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

PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 26 de març de 2012

e-mail: svalldigna@gva.es

Sessió:

NIF: P4623300C

2/2012

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

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

Grup EUPV
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

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

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

Regidors absents:
Secretari:

Cap
Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,07 h. del dia vint-i-sis de març de dos mil
dotze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de
realitzar sessió ordinària del Ple de L’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els
assumptes tractats són els del següent
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2012.
1.2 Donar compte de decrets alcaldia fins el 30 de novembre de 2011.
1.3 Informació dels pagaments realitzats en els quatre trimestres de 2011, en relació a l’article quatre
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010.
1.4 Informació al ple de la relació certificada de proveïdors (Article 3.2 del Real Decret Llei 4/2012
de 25 de febrer de 2012)
1.5 Real Decret Llei 4/2012, RDL 7/2012 i Orde HAP/537/2012 (publicada al BOE del 16 de març de
2012). Pla d’Ajust.
1.6 Acord de gestió conjunta del servei de visites guiades.
1.7 Modificació de la Relació de llocs de Treball (RLT)
1.8 Modificació a la aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei del Mercat
Municipal.
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1.9 Examen i aprovació de la proposta d’alcaldia sobre la modificació de l'Ordenança reguladora de
la taxa per l’ús de les Instal·lacions Esportives municipals.
1.10 Reglament d’ús de les instal·lacions del complex poliesportiu municipal.
1.11 Moció presentada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA) sobre acords a prendre en
relació a gelades en determinats municipis.
1.12 Mocions presentada per l’alcaldia, en representació del PP sobre:
a) Rebuig a la renovació de l’acord entre L’Unió Europea i El Marroc.
b) Dia Internacional de la dona.
1.13 Mocions presentades per el portaveu del GMS-PSOE, David Mogort Alberola, en relació a:
a) Càrregues policials.
b) Dia Internacional de les dones.
c) Defensa de l’Agricultura Valenciana.
d) Suport al personal interí.
1.14 Mocions presentada per la portaveu del grup Municipal BLOC-COMPROMIS, Agustina Brines,
a)sobre condemna a les brutals agressions policials que han patit els estudiants i ciutadans.
b) Sobre anul·lació del decret llei 1/2012 del Consell
c) Sobre empreses de treballs temporals.
d) Sobre acord Unió Europea i Marroc
1.15 Mocions presentades pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació a:
a) Del Dia Internacional de les Dones (8 de març).
b) Retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular contra el reconeixement
del dret al matrimoni a parelles del mateix sexe.
c) A favor de la dació en el pagament de els hipoteques i l’eliminació de les clàusules del sòl.
d) Sobre violència estudiants València
e) Rebuig a la proposta de la Generalitat Valenciana de posar sòl públic municipal d’ús escolar a
disposició d’empreses privades amb el pagament d’un cànon per a la cessió de terrenys
públics.
f) Pagament de l’IBI per part de l’Església Catòlica del seus edificis, locals i dependències.
g) Danys per gelades
h) Sobre suport a la vaga general
1.16 Escrit de renuncia de la regidora Érika Ripoll Fons: presa de coneixement.
2

ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.

3

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

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia amb el resultat
que tot seguit s’arreplega.
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de
gener de 2012.

Es procedeix a l’examen i aprovació del acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de gener
de 2012.
Vist la qual cosa, el ple de la corporació, per UNANIMITAT dels onze membres assistents (6
PP, 2 PSOE-GMS, 1 EU, 1 Bloc-COMPROMÍS, i 1 ERPV), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 30 de gener de 2012,
acta número 1/2012.
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1.2 Donar compte de decrets alcaldia fins el 30 de novembre de 2011.
Es dona compte dels decrets d’alcaldia dels núm. 231/2011 de data 1/06/2011 fins el núm. 466/2011,
de 28 de novembre de 2011.
El ple es dona per assabentat.

1.3 Informació dels pagaments realitzats en els quatre trimestres de 2011, en relació
a l’article quatre de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de 2010.
Es dona 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 dons, es dona compte de la informació facilitada pels serveis informàtics municipals en relació
als pagaments realitzats en els quatre trimestres de 2011 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. S’informa de la mitjana de dies que pasen per als
pagaments.
Vista la qual cosa, el ple es dóna per assabentat i d’acord en remetre la informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
1.4 Informació al ple de la relació certificada de proveïdors (Article 3.2 del Real
Decret Llei 4/2012 de 25 de febrer de 2012)
Es dona compte del contingut de l’article 3.2 de la Llei 4/2012, de 25 de febrer, i de la relació de
factures pendents de pagament a 31 de desembre de 2011 que s’ha remès al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques en data 14 de març.
L’alcalde informa que ja s’han passat les factures de la relació de pagaments pendents a 31 de
desembre de 2011, que es va remetre al Ministeri d’Hisenda i puja al voltant de 309.000,00€, també de la
relació de factures pendets a la mateixa data que no ha estat incloses por no procedir- uns 116.00,00€d’ahi s’ha de descomptar que avui s’ha ordenat el pagament a la Mancomunitat de les quotes pendents de
2011 i d’eixa relació quedaran per pagar uns 84.000€.
S’informa també de les factures incloses en el Pla de Xoc de la Diputació i que està pròxim a pagarse.
També es dona compte dels deutes que tenen amb l’Ajuntament diferents organismes públics.
L’alcalde explica que les subvencions pendents a 31 de desembre de 2011 pujaven la quantitat 924.824 €. En
este any sols s’ha ingressat una xicoteta quantitat –uns 17.000,00€- corresponents a una part de subvenció
de l’escoleta per part de la Conselleria d’Educació de la Generalitat.
El regidor Álvaro Almiñana pregunta si hi ha prevista una data de pagament?.
L’alcalde diu que desgraciadament no, ens ha dit que hi ha un pla de pagament però no sap quan es
farà. S’informa també sobre la subvenció del Ministeri per a la segon fase de la Font Gran que han passat al
pressupost de 2012.
El regidor Joan Serra fa un resum de les dades, el que l’Ajuntament deu als creditors i les
subvencions que l’Ajuntament hauria de cobrar, que si ho fera podia pagar els creditors que estan en eixa
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relació. Si dels ingressos que li deuen a l’Ajuntament llevarem el que hem de pagar, en estos moments a
l’Ajuntament tindríem un superàvit substanciós.
L’alcalde afirma que si això passara segur que tindríem liquidat en el banc, si les administracions ens
pagaren no aniríem ofegats. El que diu el regidor Joan Serra és correcte. Hem d’ajustar-nos al que la
Diputació ens paga mensualment i hem pagat quasi totes les factures de gener.
El regidor Víctor Mansanet pregunat si el Pla de Xoc de la Diputació està entre estes subvencions
pendents?
L’alcalde explica que no està en eixa relació, és un pagament que farà de forma directa la Diputació
al creditors inclosos en la relació que es va enviar, pràcticament 12.000,00€, que és el màxim que ens
corresponia pel nombre d’habitants.
Finalitzades les intervencions i analitzada la informació, el Ple es dóna per assabentat i conforme.

1.5 Real Decret Llei 4/2012, RDL 7/2012 i Orde HAP/537/2012 (publicada al BOE del
16 de març de 2012). Pla d’Ajust.
Es dóna compte del contingut del Reial Decret Llei 4/2012, així com del RDL 7/2012 i l’Ordre del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 537/2012. que complementen el primer i estableixen el
procediment per al pagament de les factures pendents a 31 de desembre de 2011.
Atès que això comporta l’aprovació d’un pla d’ajust que preveu previsions pressupostàries i
actuacions fins l’any 2012 i la formalització d’un préstec per un termini màxim de deu anys.
Es dona compte de la documentació del pla d’ajust i s’informa de les dades que l’acompanyen, de
conformitat amb el que estableix l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i la Disposició Addicional Tercera del
Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors.
S’explica com s’ha confeccionat el pla d’ajust i que les dades venen del pressupost ja aprovat de
2012 i la previsió fins 2022. S’inclouen les dades d’estalvi net, les previsions d’endeutament i el cost dels
diferents serveis públics.
Es produeix un debat al respecte.
El regidor Joan Serra planteja que una de les qüestions més importants que tenim és l’actual situació
del col·legi públic. Deficiències que correspon subsanar a la Conselleria. Recorda que hi ha moltes
deficiències, explica la situació que hi ha i que cal prendre mesures. Pregunta si l’equip de govern ha
contemplat ara o en un futur, si continuen les deficiències i la qualitat es retalla, destinar alguna partida per
esmenar estes deficiències al pla d’ajust?. També pregunta, si hi ha prevista alguna partida per si hi ha retalls
en sanitat.
L’alcalde contesta que no està al Pla d’ajust, explica que ha estat la inspectora hi ha vist el que hi ha i
té constància. S’està fent ja un projecte i s’ha donat prioritat. He plantejat que estiguera per al pròxim curs.
Comenta que tal vegada en els Plans Confiança s’haguera pogut fer alguna actuació al col·legi encara que no
era competència municipal. Explica les gestions fetes i les que estan fent-se i que espera que la Conselleria
faça inversions per millorar la situació. El propi Ramon Esteban ha vingut personalment a Simat, i ha pres
nota de les deficiències, sols falta que done solucions. Quan? Tan de bo siga prompte. Estan sabedors i tots
hem enviat reclamacions.
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La regidora Dominique Saneleuterio li manifesta que a dia de hui no s’ha retallat en sanitat i sobre
tot en pediatra. El regidor Joan Serra li contesta que les retallades encara no s’han mostrat, ja vorem quan
es mostren què passa.
El regidor Álvaro Almiñana fa referència a la situació de pediatria i que en determinats dies de l’any
(7 ó 8 dies) no es dona servei al municipi i la gent està decebuda.
L’alcalde li contesta que efectivament això és competència de la Conselleria. Ara ve tres dies i abans
venia una vegada i si algun dia s’ha d’anar a Tavernes, efectivament i això a ningú li agrada.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que no es retalle en personal i en serveis de sanitat en Simat.
En pediatria eren 4 dies i no tres.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la comissió
informativa, per SIS VOTS A FAVOR (6 PP), i CINC ABSTENCIONS ( 2 GMS-PSOE,1
D’EUPV, 1 COMPROMIS-BLOC i 1d’ERPV), acorda:
PRIMER. Aprovar el Pla d’Ajust, el contingut del qual compleix amb els requisits previstos en
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals.
SEGON. Remetre el Pla d’Ajust, l’endemà de la seua aprovació pel ple a l’òrgan competent del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb firma electrònica.
1.6 Acord de gestió conjunta del servei de visites guiades.
Es dona compte de l’acord de gestió conjunta del servei de visites guiades que textualment diu:
«ACORD DE GESTIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE VISITES GUIADES A l'ERMITA
DE SANTA ANNA - ANTIGA MESQUITA DE LA XARA - ENTRE L'EMPRESA EXDUKERE
S.L. I L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.
En Simat de la Valldigna, a 9 de febrer de 2012,
REUNITS
D'una part, Silvia Prades Moliner, com a representant de l'empresa EXDUKERE S.L. amb domicili
social en C/Botiguers, 5. Edifici Manuel Borso. 46980, Paterna i CIF: B-98090624.
I d'altra part, Sebastián Mahiques Morant, com a representant legal de l'AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA, amb domicili en Pl. Constitució 1, 46750, Simat de la Valldigna i CIF P4623300C.
EXPOSEN
I- Que Simat de la Valldigna és un Municipi Turístic que compta amb una sèrie de recursos culturals
que deuen ser posats en valor per al seu aprofitament turístic.
2- Que l’empresa Exdukere SL és l’encarregada de gestionar el servei de visites guiades al Monestir
de Santa Maria de la Valldigna.
3- Que actualment existeix un servei de visites guiades a l’Ermita de Santa Anna gestionat des de
l’Oficina de Turisme de Simat de la Valldigna.
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4- Que donada la necessitat d’ampliar aquest servei de visites guiades s’estableix una col·laboració
directa entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i l’empresa Exdukere S.L.
Per a fixar les condicions d’acord amb les quals s’ha de prestar esta col·laboració, respecte al servei
de visites guiades a l'Ermita de Santa Anna, ACORDEN
PRIMER. Quan el/la Tècnic de l'Oficina de Turisme de Simat de la Valldigna no puga fer-se càrrec
de la visita guiada total o parcialment, aquesta serà realitzada per personal qualificat de l'empresa Exdukere.
En aquest cas s'acorda una liquidació basada en el càlcul dels costos que suposa la visita a l'Ermita
de Santa Anna amb un guia/educador per cada grup de 25 persones, sent el preu pel servei de visita guiada,
d’1€ per persona.
Costos directes que suposa amb un grup mitjà de 25 persones:
- Honoraris Guia: 9€
- Gestió de la reserva, pagament, difusió de l'actiu: 1,50€
- Marge empresa: 7,50€
Total despeses: 18€
Ingressos: 25 persones x 1€ = 25€
IMPORT PER A l'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA:
7€ de cànon per a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre cada visita guiada en grup efectuada a
l'Ermita de Santa Anna per personal de l'empresa Exdukere S.L.
SEGON. Quan el/la Tècnic de l'Oficina de Turisme puga fer-se càrrec del total de la visita, i la
gestió de la visita i del cobrament es realitze per l'empresa Exdukere S.L., s'ingressarà l'import recaptat a
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna mitjançant el procediment acordat en aquest document.
TERCER. Quan el/la Tècnic de l'Oficina de Turisme es faça càrrec de la gestió i el cobrament de
les visites guiades que incloguen el Monestir de Santa Maria de la Valldigna, s'ingressarà l'import recaptat a
l'empresa Exdukere S.L. mitjançant el procediment acordat en aquest document.
ORGANITZACIÓ DE LES VISITES GUIADES
1- Per a facilitar la gestió de les visites guiades, l'empresa, Exdukere S.L. tindrà accés a una còpia de
la clau de l'Ermita de Santa Anna, que es troba sota custòdia del Monestir de Santa Maria de la Valldigna.
2- Per a assegurar el correcte funcionament del servei de visites guiades, ambdues parts es
comprometen a informar del calendari i la temporalització de les visites guiades que es realitzen a l'Ermita
de Santa Anna tan aviat com tinguen coneixement de les mateixes. Per a una adequada organització
s'elaborarà un calendari conjunt de les visites concertades.
3- El preu públic pel servei de visita guiada a l'Ermita de Santa Anna és de 1€ per persona. O en
qualsevol cas, aquell que marque l’Ordenança Municipal.
CONDICIONS DE LA LIQUIDACIÓ
S'acorda una liquidació mensual sobre la base de les visites realitzades o gestionades per cadascuna
de les parts, tant al Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a l'Ermita de Santa Anna.
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- L'empresa Exdukere S.L. es compromet a efectuar l'ingrés durant els primers 10 dies del mes. El
número de compte on es realitzarà aquest ingrés és: Banc de València 0093 0350 16 0000081937. En el
concepte s'indicarà: Visites Xara i el mes al que correspon la liquidació.
- L'Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet a efectuar l'ingrés durant els primers 10 dies
del mes. El número de compte on es realitzarà aquest ingrés és: La Caixa 2100 4553 12 0200098949. En
el concepte s'indicarà: Visites Monestir i el mes al que correspon la liquidació.
DURADA DE L’ACORD
- La durada d’aquest acord serà d’un any des de la firma del present document.
- Aquest acord podrà ser prorrogat per períodes d’un any, mentre que l’empresa Exdukere S.L. siga
adjudicatària del servei de visites guiades del Monestir de Santa Maria de la Valldigna.
- El present acord s’extingirà pel transcurs del temps fixat, per l’incompliment de les obligacions
d’alguna de les parts, així com per decisió unilateral de qualsevol de les parts. En eixe cas deurà ser
notificat per escrit i en un mes d’antelació.
I en prova de conformitat amb tot el que s’ha establit, firmen este document per triplicat.
Sebastián Mahiques Morant,

Silvia Prades Moliner,

Alcalde de Simat de la Valldigna

Exdukere S. L. »

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el seu contingut. La regidora Agustina Brines
manifesta la seua enhorabona de que s’haja arribat a eixe acord. Comenta que abans l’Ajuntament també
tenia la voluntat de fer-ho, es va fer un esborrany i al final no es va arribar a firmar. Espere que hi haja
moltes més iniciatives.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la comissió
informativa, i per unanimitat dels onze membres assistents acorda:
Primer: Donar-se per assabentats i conformes amb l’acord de gestió conjunta dalt transcrit.
Segon: Comunicar esta acord l’empresa Exdukere SL, e incorporar un certificat del present acord
a l’expedient de referència.
1.7 Modificació de la Relació de llocs de Treball (RLT)
Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Atès que mitjançant acord Plenari de data 2 de maig de 2007, s’aprovà definitivament la modificació
de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Corporació,
Atès que mitjançant acord Plenari de data 2 de maig de 2007, s’aprovà definitivament la modificació
de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Corporació,
Atès que en acord plenari de data 30 de gener de 2012 s’aprova el Pressupost municipal per
l’exercici 2012, així com la plantilla de personal per a 2012.
Vista la necessitat de modificar el complement específic d’alguns dels seus funcionaris
-administratius- amb l’objectiu de mantenir un criteri igualitari i que en estes circumstàncies econòmiques i
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amb les recomanacions actuals sobre retribucions fan que siga la que baix es planteja, així com arreplegar-la
en la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, i a més motivada per la necessitat
d’adequar la relació de llocs de treball municipal a la nova situació i necessitats que existeixen en este
moment.
Aquesta Alcaldia proposa:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball en el següents termes:
A)

Modificar el complement específic de les places següents:

LLOC DE TREBALL Núm.
3
Denominació:
Administratiu de pagaments
Departament:
INTERVENCIÓ
Àrea:
ECONÒMICA - Comptabilitat
Complement específic:
408,48 €/mes.
*******************************************************************
LLOC DE TREBALL Núm.
3
Denominació:
Administratiu d’Ingressos
Departament:
INTERVENCIÓ
Àrea:
ECONÒMICA - Recaptació
Complement específic:
408,48 €/mes.
*******************************************************************
LLOC DE TREBALL Núm.
6
Denominació:
Administratiu d’Oficina Tècnica
Departament:
SECRETARÍA
Àrea:
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – Oficina Tècnica
Complement específic:
408,48 €/mes.
*******************************************************************
LLOC DE TREBALL Núm.
7
Denominació:
Administratiu d’Estadística
Departament:
SECRETARÍA
Àrea:
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – Estadística
Complement específic:
408,48 €/mes.
Segon. Exposar al públic la modificació de la Relació de Llocs de Treball inicialment aprovada per
mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un termini de
quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals s'admetran reclamacions i suggeriments. En el supòsit que no se'n presente cap, la Relació
de Llocs de Treball es considerarà definitivament aprovada sense necessitat d'un nou acord.
Tercer. Remetre el present acord al organisme corresponent de la Conselleria d’Hisenda i
Administració Publica de la Generalitat valenciana.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica què és el que ha passat i quina era la situació des de
que els auxiliars administratius aprovaren l’accés a administratius. Considera que donat que abans es va
planetjar una solució igualitària ara tots han de cobrar el mateix i d’aquí la proposta que no representa
major despesa per l’Ajuntament.
La regidora Agustina Brines manifesta que la solució s’haguera pogut plantejar quan s’aprovaren les
bases per a la promoció. Considera just que tots cobren el mateix i no era conscient de com estava la
situació.
El regidor Joan Serra pregunta si s’ha parlat amb ells i com s’ha quedat.
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L’alcalde contesta que es va parlar amb ells i es va explicar la situació i la proposta, a uns els agrada i
a altres no.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la comissió
informativa, i per unanimitat dels onze membres assistents acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball en el següents termes:
B)

Modificar el complement específic de les places següents:

