV, 1BLOC-COMPROMIS i 1 ERPV) i
sis (6) vots en contra (PP), acorda desestimar la moció presentada.

c) Defensa a la Sanitat Pública.
Es dóna compte de la moció presentada que transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal d'EUPV en l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna, en nom i representació d'este, eleva al Ple de la Corporació per
al seu debat la següent proposta de resolució, i, per tant, d'acord amb l’article 116 de la
Llei de la Generalitat Valenciana de Règim Local (Llei 8/2010), sol·licita que siga inclosa
en el pertinent ordre del dia.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En maig de 2012 s’aprovà el Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salud i millorar la qualitat i
seguretat de les seues prestacions. Aquest Reial Decret-llei ha suposat un canvi
significatiu en la concepció de l’atenció sanitària i s’ha portat a cap sense cap debat previ
no sols en el Parlament sinó també amb entitats professionals i socials en aquest camp.
En el Capítol I, concretament en l’article primer, s’estableixen les condicions per accedir al
“dret a l’assistència sanitària a Espanya”, unes condicions que estan en vigor des de l’1
de setembre i que restringeixen el dret a múltiples col·lectius com:
• Persones amb nacionalitat, majors de 26 anys, residents als territoris de l'Estat
espanyol que mai han estat en situació d’alta o han tingut assimilada l’alta en el
Sistema de Seguretat Social.
• Persones amb nacionalitat dels països membres de la Unió Europea, de l’Espai
Econòmic Europeu o de Suïssa que no disposen de certificat de residència als
territoris de l'Estat espanyol i/o no poden acreditar la seua situació d’atur
involuntari.
• Estrangers nacionals de països tercers que no disposen d’autorització de
residència a l'Estat espanyol.
•

Per aquest últim col·lectiu, xifrat en unes 150.000 persones, el Reial Decret preveu
únicament l’atenció sanitària d’urgències (menys en el cas de dones en procés de
gestació i els menors) com a únic supòsit d’assistència mèdica, tornant a una concepció
restrictiva que no aporta cap valor social i que s’eradica l’any 2000 amb la Llei Orgànica
d’Estrangeria 4/2000.
Esta situació suposa un pas enrere i, en la pràctica, a més a més d’un canvi en la
concepció d’universalitat en l’accés a la salut pública, la nova normativa vulnera el principi
d’equitat que guiava fins ara les polítiques de sanitat d’aquest país. Aquesta situació pot
provocar no sols el col·lapse de les zones d’urgència dels hospitals del País Valencià i de
la resta de l'Estat espanyol, augmentant paradoxalment els costos en l’atenció sanitària a
la població, sinó també dividir la societat en ciutadans de plens drets i ciutadans sense
drets.
Així mateix, la proposta de l’atenció d’aquestes persones mitjançant convenis entre les
comunitats autònomes i les ONG segueix vulnerant la vocació d’universalitat del nostre
sistema sanitari i no faria una altra cosa que aprofundir en la bretxa abans assenyalada
creant sistemes d’atenció sanitàries paral·lels.
Per tot això, el Grup municipal d'EUPV de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna
eleva al ple, per al seu debat i aprovació, els següents:
ACORDS
1. Des de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifestem la nostra disconformitat
amb el contingut del Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salud i millorar la qualitat i
seguretat de les seues prestacions
2. Exigir al Govern central que retire l'esmentat Reial Decret Llei.
3. Instar al Consell de la Generalitat perquè retire de la seua agenda política
l’anunciada pretensió de privatització de la gestió de la sanitat pública valenciana.
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4. Dirigir-se al Consell de la Generalitat Valenciana, així com als grups parlamentaris
de les Corts Valencianes amb la finalitat de promoure, davant el Govern de l’Estat,
un PACTE PER LA SANITAT que consolide el Sistema Nacional de Salut i que
assegure la cohesió social i l’equitat per a tots els ciutadans i ciutadanes. Aquest
pacte ha d'incloure les forces polítiques, sindicals i professionals, la indústria i els
col·lectius de pacients que permeta que el nostre SNS continue sent un dels
millors sistemes sanitaris del món.
5. Donar trasllat dels acords d’aquesta moció:
- Al president del Govern de l'Estat espanyol.
- Al president del Consell de la Generalitat Valenciana.
- Als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i de les Corts Valencianes.
- A la ministra de Sanitat.
Simat de la Valldigna, 7 de gener de 2012.
Signat: Víctor Mansanet i Boïgues»
El regidor Victor Mansanet manifesta que si la qüestió de les farmàcies era el resultat d’un
conflicte que espere es solvente, el que sembla que va pitjor és la sanitat publica. Passa a llegir la
moció i els punts d’acord que es proposen.
La regidora Dominique Saneleuterio manifesta que creia que era més important el que
s’anava a dir sobre la gent estrangera, pensava que anaves a dir alguna cosa més, és un tema molt,
molt delicat, estem parlant de gent estrangera que no ha cotitzat, i la qüestió dels immigrants és
un tema molt delicat. Perquè ningú sap que hi ha barbaritats (de persones) però no vaig a entrar
en detalls però si dir que està garantida la universalitat, als estranger s’atendran les urgències, les
persones que van a parir, els tractaments de les malalties més greus que són els més cars i la
Conselleria de Sanitat ha pres mesures contra el turisme sanitari i jo sé que ha passat, és molt
delicat i estar malat és dur i per algun lloc cal organitzar. Hi ha gent que abusa i altres no, s’està
intentant facturar el cost real que fan els estrangers als països d’origen dels pacients. El sistema és
sostenible, crec que ho és, es diuen moltes coses, com que la sanitat no va ser pública però posa
l’exemple de l’empresa de recollida de fem, és una cosa molt pareguda. En compte de fraccionarho i donar-ho a diferents empreses, és més barat donar-ho tot a una mateixa empresa. El que es
vol fer en el sistema sanitari, és que els grans gestos, com els guants, epos i maps, es compren a
gran escala per estalviar-se molts diners i fer un magatzem únic a nivell de Comunitats Autònomes
i vore si es conté el gasto i baixa la despesa en sanitat que és inaguantable.
La regidora Agustina Brines manifesta que no estem parlant de com està la sanitat privada,
estem parlant de la gestió i que és el que s'ha de prioritzar, cal optimitzar les despeses en la
pública, en baixar costos estem tots d’acord, però mirem com es fa i que no siga sempre a costa
del de baix. A vore si d’ací uns mesos s’implanta el copagament sanitari en el País Valencià com
està fent-se en altres llocs.
La regidora Dominique Saneleuterio comenta situacions que abans no es controlaven i ara
si. La regidora Agustina Brines manifesta que eixes coses ja es podien controlar abans sense fer
cap tipus de copagament.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa municipal, el ple
de l’ajuntament per cinc (5) vots a favor (2 PSOE, 1 EUPV, 1BLOC-COMPROMIS i 1 ERPV) i
sis (6) vots en contra (PP), acorda desestimar la moció presentada.
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1.6. Mocions presentades per la portaveu del Grup Municipal BLOCCompromís, Agustina Brines Sirerol, en relació a:
Es tracten les mocions següents:
1.6.a). Moció sobre seguretat en els centres educatius.
Es dóna compte de la moció presentada per la regidora Agustina Brines que
transcrita a la lletra, diu:
«Agustina Brines i Sirerol regidora per BLOC-COALICIÓ COMPROMIS
presenta davant el PLE DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA la
següent moció
MOCIÓ
Els fets ocorregut el passat dijous dia 10 de gener al col·legi de primària La Hispanidad de
Santa Pola, s’han de sumar als fets que en tan sols 3 mesos, han hagut 3 casos similars al de Santa
Pola, com ara el cas del CEIP Carlos Sarthou de Vila-real, l’IES Lluís Vives de València i l’IES Rei
Jaume I d'Alzira.
Tenint en conter la pròpia experiència patida en el C.P. LA VALLDIGNA durant els
darrers anys, amb l’enderrocament de la coberta del pati escolar, amb les inundacions i la caiguda
de troços de teula sobre el pati vell, té més importància saber si el nostre centre garanteix la
seguretat de la comunitat escolar.
A més, hem sabut que la Conselleria d’Educació no té tècnics propis e prevenció de riscos
que puguen avaluar l’estat dels centres educatius. Així les coses, des del 2012, els 20 tècnics del
servei de prevenció de riscos de la conselleria d'educació, passen a ser de l’INVASSAT (Institut
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball).
Abans que això passarà, els inspectors van fer més de 200 documents acreditant
deficiències en els centres educatius valencians i van instar a l'administració a prendre
mesures.
Hores d’ara, es desconeix quins són els centres que presenten estos problemes així com
la seua magnitud i, dintre podria estar el de Simat.
Per tot això, proposem al Ple els següents
ACORDS