LLOC DE TREBALL Núm.
3
Denominació:
Administratiu de pagaments
Departament:
INTERVENCIÓ
Àrea:
ECONÒMICA - Comptabilitat
Complement específic:
408,48 €/mes.
*******************************************************************
LLOC DE TREBALL Núm.
3
Denominació:
Administratiu d’Ingressos
Departament:
INTERVENCIÓ
Àrea:
ECONÒMICA - Recaptació
Complement específic:
408,48 €/mes.
*******************************************************************
LLOC DE TREBALL Núm.
6
Denominació:
Administratiu d’Oficina Tècnica
Departament:
SECRETARÍA
Àrea:
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – Oficina Tècnica
Complement específic:
408,48 €/mes.
*******************************************************************
LLOC DE TREBALL Núm.
7
Denominació:
Administratiu d’Estadística
Departament:
SECRETARÍA
Àrea:
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – Estadística
Complement específic:
408,48 €/mes.
Segon. Exposar al públic la modificació de la Relació de Llocs de Treball inicialment aprovada per
mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un termini de
quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals s'admetran reclamacions i suggeriments. En el supòsit que no se'n presente cap, la Relació
de Llocs de Treball es considerarà definitivament aprovada sense necessitat d'un nou acord.
Tercer. Remetre el present acord al organisme corresponent de la Conselleria d’Hisenda i
Administració Publica de la Generalitat Valenciana.
1.8 Modificació a la aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del
servei del mercat municipal.
Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de diferents taxes municipals i els preceptius
informes que hi consten.
Vist l’informe de secretaria referent a les al·legacions presentades, que es transcriu a la lletra tot
seguit:
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«Transcorregut el termini d'exposició al públic de l'Acord provisional de la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de mercat, d'aplicació en este Municipi, adoptat pel Ple
de la corporació amb data 30 de gener de 2012, examinades les reclamacions presentades contra el dit
Acord, concretament la presentada per la regidora Dominique Saneleuterio Brines, al·legant que s’hauria
d’incloure el següent apartat en l’article 7.d) Assegurança de responsabilitat civil segons les característiques
de l’activitat.»
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per Dominique Saneleuterio Brines, vist que es
considera necessari sol·licitar l’assegurança de responsabilitat civil, en aquelles activitats que per les seues
característiques ho requerisquen.
SEGON. Aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les reclamacions presentades, la
modificació en la imposició de la taxa i la redacció definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel
servei de mercat, una vegada incorporades a la mateixa les modificacions derivades de les reclamacions
presentades amb la redacció que a continuació s'arreplega:
«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SERVEI DE MERCAT.
Article 1. Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en els articles 57, i 20.4.u, del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que estableixen els articles
15 a 19 d’aquest mateix text legal, este Ajuntament estableix la taxa per la prestació de servei al mercat
municipal, que es regirà per esta ordenança fiscal.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització de les parades de venda del mercat municipal
Article 3. Obligacions de contribuir.
La taxa es produeix i naix l'obligació de contribuir des que tinga lloc la prestació dels serveis
objecte del fet imposable. L’interessat haurà de fer la corresponent sol·licitud a L’Ajuntament
de
l’atorgament per la prestació del servei.
Així mateix un cop obtinguda la autorització, el seu titular tindrà l’obligació de contribuir pel fet de
gaudir del dret d’ús i explotació autoritzada, quedant obligat al pagament de la taxa vigent.
Article 4. Subjectes Passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques, que es beneficien de la prestació d´este servei així com aquelles que sol·licitin l´autorització de
traspàs de la titularitat per a poder gaudir de la prestació d´aquest servei, o els qui se beneficien de l
´aprofitament, si es va procedir sense l´oportuna autorització.
Article 5é. Base imposable i quota tributaria
La base imposable estarà constituïda per la superfície de la parada de venda on s'expedisquen els
articles.
La quota es fixa de la forma següent:
CONCEPTE...................................................................................................IMPORT €
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1. Parada de venda, a l’edifici del mercat municipal ......................................................7,00€/m2/mes
2. Per el subministrament elèctric.
- Parades temporals sense subministrament específic.....................................................2,00€/Kv/dia
- Parades temporals, un extra por Kv instal·lat o fracció...............................................1,00€/Kv/dia
3. Per la tramitació de cada expedient d’autorització..................................................................5,00€
Article 6. Exempcions
Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals pertanyen est Municipi,
així com qualsevol Mancomunitat, o altra Entitat mancomunada de la qual forme pArticle
Article 7. Administració i autoritzacions.
Tots els qui desitgen utilitzar o prestar el servei al mercat – si hi ha vacants- al qual fa referència la
present ordenança hauran de sol·licitar-lo per escrit a L’Ajuntament , moment en el qual se’ls podrà exigir
un dipòsit o fiança afecta al resultat de l’autorització.
La tramitació de l’ expedient de l’autorització comportarà una tarifa de 5 Euros.
Per donar-se de baixa de la parada caldrà comunicar-ho a L’Ajuntament en un termini superior a
un mes a que acabe el trimestre corresponent. Cas contrari l’interessat vindrà obligat a pagar el trimestre
següent.
Article 8. Períodes de cobrament.
Les quotes de les parades pels serveis regulats a la present ordenança es liquidaran els quinze
primers dies de cada trimestre. El pagament dels esmentats drets s’efectuarà necessàriament mitjançant
domiciliació bancària. A les parades temporals s’afegirà la despesa del subministrament elèctric.
Article 9. Quotes no satisfetes
Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec administratiu aplicable
segons la normativa vigent.
El no pagament de dos o mes trimestres podrà comportar la pèrdua del lloc atorgat en
l’autorització o on es ve prestant.
Article. 10. Obligacions de les parts.
10.1. L’Ajuntament serà el titular del subministrament d’enllumenat públic interior del mercat i de
les seues dependències o servicis generals i contractarà directament amb la companyia subministradora.
Cada parada contractarà directament en la companya subministradora el fluid elèctric del lloc
respectiu tant pel que fa a l’enllumenat com el referent al ús industrial
L’Ajuntament repercutirà el gasto pel subministrament elèctric al titular que tinga una parada fixa
o no fixa i que utilitze el subministrament municipal.
10.2. A cap titular li serà permès ocupar més superfície o lloc que el que comprenga el lloc que
tinga concedit, per tant les mercaderies hauran de quedar preparades en el seu interior sense que
sobreïsquen o dificulten el trànsit.
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10.3. Els subjectes passius queden obligats al manteniment, conservació i reparació dels elements
del lloc atorgat i al pagament dels drets i taxes fixades en l’ordenança o en els modificacions posteriors.
10.4. Es podrà declarar vacant tota parada que no s’ocupi durant sis mesos consecutius. Llevat que
per causa justificada- malaltia, accident, o altres – i prèvia obtenció de la corresponent autorització
municipal, es podrà mantindré tancada durant un període total màxim de dotze mesos.
10.5. Per a l’exercici de la venda en el mercat els comerciants autoritzats hauran de complir els
requisits següents:
a). Estar en possessió del Carnet de Manipulador, en els casos en què siga necessari.
b). Estar dau d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost de Activitats Econòmiques.
c). Les parades podran ser ateses per l’interessat o també per dependents dels titulars prèvia alta
d’estos en les assegurances socials obligatòries.
d). Satisfer els tributs establerts per a este tipus de venda.
e). Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
f). Reunir els requisits i condicions Higiènic-Sanitaries exigits per la normativa reguladora del
producte objecte de venda.
g). Estar en possessió de l’Autorització Municipal corresponent.
h) Assegurança de responsabilitat Civil, segons les característiques de l’activitat.
10.6. Els titulars, al acabament de l’autorització, siga quina en siga la causa, hauran de deixar lliure i
vacus i a disposició de L’Ajuntament
els llocs objecte de l’autorització. Cas contrari l’adminsitacio
municipal podrà acordar i executar per si mateixa el llançament per via administrativa.
10.7. L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per danys, sostraccions, o deteriorament de
mercaderies. I tampoc assumir la responsabilitat de una vertadera i pròpia custodia encara que tinga cura de
la vigilància del mercat.
Article 11. Drets i deures.
11.1. Els adjudicataris dels llocs del mercat tindran els següents deures respecte als usuaris i a la
Corporació:
a). Prestar el servici del mode disposat en la present ordenança i en les Lleis vigents sobre la
matèria.
b). Atendre amb correcció als usuaris del servici.
c). . Els adjudicataris dels llocs del mercat tindran un segur de responsabilitat civil que cobrisca els
danys de persones i bens.
d). Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionarà el funcionament del servei, excepte si
s’hagueren produït per actes realitzats en compliment d’una orde donada per la Corporació.
e). Mantindre en perfecte estat de neteja el lloc que s’ocuparà.
11.2. Els utilitaris dels llocs del mercat gaudiran dels següents drets respecte a la Corporació:
a). Al gaudi dels llocs, dels que anaren adjudicataris dins dels límits establits en este reglament i la
resta de normes sobre la matèria.
b). A l’explotació dels llocs davall el seu risc i ventura.
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c). A la reparació de les deficiències observades en els llocs, sempre que estos foren imputables a la
Corporació.
d). A la realització de millores estructurals, al seu càrrec, en els llocs quan prèviament foren
autoritzats per la Corporació i que no foren imputable a esta.
11.3 Esta prohibit als venedors i titulars dels llocs:
a). Exposar les mercaderies de manera que molesten o perjudiquen els altres venedors o
compradors.
b). Utilitzar instal·lacions accessòries per a la venda o mostra de productes que puguen ser
perjudicials per al públic en general.
c). Qualsevol alteració d’orde públic.
e). Produir danys en les instal·lacions del mercat.
f). L’incompliment de les altres obligacions previstes en la present Ordenança així com les
establides en les disposicions que incidisquen sobre la matèria.
Article 12é. infraccions.
Les infraccions de la present Ordenança i les alteracions del orde públic, així com les produïdes en
matèria de defensa dels consumidors seran qualificades de lleus, greus o molt greus, atenent a criteris de
riscos per a la salut, quantia del benefici obtingut, grau d’intencionalitat, gravetat de la alteració social
produïda, generalització de la infracció, etc., seran sancionades per l’Alcaldia o per altres òrgans
administratius dins del límit competencial sancionador previst en la normativa d’aplicació.
Article 13é. Transmissions i permutes dels llocs del mercat
Es podran fer les transmissions del dret d’ús dels llocs o locals dels mercats municipals en les
condicions següents:
Els llocs seran transferibles per línia directa fins al 1er grau de consanguinitat, sense cap gravamen, i
haurà de comunicar-se a L’Ajuntament el canvi de la titularitat.
Al mateix temps està prohibida la permuta, arrendament, i qualsevol classe de cessió siga gratuïta o
onerosa a favor de tercers, dels llocs als mercats
Disposició derogatòria
Esta ordenança fiscal, en el moment de la seua entrada en vigor, deroga la part corresponent de
l’anterior ordenança reguladora de la taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda
espectacle o atraccions situades en terrenys d’us públic industries de carrer o ambulants.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, sent aplicable a partir de l’1 d’abril de 2012, inici del segon trimestre, i continuarà vigent mentre
no s’acorde la seva modificació o derogació expressa.»
TERCER. Publicar el dit Acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, aplicant-se
a partir de la data que assenyala la dita Ordenança.
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QUART Notificar este Acord a totes aquelles persones que hagueren presentat al·legacions
durant el període d'informació pública.
QUINT. Facultar al Sr. Alcalde-President per a tot allò que s'ha relacionat amb este assumpte.»
Obert el torn d’intervencions, per part de la regidora Dominque Saneleuterio s’explica quina és la
modificació plantejada i el motius de la mateixa i es incloure la necessitat de l’assegurança de responsabilitat
civil.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la comissió
informativa, i per unanimitat dels onze membres assistents acorda:
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per Dominique Saneleuterio Brines, vist que es
considera necessari sol·licitar l’assegurança de responsabilitat civil, en aquelles activitats que per les seues
característiques ho requerisquen.
SEGON. Aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les reclamacions presentades, la
modificació en la imposició de la taxa i la redacció definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel
servei de mercat, una vegada incorporades a la mateixa les modificacions derivades de les reclamacions
presentades amb la redacció que dalt s'arreplega.
TERCER. Publicar el dit Acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, aplicant-se
a partir de la data que assenyala la dita Ordenança.
QUART Notificar este Acord a totes aquelles persones que hagueren presentat al·legacions
durant el període d'informació pública.
QUINT. Facultar al Sr. Alcalde-President per a tot allò que s'ha relacionat amb este assumpte
1.9 Examen i aprovació de la proposta d’alcaldia sobre la modificació de la Ordenança
reguladora de la taxa per l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de diferents taxes municipals i els preceptius
informes que hi consten.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per lús
de les instal·lacions esportives municipals, que es transcriu a la lletra tot seguit:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS.
Article 1r..- Concepte.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament establix la taxa per prestació de
servicis, realització d’activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat municipal
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Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la present ordenança la utilització de les següents instal·lacions
municipals:
- Les pistes de tennis
- Pista de bàsquet
- Futbet (futbol sala)
- Les pistes de pàdel
- Camp de futbol
- Piscina municipal
Article 3n..- Subjectes passius.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques que utilitzen les instal·lacions esportives o
sol·liciten el serveis o la realització d’activitats esportives. En el supòsit de que els usuaris dels servicis
siguen menors d’edat tindran la condició de subjecte passius els pares, tutors o encàrrecs dels menors.
Article 4r.- Quantia.
1.
La tarifa de la taxa regulada en aquesta Ordenança, serà la determinada en la Tarifa
continguda en l'apartat següent, per a cada u dels diferents serveis o activitats.
2.

Les Tarifes seran les següents:

4.2.1.- PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES SENSE INTENCIÓ DE GUANY.
A) Per a les persones empadronades al municipi de Simat de la Valldigna.
TENIS:
•

Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona .

•

L’ús de la llum serà a través de maquina «moneder» per un import de 0,50€ cada mitja hora.

BÀSQUET
•

Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona.

•

L’ús de la llum serà a través de maquina «moneder» per un import de 0,50€ cada mitja hora.

FUTBET
•

Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona .

•

L’ús de la llum serà a través de maquina «moneder» per un import de 0,50 € cada mitja hora.

PADEL
•

Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona .

•

L’ús de la llum serà a través de maquina «moneder» per un import de 0,50 € cada mitja hora.
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FUTBOL:
•

Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona .

•

L’ús de la llum serà a través de maquina «moneder» per un import de 0,50 € cada mitja hora.

PISCINA:
Abonaments:
•

Abonament familiar: 45,00 €

•

Abonament individual adult- de 17 a 65 anys- : 28,00 €

•

Abonament individual jubilats i pensionistes (amb carnet): 12,00 €

•

Abonament individual infantil, de 5 a 16 anys,: 15,00 €.

Obligatòriament el menor de 12 anys haurà d’anar acompanyat de persona adulta responsable.
Entrades
•

Entrada adult (a partir de 16 anys): 3,00 €

•

Entrada infantil (a partir de 5 anys i fins 16 anys): 1,50 €

B) Persones no empadronades al municipi de Simat de la Valldigna.
Per tots els conceptes (Excepte l’ús de la llum i la utilització de la piscina) les persones que no
estiguin empadronades a l’Ajuntament de Simat abonaran tres (3) euros per persona i hora i mitja
d’activitat.
4.4.2) PER A LES ACTIVITATS ORGANITZADES I REALITZADES AMB INTENCIÓ DE GUANY
Quan es programen activitats esportives a realitzar per associacions, grups, federacions o
particulars que cobren els participants, els organitzadors abonaran a l’Ajuntament l'equivalent a la tarifa
estipulada en l'apartat anterior per a cada especialitat i qui les imparteixen deuran estar al corrent de les
seues obligacions tributàries i de responsabilitats civils.
Article. 5è- Obligació de pagament.
1.
L'obligació de pagament de la Taxa reguladora en aquesta Ordenança naix des que s'hi
presta o realitza qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'article dos.
2.
El Pagament de la dita Taxa s'efectuarà a l’Ajuntament o la Biblioteca abans del moment
d'entrar al recinte que es tracte o en sol·licitar i retirar el corresponent abonament anyal, si s'ha triat
aquesta forma de pagament i servirà com autorització.
Article 6è.- Exempcions.
6.1.- Estan exempts del pagament per la utilització de les instal·lacions esportives municipals les
entitats i persones que complisquen els següents condicions:
- La utilització de les instal·lacions per celebrar actes benèfics.
- Actes organitzats per federacions esportives sense ànim de lucre
- Per la utilització realitzada pels centres d’ensenyament.
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- Per Cessió del local d’acord amb la normativa electoral
- Actes organitzats pel propi ajuntament
- Per la piscina municipal els menor de 5 anys sempre i quan estiguin acompanyats de persona
adulta responsable.
- Per a les altres activitats esportives i, amb la voluntat de promocionar l’esport, estaran exempts
de pagament per l’ùs de les pistes el menors de 16 anys que utilitzen les instal·lacions, sols durant la
primera hora i mitja de l’activitat. No estaran exempts del pagament de l’ús de la llum que serà de
0,50€/mitja hora..
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present Ordenança deroga l'anterior.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al "Butlletí Oficial de la
Província", i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de juny de 2012, i romandrà en vigor fins a la seua
modificació o derogació expresses.
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els
interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que hi havia una que no es complia ja i ara l’hem
canviat un poc i anem a regular-la a la nova situació.
El regidor d’esports, Antonio Magraner, explica amb detall la proposta, on s’han regulat el preus,
encara que són un preu simbòlic d’un euro per persona, s’ha ampliat la fracció horària i serà per una durada
d’una hora i mitjà, a més estarà obert a migdia, de 9 del matí a 9 de la nit. Per tal d’impulsar l’esport els
que tinguen menys de 16 anys no pagaran la primera hora i mitja d’esport, si volen continuar sí que pagaran.
L’ús del llum el pagaran tots, a un preu barta 0,50€ cada mitjà hora. En la piscina es mantenen els
abonaments, els menor de 5 anys no pagen encara que han anar acompanyats d’alguna persona adulta.
El regidor David Mogort manifesta que considera en que tot el que són esports o serveis públics no
s’hauria fer pagar, però res no res entén que el poli és deficitari, alguna cosa s’ha de pagar per això votarà a
favor. No esta tinguent-se en compte l’esport feminí, s’hauria de plantejar una pista de patinatge.
El regidor Víctor Mansanet, pregunta sobre la bonificació de la piscina per a famílies nombroses. Hi
ha una llei per estes famílies i contemnpla bonificacions, i en esta situació difícil, més encara. Ja ho vaig dir fa
temps.
L’alcalde diu que els abonament són molt barats, comparats en pobles del costat i als jubilitats sí
que se’ls ha minorat. Sí que hi ha moltes dones que practiquen l’esport sobre tot el pàdel.
El regidor Álvaro Almiñana comenta que de vegades jugant al basquet sí que hi ha dones però no hi
ha monitors-entrenadors que els puguen ajudar. Es fan una sèrie de comentaris al respecte dels monitors i
sobre la pista de patinatge i com podria ser eixa instal·lació. La regidora Agustina Brines diu que als Vivers a
València és un èxit. L’alcalde comenta que la pista de bàsquet s’utilitza com a pista de patinatge.
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El regidor d’esports comenta com queda la tarifa per a la utilització de la pista de pàdel en funció
dels seus usuaris.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la comissió
informativa, per unanimitat dels onze membres assistents acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús
de les instal·lacions esportives municipals, amb la redacció que dalt es transcriu.
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els
interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.
1.10 Reglament d’ús de les instal·lacions del complex poliesportiu municipal.
Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Aprovar provisionalment el reglament d’ús de les instal·lacions del complex poliesportiu
municipal, que es transcriu a la lletra tot seguit:
REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX POLIESPORTIU
MUNICIPAL
INTRODUCCIÓ
Simat de la Valldigna és un poble de la comarca de la Safor, amb una població de més de 3.000
habitants, amb un percentatge elevat de població immigrant, sobre tot dels països de l’Est Europeu.
El poliesportiu de Simat, va ser una realitat a partir de les primeres eleccions democràtiques, quan
el govern municipal que presidia Marcelino Almiñana, va veure la necessitat de construir de nou un espai
per a que tots els habitants de Simat de la Valldigna pogueren gaudir de diferents esports al nostre poble.
Eixa construcció era una necessitat i un desig de la major part del poble, en un moment en que feia poc que
s’havia recuperat la democràcia municipal en les eleccions de 1979. Les instal·lacions esportives foren
possible per la venda d’uns terrenys municipals, amb la qual cosa es pagaren les obres esportives, ja que en
aquells moments els pressupostos municipals eren del tot esquifits en comparació a avui dia.
Aleshores, i des d’eixe moment, Simat de la Valldigna gaudeix d’unes instal·lacions, que amb més o
menys mesura, han donat solució relativa a la pràctica de l’esport a Simat. Però també cal refermar que des
de sempre s’ha anat treballant des d’una manera inercial, és a dir sense grans propostes, ni noves
intervencions que pogueren desenvolupar l’esport a Simat a tots els nivells.
Hores d’ara, gaudim d’unes instal·lacions millorades i que cada dia anem ampliant i fent mes
accessibles a mesura de les nostres possibilitats. És per tot això, que en mires de regular unes normes per
al bon ús i la bona convivència esportiva és necessari aplicar aquest reglament.
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CAPÍTOL I.
REGLAMENT D’ÚS I CONVIVÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
ARTICLE 1.
L’objectiu d’aquestes normes es definir el conjunt de condicions per a l’ús de les instal·lacions
esportives municipals, facilitant les relacions entre tots i totes els usuaris del poliesportiu de Simat.
ARTICLE 2.
La durada d’aquestes normes serà indefinida en tant no es modifiquen o deroguen pels mateixos
tràmits de la seua aprovació. No obstant això, la Regidoria d’Esports, en ús de les seues competències
desenvoluparà i aplicarà les presentes normes, interpretant el seu articulat i resoldrà els dubtes que
presente el seu compliment.
ARTICLE 3.
Les instal·lacions del Complex Poliesportiu són d’accés lliure per als ciutadans i ciutadanes sense
cap altra limitació que el pagament del preu corresponent per utilitzar-les i la de la mateixa naturalesa de la
instal·lació, així com els horaris prèviament reservats. Cada temporada seran aprovades per l´òrgan
competent i aprovades en plenari, les taxes o preus públics corresponents a la temporada, així com les
normes de la seua gestió econòmica. Si es presenta el cas d´una activitat no regulada, serà necessària la
seua aprovació per part de l´òrgan competent.
ARTICLE 4.
L´ús del poliesportiu municipal estarà obert a qualsevol institució, entitat o
particular, autoritzat expressament per la Regidoria d’esports o òrgan competent que puga
designar-se per a eixe comés.
La instal·lació esportiva és de lliure concurrència, sense cap mena de discriminació. Malgrat això, les
usuàries i els usuaris hauran de respectar les normes establertes per a l´accés a la instal·lació.
ARTICLE 5.
L’usuari, sempre que abone el preu corresponent, té el dret a utilitzar les instal·lacions de la
manera que preveu aquest reglament.
L’ús de les instal·lacions no podrà ser exclusiu dels socis ni dels abonats de les entitats i clubs locals,
amb excepció d’aquelles que per les seues particularitats i fets diferencials així ho aconsellen i, siguen
autoritzades expressament.
ARTICLE 6.
En cadascuna de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal es podrà practicar la modalitat
esportiva a la que estiga destinada específicament, com també les que tècnicament siguen possibles.
En ocasions determinades es podran utilitzar les instal·lacions esportives del Poliesportiu per a
activitats especials no esportives de caràcter cultural i/o recreatiu, havent de comptar en aquest cas amb
l’autorització expressa de la Regidoria d’Esports.
ARTICLE 7.
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Qualsevol usuari té dret a sol·licitar informació sobre la gestió i organització del Complex
Poliesportiu Municipal tant verbalment com per escrit, dirigint-se a l’Ajuntament o als responsables
esportius designats l’equip de govern.
ARTICLE 8.
Qualsevol usuari de les instal·lacions, i també qualsevol ciutadà, pot fer les reclamacions o els
suggeriments que crega que són escaients en relació amb el funcionament o amb la gestió de les
instal·lacions esportives, mitjançant un escrit dirigit a l’Alcaldia o a la Regidoria d’Esports l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna.
ARTICLE 9.
La ciutadania té dret a ser informada sobre les condicions d’ús del Complex Poliesportiu Municipal i
sobre els programes esportius que s’hi desenvolupen.
ARTICLE 10.
Al tauler d’anuncis del Poliesportiu figurarà amb caràcter preceptiu un rètol en el qual s’indique:
a) El preu de l’ús ocasional de les instal·lacions així com les possibilitats d’abonaments.
b) L’horari que les instal·lacions estan obertes al públic.
c) Els Calendari trimestral del Poliesportiu.
CAPÍTOL II.
OBLIGACIONS DELS USUARIS
ARTICLE 11
Els usuaris de les instal·lacions esportives hauran de respectar en tot cas la totalitat dels béns
mobles o immobles que en formen l'Article
ARTICLE 12
Tots els usuaris hauran d’observar aquelles indicacions i ordres que, d’acord amb allò expressat a
aquest reglament, realitze el personal responsable del Poliesportiu o responsables del Servei d’Esports.
ARTICLE 13
Tot usuari o espectador que manifeste un comportament contrari a aquest normativa, o que no
respecte les persones o coses que es troben en aquell moment al Poliesportiu Municipal, podran ser
convidats pels responsables del Poliesportiu a abandonar les instal·lacions. De no ser així pot ser, fins i tot,
requerida la presencia de Policia Local.
Així mateix, tot usuari que manifeste opinions clarament xenòfobes i racistes, serà immediatament
expulsat de les instal·lacions, i la seua conducta serà denunciada davant l’autoritat que pertoque.
ARTICLE 14
Qualsevol usuari que ocasione desperfectes materials a les instal·lacions esportives serà
directament responsable, per tant s’haurà de fer càrrec de les despeses que origine el desperfecte i pot ser
sancionable per via de constrenyiment. Així mateix les infraccions ocasionades dintre del Poliesportiu
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Municipal seran sancionades per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna segons la gravetat de les mateixes
infraccions, i prèvia incoació d’expedient sancionador.
En tot cas i, segons necessitats contrastades, es pot desenrotllar un reglament sancionador
específic.
CAPÍTOL III.
ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT
ARTICLE 15
L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, fomentarà totes aquelles actuacions i activitats que
tendisquen a eliminar la violència en la pràctica de l’esport i, si se’n produïren, pel que fa les instal·lacions
del Complex Poliesportiu, prendrà les mesures oportunes.
ARTICLE 16
L’Ajuntament vetlarà pel bon manteniment i conservació adequats del conjunt de béns de diferents
tipus que constitueixen el Complex Poliesportiu Municipal per tal de prestar el servei públic a què estan
destinades durant la vida útil de l’edifici.
Si es necessita algun tipus de material de propietat municipal s´haurà de demanar al responsable
municipal i un cop acabada es retornarà al seu lloc d'origen.
ARTICLE 17
El personal del Poliesportiu Municipal responsable de les instal·lacions podrà tancar-les per raons
de seguretat o climatològiques i quan es produïsquen circumstàncies que puguen ocasionar danys físics a
persones i/o desperfectes a les instal·lacions. En aquest cas no es tindrà dret a la devolució dels diners
pagats per tal d’accedir-hi.
ARTICLE 18
La Regidoria d’Esports informarà els abonats del tancament de les instal·lacions per períodes de
vacances, reparacions i similars, amb un mínim de 15 dies d’anticipació sempre que siga possible.
CAPÍTOL IV.
PREUS PÚBLICS I ALTRES APROFITAMENTS
ARTICLE 19
El pagament del preu per poder utilitzar les instal·lacions és obligatori per a tots els usuaris. No
estan subjectes a taxa o preu públic les activitats organitzades pel propi Ajuntament o els seus organismes
dependents. S’estableix una bonificació que podrà ser del 100% de la taxa o preu públic per a aquelles
activitats en quina organització hi col·labore l´Ajuntament o hi cooperi mitjançant aquesta mateixa
bonificació.
ARTICLE 20
Les competicions esportives que tinguen lloc al Poliesportiu seran de lliure accés per al públic. No
obstant això es podrà establir el pagament d’entrades sempre que abans ho autoritze la Regidoria d’Esports.
ARTICLE 21
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Els ingressos pel concepte d’entrades i tots els altres que es puguen produir en el Poliesportiu
Municipal amb motiu de la celebració de competicions o altres espectacles esportius, correspondran
íntegrament a l’entitat organitzadora o promotora, sempre que, prèviament, haja satisfet a l’Ajuntament el
preu que aquest puga establir.
ARTICLE 22
Les entitats esportives legalment constituïdes que desenvolupen les seues activitats al Poliesportiu
Municipal podran explotar la publicitat a les instal·lacions, havent de presentar anualment una memòria de
dita explotació on es farà constar la quantitat total de publicitat contractada, les tarifes contractades i
qualsevol altra informació que es considere adient per a un millor coneixement d’aquest fet per part de la
Corporació Municipal.
Totes les despeses ocasionades per la col·locació de la publicitat aniran a càrrec de les entitats
promotores, així com el cobrament als anunciants. A aquests efectes, no es considerarà el fet publicitari
com subjecte a l’impost de publicitat, sinó com el aprofitament especial d’una propietat municipal.
L’Ajuntament es reserva la potestat d’aprovar una disposició reguladora per al lloguer d’espais
publicitaris i, en tot cas la entitat que els utilitzarà caldrà que els deixe en perfecte estat una vegada
finalitzada l’explotació.
CAPÍTOL V.
HORARIS I DATES D’OBERTURA
ARTICLE 23
L’horari serà com a norma general el següent:
De dilluns a diumenge de: 9,00 a 21,00h
(D’octubre a juny (curs escolar):
De dilluns a divendres de: 16 a 21h.
Dissabte i Diumenge de: 9 a 14 i de 16 a 21h
De juny a setembre (vacances i festius escolars):
De dilluns a divendres: de 9 a 14h i de 16 a 21h.)
No obstant això en dates destacades (Falles, Pasqua, Nadals, etc.) es podrà establir per part de la
Regidoria d’Esports un horari diferent. Excepcionalment es podrà variar aquest horari amb motiu d’algun
acte concret. L’organitzador del qual ho haurà de sol·licitar per escrit a la Regidoria d’Esports amb una
antelació mínima de 15 dies, la qual decidirà la conveniència o no, així com les condicions en les quals es
farà aquesta excepció.
ARTICLE 24
Les dates que el Poliesportiu romandrà tancat, com a norma general seran els següents:
- Dia de Nadal i dia de Cap d’Any
L’Ajuntament es reserva la potestat de regular dies distints.
CAPÍTOL VI.
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RESERVES DE PISTA
Apartat A. Normes comunes
ARTICLE 25
En tot cas es consideraran com a pràctiques amb prioritat d’us i amb el següent ordre:
a) Les activitats organitzades per l’ Ajuntament de Simat de la Valldigna.
b) Les entitats esportives que participen en competicions federades, tant per a entrenar com per a
la competició.
c) Les activitats organitzades per entitats esportives o d’altres de forma puntual o continuada.
d) Els centres docents de la localitat.
e) La resta d’usuaris.
ARTICLE 26
Les reserves d’una hora i mitja es podran fer el mateix dia o amb l’antelació suficient, sempre
respectant tant les reserves fixes com les que ja pogueren haver-hi. Aquestes reserves sols seran vàlides
per un hora i mitja, podent-se fer l’excepció quan aquesta pista no estiga ocupada o no siga desitjada per
cap usuari una vegada finalitzada la prèviament reservada. Sols es podrà fer la reserva d’una hora i mitja per
pista i per persona o grup.
No es pot reservar per a més d’un dia a la vegada.
L’Ajuntament es reserva el dret de fer un reglament més extens sobre reserves, si ho creu
necessari.
ARTICLE 27. ANULAR
El text que es suprimeix és:
(Transcorreguts 10 minuts de l’hora de reserva, si els sol·licitants no es presenten, aquesta quedarà
anul·lada cas de ser reclamada per qualsevol altre usuari, sense dret a la devolució de l’import abonat.)
Apartat B. Normes per a entitats legalment constituïdes
ARTICLE 28
Els clubs de competició, hauran de presentar per escrit proposta d’utilització de les instal·lacions
necessàries per a la seua pràctica esportiva habitual a la Regidoria d’Esports durant el mes de juliol.
Procedint-se per part d’aquesta a l’elaboració d’un pla d’usos per tat d’intentar planificar totes les
demandes, tenint-se en compte per a la seua elaboració criteris com el nombre de components, actes
esportius que realitze el club, col·laboració manifestada amb la Regidoria d’Esports o l’historial del club.
Durant el mes de setembre es mantindrà una reunió entre totes les entitats que hagen sol·licitat usar les
instal·lacions i la Regidoria d’Esports on s’exposarà el Pla desenvolupat per aquesta última, que haurà de ser
ratificat pels assistents. Cas de no aplegar-se a cap acord determinarà la Regidoria d’Esports l’horari d’ús.
Les entitats que desenvolupen les seues competicions al Poliesportiu hauran de fer aplegar a la
Regidoria d’Esports el calendari de competicions en conèixer-los i, com a mínim 15 dies abans del seu
començament.
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Si dos clubs esportius o més projecten utilitzar la mateixa instal·lació i idèntica franja horària, la
Regidoria d’Esports els advertirà de la coincidència i aquests hauran d’establir contactes entre si per tal de
resoldre-la. La Regidoria d’Esports haurà d’estar al corrent dels canvis acordats. Qualsevol problema
ocasionat per aquestes circumstàncies serà responsabilitat de les entitats sol·licitants.
ARTICLE 29
Per a les activitats i esdeveniments esportius de caràcter puntual s’haurà de presentar la sol·licitud
d’ús i la proposta d’horaris com a mínim 15 dies abans de la data prevista per a l’activitat. Els centres
docents que vulguem fer ús de les instal·lacions esportives també hauran de fer l’esmentada sol·licitud amb
una antelació d’almenys 15 dies abans de l’inici de les activitats.
ARTICLE 30
En cap cas es donaran autoritzacions d’ús d’instal·lacions per un període superior a un any. Les
entitats que vulguen utilitzar alguna instal·lació per un any més hauran de renovar l’autorització abans que
expire el termini establert.
ARTICLE 31
Totes les autoritzacions es consideraran amb l’exclusiva finalitat de realitzar l’activitat prevista a la
sol·licitud, no podent excedir de la durada determinada ni podent fer-se ús per altres activitats.
ARTICLE 32
Qualsevol modificació en l’horari o ús reservats s’haurà de notificar a la Regidoria d’Esports amb un
mínim de tres dies d’anticipació.
ARTICLE 33
Les entitats que sol·liciten l’ús de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal per a actes especials
hauran de presentar, amb tres setmanes d’antelació, una sol·licitud per escrit en què ha de constar el tipus
d’activitat, el nombre d’assistents previstos, el preu d’entrada (si no és un acte gratuït) i el pressupost de
l’activitat.
Donat cas que la Regidoria d’Esports autoritze l’acte, l’organització haurà d’abonar el preu públic
que establisca l’Ordenança Municipal per a cada acte en concret i, prèviament a la utilització de les
instal·lacions, haurà de dipositar una fiança a determinar en previsió de possibles desperfectes que es
puguen ocasionar.
Per a cada cas inclòs en aquest article s’hauran de preveure, mitjançant l’aportació d’un contracte,
els conceptes de neteja, seguretat, assegurances i totes aquelles que es consideren necessàries, despeses
que en tot cas aniran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
Apartat C. Normes per a grups i equips no constituïts legalment
ARTICLE 34
Podran fer reserva de pista de les instal·lacions esportives del Poliesportiu Municipal qualsevol
persona, club, associació o entitat sempre que accepte aquestes normes i respecte l’horari d’ús de les
instal·lacions, respectant en tot cas les reserves anteriors.
ARTICLE 35
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Aquelles entitats i grups que tinguen assignades l’ús d’una determinada instal·lació i que
reiteradament no utilitze les hores reservades, donaran peu a l’anul·lació de l’esmentada reserva. Es
considerarà reiteració en faltar dues setmanes consecutives sense un motiu justificat.
CAPÍTOL VII.
NORMES D’AMBIT GENERAL
Apartat A. Normes per a la cessió de claus i material esportiu
ARTICLE 36
Els usuaris retornaran i endreçaran el material utilitzat per a la pràctica esportiva en el lloc i les
condicions que els indique el personal responsable de les instal·lacions.
L’Ajuntament es reserva el dret de demanar una fiança o identificació per el préstec de material.
ARTICLE 37
Si cal deixar les claus dels vestidors, seran facilitades pel personal del Poliesportiu i hauran de ser
retornades en acabar la seua utilització. Per a l’entrega de les claus es mantindrà el mateix ordre de
preferència que l’indicat a l’article 25 del present reglament.
ARTICLE 38
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna no es fa responsable, en cap cas
dels objectes dipositats a l’interior dels vestidors.
ARTICLE 39
Per a fer-se entrega de material o de les claus de les sales tancades als usuaris, s’haurà d’entregar
el carnet d’identitat o qualsevol altre indret de valor manifest.
Apartat B. Normes d’higiene i seguretat
ARTICLE 40
No es permès de fumar i menjar dins dels vestidors. Tampoc es podrà fumar a totes aquelles
instal·lacions tancades o que la seua superfície siga sintètica, ni consumir estupefaents en tot el recinte.
ARTICLE 41
No es permesa l’activitat esportiva sense anar convenientment equipat amb indumentària esportiva.
ARTICLE 42
Queda terminantment prohibit entrar al recinte esportiu cap animal així com circular per dins de
les instal·lacions amb cap vehicle, amb l’excepció de les persones autoritzades per la Regidoria d’Esports,
així com a les persones amb discapacitat física que necessiten vehicles adaptats.
Apartat C. Enllumenat i senyalització
ARTICLE 43
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Per tal de racionalitzar els consums elèctrics al Poliesportiu, els llums de les instal·lacions
s’engegaran, com a norma general quan s’haja de prestar el servici i, sempre ho farà l’Encarregat del
Poliesportiu. No obstant part de les instal·lacions disposaran de reguladors programats pels propis usuaris
(coneguts com “monederos”)
ARTICLE 44
Qualsevol tipus de senyalització que tinga la instal·lació, siga interna o externa ha d’estar d’acord
amb la normativa municipal corresponent.
CAPÍTOL VIII.
NORMES ESPECÍFIQUES
Apartat A. Piscina
ARTICLE 45
A més de les normes de caràcter general que s’hi estableixen a aquest reglament, a la piscina
s’hauran d’acomplir les següents:
a) Abans del bany serà obligatori dutxar-se
b) Els usuaris no es podran dutxar amb sabó a les dutxes exteriors
c) Per a prendre el bany caldrà utilitzar banyador
d) La piscina xicoteta és d’ús exclusiu dels menors de 8 anys
e) Queda prohibit menjar i entrar barrals de vidre dins del recinte de la piscina.
f)

No es podrà tirar objectes dins l’aigua

g) No es podran utilitzar gomes inflables ni manegots, si no estan acompanyats per un adult/a.
h)

No es podran utilitzar balons, rodes, matalafs de plàstic i similars.

i)

No es poden usar ulleres de busseig , sols podran utilitzar-se les de natació.

j)

Caldrà utilitzar sabatilles per a desplaçar-se dins del recinte de la piscina.

k) Caldrà fer ús de les papereres.
l)

No es podran fer torres, empentar-se ni realitzar qualsevol altre joc perillós

m) El públic tindrà a la seua disposició una farmaciola de primers auxilis
n) Per a qualsevol dubte caldrà consultar amb el socorrista
Apartat B. Camps de futbol
ARTICLE 46
A més de les normes de caràcter general que s’hi estableixen a aquest reglament als Camps de
futbol hauran d’acomplir les següents:
a) No es podrà creuar els camps quant estiguen entrenat els equips
b) Quant estiga realitzant-se qualsevol prova de caràcter oficial no es podrà entrenar en aquesta
instal·lació
c) S’haurà d’entrar obligatòriament amb calçat esportiu
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Apartat D. Pistes de Tenis i Pàdel
ARTICLE 49
A més de les normes de caràcter general que s’hi estableixen a aquest reglament a les referides
pistes sols es podrà estar una hora.
ARTICLE 50
En cas que no hi haguera altres jugadors esperant per gaudir de la pista, els usuaris que estiguen
jugant, podran romandre en dita pista sense cap problema.
CAPÍTOL X.
INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 51.Constitueixen infraccions:
a)

Causar desperfectes, deterioraments o danys en les instal·lacions esportives.

b)

La alteració de l’ordre a l’interior del recinte del poliesportiu.

c)
autorització.