1. Sol·licitar del Consell de la Generalitat Valenciana, que torne a incorporar els tècnics de
prevenció a la que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, actualment adscrits a
l’INVASSAT, per tal de garantir la seguretat en els centres educatius del nostre
municipi.

2. Sol·licitar de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, una inspecció tècnica del
centres educatiu de Simat, per tal de certificar i garantir el seu bon estat.

3. Sol·licitar de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, informació sobre si en els
informes dels tècnics que acrediten deficiències en els centres educatius valencians, consta
el CP LA VALLDIGNA
4. L’alcaldia retrà comptes d’estos acords en el proper plenari ordinari que se celebre.
Simat, 18 de gener de 2013»
Obert el torn d’intervencions i abans de la intervenció de regidora Agustina Brines
sobre la moció l’alcalde manifesta que vol informar de les gestions que s’han fet fins ara
en la qüestió del col·legi, tant davant la Secretaria Autonòmica com abans davant la
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sotssecretària. Després del que va passar a Santa Pola estan fent-se una sèrie de
mesures, mirant tots els edificis públics educatius, fent informes molt exhaustius i en
principi haguera volgut que hui m’hagueren donat una contestació i m’han dit que no ha
estat possible saber si Simat està com prioritari però ens han dit que en una setmana ens
diran quins són els edificis dels col·legis sobre els quals s’actuarà i quan isca la resolució
o el llistat ens ho comentarem. Estem damunt del tema. Supose que passarà a tots el
pobles que voldran ser el primer en arreglar-se. Nosaltres fa molts anys que estem fent
informes, hi ha tres aules que no estan gastant-se, no s’atreveixen a fer-nos un informe
de que es poden utilitzar, confie que estiguem en la primera tanda de les reformes i que
en un futur pròxim pugem utilitzar ja estes tres aules. Si vols que esta moció l’aguantem i
esperem que ens contesten ho fem, ja que estem fent gestions i si vols que la portem
endavant ho fem no hi ha cap inconvenient. No crec que passe res.
La regidora Agustina Brines manifesta que açò va a donar-te mes força, reforçant la teua
gestió com alcalde i a la moció no s’exigeix res de mala manera sols es diu sol·licitar. Açò
reforçarà les gestions de l’alcaldia. Explica que Simat està en una conjuntura especial i ja que hi ha
informes tècnics fets voldríem que Simat entrarà en les actuacions prioritaris, i si, si amb més
motiu voldria que es votarà la moció.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa municipal, el ple
de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents, acorda
Primer. Sol·licitar del Consell de la Generalitat Valenciana, que torne a incorporar els
tècnics de prevenció a la que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, actualment
adscrits a l’INVASSAT, per tal de garantir la seguretat en els centres educatius del
nostre municipi.
Segon.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, una inspecció tècnica del
centres educatiu de Simat, per tal de certificar i garantir el seu bon estat.
Tercer. Sol·licitar de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, informació sobre si en
els informes dels tècnics que acrediten deficiències en els centres educatius valencians,
consta el CP LA VALLDIGNA
Quart.- L’alcaldia retrà comptes d’aquestos acords en el proper plenari ordinari que se
celebre.