La utilització de les instal·lacions esportives per a fins diferents als previstos a la

d)
L’incompliment de les normes d’ús de les instal·lacions, així com de les instruccions
dictades pel personal de les mateixes.
e)

Qualsevol altre incompliment de les obligacions contretes el obtenir l’autorització.

Les infraccions regulades en l’apartat anterior seran sancionades amb multes que aniran entre 6,00€
i 150,00€, depenent de la intencionalitat o negligència de l’infractor i de la gravetat de la infracció comesa.
La infracció regulada en l’apartat a) del present article donarà lloc a l’obligació de reintegrament del
cost total de les despeses de reparació o construcció, a més de la multa corresponent, així com la
impossibilitat d’utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal mentre no es realitze el pagament de la
multa i les despeses senyalades.
Si els danys foren irreparables, la indemnització a que es refereix el paràgraf precedent consistirà en
el reintegrament del valor a nou dels bens destruïts o el import del deteriorament produït.
En tot allò que no quede contemplat en este article relatiu a infraccions, les seus distintes
qualificacions, així com les sancions que puguen correspondre i el procediment sancionador, s’estarà al que
disposa el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el reglament de Procediment per
l’exercici de la Potestat Sancionadora i l’ l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels
Tributs Locals i subsidiàriament la Llei General tributaria, sense perjudici de quantes altres responsabilitats
civils o penals pugen incórrer els infractors.
CAPITOL XI.
DISPOSICIONS FINALS
ARTICLE 52
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Aquest Reglament és d’obligat compliment per a tots els usuaris del Complex Poliesportiu
Municipal.
ARTICLE 53
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada siga aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna i siga publicat. Podrà ser modificat pel mateix Ajuntament a proposta de la Regidoria d’Esports, en
l’exercici de les facultats que li atorga la legislació de règim local.
ARTICLE 54
Totes les manifestacions esportives, culturals o d'altre tipus estaran degudament assegurades i
autoritzades pel departament competent de l'Ajuntament o, segons el tipus d'activitat, per la Delegació del
Govern a la Comunitat Valenciana o l'autoritat competent de la Generalitat Valenciana. L'Ajuntament de
Simat de la Valldigna té competències per autoritzar els espectacles i les activitats recreatives que es
realitzen en el seu municipi, amb motiu de la celebració de festes i revetlles populars.
Aquest terme inclou:
1. Festes locals
2. Revetlles
3. Festes tradicionals, com les nadalenques, cap d'any, carnestoltes, etc ...
La documentació que ha de presentar l´organitzador de l´acte a l´hora de
sol·licitar l´autorització corresponent serà la següent:
a) Instància de sol·licitud.
b) Memòria descriptiva de l´acte que s´ha de realitzar, amb indicació expressa de l´aforament
previst, de les mesures de prevenció i control, de l´horari sol·licitat, etc.
c) Assegurança de responsabilitat civil, si cal.
d) Si la realització de l´acte comporta la instal·lació d´estructures fixes o mòbils, es presentarà
certificat de la solidesa signat pel personal tècnic competent i visat pel respectiu col·legi.
Amb la documentació presentada i l´informe favorable dels Serveis tècnics, es podrà autoritzar l
´acte sol·licitat.
Les peticions corresponents a les activitats descrites en el punt anterior, festes i revetlles populars,
hauran de ser presentades a aquest Ajuntament amb una antelació mínima de 20 dies sobre la data de
celebració, junt amb tota la documentació assenyalada. En el cas de les peticions que per les seves
característiques hagen de ser autoritzades per altra entitat autonòmica o estatal, hauran de presentar-les
amb antelació suficient a dites entitats.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els
interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.»
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Obert el torn d’intervencions, el regidor d’esports Antoni Magraner explica el contingut de la
proposta presentada. Diu que s’ha anul·lat l’article 27, s’ha modificat l’article 23 donat que s’ha rectificat
l’horari del poliesportiu. També s’ha inclòs la qüestió de les infraccions i la seua quantia. L’alcalde manifesta
que en principi està fent-se un bon ús del poliesportiu i es respecta prou, excepte algun cas esporàdic.
La regidora Agustina Brines sol·licita unes aclaracions sobre el canvis en relació al reglament que es
va aprovar inicialment l’any passat. S’informa i aclareix eixa qüestió.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la comissió
informativa, per UNANIMITAT DELS ONZE MEMBRES ASSISTENTS, acorda:
Primer. Aprovar provisionalment el reglament d’ús de les instal·lacions del complex poliesportiu
municipal, que es transcriu a la lletra tot seguit:
REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX POLIESPORTIU
MUNICIPAL
INTRODUCCIÓ
Simat de la Valldigna és un poble de la comarca de la Safor, amb una població de més de 3.000
habitants, amb un percentatge elevat de població immigrant, sobre tot dels països de l’Est Europeu.
El poliesportiu de Simat, va ser una realitat a partir de les primeres eleccions democràtiques, quan
el govern municipal que presidia Marcelino Almiñana, va veure la necessitat de construir de nou un espai
per a que tots els habitants de Simat de la Valldigna pogueren gaudir de diferents esports al nostre poble.
Eixa construcció era una necessitat i un desig de la major part del poble, en un moment en que feia poc que
s’havia recuperat la democràcia municipal en les eleccions de 1979. Les instal·lacions esportives foren
possible per la venda d’uns terrenys municipals, amb la qual cosa es pagaren les obres esportives, ja que en
aquells moments els pressupostos municipals eren del tot esquifits en comparació a avui dia.
Aleshores, i des d’eixe moment, Simat de la Valldigna gaudeix d’unes instal·lacions, que amb més o
menys mesura, han donat solució relativa a la pràctica de l’esport a Simat. Però també cal refermar que des
de sempre s’ha anat treballant des d’una manera inercial, és a dir sense grans propostes, ni noves
intervencions que pogueren desenvolupar l’esport a Simat a tots els nivells.
Hores d’ara, gaudim d’unes instal·lacions millorades i que cada dia anem ampliant i fent mes
accessibles a mesura de les nostres possibilitats. És per tot això, que en mires de regular unes normes per
al bon ús i la bona convivència esportiva és necessari aplicar aquest reglament.
CAPÍTOL I.
REGLAMENT D’ÚS I CONVIVÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
ARTICLE 1.
L’objectiu d’aquestes normes es definir el conjunt de condicions per a l’ús de les instal·lacions
esportives municipals, facilitant les relacions entre tots i totes els usuaris del poliesportiu de Simat.
ARTICLE 2.
La durada d’aquestes normes serà indefinida en tant no es modifiquen o deroguen pels mateixos
tràmits de la seua aprovació. No obstant això, la Regidoria d’Esports, en ús de les seues competències
desenvoluparà i aplicarà les presentes normes, interpretant el seu articulat i resoldrà els dubtes que
presente el seu compliment.

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

e-mail: svalldigna@gva.es

NIF: P4623300C

ARTICLE 3.
Les instal·lacions del Complex Poliesportiu són d’accés lliure per als ciutadans i ciutadanes sense
cap altra limitació que el pagament del preu corresponent per utilitzar-les i la de la mateixa naturalesa de la
instal·lació, així com els horaris prèviament reservats. Cada temporada seran aprovades per l´òrgan
competent i aprovades en plenari, les taxes o preus públics corresponents a la temporada, així com les
normes de la seua gestió econòmica. Si es presenta el cas d'una activitat no regulada, serà necessària la seua
aprovació per part de l´òrgan competent.
ARTICLE 4.
L´ús del poliesportiu municipal estarà obert a qualsevol institució, entitat o
particular, autoritzat expressament per la Regidoria d’esports o òrgan competent que puga
designar-se per a eixe comés.
La instal·lació esportiva és de lliure concurrència, sense cap mena de discriminació. Malgrat això, les
usuàries i els usuaris hauran de respectar les normes establertes per a l´accés a la instal·lació.
ARTICLE 5.
L’usuari, sempre que abone el preu corresponent, té el dret a utilitzar les instal·lacions de la
manera que preveu aquest reglament.
L’ús de les instal·lacions no podrà ser exclusiu dels socis ni dels abonats de les entitats i clubs locals,
amb excepció d’aquelles que per les seues particularitats i fets diferencials així ho aconsellen i, siguen
autoritzades expressament.
ARTICLE 6.
En cadascuna de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal es podrà practicar la modalitat
esportiva a la que estiga destinada específicament, com també les que tècnicament siguen possibles.
En ocasions determinades es podran utilitzar les instal·lacions esportives del Poliesportiu per a
activitats especials no esportives de caràcter cultural i/o recreatiu, havent de comptar en aquest cas amb
l’autorització expressa de la Regidoria d’Esports.
ARTICLE 7.
Qualsevol usuari té dret a sol·licitar informació sobre la gestió i organització del Complex
Poliesportiu Municipal tant verbalment com per escrit, dirigint-se a l’Ajuntament o als responsables
esportius designats l’equip de govern.
ARTICLE 8.
Qualsevol usuari de les instal·lacions, i també qualsevol ciutadà, pot fer les reclamacions o els
suggeriments que crega que són escaients en relació amb el funcionament o amb la gestió de les
instal·lacions esportives, mitjançant un escrit dirigit a l’Alcaldia o a la Regidoria d’Esports l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna.
ARTICLE 9.
La ciutadania té dret a ser informada sobre les condicions d’ús del Complex Poliesportiu Municipal i
sobre els programes esportius que s’hi desenvolupen.
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ARTICLE 10.
Al tauler d’anuncis del Poliesportiu figurarà amb caràcter preceptiu un rètol en el qual s’indique:
d) El preu de l’ús ocasional de les instal·lacions així com les possibilitats d’abonaments.
e) L’horari que les instal·lacions estan obertes al públic.
f)

Els Calendari trimestral del Poliesportiu.

CAPÍTOL II.
OBLIGACIONS DELS USUARIS
ARTICLE 11
Els usuaris de les instal·lacions esportives hauran de respectar en tot cas la totalitat dels béns
mobles o immobles que en formen l'Article
ARTICLE 12
Tots els usuaris hauran d’observar aquelles indicacions i ordres que, d’acord amb allò expressat a
aquest reglament, realitze el personal responsable del Poliesportiu o responsables del Servei d’Esports.
ARTICLE 13
Tot usuari o espectador que manifeste un comportament contrari a aquest normativa, o que no
respecte les persones o coses que es troben en aquell moment al Poliesportiu Municipal, podran ser
convidats pels responsables del Poliesportiu a abandonar les instal·lacions. De no ser així pot ser, fins i tot,
requerida la presencia de Policia Local.
Així mateix, tot usuari que manifeste opinions clarament xenòfobes i racistes, serà immediatament
expulsat de les instal·lacions, i la seua conducta serà denunciada davant l’autoritat que pertoque.
ARTICLE 14
Qualsevol usuari que ocasione desperfectes materials a les instal·lacions esportives serà
directament responsable, per tant s’haurà de fer càrrec de les despeses que origine el desperfecte i pot ser
sancionable per via de constrenyiment. Així mateix les infraccions ocasionades dintre del Poliesportiu
Municipal seran sancionades per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna segons la gravetat de les mateixes
infraccions, i prèvia incoació d’expedient sancionador.
En tot cas i, segons necessitats contrastades, es pot desenrotllar un reglament sancionador
específic.
CAPÍTOL III.
ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT
ARTICLE 15
L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, fomentarà totes aquelles actuacions i activitats que
tendeisquen a eliminar la violència en la pràctica de l’esport i, si se’n produïren, pel que fa a les
instal·lacions del Complex Poliesportiu, prendrà les mesures oportunes.
ARTICLE 16
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L’Ajuntament vetlarà pel bon manteniment i conservació adequats del conjunt de béns de diferents
tipus que constitueixen el Complex Poliesportiu Municipal per tal de prestar el servei públic a què estan
destinades durant la vida útil de l’edifici.
Si es necessita algun tipus de material de propietat municipal s´haurà de demanar al responsable
municipal i un cop acabada es retornarà al seu lloc d´origen.
ARTICLE 17
El personal del Poliesportiu Municipal responsable de les instal·lacions podrà tancar-les per raons
de seguretat o climatològiques i quan es produïsquen circumstàncies que puguen ocasionar danys físics a
persones i/o desperfectes a les instal·lacions. En aquest cas no es tindrà dret a la devolució dels diners
pagats per tal d’accedir-hi.
ARTICLE 18
La Regidoria d’Esports informarà els abonats del tancament de les instal·lacions per períodes de
vacances, reparacions i similars, amb un mínim de 15 dies d’anticipació sempre que siga possible.
CAPÍTOL IV.
PREUS PÚBLICS I ALTRES APROFITAMENTS
ARTICLE 19
El pagament del preu per poder utilitzar les instal·lacions és obligatori per a tots els usuaris, No
estan subjectes a taxa o preu públic les activitats organitzades pel propi Ajuntament o els seus organismes
dependents. S’estableix una bonificació que podrà ser del 100% de la taxa o preu públic per a aquelles
activitats en quina organització hi col·labore l´Ajuntament o hi cooperi mitjançant aquesta mateixa
bonificació.
ARTICLE 20
Les competicions esportives que tinguen lloc al Poliesportiu seran de lliure accés per al públic. No
obstant això es podrà establir el pagament d’entrades sempre que abans ho autoritze la Regidoria d’Esports.
ARTICLE 21
Els ingressos pel concepte d’entrades i tots els altres que es puguen produir en el Poliesportiu
Municipal amb motiu de la celebració de competicions o altres espectacles esportius, correspondran
íntegrament a l’entitat organitzadora o promotora, sempre que, prèviament, haja satisfet a l’Ajuntament el
preu que aquest puga establir.
ARTICLE 22
Les entitats esportives legalment constituïdes que desenvolupen les seues activitats al Poliesportiu
Municipal podran explotar la publicitat a les instal·lacions, havent de presentar anualment una memòria de
dita explotació on es farà constar la quantitat total de publicitat contractada, les tarifes contractades i
qualsevol altra informació que es considere adient per a un millor coneixement d’aquest fet per part de la
Corporació Municipal.
Totes les despeses ocasionades per la col·locació de la publicitat aniran a càrrec de les entitats
promotores, així com el cobrament als anunciants. A aquests efectes, no es considerarà el fet publicitari
com subjecte a l’impost de publicitat, sinó com el aprofitament especial d’una propietat municipal.
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L’Ajuntament es reserva la potestat d’aprovar una disposició reguladora per al lloguer d’espais
publicitaris i, en tot cas la entitat que els utilitzarà caldrà que els deixe en perfecte estat una vegada
finalitzada l’explotació.
CAPÍTOL V.
HORARIS I DATES D’OBERTURA
ARTICLE 23
L’horari serà com a norma general el següent:
De dilluns a diumenge de: 9,00 a 21,00h
No obstant això en dates destacades (Falles, Pasqua, Nadals, etc.) es podrà establir per part de la
Regidoria d’Esports un horari diferent. Excepcionalment es podrà variar aquest horari amb motiu d’algun
acte concret. L’organitzador del qual ho haurà de sol·licitar per escrit a la Regidoria d’Esports amb una
antelació mínima de 15 dies, la qual decidirà la conveniència o no, així com les condicions en les quals es
farà aquesta excepció.
ARTICLE 24
Les dates que el Poliesportiu romandrà tancat, com a norma general seran els següents:
- Dia de Nadal i dia de Cap d’Any
L’Ajuntament es reserva la potestat de regular dies distints.
CAPÍTOL VI.
RESERVES DE PISTA
Apartat A. Normes comunes
ARTICLE 25
En tot cas es consideraran com a pràctiques amb prioritat d’ús i amb el següent ordre:
f)

Les activitats organitzades per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

g) Les entitats esportives que participen en competicions federades, tant per a entrenar com per a
la competició.
h) Les activitats organitzades per entitats esportives o d’altres de forma puntual o continuada.
i)

Els centres docents de la localitat.

j)

La resta d’usuaris.

ARTICLE 26
Les reserves d’una hora i mitja es podran fer el mateix dia o amb l’antelació suficient, sempre
respectant tant les reserves fixes com les que ja pogueren haver-hi. Aquestes reserves sols seran vàlides
per un hora i mitja, podent-se fer l’excepció quan aquesta pista no estiga ocupada o no siga desitjada per
cap usuari una vegada finalitzada la prèviament reservada. Sols es podrà fer la reserva d’una hora i mitja per
pista i per persona o grup.
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No es pot reservar per a més d’un dia a la vegada.
L’Ajuntament es reserva el dret de fer un reglament més extens sobre reserves, si ho creu
necessari.
ARTICLE 27. (No hi ha número 27)ANULAT
Apartat B. Normes per a entitats legalment constituïdes
ARTICLE 28
Els clubs de competició, hauran de presentar per escrit proposta d’utilització de les instal·lacions
necessàries per a la seua pràctica esportiva habitual a la Regidoria d’Esports durant el mes de juliol.
Procedint-se per part d’aquesta a l’elaboració d’un pla d’usos per tat d’intentar planificar totes les
demandes, tenint-se en compte per a la seua elaboració criteris com el nombre de components, actes
esportius que realitze el club, col·laboració manifestada amb la Regidoria d’Esports o l’historial del club.
Durant el mes de setembre es mantindrà una reunió entre totes les entitats que hagen sol·licitat usar les
instal·lacions i la Regidoria d’Esports on s’exposarà el Pla desenvolupat per aquesta última, que haurà de ser
ratificat pels assistents. Cas de no aplegar-se a cap acord determinarà la Regidoria d’Esports l’horari d’ús.
Les entitats que desenvolupen les seues competicions al Poliesportiu hauran de fer aplegar a la
Regidoria d’Esports el calendari de competicions en conèixer-los i, com a mínim 15 dies abans del seu
començament.
Si dos clubs esportius o més projecten utilitzar la mateixa instal·lació i idèntica franja horària, la
Regidoria d’Esports els advertirà de la coincidència i aquests hauran d’establir contactes entre si per tal de
resoldre-la. La Regidoria d’Esports haurà d’estar al corrent dels canvis acordats. Qualsevol problema
ocasionat per aquestes circumstàncies serà responsabilitat de les entitats sol·licitants.
ARTICLE 29
Per a les activitats i esdeveniments esportius de caràcter puntual s’haurà de presentar la sol·licitud
d’ús i la proposta d’horaris com a mínim 15 dies abans de la data prevista per a l’activitat. Els centres
docents que vulguem fer ús de les instal·lacions esportives també hauran de fer l’esmentada sol·licitud amb
una antelació d’almenys 15 dies abans de l’inici de les activitats.
ARTICLE 30
En cap cas es donaran autoritzacions d’ús d’instal·lacions per un període superior a un any. Les
entitats que vulguen utilitzar alguna instal·lació per un any més hauran de renovar l’autorització abans que
expire el termini establert.
ARTICLE 31
Totes les autoritzacions es consideraran amb l’exclusiva finalitat de realitzar l’activitat prevista a la
sol·licitud, no podent excedir de la durada determinada ni podent fer-se ús per altres activitats.
ARTICLE 32
Qualsevol modificació en l’horari o ús reservats s’haurà de notificar a la Regidoria d’Esports amb un
mínim de tres dies d’anticipació.
ARTICLE 33
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Les entitats que sol·liciten l’ús de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal per a actes especials
hauran de presentar, amb tres setmanes d’antelació, una sol·licitud per escrit en què ha de constar el tipus
d’activitat, el nombre d’assistents previstos, el preu d’entrada (si no és un acte gratuït) i el pressupost de
l’activitat.
Donat cas que la Regidoria d’Esports autoritze l’acte, l’organització haurà d’abonar el preu públic
que establisca l’Ordenança Municipal per a cada acte en concret i, prèviament a la utilització de les
instal·lacions, haurà de dipositar una fiança a determinar en previsió de possibles desperfectes que es
puguen ocasionar.
Per a cada cas inclòs en aquest article s’hauran de preveure, mitjançant l’aportació d’un contracte,
els conceptes de neteja, seguretat, assegurances i totes aquelles que es consideren necessàries, despeses
que en tot cas aniran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
Apartat C. Normes per a grups i equips no constituïts legalment
ARTICLE 34
Podran fer reserva de pista de les instal·lacions esportives del Poliesportiu Municipal qualsevol
persona, club, associació o entitat sempre que accepte aquestes normes i respecte l’horari d’ús de les
instal·lacions, respectant en tot cas les reserves anteriors.
ARTICLE 35
Aquelles entitats i grups que tinguen assignades l’ús d’una determinada instal·lació i que
reiteradament no utilitze les hores reservades, donaran peu a l’anul·lació de l’esmentada reserva. Es
considerarà reiteració en faltar dues setmanes consecutives sense un motiu justificat.
CAPÍTOL VII.
NORMES D’AMBIT GENERAL
Apartat A. Normes per a la cessió de claus i material esportiu
ARTICLE 36
Els usuaris retornaran i endreçaran el material utilitzat per a la pràctica esportiva en el lloc i les
condicions que els indique el personal responsable de les instal·lacions.
L’Ajuntament es reserva el dret de demanar una fiança o identificació per el préstec de material.
ARTICLE 37
Si cal deixar les claus dels vestidors, seran facilitades pel personal del Poliesportiu i hauran de ser
retornades en acabar la seua utilització. Per a l’entrega de les claus es mantindrà el mateix ordre de
preferència que l’indicat a l’article 25 del present reglament.
ARTICLE 38
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna no es fa responsable, en cap cas
dels objectes dipositats a l’interior dels vestidors.
ARTICLE 39
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Per a fer-se entrega de material o de les claus de les sales tancades als usuaris, s’haurà d’entregar
el carnet d’identitat o qualsevol altre indret de valor manifest.
Apartat B. Normes d’higiene i seguretat
ARTICLE 40
No es permès de fumar i menjar dins dels vestidors. Tampoc es podrà fumar a totes aquelles
instal·lacions tancades o que la seua superfície siga sintètica, ni consumir estupefaents en tot el recinte.
ARTICLE 41
No es permesa l’activitat esportiva sense anar convenientment equipat amb indumentària esportiva.
ARTICLE 42
Queda terminantment prohibit entrar al recinte esportiu cap animal així com circular per dins de
les instal·lacions amb cap vehicle, amb l’excepció de les persones autoritzades per la Regidoria d’Esports,
així com a les persones amb discapacitat física que necessiten vehicles adaptats.
Apartat C. Enllumenat i senyalització
ARTICLE 43
Per tal de racionalitzar els consums elèctrics al Poliesportiu, els llums de les instal·lacions
s’engegaran, com a norma general quan s’haja de prestar el servici i, sempre ho farà l’Encarregat del
Poliesportiu. No obstant part de les instal·lacions disposaran de reguladors programats pels propis usuaris
(coneguts com «monederos»)
ARTICLE 44
Qualsevol tipus de senyalització que tinga la instal·lació, siga interna o externa ha d’estar d’acord
amb la normativa municipal corresponent.
CAPÍTOL VIII.
NORMES ESPECÍFIQUES
Apartat A. Piscina
ARTICLE 45
A més de les normes de caràcter general que s’hi estableixen a aquest reglament, a la piscina
s’hauran d’acomplir les següents:
o) Abans del bany serà obligatori dutxar-se
p) Els usuaris no es podran dutxar amb sabó a les dutxes exteriors
q) Per a prendre el bany caldrà utilitzar banyador
r) La piscina xicoteta és d’ús exclusiu dels menors de 8 anys
s) Queda prohibit menjar i entrar barrals de vidre dins del recinte de la piscina.
t) No es podrà tirar objectes dins l’aigua
u) No es podran utilitzar gomes inflables ni manegots, si no estan acompanyats per un adult/a.
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No es podran utilitzar balons, rodes, matalafs de plàstic i similars.

w) No es poden usar ulleres de busseig, sols podran utilitzar-se les de natació.
x) Caldrà utilitzar sabatilles per a desplaçar-se dins del recinte de la piscina.
y) Caldrà fer ús de les papereres.
z) No es podran fer torres, empentar-se ni realitzar qualsevol altre joc perillós
aa) El públic tindrà a la seua disposició una farmaciola de primers auxilis
bb) Per a qualsevol dubte caldrà consultar amb el socorrista
Apartat B. Camps de futbol
ARTICLE 46
A més de les normes de caràcter general que s’hi estableixen a aquest reglament als Camps de
futbol hauran d’acomplir les següents:
d) No es podrà creuar els camps quant estiguen entrenant els equips
e) Quant estiga realitzant-se qualsevol prova de caràcter oficial no es podrà entrenar en aquesta
instal·lació.
f)

S’haurà d’entrar obligatòriament amb calçat esportiu.

Apartat D. Pistes de Tenis i Pàdel
ARTICLE 49
A més de les normes de caràcter general que s’hi estableixen a aquest reglament a les referides
pistes sols es podrà estar una hora.
ARTICLE 50
En cas que no hi haguera altres jugadors esperant per gaudir de la pista, els usuaris que estiguen
jugant, podran romandre en dita pista sense cap problema.
CAPÍTOL X.
INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 51.Constitueixen infraccions:
f)

Causar desperfectes, deterioraments o danys en les instal·lacions esportives.

g)

La alteració de l’ordre a l’interior del recinte del poliesportiu.

h) La utilització de les instal·lacions esportives per a fins diferents als previstos a la autorització.
i) L’incompliment de les normes d’ús de les instal·lacions, així com de les instruccions dictades
pel personal de les mateixes.
j)

Qualsevol altre incompliment de les obligacions contretes el obtenir l’autorització.

Les infraccions regulades en l’apartat anterior seran sancionades amb multes que aniran entre 6,00€
i 150,00€, depenent de la intencionalitat o negligència de l’infractor i de la gravetat de la infracció comesa.
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La infracció regulada en l’apartat a) del present article donarà lloc a l’obligació de reintegrament del
cost total de les despeses de reparació o construcció, a més de la multa corresponent, així com la
impossibilitat d’utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal mentre no es realitze el pagament de la
multa i les despeses senyalades.
Si els danys foren irreparables, la indemnització a que es refereix el paràgraf precedent consistirà en
el reintegrament del valor a nou dels bens destruïts o el import del deteriorament produït.
En tot allò que no quede contemplat en este article relatiu a infraccions, les seus distintes
qualificacions, així com les sancions que puguen correspondre i el procediment sancionador, s’estarà al que
disposa el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el reglament de Procediment per
l’exercici de la Potestat Sancionadora i l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs
Locals i subsidiàriament la Llei General tributaria, sense perjudici de quantes altres responsabilitats civils o
penals pugen incórrer els infractors.
CAPITOL XI.
DISPOSICIONS FINALS
ARTICLE 52
Aquest Reglament és d’obligat compliment per a tots els usuaris del Complex Poliesportiu
Municipal.
ARTICLE 53
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada siga aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna i siga publicat. Podrà ser modificat pel mateix Ajuntament a proposta de la Regidoria d’Esports, en
l’exercici de les facultats que li atorga la legislació de règim local.
ARTICLE 54
Totes les manifestacions esportives, culturals o d'altre tipus estaran degudament assegurades i
autoritzades pel departament competent de l'Ajuntament o, segons el tipus d'activitat, per la Delegació del
Govern a la Comunitat Valenciana o l'autoritat competent de la Generalitat Valenciana. L'Ajuntament de
Simat de la Valldigna té competències per autoritzar els espectacles i les activitats recreatives que es
realitzen en el seu municipi, amb motiu de la celebració de festes i revetlles populars.
Aquest terme inclou:
1. Festes locals
2. Revetlles
3. Festes tradicionals, com les nadalenques, cap d'any, carnestoltes, etc ...
La documentació que ha de presentar l'organitzador de l'acte a l'hora de sol·licitar l'autorització
corresponent serà la següent:
a) Instància de sol·licitud.
b) Memòria descriptiva de l´acte que s´ha de realitzar, amb indicació expressa de l´aforament
previst, de les mesures de prevenció i control, de l´horari sol·licitat, etc.
c) Assegurança de responsabilitat civil, si cal.
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d) Si la realització de l´acte comporta la instal·lació d´estructures fixes o mòbils, es presentarà
certificat de la solidesa signat pel personal tècnic competent i visat pel respectiu col·legi.
Amb la documentació presentada i l´informe favorable dels Serveis tècnics, es podrà autoritzar l
´acte sol·licitat.
Les peticions corresponents a les activitats descrites en el punt anterior, festes i revetlles populars,
hauran de ser presentades a aquest Ajuntament amb una antelació mínima de 20 dies sobre la data de
celebració, junt amb tota la documentació assenyalada. En el cas de les peticions que per les seves
característiques hagen de ser autoritzades per altra entitat autonòmica o estatal, hauran de presentar-les
amb antelació suficient a dites entitats.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els
interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.
1.11 Moció presentada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA) sobre acords a
prendre en relació a gelades en determinats municipis.
L’alcalde dona compte de la moció presentada en este ajuntament per l’Associació Valenciana
d’Agricultors (AVA), sobre els acords a prendre en relació a les gelades en determinats municipis, i que es
transcriu a la lletra tot seguit:
«Al pleno del ayuntamiento:
El sector agropecuario valenciano sufrió durante los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011
unas heladas que tuvieron consecuencias dramáticas para sus rentas. El descenso intenso y prolongado de
las temperaturas ha vuelto a repetirse este año y durante los últimos quince días el frío ha azotado a la
mayor parte del territorio valenciano causando efectos igualmente devastadores sobre la agricultura
valenciana. Estas últimas heladas, aun a falta de una valoración más precisa, van a traducirse con toda
seguridad en pérdidas millonarias para los agricultores y ganaderos. Cítricos y hortalizas, principalmente,
pero también frutales de verano y almendros figuran entre las producciones más afectadas por estas últimas
heladas, las cuales también han pasado una onerosa factura al sector ganadero en la medida en que se ha
visto obligado a afrontar un sustancial incremento de gastos por el necesario aumento del uso de la
calefacción.
Sin embargo, estos desafortunados episodios climáticos no son la única situación adversa a la que
vienen haciendo frente nuestros agricultores y ganaderos. Como bien sabrán todos ustedes, puesto que se
trata de una realidad que viven todos los días en sus pueblos, los precios de los productos agrarios no
cubren ni siquiera los costes de producción en la inmensa mayoría de los casos, tal como reconoce el
propio Ministerio de Agricultura. Los efectos de todo ello resultan cada vez más visibles en el número
creciente de campos abandonados. Tanto es así, que la Comunitat Valenciana tuvo el año pasado el dudoso
honor de convertirse en la región española con más superficie agraria abandonada: un total de 13.140
hectáreas, lo que arroja un balance en estos momentos de más de 130.000 hectáreas que han dejado de
cultivarse.
Huelga decir que en tales circunstancias los profesionales del medio rural se encuentran hoy por
hoy en una situación límite. Entendemos que es una responsabilidad compartida por todos favorecer la
puesta en marcha de todos aquellos instrumentos que contribuyan al mantenimiento de una actividad que,
sin duda, constituye la piedra angular sobre la que se sustenta la economía y la realidad sociocultural de
todos nuestros pueblos.
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Por todo ello, solicitamos a los miembros del pleno del ayuntamiento que aprueben la siguiente
moción y que den traslado a las peticiones contenidas en la misma a los Ministerios de Economía, Hacienda
y Agricultura:
1. Aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF a todos aquellos agricultores y ganaderos
que han sufrido el hundimiento de sus precios o los efectos de las condiciones adversas derivadas del clima
durante el año 2011.
2. Exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Rústico para todos aquellos términos
municipales de la Comunitat Valenciana donde se hayan registrado heladas de importancia en los años 2011
y 2012.
3. Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la puesta en marcha de
créditos bonificados para todos los agricultores y ganaderos que se hayan visto afectados por esta
coyuntura adversa.»
El alcalde explica la presentación de esta moción.
Visto lo anterior y el dictamen favorable de la comisión informativa, el pleno del
Ayuntamiento por DIEZ (10) votos a favor (6 PP, 2 Grup Socialista -PSOE, 1 COMPROMISBLOC i 1 d’ERPV) i UNA (1) Abstención (1 EUPV), acuerda:
1. Aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF a todos aquellos agricultores y ganaderos
que han sufrido el hundimiento de sus precios o los efectos de las condiciones adversas derivadas del clima
durante el año 2011.
2. Exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Rústico para todos aquellos términos
municipales de la Comunitat Valenciana donde se hayan registrado heladas de importancia en los años 2011
y 2012.
3. Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la puesta en marcha de
créditos bonificados para todos los agricultores y ganaderos que se hayan visto afectados por esta
coyuntura adversa.
El regidor Víctor Mansanet justifica la seua abstenció en base al primer punt de la proposta
d’acord, -l’aplicació del mòdul zero- ho considera molt genèric i considera que s’hauria d’haver concretat.
No estic en contra de la moció. I a més demanaria que s’enviara en valencià. Hi ha una moció aprovada fa
temps, en l’altra legislatura, que planteja que les mocions que ens arriben siguen en valencià.

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

e-mail: svalldigna@gva.es

NIF: P4623300C

1.12 Mocions presentades per l’alcaldia, en representació del PP sobre:
a)

Rebuig a la renovació de l’acord entre L’Unió Europea i El Marroc.

Vista la moció presentada per l’alcaldia, en representació del PP, sobre el rebuig a la renovació de
l’acord entre la Unió Europea i el Marroc, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Sebastián Mahiques Morant, Alcalde del Partit Popular de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
(València) en virtut del que disposa l’article 97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat davant del Ple la següent:
MOCIÓ
La Unió Europea i El Marroc han firmat el passat 13 de desembre un acord de liberalització
comercial agrícola i pesquera que preveu «la liberalització recíproca de productes agrícoles i pesquers».
Este acord, pendent únicament del vist i plau de l’Eurocambra i del Parlament Marroquí, suposarà una
ampliació del calendari i les quotes d’entrada de producció de tomaca marroquina i moltes altres
produccions agrícoles, especialment cítrics.
La firma de l’acord en les mencionades condicions suposa un rotund fracàs del Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí i un colp molt dur per a les expectatives de futur dels productors valencians i
espanyols en general. Este acord, en les condicions actuals, suposarà la competència deslleial provocada per
unes produccions amb menors costos i exigències productives, i tindrà una incidència especialment
negativa per a la Comunitat Valenciana, amb la consegüent destrucció d’ocupació i exportació.
El govern d’Espanya s’ha mostrat incapaç d’imposar un criteri que evitarà perjudicar l’agricultura
espanyola, de manera que a pesar del llarg període de negociació, no s’ha tingut en compte l’impacte que
este Acord tindrà a nivell econòmic i social, especialment en l’agricultura mediterrània, que inevitablement
perdrà competitivitat respecte de les produccions marroquines.
Considerem que és injust que per un costat s’està exigint als productors europeus, i entre ells
especialment els espanyols i valencians, el compliment d’una normativa comunitària cada vegada més
estricta en matèria de qualitat i seguretat alimentària i mediambiental, mentrestant, d’altra banda, es permet
l’entrada en el mercat europeu de productes que es produïxen sense seguir estes mateixes normes i,
sovint, en condicions socials i laborals ben diferents.
En el cas que més ens afecta en la Comunitat Valenciana, el dels cítrics, esta liberalització pot
suposar la pèrdua de 15.000 llocs de treball i l’abandó de 16.000 hectàrees de cultiu, segons AVA,
l’associació principal dels agricultors valencians.
Per tot això, en les institucions valencianes hi ha una profunda preocupació per les conseqüències
que estos acords presos en les condicions previstes poden tindre en la nostra agricultura, i així ho hem fet
saber reiteradament davant les institucions europees i espanyoles.
Amb esta mateixa preocupació les Comissions d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’Assumptes
Europeus de les Corts Valencianes, han aprovat al llarg de l’últim any tres Resolucions per les quals s’instava
al Govern d’Espanya a prendre en consideració una sèrie de mesures sobre les condicions d’estes
negociacions amb tercers països.
L’última d’estes Resolucions, la 482/VII, s’ha produït per unanimitat de tots els grups parlamentaris,
en la sessió de la Comissió d’Assumptes Europeus del dia 10 de desembre de 2010 i s’ha manifestat en els
termes en què s’expressa esta Moció.
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La decisió del Parlament Europeu sobre la ratificació d’este Acord es produirà durant el primer
semestre de 2011, després d’avaluar els informes de la Comissió de Comerç Internacional, la Comissió
d’Agricultura i la Comissió de Pesca.
Per tot això, abans que siga massa tard, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Instar el Govern d’Espanya que rebutge la renovació d’este Acord d’Associació entre la
Unió Europea i El Marroc.
SEGON. Instar el Parlament Europeu, i especialment els parlamentaris espanyols i valencians en el
mateix a rebutjar la renovació de l’Acord entre la Unió Europea i El Marroc.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el seu contingut i dóna lectura als acords proposats.
El regidor Joan Serra manifesta que al encapçalament de la moció quedaria mes correcte que posara
alcalde de l’Ajuntament de Simat i no alcalde del partit popular de l’Ajuntament. Es fan comentaris al
respecte.
Vist la qual cosa i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple de la
Corporació per UNANIMITAT DELS ONZE MEMBRES assistents, acorda:
PRIMER. Instar el Govern d’Espanya que rebutge la renovació d’este Acord d’Associació entre la
Unió Europea i El Marroc.
SEGON. Instar el Parlament Europeu, i especialment els parlamentaris espanyols i valencians en el
mateix a rebutjar la renovació de l’Acord entre la Unió Europea i El Marroc.
b) Dia Internacional de la dóna.
Vista la moció presentada per l’alcaldia, en representació del PP, en relació al Dia Internacional de la
Dona, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Sebastián Mahiques Morant, Alcalde del Partit Popular de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en
virtut del que disposa l’article 97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, presenta per al seu debat davant el Ple de l’Ajuntament la següent:
MOCIÓ
Aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de la vida, ha de
constituir-se com un objectiu fonamental per a poder aconseguir una societat més justa, solidària i
igualitària.
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona el 8 de març, mostrem el nostre
compromís per a instar que, des de totes les administracions (locals, autonòmiques i estatal), així com
també des dels agents socials i econòmics, les institucions acadèmiques i els Mitjans de comunicació, es
contribuïsca a eliminar els obstacles que continuen impedint la plena participació de les dones en els
diferents àmbits de la societat i el seu accés i permanència en els llocs de responsabilitat.
La Generalitat Valenciana amb el propòsit de continuar avançant en la consecució d’este objectiu,
aposta per una política d’igualtat participativa, extensiva i integral, que done resposta a les necessitats
actuals de les dones residents en la Comunitat Valenciana. En este sentit, a través de la Llei Autonòmica
aprovada pel Govern Valencià en 2003, per a la igualtat entre dones i homes, s’està realitzant un important
esforç per a fomentar la implantació de Plans d’Igualtat en les empreses de la nostra Comunitat, i
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reconeixent per mitjà del segell de qualitat “Fent Empresa, Iguals en Oportunitats” a aquelles empreses que
tinguen visat un pla d’igualtat, amb el propòsit de facilitar l’accés de la dona al mercat de treball, la seua
permanència i la seua promoció als llocs de responsabilitat i de presa de decisions.
De la mateixa manera, creiem que aconseguir conciliar la vida personal, familiar i laboral es
converteix en un nou repte social imprescindible per a millorar la qualitat de vida de les persones, enfortir
la família i sobretot per a aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral. Per
esta raó, és important treballar a tots els nivells, fomentant la corresponsabilitat familiar en les tasques de la
llar i atenció de familiars, augmentant el nombre de recursos soci- comunitaris disponibles en la Comunitat
d’atenció a la primera infància i a les persones majors i/o dependents, i implicant al teixit empresarial en la
importància d’incorporar modes de gestió empresarial que faciliten la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral dels treballadors i treballadores.
Per tot allò anteriorment exposat, el Grup Municipal Popular sol·licita al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Impulsar des de totes les Administracions aquelles mesures necessàries per a aconseguir
l’objectiu d’Igualtat, contribuint a l’èxit d’una societat més justa, solidària i igualitària.
2. Implicar les administracions locals, les més pròximes a la ciutadania, perquè incorporen la
perspectiva de gènere en totes les àrees, mitjançant l’elaboració de Plans municipals d’Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes.
3. Continuar impulsant des de les distintes administracions públiques, mesures dirigides a previndre
la violència que s’exerceix contra les dones, implicant també els agents socials, institucions acadèmiques,
Mitjans de comunicació, etc.
4. Garantir l’accessibilitat als recursos disponibles dirigits a atendre a dones víctimes de la violència
de gènere.
5. Possibilitar des de les distintes administracions públiques, la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral, implicant en este objectiu a la societat en general i al teixit empresarial.
6. Sol·licitar del Govern Valencià que continue impulsant el compliment de la Llei per a la Igualtat
entre Homes i Dones, que té com a objecte regular i fer efectiu el principi d’Igualtat de dones i homes en la
Comunitat Valenciana.
7. Sol·licitar de la Generalitat que continue i impulse l’aprovació del IV Pla d’Igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.
8. Sol·licitar a les administracions autonòmica i estatal la promoció dels plans d’igualtat en les
empreses, així com també la promoció de polítiques actives d’ocupació que afavorisquen la incorporació de
la dona al mercat laboral i l’eliminació de la discriminació salarial.
9. Continuar recolzant les mesures que des del Govern Valencià s’impulsen per a posar en pràctica
polítiques que tinguen en compte a les dones que per les seues circumstàncies són víctimes d’una doble o
triple discriminació (dones amb discapacitat, dones immigrants, dones en situació d’exclusió social, dones
de l’àmbit rural…).
10. Instar a les diferents administracions (local, autonòmica i estatal) perquè continuen
promocionant el tractament de la imatge no discriminatòria de la dona en els mitjans de comunicació.
11. Instar el Govern Central perquè impulse el compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
Març per a la Igualtat efectiva de dones i homes, i el dot pressupostàriament.
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12. Sol·licitar al Govern d’Espanya l’augment dels pressupostos destinats al foment de l’esperit
emprenedor de les dones i als programes dirigits a aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, en l’àmbit laboral.
13. Instar el Govern d’Espanya perquè elabore un Pla de suport a la maternitat en pro de la lliure
elecció de les dones, perquè si en un context difícil decidien seguir avant amb la seua maternitat, reben el
suport necessari dels poders públics.
14. Sol·licitar de l’Administració Autonòmica i a l’Estatal la inclusió en el sistema educatiu
d’iniciatives que afavorisquen la igualtat d’oportunitats.
15. Sol·licitar a l’Administració Estatal que es reforcen els incentius de la Seguretat Social per
atenció de fills/as i persones dependents.
16. Retre homenatge en este dia a les dones, per l’esforç realitzat en la búsqueda de la igualtat de
drets i oportunitats, i per a fer realitat el seu ple desenrotllament, familiar, laboral, cultural i social.
17. Buscar la implicació de tota la societat civil perquè es reconeguen els drets de la dóna, i per a
fer de la igualtat d’oportunitats una realitat.
18. Este acord es traslladarà al president del Govern, al President de la Generalitat i als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica que esta moció ja es va parlar en la comissió. La
regidora Agustina Brines manifesta que s’abstindrà donat que no té clares algunes coses.
Vist la qual cosa, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la comissió informativa, per
DEU (10) VOTS A FAVOR ( 6 del PP, 2 del GMS-PSOE, 1 d’EUPV i 1 d’ERPV) i UNA (1)
ABSTENCIO ( 1 COMPROMIS-BLOC), acorda :
ACORDS
1. Impulsar des de totes les Administracions aquelles mesures necessàries per a aconseguir
l’objectiu d’Igualtat, contribuint a l’èxit d’una societat més justa, solidària i igualitària.
2. Implicar les administracions locals, les més pròximes a la ciutadania, perquè incorporen la
perspectiva de gènere en totes les àrees, mitjançant l’elaboració de Plans municipals d’Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes.
3. Continuar impulsant des de les distintes administracions públiques, mesures dirigides a previndre
la violència que s’exerceix contra les dones, implicant també als agents socials, institucions acadèmiques,
Mitjans de comunicació, etc.
4. Garantir l’accessibilitat als recursos disponibles dirigits a atendre a dones víctimes de la violència
de gènere.
5. Possibilitar des de les distintes administracions públiques, la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral, implicant en este objectiu a la societat en general i al teixit empresarial.
6. Sol·licitar del Govern Valencià que continue impulsant el compliment de la Llei per a la Igualtat
entre Homes i Dones, que té com a objecte regular i fer efectiu el principi d’Igualtat de dones i homes en la
Comunitat Valenciana.
7. Sol·licitar de la Generalitat que continue i impulse l’aprovació del IV Pla d’Igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.
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8. Sol·licitar a les administracions autonòmica i estatal la promoció dels plans d’igualtat en les
empreses, així com també la promoció de polítiques actives d’ocupació que afavorisquen la incorporació de
la dona al mercat laboral i l’eliminació de la discriminació salarial.
9. Continuar recolzant les mesures que des del Govern Valencià s’impulsen per a posar en pràctica
polítiques que tinguen en compte a les dones que per les seues circumstàncies són víctimes d’una doble o
triple discriminació (dones amb discapacitat, dones immigrants, dones en situació d’exclusió social, dones
de l’àmbit rural…).
10. Instar a les diferents administracions (local, autonòmica i estatal) perquè continuen
promocionant el tractament de la imatge no discriminatòria de la dona en els mitjans de comunicació.
11. Instar el Govern Central perquè impulse el compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
Març per a la Igualtat efectiva de dones i homes, i el dot pressupostàriament.
12. Sol·licitar al Govern d’Espanya l’augment dels pressupostos destinats al foment de l’esperit
emprenedor de les dones i als programes dirigits a aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, en l’àmbit laboral.
13. Instar el Govern d’Espanya perquè elabore un Pla de suport a la maternitat en pro de la lliure
elecció de les dones, perquè si en un context difícil decidien seguir avant amb la seua maternitat, reben el
suport necessari dels poders públics.
14. Sol·licitar de l’Administració Autonòmica i a l’Estatal la inclusió en el sistema educatiu
d’iniciatives que afavorisquen la igualtat d’oportunitats.
15. Sol·licitar a l’Administració Estatal que es reforcen els incentius de la Seguretat Social per
atenció de fills/as i persones dependents.
16. Retre homenatge en este dia a les dones, per l’esforç realitzat en la búsqueda de la igualtat de
drets i oportunitats, i per a fer realitat el seu ple desenrotllament, familiar, laboral, cultural i social.
17. Buscar la implicació de tota la societat civil perquè es reconeguen els drets de la dona, i per a
fer de la igualtat d’oportunitats una realitat.
18. Este acord es traslladarà al president del Govern, al President de la Generalitat i als grups
parlamentaris dels Corts Valencianes.
La regidora Agustina Brines justifica la seua abstenció donat que no té clar el contingut d’un parell
de coses. Fa referència a que s’acaba de llevar el que diu l’acord número 15 , ho acaben de llevar i no té
sentit. L’alcalde diu que es pot demanar.
1.13 Mocions presentades per el portaveu del GMS-PSOE, David Mogort Alberola, en
relació a:
El regidor David Mogort fa referència a que estes mocions es van presentar a la Comissió, es va
comentar de fer-ne una conjunta però com tots tenim molta feina no ha sigut possible i per tant, cadascú
defensa la seua.
a)