1.6.b)- Moció sobre recuperació del sector agrícola i retirada de sancions
de persones jubilades que realitzen treball al seu camp.
Es dóna compte de la moció presentada per la regidora Agustina Brines que
transcrita a la lletra diu:
«EN/NA AGUSTINA BRINES SIREROL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, A L'EMPARA
DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL I
EL DECRET 2568/1986 D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT i RÈGIM JURÍDIC
DE LES ENTITATS LOCALS, PRESENTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA
SEGÜENT
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MOCIÓ

El passat 28 de novembre, tres persones, membres d'una mateixa família, es trobaven en la
parcel·la, propietat d'una d’elles, jubilat, realitzant labors de neteja del camp.
En el lloc es va personar un inspector de Treball acompanyat d'agents de la Guàrdia Civil,
que els va requerir informació sobre la seua relació amb la propietat i les labors que estaven
realitzant.
Segons les mateixes fonts, els dos jubilats van ser sancionats amb el pagament de 700
euros i a "assegurar durant un mes com autònom" al tercer. Aquesta actuació ha generat un gran
malestar i temor, entre els agricultors valencians, propietaris en la seua majoria de parcel·les
familiars que a excepció de pocs casos, es tracta de minifundis.
L’abandonament per part del Consell, de polítiques de protecció i potenciació eficients del
sector agrari valencià, ha desembocat en una situació en la que el manteniment de la majoria dels
camps valencians depèn exclusivament de persones que, tot i no obtenir més guanys que els justos
per cobrir els costos de manteniment i producció, decideixen mantenir els seus cultius en el millor
estat possible.
El sector agrari valencià continua mantenint un gran potencial pel que fa a generar llocs de
treball i riquesa. El fet que es perseguisca laboralment als llauradors, sumat al fet que els
inspectors de Treball vagen acompanyats d’agents de la Guàrdia civil, comporten uns efectes
dissuasoris i d’acovardiment que suposen una clara i inexplicable discriminació respecte a altre
tipus de col·lectius, quan a més, els llauradors i ramaders perceben unes de les pensions més
baixes de jubilació.
Un Govern responsable deuria aportar raó i lògica en l’aplicació de mesures d’aquest
tipus, i valorar correctament la importància que les pràctiques de manteniment dels nostres camps
per part dels jubilats, tenen a l’hora de mantenir el sector agrari com una oportunitat més a l’hora
de generar ocupació i col·laborar en la recuperació econòmica del nostre territori. El contrari és
fomentar l’abandonament dels cultius i acabar d’ensorrar aquest sector. Més encara quan des del
Govern només s’ordenen mesures recaptatòries per tal de saldar el deute amb els bancs, enlloc
de destinar recursos per dinamitzar i potenciar l’activitat econòmica i emprenedora de la
ciutadania.
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, els següents
ACORDS
1. Sol·licitar del Consell de la Generalitat valenciana que se li trasllade els seu malestar al
Ministeri d’ocupació i Seguretat Social, pel fet que els inspector de Treball destinats a la inspecció
de les activitats agrícoles, vagen acompanyats d’agents de la Guardia Civil.
2. Sol·licitar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la retirada de les sancions a les
persones jubilades que realitzen treballs amb l’objectiu de cobrir els costos de manteniment i
producció dels seus camps.
3. Sol·licitar a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua un
compromís real amb la creació i aplicació d’un pla real i efectiu, que garantisca la recuperació del
sector agrícola valencià, per tal de convertir-lo en un motor per a la recuperació econòmica del
nostre territori i generadora de llocs de treball.
Simat, 18 de gener de 2012»

_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

22

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

La regidora Agustina Brines manifesta que ja es va parlat en la comissió i tal i com vam
quedar es retira el punt sobre la Guardia Civil i bàsicament la moció el que estem dient és que es
deixe als jubilats i als que volen treballar els seus camps que ho facen i que miren més per la
política agrícola que de moment no s’ha mirat. Llig els punt d’acord que es proposen a la moció.
Debatut l’assumpte, finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la
Comissió informativa municipal, el Ple per unanimitat dels nou (9) membres assistents,
dictamina favorablement l’adopció del següents
ACORDS:

Primer. Sol·licitar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la retirada de les
sancions a les persones jubilades que realitzen treballs amb l’objectiu de cobrir els costos
de manteniment i producció dels seus camps.
Segon. Sol·licitar de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua un compromís real amb la creació i aplicació d’un pla real i efectiu,
que garantisca la recuperació del sector agrícola valencià, per tal de convertir-lo en un
motor per a la recuperació econòmica del nostre territori i generadora de llocs de treball.
1.6.c). Moció sobre avançament paga extraordinària de juny 2013 als
treballadors/es de l’Ajuntament.
Es dóna compte de la moció que transcrita a la lletra diu:
«Agustina Brines i Sirerol regidora per BLOC-COALICIÓ COMPROMIS
presenta davant el PLE DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA la
següent moció
Donada la supressió del la paga extraordinària imposada pel Govern Central segons RDL
20/2012- Llei 2/2012 i, el perjudici que ha repercutit als funcionaris/es i treballadors/es del sector
públic de tot l'Estat Espanyol, que estan pagant en primer línia tots els “plats bruts” dels deutes de
l'administració pública.
Donat que ja hi ha Ajuntaments i empreses públiques que estan facilitant als treballadors un
avançament de nòmina per a que pugen fer front a la seua economia familiar,
Proposem i sol·licitem a l'Equip de Govern
ACORDS
Done a tots els treballadors/es la facilitat de poder demanar un avançament de la paga
extraordinària de juny, condicionant la quantitat a les disponibilitats de tresoreria que tinga
l'Ajuntament de Simat.
Simat, 18 de gener de 2013»

Obert el torn d’intervencions la regidora Agustina Brines manifesta que en esta moció es
tracta de facilitar als treballadors municipals que tinguen accés per demanar un avançament de la
paga extra de juny, el fet que per real decret llei es llevarà la paga extra de nadal ha fet molt de
mal a les economies familiars, als comerços i a paralitzat prou l’economia. Esta moció és un tràmit
per facilitar-ho i que l’ajuntament diga de quina quantitat disposa, quines condicions posa i com
pot fer-ho.
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L’alcalde considera que no hi ha inconvenient per fer l’avançament de la paga de juny,
anem a fer un procediment raonable, que les persones ho sol·liciten i avançar-ho a unes dates
concretes, caldrà a nivell administratiu organitzar-ho i respecte el percentatge estem parlant d’un
30%, com en principi no sabem quanta gent ho pot demanar comentàvem esta xifra, i quan arribe
el mes de juny es trauen comptes i es paga la diferència.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa municipal, el ple
de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents acorda:
Primer. Donar a tots els treballadors/es la facilitat de poder demanar un avançament de
la paga extraordinària de juny, condicionant la quantitat a les disponibilitats de tresoreria que tinga
l'Ajuntament de Simat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este moment sent les 21,05 abandona la sessió el regidor Antonio Magraner
Camarena.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
D’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde manifesta que hi ha dos
assumptes que hem de tractar en plenari.
El primer és una modificació de crèdits per fer una inversió en el col·legi per canviar
l’enreixat de l’escola i millor aplicar-ho en una partida d’inversions i d’aquí la proposta de canvi
d’aplicació pressupostaria. És més interessant posar-ho en inversions i la urgència ve donada per
fer l’actuació el més prompte possible.
Per unanimitat s’aprova la urgència d’este assumpte i es passa al seu debat i votació.

2.1. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits, MC 01/2013,
crèdit extraordinari
Es dona compte de la proposta d’alcaldia que transcrita a la lletra diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar
crèdits en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari,
redactada d’acord amb el que disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa
i les activitats que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la
legislació vigent, exigeixen efectuar en l’actualitat les despeses especifiques i determinades
que s’expressen a continuació, les quals no poden demorar-se a altres exercicis futurs.
Atès que algunes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, en conseqüència,
es proposa:
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013,
per crèdit extraordinari, amb les següents dades:
Concedir crèdits extraordinaris a les següents aplicacions:
PDA
DENOMINACIÓ
CRÈD EXTRA.
320.63200
Inversions CEIP Valldigna...........................................................................4.225,00 €
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS..................................................4.225,00 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..................................................4.225,00 €
Esta modificació, cal finançar-la amb càrrec a la següent baixa de crèdit:
PDA
DENOMINACIÓ
CRÈD EXTRA.
920.21200
Manteniment i conservació d’edificis públics.........................................4.225,00 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.....................4.225,00 €
Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al
de la publicació en aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la
documentació corresponent i presentar reclamacions davant del Plenari.
Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el
període de quinze dies no es presenten reclamacions.
No obstant, el Plenari de la corporació resoldrà.»
L’alcalde explica l’any passat es van posar unes tanques al col·legi i es volia continuar
este any acabant de posar-les i enteníem que era una inversió que calia fer i el motiu
d’esta proposta de modificació de crèdits es que donat que la despesa es considera
inversió cal posar-la en una aplicació pressupostaria del capítol corresponent. És
manté un debat sobre els conceptes d’inversions i manteniment.
Finalitzades les intervencions, el ple de l’ajuntament per set (7) vots a favor (5
PP,1BLOC-COMPROMIS i 1 ERPV) i tres (3) abstencions (2 GMS-PSPV i 1 EUPV PP), acorda:

Primer. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013,
per crèdit extraordinari, amb les següents dades:
Concedir crèdits extraordinaris a les següents aplicacions:
PDA
DENOMINACIÓ
CRÈD EXTRA.
320.63200
Inversions CEIP Valldigna...........................................................................4.225,00 €
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS..................................................4.225,00 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..................................................4.225,00 €
Esta modificació, cal finançar-la amb càrrec a la següent baixa de crèdit:
PDA
DENOMINACIÓ
CRÈD EXTRA.
920.21200
Manteniment i conservació d’edificis públics.........................................4.225,00 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.....................4.225,00 €
Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al
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de la publicació en este. Durant aquest termini els interessats podran examinar la
documentació corresponent i presentar reclamacions davant el Plenari.
Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el
període de quinze dies no es presenten reclamacions.
----------------------------------------------------------------------------------------El segon punt a tractar és donar compte de la informació dels pagament realitzats en el
quart trimestre de 2012 que a data de hui s’ha enviat a Madrid per l’obligació d’informar sobre el
pla d’ajust aprovat en 2012 i este era una dada necessària a subministrar i aprofitant que esta
convocat el ple es considera que es dona compte en este ple, el mateix dia que s’ha enviat.
Per unanimitat s’aprova la urgència d’este assumpte i es passa al seu debat i votació.