Càrregues policials.

Vista la moció presentada pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort Alberola, en relació a les
càrregues policials, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
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«David Mogort Alberola, portaveu del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna, de conformitat amb el que estableix l'article 91.4 del Reglament d'Organització Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, i demés legislació vigent, formula la següent
moció per tal que, prèvia la seua inclusió en l'ordre del dia del Ple, es sotmesa al seu debat i aprovació.
MOCIÓ
Tots som conscients de la situació en que vivim de retalls dels serveis públics, l'educació pública ve
sent en la nostra Comunitat des de fa molts anys més que maltractada pel govern del Partit Popular.
Davant la situació insostenible, el sector educatiu protesta tots els dies amb tancaments i
mobilitzacions, tant de pares i mares, com de mestres, professors i alumnes.
Els passats dies hem segut testimoni i notícia arreu de tot el món, pel tractament que s'ha fet per
part de les autoritats polítiques i policials de les mobilitzacions dels estudiants de l'institut Lluís Vives de
València, els quals romanen sense calefacció des de l’inicií de curs, degut als impagaments de la Generalitat
Valenciana.
Aquesta repressió ha segut contestada per tota la ciutadania amb més compromís, més llibertat i
més solidaritat amb els nostres estudiants i amb el futur de l'educació pública.
Estos episodis de violència han de quedar fora de la nostra societat, i aquells que han segut
responsables de tal espectacle botxornòs han de quedar apartats, per dignitat, de la vida pública.
No sols s'ha actuat de manera desproporcionada i desmesurada, sinó que en paraules del mateix
Cap Superior de Policia, els estudiants de l'IES Lluís Vives de València han segut tractats com a l’enemic, fet
que ha donat la volta per tot el món.
PROPOSTES D'ACORD
1. Que el Ple de l’Ajuntament condemna i rebutja l’actuació de la Delegada del Govern per la seua
responsabilitat en les càrregues policials contra els estudiants que es manifesten amb motiu de les retallades
en educació davant l’Institut Lluis Vives.
2. Que el ple de l’Ajuntament condemna i rebutja l’actuació del Cap Superior de la Policia de
València, Antonio Moreno, com a responsable policial de les càrregues que s'han produït a València contra
els estudiants, i es reproven les seues paraules, referint-se als estudiants com «el enemigo», al més pur
estil bèl·lic.
3. Que el ple de l’Ajuntament demane la dimissió d’aquests dos alts càrrecs pel greu atropellament
sofert pels estudiants i manifestants
4. Al mateix temps, volem manifestar el nostre rebuig a la Consellera d’Educació Mª José Català,
com a responsable política dels retalls que el govern valencià està realitzant a l’educació pública.
5. Que es trasllade còpia del present acord a la direcció de l'IES Lluís Vives de València, a la
Federació d'Estudiants de la Comunitat Valenciana, als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts
Valencianes i de les Corts Espanyoles, així com al President del Govern d'Espanya.
Obert el torn d’intervencions, el regidor i portaveu David Mogort, diu que esta moció està
motivada per els moviments estudiantils i algunes declaracions per part de la policia dient que són els
enemics, informa del contingut de les propostes d’acord amb el que conté la moció presentada pel seu
grup.
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El regidor Víctor Mansanet planteja que en la moció presentada l’altre dia ja es parlava d’açò, però
a més hui caldria incloure un toc d’atenció al Sr Ministre d’Interior- Jorge Fernández Díez- per les seues
manifestacions al defensar l’actuació de les forces policials i culpabilitzar a les víctimes. Solicite als
proponents de la moció que s’incloga un toc d’atenció al ministre.
El regidor David Mogort manifesta que no té cap inconvenients en que s’incorpore eixa qüestió.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda :
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
b) Dia Internacional de les dones.
Vista la moció presentada pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort Alberola, en relació al dia
Internacional de les dones, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.
David Mogort Alberola, portaveu del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna, de conformitat amb el que estableix l'article 91.4 del Reglament d'Organització Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, i demés legislació vigent, formula la següent
moció per tal que, prèvia la seua inclusió en l'ordre del dia del Ple, es sotmesa al seu debat i aprovació la
següent
MOCIÓ
Commemorem el Dia Internacional de les dones en un moment complex i difícil. La crisi global i la
seua gestió estan augmentant les desigualtats al nostre país mentre creix la inquietud sobre futur de les
polítiques d'igualtat i el seu abast en la vida quotidiana d'hòmens i dones.
Un dels canvis més importants que s'ha produït en la nostra societat en les últimes dècades ha sigut
l'evolució de la situació de les dones i l'avanç de la igualtat, un fet que ha situat a Espanya en l'avantguarda
europea i ha format part fonamental de la nostra modernització com a país. Hui les dones tenen una major
presència en la vida econòmica, social i política, gràcies al seu esforç individual i col·lectiu, que ha sigut
compartit per la societat i acompanyat per les polítiques desenrotllades per les distintes Administracions
Públiques.
En els últims anys hem vist avançar la legislació sobre igualtat. Realitzacions com la llei de protecció
integral contra la violència de gènere, la llei per a la igualtat, la llei de salut sexual i reproductiva i de la IVE,
el Pla integral de lluita contra La Tracta de sers humans, etc.. han estat acompanyats d'importants avanços
en drets socials plasmats en la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència i en l'impuls de Plans, programes i recursos d'atenció integral a les dones. Les polítiques
d'atenció social i rendes per a combatre la pobresa han tingut com a destinatàries a les dones, principals
víctimes de l'exclusió social, i l'increment de les pensions mínimes en els últims anys han millorat la qualitat
de vida de moltes dones majors. En incrementar les pensions mínimes hem vist reduir la vulnerabilitat i la
pobresa dels que compten amb ingressos més escassos.
En definitiva, l'avanç en drets individuals i el desenrotllament de l'Estat del Benestar han acompanyat
les dones i els hòmens del nostre país en el seu projecte vital. A pesar de les dificultats no podem permetre
que este procés d'avanç, que és positiu per a la societat en el seu conjunt, patisca retrocessos ni es
paralitze. Creiem necessari defendre i mantindre conquistes adquirides i continuar impulsant actuacions que
facen efectiu el dret a decidir, la protecció eficaç enfront de la violència de gènere, la igualtat en l'ocupació,
la igualtat salarial, i el dret a la conciliació, en definitiva la igualtat efectiva de dones i Homes.
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A més, hem de reforçar els serveis de l'Estat del Benestar, l'educació, la sanitat, els servicis socials,
les pensions, que han sigut fonamentals per a millorar la vida de les dones. No sols han impulsat la seua
participació social sinó que a més han convertit en dret de ciutadania l'atenció de les persones.
Tradicionalment les dones s'han ocupat en exclusiva de l'atenció, i ho han fet a costa de les seues
expectatives i el seu desenrotllament personal, social i professional.
La igualtat és un dret de ciutadania que a més de reforçar la cohesió social garantix eficiència
econòmica, ja que l'aprofitament de totes les capacitats proporciona resultats positius per a tota la societat.
Només podrem avançar en una societat eficient des d'un model que reconega totes les capacitats, que
aprofite el coneixement i els recursos de totes les dones i hòmens del nostre país i que afronte la crisi de
manera activa.
Només ens recuperarem de forma sostenible d'esta crisi si les propostes són capaces d'integrar la
participació laboral i econòmica de les dones des de la normalitat i si les polítiques socials s'enfoquen des
de la integralitat dels itineraris de vida i les necessitats reals i quotidianes de les persones. Els drets
individuals són la millor estructura institucional per a una societat lliure i forta, capaç d'afrontar des de la
capacitat i la responsabilitat compartida els reptes del futur.
Hui a més podem assegurar que l'Estat del Benestar és més necessari que mai per a garantir
l'efectivitat dels drets a les persones i per a recolzar als que estan en situació de major vulnerabilitat, un
espai on les dones són majoria. Per això junt amb la garantia de drets és fonamental reforçar el dret a
l'educació des dels 0 anys, la sanitat pública, l'atenció a les persones en situació de dependència, els servicis
d'atenció, en definitiva una xarxa que facilite la vida de les persones amb opcions i oportunitats.
Amb esta ambició per la conquista d'una societat que incorpora la igualtat efectiva en totes les
seues actuacions, i amb el compromís de fer de la igualtat un principi rector de Totes les nostres
polítiques, este Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Aprova la següent declaració institucional este dia 8 de març per a:
Valorar l'important impuls de la igualtat durant els últims anys en la nostra societat, la qual cosa ha
permès incrementar la presència d'homes i dones, aportant amb això un potencial fonamental per al
desenrotllament social, econòmic, polític i democràtic del nostre país.
Impulsar la presència de les dones en l'ocupació i el mercat de treball garantint la igualtat en l'accés
i en el salari, conscients que la igualtat és imprescindible per a reactivar la nostra economia, i comptant per
a això amb un instrument com la Llei per a la Igualtat. Recolzar a més les iniciatives emprenedores de les
dones.
Apostar per polítiques que garantisquen el dret a la conciliació de la vida professional, familiar i
personal d'hòmens i dones, amb mesures que promoguen la flexibilitat dels horaris d'acord amb les
necessitats conciliació de les persones, o que permeten temps dedicats a l'atenció, complementades amb
recursos socials i educatius que aposten per un model de servicis professionals d'acord amb la necessitada
atenció de persones en situació de dependència a totes les edats.
Reconèixer i comprometre'ns amb les iniciatives de les dones en l'àmbit rural i en el
desenrotllament local.
Continuar treballant pels drets de les dones, que inclouen el dret a triar sobretot allò que afecta la
seua salut sexual i reproductiva.
Ampliar la xarxa de servicis i el suport per a garantir el Desplegament de La Llei integral contra la
violència de gènere, comprometent-nos una vegada més en la lluita contra totes les formes d'abús, atac a la
dignitat i a la llibertat de les dones, en especial la tracta de sers humans amb fins d'explotació sexual.
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Lluitar contra la feminització de la pobresa i l'exclusió social recolzant a les dones en situació de
vulnerabilitat, especialment a les dones majors i les que són responsables de famílies monomarentales.
Apostar per una ciutadania compromesa amb la igualtat i el desenrotllament d'un nou contracte
social que afavorisca el ple desenrotllament de les dones i els hòmens com a millor forma per a afrontar
una eixida col·lectiva a la difícil situació econòmica per la que hui travessa nostre país.
Reclamem al Govern de la nació:
Que mantinga el dret de les dones a decidir sobre la seua salut sexual i reproductiva, d'acord amb
la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la IVE, fent-ho efectiu en totes les CC.AA.
Que modifique el decret de mesures urgents per a la reforma laboral, a fi de garantir de manera
efectiva el dret a la conciliació així com les mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació, la
incorporació de les dones a tots els llocs de responsabilitat, i la igualtat salarial, tal com establix la llei per a
la igualtat.
Que impulse els servicis de l'Estat del Benestar relacionats amb l'atenció i l'atenció a totes les
persones que ho necessiten, especialment menors, persones majors i en situació de dependència.
Que promoga la igualtat real i efectiva en totes les polítiques públiques i en la societat.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor i portaveu David Mogort informa que esta moció es va
presentar algun dia abans del dia de les dones i explica el contingut de les propostes d’acord que conté la
moció presentada pel seu grup.
L’alcalde manifesta que està d’acord en tota la moció excepte en el punt 2 on diu “Que es
modifique el Decret de la reforma Laboral”. Si es retira eixe punt estem disposats a votar a favor.
El regidor David Mogort considera que és un punt molt important i no el retira.
La regidora Agustina Brines manifesta que està a favor d’esta moció, fa una descripció completa de
la situació de les dones.
El regidor Víctor Mansanet diu que en esta situació econòmica els grups mes dèbils, com les dones
i el joves estan pagant d’una forma més cruel esta crisis. Cal recalcar que la violència que s’està exercitant
contra les dones és una brutalitat, hi ha dades molt negatives. Proposaria afegir alguna cosa, que en algunes
mocions ja s’ha fet, com es augmentar els pressupostos per a les polítiques transversals destinades a la
igualtat d’homes i dones, evitar la segregació laboral en este municipi, augmentar recursos per atendre a les
dones maltractades i erradicar anuncis sexistes. Planteja si es poden afegir estos punts. El regidor David
Mogort diu que sí.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda:
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.

c)

- Defensa de l’Agricultura Valenciana.

Vista la moció presentada pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort Alberola, en defensa de
l’agricultura valenciana, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
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«MOCIÓ EN DEFENSA DE L'AGRICULTURA VALENCIANA
David Mogort Alberola, portaveu del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna, de conformitat amb el que estableix l'article 91.4 del Reglament d'Organització Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, i demés legislació vigent, formula la següent
moció per tal que, prèvia la seua inclusió en l'ordre del dia del Ple, es sotmesa al seu debat i aprovació.

MOCIÓ següent:
El passat 16 de febrer l'Euro Parlament, va ratificar l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i
El Marroc, amb la liberalització dels intercanvis de productes agrícoles i pesquers. Este acord tindrà
conseqüències devastadores per al sector de fruites i hortalisses d'Espanya, i especialment en el sector
cítric de la Comunitat Valenciana. Amb este acord, el parlament europeu, amb 398 vots a favor, 175 en
contra (entre estos tots els parlamentaris espanyols) i 50 abstencions, ha obert les portes d'Europa als
productes del Marroc, la qual cosa suposa la total liberalització dels intercanvis en matèria agrària, amb
l'única excepció de sis productes qualificats com “sensibles” (clementines, carabassí, tomaques, maduixes,
alls i cogombres) , però als que es rebaixa els preus d'entrada en el mercat de la UE en un 30%. En la resta
de varietats de mandarines i taronges el pacte comercial assumix una liberalització total de les seues
exportacions.
Les organitzacions agràries valencianes (AVA-ASAJA, La Unió de LLauradors i UPA) qualifiquen este
acord de totalment negatiu amb conseqüències molt greus per als productes agrícoles espanyols fins al punt
d'hipotecar alguns d'ells i ser lesiu per als interessos dels consumidors.
Actualment, els citricultors de la Comunitat Valenciana han patit en estos anys un decreixement de
la seua activitat econòmica a causa de la precària situació de la nostra agricultura com a conseqüència dels
problemes que llasten al sector, el baix preu de les taronges, els elevats costos per al cultiu del producte, el
poc suport de les Administracions públiques, etc, a la qual cosa s'afegeix la competència deslleial d'altres
països que portaran a la nostra agricultura a la ruïna.
Este sector necessita una sèrie de mesures urgents per a pal·liar estos efectes perquè el cultiu de
cítrics torne a ser una alternativa econòmica sostenible i de qualitat, i no incremente l'abandó de la terra a
què està sotmès en l'actualitat.
Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS
1. Instar el Govern d'Espanya a dur a terme davant de la Comissió Europea i la resta d'institucions
de la Unió les gestions oportunes per a assegurar:
A. La consignació d'un fons específic i les mesures de suport als productes espanyols per a
compensar als sectors que es vegen afectats negativament per l'Acord.
B. L'establiment d'un sistema per a la correcta aplicació dels contingents i dels controls que
garantisquen que les dites quantitats no siguen, en cap cas, sobrepassades.
C. La reciprocitat en el compliment, control i inspecció dels estàndards fitosanitaris, socials i
ambientals, així com de seguretat alimentaria, que s'exigixen en les produccions europees.
D. L'elaboració, de forma immediata i sense esperar a la pròxima reforma de la Política Agrícola
Comuna (PAC), d'una proposta de reforma del reglament de preus d'entrada, que garantisca la seua estricta
i eficient aplicació.
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E. La realització d'un estudi d'impacte de les conseqüències de l'Acord sobre les rendes del sector
hortofructícola europeu.
F. Acordar amb El Govern francès mecanismes de control duaner i la seua directa implicació en el
bon compliment del Protocol.
G. Implicar al sector productor espanyol al Marroc en la necessitat del compliment exhaustiu de
l'acord
2. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a ajudar al sector productiu a la Comunitat
Valenciana a noves inversions que milloren la seua competitivitat per mitjà de:
A. La modernització i ampliació de les instal·lacions.
B. La promoció d'actuacions de l+D+i encaminades a nous productes, noves tècniques productives,
estalvis energètics i d'insumos.
C. L'establiment, en col·laboració amb El Govern d'Espanya, de mesures específiques d'ajudes per
als sectors afectats com ara la rebaixa de tarifes elèctriques, el gasoil bonificat i mesures fiscals, entre
altres,.
3. Del present acord es traslladarà al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, al Ministeri
d'Assumptes Exteriors, al president de la Generalitat, a la Conselleria d'Agricultura i a les organitzacions
agràries valencianes.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort manifesta que fa uns dies es va ratificar l’acord
comercial d’Europa amb el Marroc que afecta negativament a l’agricultura valenciana, cal vore com està en
Simat, on no hi ha altre tipus d’indústria, açò és un problema gravíssim. Eixe acord, el votaren en contra
tots els grups polítics, també les organitzacions agrícoles. Fa referència als punts d’acord que es proposen
en la moció. Incideix en que hi ha una competència deslleial que perjudica els nostres productes agrícoles.
Vist la qual cosa i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple de la
Corporació per UNANIMITAT DELS ONZE MEMBRES assistents, acorda:
Primer.- Instar el Govern d'Espanya a dur a terme davant de la Comissió Europea i la resta
d'institucions de la Unió les gestions oportunes per a assegurar:
A. La consignació d'un fons específic i les mesures de suport als productes espanyols per a
compensar als sectors que es vegen afectats negativament per l'Acord.
B. L'establiment d'un sistema per a la correcta aplicació dels contingents i dels controls que
garantisquen que les dites quantitats no siguen, en cap cas, sobrepassades.
C. La reciprocitat en el compliment, control i inspecció dels estàndards fitosanitaris, socials i
ambientals, així com de seguretat alimentaria, que s'exigixen en les produccions europees.
D. L'elaboració, de forma immediata i sense esperar a la pròxima reforma de la Política Agrícola
Comuna (PAC), d'una proposta de reforma del reglament de preus d'entrada, que garantisca la seua estricta
i eficient aplicació.
E. La realització d'un estudi d'impacte de les conseqüències de l'Acord sobre les rendes del sector
hortofructícola europeu.
F. Acordar amb El Govern francès mecanismes de control duaner i la seua directa implicació en el
bon compliment del Protocol.
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G. Implicar al sector productor espanyol al Marroc en la necessitat del compliment exhaustiu de
l'acord
Segon.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a ajudar al sector productiu a la Comunitat
Valenciana a noves inversions que milloren la seua competitivitat per mitjà de:
A. La modernització i ampliació de les instal·lacions.
B. La promoció d'actuacions de l+D+i encaminades a nous productes, noves tècniques productives,
estalvis energètics i d'insumos.
C. L'establiment, en col·laboració amb El Govern d'Espanya, de mesures específiques d'ajudes per
als sectors afectats com ara la rebaixa de tarifes elèctriques, el gasoil bonificat i mesures fiscals, entre
altres,.
Tercer.- Del present acord es traslladarà al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, al Ministeri
d'Assumptes Exteriors, al president de la Generalitat, a la Conselleria d'Agricultura i a les organitzacions
agràries valencianes.
d) Suport al personal interí.
Vista la moció presentada pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort Alberola, donant suport al
personal interí, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ DONANT SUPORT AL PERSONAL INTERÍ ,PER A QUE ENTRE TOTS
PUGAM TINDRE UNA ESCOLA PÚBLICA, LAICA, EN VALENCIÀ I DE QUALITAT AL
PAÍS VALENCIÀ.
David Mogort Alberola, portaveu del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna, de conformitat amb el que estableix l'article 91.4 del Reglament d'Organització Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, i demés legislació vigent, formula la següent
moció per tal que, prèvia la seua inclusió en l'ordre del dia del Ple, es sotmesa al seu debat i aprovació.
MOCIÓ
Les últimes mesures preses pel conseller de hisenda i Administracions públiques,José Manuel
Vela,creguem què són un atac directe (altre) al personal del sector públic i a l´escola pública i en valencià
que defensem els socialistes.
Aquestes mesures consisteixen en:
- Acomiadament del 25% del personal interí.
- Retall dels sexennis dels docents en un 50 %
- Eliminació del cobrament i reconeixement dels sexennis futurs
- Acomiadament de tot el funcionariat interí a data 30 de juny
- Pagament exclusivament de les baixes laborals,en el cas del funcionariat interí,i de nou ingrés,per
part de la Seguretat Social,el que representa una reducció salarial del 25 % en dits periòdes, o anul·lació del
pla de pensions de la Generalitat.
Per això,proposem:
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Solidaritzar-nos amb aquest col·lectiu de treballadors de la ensenyança,que protesten davant unes
mesures què sols poden ser justificades degut a la política que ha dut el Govern de la Generalitat,
desbalafiant diners en actuacions faraòniques,grans esdeveniments i gran operacions de crèdit,posant-nos en
una situació d’endeutament permanent per al manteniment de serveis bàsics com la educació i la Sanitat.
Per això exigim què es retiren les mesures preses en contra del personal interí,i així,poder
contribuir a què la ensenyança dels nostres fills siga millor,amb més mitjans educatius i amb personal
qualificat, i que aquestos no perden els drets que tans anys de lluita els ha costat.
També demanem que esta moció siga enviada al President de la Generalitat Valenciana,als grups
Parlamentaris de Les Corts,als Sindicats UGT,CC.OO i Intersindical Valenciana i al claustre de professors
del Col·legi de Simat.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Álvaro Almiñana explica que esta moció es va portar fa dos mesos
a un ple i no es va aprovar la urgència. Fa referència als retalls al personal interí i explica el contingut de la
moció i les propostes d’acord.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que comparteix els termes de la moció presentada.
Considera que el que s’està fent als interins és injust i perjudica la realització de servei. La reducció de
jornada i els retalls plantejats, provocarà a més la pèrdua d’un terç del salari i la rebaixa de les seues
cotitzacions la qual cosa afectarà a la seua jubilació. Considera que són mesures ineficients. Perquè no són
objectives sols s’apliquen per la naturalesa temporal d’eixos treballadors i cal mostrar la nostra solidaritat
amb els afectats. Sol·licita que s’incloga en la proposta d’acord en el sentit d’incloure la retirada de la
denúncia que la policia autonòmica va fer contra els delegats/des que es van tancar en diferents seus de la
Generalitat Valenciana el dies 6 i 20 febrer.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda :
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
1.14 Mocions presentada per la portaveu del grup Municipal BLOC-COMPROMIS,
Agustina Brines,

a) Sobre condemna a les brutals agressions policials que han patit els estudiants i
ciutadans.
Vista la moció presentada presentada per la portaveu del grup Municipal BLOC-COMPROMIS,
Agustina Brines, sobre condemna a les brutals agressions policials que han patit els estudiants i ciutadans,
que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Agustina Brines Sirerol, Portaveu del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS en l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna.
Presenta la següent
MOCIÓ
La brutalitat policial contra les protestes pacífiques i justificades dels estudiants de l’IES Lluís Vives
de València han donat la volta al món en poques hores. Menors d’edat, persones majors, invidents, joves...
han estat agredits, retinguts i detinguts sense cap justificació, violant-se els drets constitucionals més
fonamentals de l’estat de dret.
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La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha justificat les
càrregues policials i les detencions, la qual cosa ha intensificat les protestes. El més greu, però, és que la
màxima representant del govern de l’Estat al territori valencià ha mentit en les seues declaracions perquè,
gràcies a les noves tecnologies, els vídeos i les imatges que s’han pres al carrer demostren que les reaccions
violentes són per part de les forces de seguretat de l’Estat.
No podem oblidar que les protestes dels estudiants són per a denunciar la manca de calefacció,
llum i mitjans bàsics als centres educatius, fruit dels impagaments i de les retallades pressupostàries del
Govern Valencià en els serveis públics més bàsics i essencials per a la nostra societat.
Per tot això, proposem els següents:
ACORDS
1.-El ple de Simat condemna les brutals agressions policials que han patit estudiants i ciutadans en
general en la ciutat de València.
2.- Demanem la destitució immediata de la delegada del Govern en València, Paula Sánchez de
León.
3.- El ple de Simat demana al Govern d’Espanya una investigació a fons dels fets succeïts a València
per a depurar responsabilitats en tot l’escalafó policial i retirar de servei a aquells agents que hagen violat la
llei i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.
4.- L’Ajuntament de Simat traslladarà els següents acords a les Corts Valencianes, el Govern
Valencià, el Congrés dels Diputats, el Defensor del Poble i a la Presidència del Govern d’Espanya.
En Simat, a 22 de febrer de 2011. Signat: Agustina Brines Sirerol»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que el seu grup també rebutja
el recents fets que s’han produït i informa del contingut de la seua moció i la proposta d’acords presentats.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda :
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
b) Sobre anul·lació del decret llei 1/2012 del Consell
Vista la moció que presenta el grup COMPROMÍS-BLOC, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Moció que presenta el GRUP MUNICIPAL BLOC INICIATIVA VERDS COALICIO COMPROMÍS.
Agustina Brines i Sirerol presenta davant el PLE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA la següent
PROPOSICIÓ
Les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa General de Negociació de l’Administració
del Consell: UGT, CCOO, CSI-F, FSES i Intersindical Valenciana, s’estan dirigint als ajuntaments per a
informar-los de la situació generada amb l'aprovació i publicació en el DOCV de 10 de gener de 2012 del
Decret Llei 1/2012 de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana. La intenció
amb aquest escrit és posar en el seu coneixement alguns exemples de la repercussió que les mesures
aprovades tindran sobre els diferents serveis públics oferts a la ciutadania.
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Així, a l'Administració de Justícia, el Govern Valencià ha renunciat en el 2011 a la creació de 15
jutjats nous, autoritzats en el seu moment pel govern central, al·legant la falta de recursos econòmics per a
poder dotar-los del personal necessari per a atendre'ls. La retallada en un 25% dels reforços en personal
dels jutjats actuals farà més llarga encara la demora de resolucions judicials (sentències, actuacions, etc).
Sense parlar de la falta d'inversió en mitjans tècnics i locals que permeten un treball més àgil i productiu.
Les infraestructures compromeses en el transport públic pateixen una paràlisi i, en concret,
suposarà una nova demora en l'engegada de la nova línia del metro a València i de la T2 d'Alacant que, unit
a la falta d'inversió, està suposant un deteriorament molt important del servei que ha de prestar-se i el
perjudici a la ciutadania.
A la funció pública valenciana i al sector públic empresarial, la retallada de la jornada de treball
al personal interí i temporal, a més del perjudici directe a les persones afectades, comportarà la disminució
de l'horari i la qualitat de l'atenció a la ciutadania usuària dels serveis públics.
Pel que fa als serveis socials de l'administració autonòmica, les valoracions a la dependència ja
han estat reduïdes i es veuran més paralitzades al País Valencià, ja que en l'Agència responsable d'efectuar
eixes valoracions (AVAPSA), el nivell de temporalitat és molt elevat i la retallada de jornada imposat suposa
una reducció de personal. Això mateix ocorrerà en altres organismes com a l’IVADIS, que atén les
persones amb discapacitat, a l’IVVSA, que ha d'actuar sobre polítiques d'habitatge i atenció en aquesta
matèria a les persones més desfavorides, etc.
Quant a l'ensenyament públic, les mesures es reparteixen entre retallada de professorat (al
voltant de 1.550 professionals menys en el 2010 – informe del Síndic de Comptes- i altres 1.000 menys en
2011), línies i programes educatius i falta d'inversió en centres, així com retards i retallades en el pagament
de despeses comunes. Tot això ha provocat:
1 . Manca de construccions escolars, tant noves (no construcció de la xarxa d’escoletes infantils i
d'altres centres públics) com reparacions necessàries (mantenint barracots crònics any rere any).
2 . Reducció de la plantilla del professorat (2.550 menys en dos cursos), el que implica un augment
de ràtios d'alumnat en les aules i la falta d'atenció a milers d'alumnes al no cobrir-se les baixes.
3 . Desaparició de programes d'atenció individualitzada de l'alumnat, d'atenció a la diversitat,
d'atenció compensatòria, de línies en valencià i de cicles formatius.
4 . Falta de les transferències per a despeses dels centres, generant problemes en menjadors
escolars, d'activitats de suport a les famílies (escoletes matineres, d’estiu…), manca de material didàctic,
centres sense calefacció o sense electricitat.
En la sanitat pública, la Conselleria ha anunciat un altre paquet de 300 mesures per a la reducció
de la despesa sanitària per import entre 440 i 550 milions d'euros, més del 10% del total de la despesa
sanitària a la Comunitat Valenciana. Es pretén reduir personal i no fer substitucions en les plantilles
que atenen a les persones. Es redueixen els recursos dedicats a l'atenció d'urgències i emergències
sanitàries. També es tancaran centres sanitaris amb l'argument de falta d'activitat o per obsolets. Les llistes
d'espera d'intervenció quirúrgica s'incrementaran en milers de persones, per eliminació dels programes
existents.
En resum, d'aplicar-se aquest conjunt de mesures, amb l’aprimament dels serveis públics, ja de
per si escassos en el nostre àmbit, deixaran molt tocada la ciutadania valenciana a més de una greu
confrontació social. Els ciutadans/es i els/les professionals seran els que pagarem la factura
resultant de la negligent i nefasta gestió dels recursos públics.
És per tot això que presentem a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
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ACORDS
Que l’Ajuntament de Simat:
PRIMER. Demane a la Generalitat Valenciana l’anul·lació del Decret Llei 1/2012 de mesures urgents
per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.
SEGON. Manifeste el seu compromís amb el manteniment i la millora d’uns serveis públics i de
qualitat.
TERCER. Demane que s’actue i treballe amb l’estalvi en altres linies com perseguir el frau fiscal, la
fuga de capitals fora de l’Estat Espanyol evitant pagar els impostos corresponents, aplicar polítiques
d’igualtat on pague més qui més recursos tinga, pagament d’impostos a SICAV i grans empreses/fortunes i,
demes mesures que no suposen que els treballadors i treballadores paguem l’endeutament al que ens han
portat el Govern Valencià.
QUART. Trasllade aquesta moció a la Generalitat Valenciana, al Ministeri d’Economia, als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes i les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa General
de Negociació de l’Administració del Consell: UGT, CCOO, CSI-F, FSES i Intersindical Valenciana.
Simat de la Valldigna, 21 de febrer de 2012. Signat. Agustina Brines i Sirerol»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que presenta esta moció
davant el retalls que s’han produït, on es fa un breu repas, i afegeix que el retalls seran molt més la
setmana que ve. Passa a informar del contingut textual de la moció.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que afegiria que s’oposen radicalment a les retallades que
estan fent-se a Canal 9. La regidora ho accepta.
El regidor Joan Serra manifesta que en la moció estan ben explicades les retallades i vol donar una
pinzellada de les retallades que estan afectant al col·legi on treballa i com afecta als xiquets. Deguem ser un
poc seriosos i pensar que això no beneficia als nostres fills ni als nostres ciutadans.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR (2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda:
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
c)

Sobre empreses de treballs temporals

Vista la moció que presenta el grup COMPROMÍS-BLOC, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
Agustina Brinea i Sirerol, regidora del Grup Municipal del Bloc-Compromís a l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, presenta al Ple de l’Ajuntament la següent:
«PROPOSICIÓ
El Grup Municipal del Bloc-Compromís a l’Ajuntament de Simat ha tingut coneixement de
l’existència de serioses irregularitats en el procés de contractació de persones que treballen com a
collidors de taronja per part d’empreses de treball temporal.
Els treballadors i les treballadores denuncien l’existència de processos irregulars de contractació;
concretament, hi ha treballadors que denuncien el cobrament de salaris inferiors als deu euros diaris
després de realitzar jornades de més de deu hores.
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Resulta evident que les condicions de treball al camp valencià, i concretament dels treballadors i
treballadores de la taronja, que no han sigut mai òptimes, han empitjorat en els darrers anys a causa, entre
altres raons, de la irrupció del sistema de contractació indirecta controlat per les empreses de treball
temporal.
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna:
1.- Demane al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social
1.1.- Que incremente les inspeccions en les empreses de treball temporal que contracten persones
que treballen en el sector agrícola.
1.2.- Que introduïsca els canvis normatius necessaris per a evitar que estos abusos continuen
produint-se.
2.- Envie este acord a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat, al Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats.
Simat de la Valldigna, 21 de febrer de 2012. Signat: Agustina Brines i Sirerol»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que en esta moció el Bloc Compromís
vol denunciar les empreses que estan actuant fraudulentament. Passa a donar compte del seu contingut i fa
menció a com afecta a la nostra agricultura i pensa que esten vivint uns moments d’esclavisme.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple de la
Corporació per UNANIMITAT DELS ONZE MEMBRES assistents, acorda:
Primer.- Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demane al Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social
1.- Que incremente les inspeccions en les empreses de treball temporal que contracten persones
que treballen en el sector agrícola.
2.- Que introduïsca els canvis normatius necessaris per a evitar que estos abusos continuen
produint-se.
Segon.- Que s’envie este acord a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat,
al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats.
d) Sobre acord Unió Europea i Marroc
Vista la moció que presenta el grup COMPROMÍS-BLOC, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Agustina Brines Sirerol, regidora del Grup Municipal Bloc-Iniciativa-Verds Coalició Compromís a
l’Ajuntament de Simat, presente al Ple de l’Ajuntament la següent:
PROPOSICIÓ
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El nou Acord d'Associació entre la Unió Europea i el Marroc liberalitza totalment l'entrada de
taronges i hortalisses procedents del regne alauita i augmenta el contingent de clementines als mercats
europeus. L'acord millora les condicions d'accés als mercats europeus de determinades fruites i hortalisses
marroquines que competixen amb les nostres, la qual cosa suposa majors dificultats en el futur per als
productors valencians.
Este acord contempla la liberalització total dels intercanvis, excepte per a sis productes sensibles i
la reducció del 30% del preu d'entrada a la Unió Europea per a uns altres. Suprimeix així les barreres
aranzelàries per a les taronges del Marroc i altres hortalisses i augmenta el contingent d'entrada d'alguns
productes considerats sensibles. És a dir que s'opta per la liberalització del comerç agrícola amb el Marroc
sense realitzar cap estudi de l'impacte econòmic que esta liberalització provocarà als productors europeus
de fruites i hortalisses ni preveure tampoc mesures de compensació per les conseqüències d’este acord.
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent:
ACORD
Que l’Ajuntament de Simat:
1. Rebutge el nou acord d'Associació entre la Unió Europea i el Marroc al ser clarament perjudicial
per a l’agricultura valenciana.
2. Exigisca a la Unió Europea, en cas de mantenir en vigor este acord, que es calculen els perjudicis
que s’ocasionaran a l’agricultura valenciana i que s’aproven les indemnitzacions corresponents.
3. Inste el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a dur a terme totes les accions
necessàries per a defendre l’agricultura valenciana de les contínues agressions realitzades des de la Unió
Europea.
4. Comunique este acord a la Presidència del Consell de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria
d’Agricultura, a la Presidència del Govern Central, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a
la Presidència de la Unió Europea.
Simat, 10 de març del 2012. Signat: Agustina Brines Sirerol»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines informa del contingut de la moció.
L’alcalde diu que abans s’ha aprovat una moció sobre el mateix i podríem sumar els acords de tots.
Però finalment, es vota sols cada moció per separat.
Vist la qual cosa i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple de la
Corporació per UNANIMITAT DELS ONZE MEMBRES assistents, acorda:
Primer.- Rebutjar el nou acord d'Associació entre la Unió Europea i el Marroc en ser clarament
perjudicial per a l’agricultura valenciana.
Segon.- Exigir a la Unió Europea, en cas de mantenir en vigor este acord, que es calculen els
perjudicis que s’ocasionaran a l’agricultura valenciana i que s’aproven les indemnitzacions corresponents.
Tercer.-Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a dur a terme totes les
accions necessàries per a defendre l’agricultura valenciana de les contínues agressions realitzades des de la
Unió Europea.
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Quart. Comunicar este acord a la Presidència del Consell de la Generalitat Valenciana, a la
Conselleria d’Agricultura, a la Presidència del Govern Central, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient i a la Presidència de la Unió Europea.
1.15 Mocions presentades pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació a:
a)

Del Dia Internacional de les Dones (8 de març).