2.2. Informació dels pagaments realitzats en el quart trimestre de 2012, en
relació a l’article quatre de la Llei 15/2010, de 6 de juliol.
Es dóna compte del contingut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures contra la morositat i en concret l’elaboració per les Corporacions Locals
d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de
les obligacions de cada Entitat Local.
Així doncs, es dóna compte de la informació facilitada pels serveis informàtics municipals
en relació als pagaments realitzats en el quart trimestre de 2012 i que d’acord amb l’article 4.3 i
4.4 de la Llei 15/2010, cal remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda,
sense perjudici de la seua possible presentació i debat al Ple de la Corporació.
Després d’analitzada la informació, el ple de la corporació, es dóna per assabentat i
conforme sobre les dades del quart trimestre de l’exercici 2012 i la seua remissió al Ministeri
d’Hisenda.
3. TORN D’INTERVENCIONS.
3.1. El regidor Alvaro Almiñana manifesta que en relació al que havíem parlat en
comissió sobre l’actuació dels LED(s) a poble i que nosaltres dubtem de la seua viabilitat, els
socialistes rebutgem la decisió personal de l’alcalde d’haver-ho canviat i d’optar per la seua
instal·lació sense comentar a l’oposició. Considerem que tots podem ajudar i que no es adequat
col·locar-los en cert punts tal i com diu l’informe del tècnic. Si el tècnic fa un informe cal fer-li
cas sinó per a que el tenim. Si val la pena s’hem d’adherir al pla i hem de baixar el consum
energètic vinga per on vinga, estem en que s’han d’instal·lar LED(s), però en els llocs adequats,
s’ha errat en el llocs on s’han posat. Hi ha ajuntaments que al vore l’informe dels tècnics s’han
tirat endarrere. Simat esta a fosques, si es volia canviar es podia haver fet en altres llocs no en les
principals avingudes, es podia haver fet en la zona del cementiri, en els Corrals, en els parcs i la
on menys problemes per al transit hi ha. Hi ha que ser auster i en este no retallem. Vas dir en la
comissió que volies voreu i creguem que no ha donat l’efecte buscat el canvi en l’avinguda de la
Valldigna, ahi esta que després s’han tornat a llevar i posar les que estaven i a més sempre està el
cost de posar-les. Respecte que algú diu que hi havia contaminació lumínica, no és així, adjunte un
informe de la Universitat de València on es diu que les LED(s) contaminen igual o més que les
d’abans. Manifesta que vol saber quin és el cost total, inclòs el cost del camió que les posa, i vore
si realment s’estalvia. Un altra cosa, és saber si del cost de les bombetes fosses es fa càrrec
l’empresa que ens porta el producte?. Fa uns comentaris sobre les deficiències dels materials i al
respecte manifesta que les perilles són de Xina. Considera que pot haver un perill
d’atropellament en alguns punts, i voldria saber si la policia o la guàrdia civil havia donat la seua
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opinió o havia informat sobre açò. Ací estem per poder aconsellar-te, podem aportar coses i en
esta qüestió seria convenient que no passeu el «rodillo» que ens pot perjudicar a tots. Respecte
al que es va comentar a la comissió sobre quina garantia oferix INELCOM, són tres anys i mig de
garantia (36 mesos més 6). L’alcalde diu que segons el que li va passar el tècnic eren 72 mesos. Es
fan comentaris al respecte.
La regidora Agustina Brines manifesta que ella va entendre en la Comissió Informativa
que el nostre tècnic municipal no havia fet un informe sobre l’estalvi i el tipus de perilles a posar.
L’alcalde contesta que en la Comissió ja es va explicar, manifesta que no feia falta un
informe per adherir-se i que va dir que l’estalvi és d’uns 12.000,00€. Explica quin oferta es va fer
a l’ajuntament, hi ha una subvenció del 66% a càrrec de la Diputació, i la resta, el 33% es pagarà
en el PPOS de 2013. Afegeix que va parlar en el tècnic i si que recomanava que es renovaren
però on les faroles estan més baixetes, jo volia provar en les grans avingudes a vore com
quedava, perquè m’han dit que en el Genovés s’havia fet i donava un bon resultat, i estan
adherint-se molts pobles, de fet Tavernes, Benifairó i Simat ho han fet. Un estudi lumínic fet no hi
ha.
L’alcalde afegeix que es va fer una reunió en els de INELCOM, i ens va explicar com es
treballava i la reducció que havia, i respecte a que les bombetes son de la Xina, la resposta que
ens van donar era que no, que es fabriquen en Xàtiva. El regidor Alvaro Almiñana comenta que el
material és xino i es munten ací. L’alcalde diu que no va a discutir-ho, però l’única empresa
espanyola que fa això en LEDs és INELCOM, i comenta les dades que hi ha en el xicotet
l’informe que va fer tècnic, i indica les característiques de les perilles, i les diferents potencies
lumíniques i compara les empreses. Ací anem a posar-les de 45 watts. Fa una sèrie de
consideracions sobre les zones a il·luminar, la potencia de les bombetes i considera com quedaria
i que esta prou il·luminat. Un poble il·luminat per la nit es molt bonic. L’informe aconsella alguns
carrers i prou il·luminat tots i saben que abans estava massa il·luminat, Explica el que s’ha fet en
l’Avinguda de la Valldigna, es pot reconèixer que queda un poc fosc comparat en abans. Explica el
que s’ha fet i quin carrers s’han fet i compara les potencies d’abans (250 wats) i les d’ara (150
wats). Considera que no hi ha perill ni risc d’atropellament. Aconsellat pel tècnic municipal
s’estan fent canvis de perilles en les zones de vianants, en la Font Gran i Font Menor. Una tira de
faroles que no s’encén queda lleig. Si hi ha faroles han d’estar enceses. Creu que la Font Gran i la
Font Menor es quedarà perfecte i acabarem en les perilles de la primera remesa, estem en unes
200 i pico. La perilla que es fondeix ens la retornen i no la cobren però si que es paga la
instal·lació. Tampoc haguera estat de més que s’haguéreu oferit a l l’equip de govern, teniu les
portes obertes. Es fan comentaris al respecte entre Alvaro Almiñana i l’alcalde sobre això.
L’alcalde repeteix que és una actuació de la Diputació de València i s’han adherit molt pobles,
Valencia capital no. Crec que és una bona opció per reduir el consum, l’enllumenat públic ens ha
costat en 2012 més de 60.000€ i uns altres 60.000€ en els edificis públics, son 120.000€ a l’any i
això és molt. Tenim que intentar reduir-ho.
El regidor Alvaro Almiñana comenta que no hem qüestionat que els DES siguen bons,
estem qüestionant on s’han posat, no estem en contra de les LED(s). I respecte a la
col·laboració, dos dies després de la Comissió s’han fet canvis i no es va dir res.
L’alcalde contesta que anem a provar i estem donat faena al personal, i es bo donar
treball, sempre optimitzant, ho hem estudiat i intentem fer el que és millor. I si no vos hem dit
res també ho haguéreu pogut comentar vosaltres. Açò és una subvenció que ve de la Diputació i
que ens la dona al 100%. I no ve a compte que es diga que li dec un favor algú, ni a Rus ni a ningú.
És veritat que des de que estic a l’alcaldia s’està portant bé. I en l’anterior legislatura Joan Serra,
supose que se la va treballar, i va portar una subvenció de la Diputació i no era del seu Partit. I
inclús alguna subvenció va vindre que era d’una partida del grup socialista. Això és política i és un
treball diari. El regidor David Mogort manifesta que les declaracions que es van fer eren unes
declaracions polítiques. Es fan comentaris sobre publicacions en premsa.
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L’alcalde afegeix que estaria preocupat si haguera sigut Simat l’únic poble que s’haguera
adherit però han estat molts i de tots els grups polítics.
La regidora Agustina Brines manifesta que vol comentar alguna cosa més tècnica,
evidentment hi ha gent que s’adherit i altres que no. Hi ha informació molt curiosa. M’agradaria
vore l’informe del tècnic de l’ajuntament. L’informe del tècnic de Villar del Arzobispo no era
molt positiu i l’ajuntament no es va adherir. També hi ha un informe de la Universitat de València
preocupats per com pot influir la instal·lació de les LEDs des de la part ecològica, la salut humana
i les seus repercussions en l'ésser humà. Es parla d’il·legalitat, de que s’instal·len els LED(s) com
s’està fent en base a antigues perilles i es parla de les altures dels fanals i el possible problema a
l’estiu en donar molta calentor. Vorem quin efecte donen. També parlen que no és cert l’estalvi
econòmic i caldria vore si al mes de juny ja podíem saber-ho. No dubtem de la bona voluntat i la
Diputació no ha fet cap informe ni ha fet cas d’altres existents. Llig part d’un informe on es
plantegen la problemàtica que pot comportar esta instal·lació. Hi ha informes amb criteris que la
Diputació no ha tingut en compte, fa falta un rigor darrere d’esta actuació. Ara pareix que són els
regidors i els alcaldes els que venen les perilles – no hi ha informes tècnics- i cadascú vol vendre
el seu producte. Demanarem tot tipus d’informació. Es una prova que heu fet i ens pareix bé i
anem a vore com passem l’estiu i caldria comprovar l’estalvi.
El regidor Joan Serra manifesta que no volia dir res però alguna cosa haurè de dir. En el
tema dels LEDs poden haver contradiccions. La reducció de despesa és significativa i si hi ha
ajuda hom s’adhereix. El 27 de desembre s’aprova el pressupost i hui es fa una modificació i no hi
ha ninguna línia d’una despesa respecte d’una innovació (segona) energètica, no apareix. La idea
de l’equip de govern s’ha de plasmar en el pressupost i el 27 de desembre ja se sabria que s’anava
fer i no es va dir res. M’estranya molt que es faça així i sobre tot ha d’haver un informe que avale
tot això.
3.2. El regidor Joan Serra manifesta que esta molt indignat de la situació catastròfica que
estem patint els ciutadans i que el PP no s’adherisca a unes mínimes pautes d’ajuda als menys
desfavorits i retalls que hi ha en diferents sectors. Quan altres «sinvergüences» estan robant-nos
per la cara, en connivència amb certs polítics, no entenc com no es protesta al respecte tots. I en
este cas diguem «el que calla otorga», i si se li dona un vot de confiança és més que callar. El
regidor passa a informar sobre un cas que ell coneix que afecta a un mala gestió en sanitat i
relaciona els alts deutes en interessos de la sanitat en la necessitat de racionalitzar i gestionar bé,
i també passa en educació, conta el que ha viscut al col·legi on treballa, on s’ha remodelat el
centre i s’ha tirat tot el mobiliari antic i s’ha posat un nou sense mirar si es podia reutilitzar. Això
és un «derrotxe». Considera que cal racionalitzar i gestionar bé.
Entre el regidor i l’alcalde fan una sèrie de consideracions al respecte d’este cas.
El regidor Joan Serra considera que hi ha un balafiament i ja no parle d’un xic «guapo»
com el gendre del Rei i els negocis en la Conselleria. L’alcalde manifesta que això li pareix fatal.
El regidor Joan Serra manifesta que si que ha hagut un augment en les pensions, en
pensions d’uns 450 o 500€ s’han augmentat 3 euros; ens hem de solidaritzar amb els qui ho
necessiten. En Simat l’escola és tercermundista no hi ha mitjans per treballar modernament, no hi
ha saló d’actes, no hi ha biblioteca. Tenim un camp de futbol, l’altre dia vaig vore les llums noves i
hi havia 4 persones de fora jugant al pàdel i en totes les altres instal·lacions no hi havia ningú. S’ha
de promocionar l’esport, no retallant sinó el que no pot no va. El ciutadà, el treballador, el
xicotet empresari està fatal no té mitjans per poder tirar endavant. S’ha d’activar l’economia i
s’ha d’exigir. Qui no plora no mama. Si ens conforme tots mal, hi ha molt que exigir. S’han llevat
beques, línies d’investigació que dona qualitat i una línia d’investigació tarda anys de treball en ser
optimes i això que passa és un desastre. Qui ho ha de demanar? nosaltres. La gent del carrer està
acollonida, i ja vorem que passa i cal exigir que s’ajude a la gent i que no es deriven diners públics
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a entitats que no ho són, els diners són de tots. Afegeix que en l’ensenyament hi ha un augment
considerable d’ajudes als centres privats en compte de als centres públics.
El regidor Victor Mansanet manifesta que ell està indignat i «asquejat» amb les coses que
veig, hem fa fàstic que vinga un membre de la Unió Europea a dir-nos de la situació de l’atur
juvenil, el 55% està en l’atur i això és insostenible.
3.3. El regidor David Mogort comenta que fa uns dies es va fer una reunió a l’escoleta,
pregunta quin va ser els resultat de la reunió?. Pareix que hi ha un cert malestar per part d’alguns
pares, pareix que hi havia un suggeriment de la inspectora i s’ha donat entendre que és una
imposició de l’alcaldia. Volem saber si es lleven els dissabtes, si es va a baixar el preu. I voldria fer
una observació i és si es podria utilitzar els monitors de temps lliure per a la escoleta els
dissabtes amb la finalitat de donar una servei sense que siga una despesa per a l’ajuntament i
donar mes flexibilitat al horari de pares i xiquets.
L’alcalde manifesta que ja es va informar en la comissió informativa que s’havia fet una
reunió amb la inspectora i amb la directora i ja vaig informar de la intenció de prendre una sèrie
de mesures i de fer una reunió amb els pares i explicar-ho. Afectaria als horaris d’entrada i que
els dissabtes no hi hauria escoleta. Es va preguntar si es reduiria el preu per això i vaig dir que
no. Compta el cas d’una veïna que venia de Madrid i es va sorprendre de que l’alcalde anés a fer
una reunió informativa. Vam explicar el funcionament que volíem posar en marxa el pròxim curs,
hi havia gent amb «l’escopeta carregada», i vaig explicar la situació i que anàvem a fer. El regidor
de cultura m’he va suggerir la qüestió dels monitors i ho vam plantejar en la reunió. Es podria
valorar. S’informaria a la gent per carta i en base a la gent que vullga el servei de dissabte es
pagaria addicionalment. Algú va dir si l’ajuntament podria fer-se càrrec i la resposta va ser que en
els moment que estem no podem fer-nos càrrec de més despeses de les que ens toquen. Podia
haver-ho portat directament al ple però considerava que millor primer informar a la gent d’una
manera oberta i que vagen fent-se els comptes. Un altra cosa és la qüestió de les matricules, tots
a setembre, sols una incorporació. David Mogort pregunta si algú és molt xicotet que fem?.
L’alcalde contesta que supose que la directora i els/les professors/res en base a la reglamentació
que hi ha i com son prou professional crec que se solucionarà.
3.4. El regidor David Mogort planteja les següents qüestions:
a) Pesem si les taxes del poliesportiu es podrien modificar i que alguns sectors com els
jubilats, aturats i famílies nombroses tingueren gratis eixe servei. La regidora Agustina Brines diu
que ja ho va plantejar la proposta en la comissió
b) Com està el PGOU? ja fa molt de temps que no s’ha nomenat res i voldríem saber si
hi ha alguna cosa nova?
c) I per últim, l’altre dia després de la comissió es va informar d’una reunió del Wimax i
no se’ns va dir res.
L’alcalde contesta que efectivament l’altre dia va vindre l’empresa que s’ha quedat la
qüestió del wi-fi de la Diputació i es va convocar una reunió per part de l’empresa per informar al
poble però no va ser l’ajuntament. El regidor Rafael Cabanilles diu que esta posant-se en marxa
este servei, però no és gratis i explica quin servei es donaria però és algo que esta montat-se
encara. El regidor David Mogort manifesta que quan sapigueu alguna cosa m’ho digueu i cal tenir
en compte la lletra menuda. El regidor Rafael Cabanilles afegeix que si els veïns volen agafar Wifi
hauran de pagar. Entre els regidors es fan una sèrie de comentaris sobre diferents propostes i
tarifes de wifi.
L’alcalde informa que és una oferta que ve des de la Diputació, explica que en una reunió
que es va fer a València se’ns va explicar quin servei volien donar, però no estem molts
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convençuts, cal instal·lar una antena, comprar un «aparell» i a més val diners, així que no es veu
molt clar.
L’alcalde, respecte del PGOU, comenta que este mes que anem a entrar, el dia 11, tenim
una reunió prevista sobre este tema. A més informa que l’altre dia es va fer una reunió en la
Conselleria on van estar tots els tècnics de l’ajuntament per vore com tractar el tema dels
enderrocaments, hi ha cartes a veïns del poble donant-li’ls ordes d’enderrocament i això ens
preocupa tant a nosaltres com a la Conselleria, se’ns va dir que enguany hi havia un canvi de
normativa i es va parlar de vore si es pot suavitzar la qüestió. Està complicat, i jo a la gent del
poble li comente el que hi ha i després cadascú es lliure de fer el que crega, enderrocar un caseta
és un tema delicat. El regidor Alvaro Almiñana comenta com està la qüestió que va eixir en
premsa sobre una possible amnistia que anava a donar el govern al respecte. L’alcalde diu que han
passat dos mesos i estem en la mateixa situació. Comenta alguna cosa més sobre la reunió en la
Conselleria, pareix que hi ha una bona predisposició, ens vam reunir en Hermenegildo Forquet, un
tècnic i l’advocada del servei, no hi ha una direcció clara, ens obrin una porta però sense tindre les
coses molt clares. Els regidors i regidores comenten que fa uns anys ja es va fer una reunió similar.
L’alcalde afegeix que, efectivament en 2007 es va fer una reunió molt pareguda, i l’altre dia també
torna a aparèixer la paraula minimització.
El regidor Joan Serra, comenta que es va fer una reunió molt significativa amb
Hermenegildo Forquet, on es suposava que ens anava a dir quines modificacions teníem que
realitzar en el pla general (al Polígon industrial i altres) i quant arribarem allí, abans que nosaltres
entraren unes persones amb «tratge», eren els d’«Àtica», i des de dalt ens digueren «espereu-se» i
ens feren esperar unes dos hores. I quan pujarem dalt en una «patada» ens tiraren al carrer, i a
este respecte el regidor Joan Serra manifesta que vol que conste en acta que Hermenegildo
Forquet els va dir, veu en alt, «Que vosaltres no sabeu el que teniu que fer i quines modificacions
del PGOU teniu que presentar, a que veniu ací».
La regidora Agustina Brines, en relació a eixa reunió i actitud, comenta que en principi
estava tot aclarit i de repent, quan la reunió era per dir-nos el que havíem de fer, en mitja hora la
cosa va canviar, es notava que li havien donat l’orde i va reaccionar amb agressivitat.
L’alcalde comenta que este any tenim prevista la subvenció per als honoraris dels
projectes que falten per acabar el PGOU, esta pendent de contractar-se, es farà a traves de
procediment negociat per part la Diputació i així poder acabar els treball del PGOU. Es fan alguns
comentaris al respecte.
3.5. la regidora Agustina Brines pregunta que sabem de la mancomunitat de la Safor i si
hi havia alguna novetat?
L’alcalde explica que es va convocar una reunió als alcaldes i després es va desconvocar,
jo no podia anar, estava a Madrid, però es va desconvocar i es suposa que la setmana que ve ens
convocaran.
Però no se sap res? Pregunta Agustina Brines.
L’alcalde diu que oficialment saben el que es diu al periòdic Levante i que l’ajuntament
de Gandia vol deixar la mancomunitat de la Safor, ja fa temps que va barallant-se això, Gandia
assumeix un cost molt elevat i no està en una situació pletòrica i s’està plantejant deixar-la.
La regidora Agustina Brines pregunta si heu treballat alguna cosa sobre l’ordenança del
poliesportiu. El regidor Alvaro Almiñana comenta que a vore si ens agafeu el guant, que hi ha
persones necessitades, respecte del que està proposant la regidora Agustina Brines i nosaltres,
sobre que els aturats, els jubilats i les famílies nombroses no paguen la taxa del poliesportiu o
encara que siga que paguen un cost simbòlic, no estaria de més donar facilitats.
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L’alcalde diu que no hi ha res clar, de moment no hem decidit res, li pegarem una
«miradeta» i una vegada ho tenim clar vos ho farem saber.
3.6. El regidor Joan Serra pregunta al regidor de Medi Ambient quin és el plantejament
del dia de l’arbre per enguany?
El regidor Rafael Cabanilles manifesta que a diferència de l’any passat este any he parlat
amb la directora i hem quedat que no s’organitzarà des de l’escola, estem organitzant-ho des de
l’ajuntament i la data ja està clara, per al dia 10 si no canvia, i a partir de dilluns ja informarem. Eixe
és el que celebra l’ajuntament. I este dissabte també col·laborarem en l’activitat que organitza el
Grup Muntanya i s’està mirant la zona (dalt del Pla del Toro) on fer-ho, al forestal li ha paregut
una bona zona.
L’alcalde comenta que donat que s’està parlant de pins, ja s’ha firmat un conveni amb la
Conselleria per tallar els pins cremats en l’incendi. Sols falta fer l’adjudicació, ja ens han passat el
projecte, la conselleria es farà càrrec de 15.000,00€ i nosaltres de 5.000,00€.

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten
l’adopció de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els
diferents acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de
dos mesos, o, potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el
termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime
procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.»
No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne
les 22 hores i 15 minuts, del dia 31 de gener de 2013 i, perquè hi conste el tractat, estenc
la present acta.
Simat de la Valldigna, febrer de 2013
El secretari,
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