Vista la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació al Dia Internacional
de les Dones, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Moció en motiu del Dia Internacional de les Dones (8 de març)
Joan Serra i Folguerà, en nom del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, amb DI 20769943T,
presenta el text següent per tal que en forma de moció siga sotmès a la consideració del Ple de
l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA.
A L’IL·LM. SR. SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE
LA VALLDIGNA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Cada 8 de març, les diferents instàncies públiques s’adhereixen a la commemoració del Dia
Internacional de les Dones. Per la seva banda, la societat està prenent diàriament una major consciència i
sensibilitat davant la necessitat d’un nou contracte social entre dones i homes.
Les dones han de poder gaudir plenament dels seus drets de ciutadania i establir des d’aquesta nova
situació nous pactes per compartir amb els homes totes les decisions que afecten a la vida col·lectiva de les
persones. Cal que les dones aconseguisquen una ciutadania plena que els permeta participar de manera
activa i superar els impediments que històricament s’han oposat a l’exercici dels seus drets socials, polítics,
econòmics i culturals.
Malauradament, encara ens queda camí per recórrer, atès que continuem constatant amb
impotència que les desigualtats entre homes i dones segueixen tenint una presència important a la nostra
societat.
En aquest sentit, és fonamental que el consistori continue donant impuls a tots els esforços
realitzats, que s’implique fermament en la lluita contra tot tipus de discriminacions i violències i que
incidisca en la consciència social per tal que ningú faça bandera del masclisme.
És per això que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Seguir treballant des dels diversos àmbits municipals per esborrar les desigualtats entre dones i
homes, posant especial atenció en el reconeixement de les diferències entre sexes i entre les persones del
mateix sexe. Cal treballar, en aquest sentit, per:
• difondre els valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els ciutadans i
ciutadanes.
• crear programes de sensibilització i formació que contribuïsquen a l’eliminació de totes les
situacions que impedisquen el lliure desenvolupament de les dones.
• donar suport a les accions que visibilitzen i donen valor a les tasques tradicionalment realitzades
per dones.
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• garantir l’aplicació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques.
• donar suport a les accions que aposten per noves formes de lideratge i reconèixer les capacitats i
el potencial de les dones per ocupar càrrecs de responsabilitat i de direcció en tots els àmbits públics i
privats.
2. Demanar a la Generalitat Valenciana :
• que reconsidere la decisió de tancar centres d’orientació i atenció a les dones, assessories
jurídiques, cases d’acollida de dones supervivents de violència masclista i biblioteques especialitzades en
igualtat de gènere.
• que rescabalen les ajudes econòmiques a dones maltractades.
• que apliquen i prioritzen les polítiques de dones i la perspectiva de gènere en totes les polítiques
públiques.
• que es creen canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els moviments de
dones del País Valencià perquè juntes reclamem amb més força la fi de les discriminacions i les violències.
3.
Transmetre aquests acords als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, del Congrés
dels Diputats i a les entitats de dones municipals i comarcals.
Simat de la Valldigna, 13 de febrer de 2012. Signat: Joan Serra i Folguerà, Portaveu del Grup
Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra diu que ja s’han presentat i han sigut aprovades per
unanimitat mocions altres anys i no s’han complit. Alguna cosa s’ha de fer i enguany s’ha fet molt poquet. Si
ho aprovem i ens afecta localment, a qui li corresponga ha de complir les mocions aprovades.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda :
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
b) Retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular contra
el reconeixement del dret al matrimoni a parelles del mateix sexe.
Vista la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació a la retirada del
recurs d’inconstitucionalitat del dret al matrimoni a parelles del mateix sexe, i que es transcriu a la lletra tot
seguit:
«Moció per la retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular contra el
reconeixement del dret al matrimoni a parelles del mateix sexe
Joan Serra, en nom del Grup Municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià, amb DI
20769943T, presenta el text següent per tal que en forma de moció siga sotmès a la consideració del Ple de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
A L’IL·LM. SR. SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE
LA VALLDIGNA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual es va modificar el Codi Civil reconeixent el dret a
contraure matrimoni a les parelles del mateix sexe, constitueix un dels grans avanços en igualtat del
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col·lectiu de lesbianes, gais i bisexuals i ha servit d’exemple i d’inspiració per a l’ampliació de les llibertats en
molts altres països. Amb l’aprovació d’aquesta llei es va produir un històric avanç en l’equiparació legal d’un
col·lectiu que ha sigut oblidat i discriminat al llarg del temps. L’aprovació del dret al matrimoni per a
parelles compostes per persones del mateix sexe ha comportat un avanç democràtic que amplia la
protecció legal a aquesta realitat familiar, tant a les parelles com als seus fills i filles, i implica, després de
dècades d’invisibilitat i marginació, un reconeixement de la seua dignitat en una societat avançada, plural i
diversa. Aquest fet ha de produir satisfacció no solament en el col·lectiu afectat, sinó també en el conjunt
de la ciutadania, en la mesura en què comporta una ampliació de drets i llibertats.
La igualtat d’un col·lectiu ha de ser completa o, altrament, no ho és. Per aquesta raó és vital
respectar la llibertat de lesbianes, gais i bisexuals per a triar, en cas de voler afermar la seua unió des del
punt de vista legal, entre un enllaç en matrimoni o una unió de parella de fet; només així la unió d’aquestes
persones es produirà en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania. El 30 de setembre de 2005 el
Partit Popular va interposar un recurs d’inconstitucionalitat que qüestiona el reconeixement del dret al
matrimoni entre persones del mateix sexe, oposant-se d’aquesta manera de facto a la igualtat per a les
persones lesbianes, gais i bisexuals en l’accés al matrimoni i, doncs, a les conseqüències legals que comporta
aquesta unió legal. Des de llavors, la presentació d’aquest recurs ha representat una amenaça per a totes
aquelles persones que aspiren a viure en igualtat i, especialment, per a milers de famílies compostes per
lesbianes, gais i bisexuals, amb els seus respectius fills i filles, que porten sis anys pendents d’una sentència
que resolga definitivament un recurs que només persegueix anul·lar l’extensió de drets i llibertats, que no
perjudica ningú i, en canvi, sí que implica dignitat i felicitat per a moltes famílies.
Per tot el que suara s’ha exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià eleva
per a la seua aprovació en el Ple de l’Excelentíssim Ajuntament de Faura els següents
ACORDS:
1. Dirigir-se des d’aquest Ajuntament al president nacional del Partit Popular (carrer Gènova, 13 –
Madrid 28004), En Mariano Rajoy Brey, instant-lo a retirar el recurs d’inconstitucionalitat que qüestiona el
dret al matrimoni entre persones del mateix sexe presentat davant el Tribunal Constitucional.
2. Donar trasllat d’aquesta moció a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals,
situada en el carrer Infantes, 40 – 1r. dreta - Madrid 28004 i al Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals ubicat en el carrer Vivons, 26-baix – València 46006.
Simat de la Valldigna, 13 de febrer de 2012. Signat: Joan Serra i Folguerà, Portaveu del Grup
Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que supose que algú l’haurà llegit i que li
pareix una barbàrie que es presente un recurs contra que dues persones, del sexe que siga, vulguen casarse o no casar-se, simplement que el president del Govern retire el recurs.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), CINC
VOTS EN CONTRA (5 PP) i UNA ABSTENCIÓ (Rafael Cabanilles)
Donat que s’ha produït un empat en la primera votació i d’acord amb el que s’estableix als articles
46.2.d i 21.1.c) de la LBRRL i a l’article 41.4 del ROF i RJ de las EELL, es realitza una nova votació i decidirà
el vot de qualitat de l’alcalde.
S’efectua una segona votació i es produeix el següent resultat: CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup
Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), CINC VOTS EN CONTRA (5 PP, un d’ells
l’alcalde) i UNA ABSTENCIÓ (Rafael Cabanilles), vist la qual cosa el ple de l’ajuntament acorda:
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
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A favor de la dació en el pagament de els hipoteques i l’eliminació de les
clàusules del sòl.

Vista la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació a la dació en el
pagament de les hipoteques i l’eliminació de les clàusules del sòl, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ A FAVOR DE LA DACIÓ EN EL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES I L’ELIMINACIÓ
DE LES CLÀUSULES DEL SÒL
En el darrer cicle econòmic expansiu, l’estancament dels salaris, el vertiginós augment del preu de
l’habitatge, l’escàs mercat de lloguer, uns tipus d’interès a mínims històrics, una normativa molt laxa vers la
responsabilitat dels bancs i caixes davant les condicions ofertades per a crèdits i hipoteques, així com una
deficient supervisió per part del Banc d’Espanya, han empès desenes de milers de famílies a hipotecar-se fins
a 40 anys per poder fer front a la despesa mensual derivada de l’accés a l’habitatge. Tenir un sostre familiar
ha suposat, en molts casos, un compromís del 50% dels ingressos familiars dedicats al seu pagament fins a la
jubilació del deutor.
L’evolució de l’import de les hipoteques atorgades ha anat de la mà de l’augment dels preus de
l’habitatge. La hipoteca mitjana va passar de ser de 105.000 euros al País Valencià i de 97.000 euros a
Espanya al 2003, a 160.000 euros i 149.000 euros al País Valencià i Espanya respectivament al 2007, any en
què esclata la crisi financera. A partir d’aquest moment, tant el número d’hipoteques com l’import de les
mateixes es redueix considerablement, fins assolir una mitjana de 125.000 euros al País Valencià i 120.000
euros a Espanya al juny del 2010.
En total, del 2003 al 2011 s’han signat a l’estat espanyol més de 1.400.000 hipoteques d’habitatges.
D’altra banda, el 2006 va ser l’any del període en que més hipoteques es van signar (243.346) i també en
què la hipoteca mitjana arribava al seu màxim històric (160.000 euros al País Valencià), a uns tipus d’interès
especialment baixos.
Però les circumstàncies existents a l’hora de signar el contracte hipotecari han variat per a la
majoria de persones hipotecades, particularment aquelles que es van hipotecar a partir del 2006, quan els
tipus d’interès eren més baixos i els preus de l’habitatge arribaren al seu màxim. L’esclat de la bombolla
immobiliària i la crisi financera i econòmica han deixat al País Valencià més d’un 20 % de població en atur i
la impossibilitat de fer front al deute hipotecari, està sent una realitat cada cop major i una de les noves
causes d’exclusió social.
L’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de l’habitatge
familiar per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge és subhastat, i la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no presentar-se postors, el creditor pot
adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova taxació. El banc no només es queda amb l’habitatge per
un preu molt menor pel qual es va signar la hipoteca, sinó que a més el deute segueix viu descomptant-li el
valor del bé executat.
A diferència d’altres requisits existents a la Unió europea, a Espanya, el préstec té caràcter personal
i garantia real. En cas d’impagament, el patrimoni personal present queda embargat a través de l’habitatge,
resta de béns i salari, deixant-la en un estat de vulnerabilitat, desprotecció i amb un alt risc de caure en
l’exclusió social.
Del primer trimestre de 2007 al primer trimestre de 2010, el número d’execucions presentades al
País Valencià ha augmentat un 485% i un 385% a Espanya. Al 2009 van tenir lloc 93.319 execucions
hipotecàries a l’estat espanyol, de les quals un 20% es van produir al País Valencià. És a dir, més de 18.000
habitatges embargats i posats a disposició de l’entitat financera al País Valencià en tan sols un any.
Segons l’Agència Negociadora de Productes bancaris –companyia de refinançament de deutes-, el
2010 a l’estat espanyol finalitzarà amb més de 118.000 execucions hipotecàries. De confirmar-se, i sumades
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a les dades oficials del Consell General del Poder Judicial fins 2009, més de 270.000 famílies es podrien
veure sense sostre en els anys posteriors a l’esclat de la crisi, del 2008 al 2010. La xifra prevista pel 2010
suposaria un augment del 500% de les execucions hipotecàries d’aquest any respecte el 2007.
En bona part de les legislacions del nostre entorn com a França, Bèlgica, Alemanya o els països
anglosaxons es té en compte la situació de sobreendeutament personal i deute hipotecari de les persones
físiques, quan el deutor ho és de bona fe (per causes sobrevingudes) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual,
de manera contrària en el cas espanyol i català.
Als països anglosaxons la dació de l’habitatge en pagament del deute hipotecari, és a
dir, amb el lliurament de l’habitatge, la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera i no se li
embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present i futur. Amb el lliurament de les claus queda resolt el
deute. A la legislació espanyola existeix un buit legal significatiu que determina la impossibilitat de fer palès
una situació sobrevinguda de sobreendeutament familiar.
Per altra banda, en una part important dels contractes de préstec amb garantia hipotecaria
realitzats en els darrers anys, s’han inclòs de manera generalitzada condicions que perjudiquen greument als
prestataris, com les anomenades “clàusules de sòl i sostre” per a les hipoteques amb interès variable, per
les quals s’estableixen un límit mínim i màxim pel que fa a l’índex de referència del tipus d’interès. Aquesta
clàusula, que en un principi hauria de protegir al consumidor davant un augment considerable dels tipus
d’interès, i alhora assegurar a l’entitat financera un tipus d’interès mínim que cobreixi el risc de l’operació,
han estat incloses de tal manera que constitueixen un greu perjudici per a les famílies amb hipoteca amb
interès variable.
La inclusió de les “clàusules de sòl i sostre” ha pres com a referència, de manera constant, uns
límits mínims i màxims del tipus d’interès que, observats des de l’evolució històrica dels mateixos, són
fàcilment superables per als tipus mínims i
difícilment assolibles per als tipus màxims. D’aquesta manera, el que havia de ser un clàusula de
protecció en benefici mutu s’ha convertit en realitat en una assegurança per a entitats financeres de
l’aplicació d’un tipus d’interès més alt que el de l’índex de referència, en especial en un moment en què
aquest no arriba al 2%. D’aquesta manera, les llars hipotecades no es beneficien de la baixada del tipus
d’interès.
Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a l’estat espanyol entre el 2006 i el 2009 poden
contenir una clàusula d’aquestes característiques, amb perjudicis que poden oscil·lar entre els 1.200 i 2.300
euros anuals de mitjana.
La consideració com a abusives de les “clàusules de sòl” es basen, d’acord amb la normativa vigent,
en la seva inclusió amb caràcter general, limita els drets de consumidors i usuaris (en esdevenir a la pràctica
un “tipus fix” quan els tipus d’interès són baixos), situa a les entitats financeres en una posició de privilegi
respecte als prestataris i són desproporcionades pel que fa a la concreció del tipus mínim i màxim.
Per tots els motius exposats fins aquest punt, i com a mesures a prendre atenent les circumstàncies
de crisi econòmica actual, el grup municipal d’Esquerra proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
1. Demanar la modificació de la legislació vigent en el sentit d’introduir la dació en pagament com a
forma de liquidació del deute hipotecari en determinats casos.
2. Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixen un límit a la variació a la baixa
del tipus d’interès variable contractat.
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3. Fer arribar aquest acord al president i als grups parlamentaris de Corts del País Valencià, del
Congrés dels Diputats i del Senat; i a la Federació de Municipis del País Valencià
Simat de la Valldigna, 13 de febrer de 2012. Signat: Joan Serra i Folguerà, Portaveu del Grup
Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que esta moció ja la presentarem i es
va comentar, ara està en termes diferents: ha canviat la visió del grup popular respecte de l’abús contra les
persones hipotecades i informa del contingut de la moció. Hi ha casos de països confrontants on no
pateixen eixa situació i caldria ser més europeus i aproximar-se a ells.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), CINC
VOTS EN CONTRA (5 PP) i I UNA ABSTENCIÓ (Rafael Cabanilles)
Donat que s’ha produït un empat en la primera votació i d’acord amb el que s’estableix als
articles 46.2.d i 21.1.c) de la LBRRL i a l’article 41.4 del ROF i RJ de las EELL, es realitza una nova votació i
decidirà el vot de qualitat de l’alcalde.
S’efectua una segona votació i es produeix el següent resultat: CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista
(PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), CINC VOTS EN CONTRA (5 PP, un d’ells l’alcalde) i
UNA ABSTENCIÓ (Rafael Cabanilles), vist la qual cosa el ple de l’ajuntament acorda:
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
d) Sobre violència estudiants València
Vista la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació a la violència als
estudiants en València, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Joan Serra i Folguerà regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Simat
de la Valldigna, fent ús de la legalitat vigent, presenta al Plenari de la Corporació per a la seua aprovació, la
següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dimecres 16 de febrer els estudiants de l’IES Lluís Vives es concentraren a les portes del
centre per denunciar els retalls en educació del Consell Valencià. En aquest institut ja estan patint aquests
retalls ja que no tenen ni calefacció. Aquesta concentració començà de forma pacífica per denunciar la falta
de professors, la falta de material escolar, la falta dels mitjans bàsics per estudiar, folis, aigua, llum,
calefacció...
Arran d’açò, s’ha produït una violentíssima i desproporcionada actuació policial, de la qual hi ha
testimonis personals, fotogràfics i videogràfics, amb el resultat de diversos alumnes ferits i contusionats,
altres amb la roba trencada i detinguts, emmanillats i retinguts en la comissaria de Zapadores.
A més més, han continuat les mobilitzacions i les concentracions. Ahir dilluns 20 de febrer aquest
enfrontament ha estat encara més contundent i més repressiu. L’actuació policial ha estat violentíssima i
desproporcionada des de qualsevol lògica democràtica.
D'acord amb això, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents:
ACORDS
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1. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta el seu recolzament a totes les mobilitzacions
estudiantils, així com a donar suport als moviments sindicals estudiantils.
2. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta la seua repulsa a aquestes accions policials.
3. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna reprova l’actitud de la Delegada de Govern, Paula Sánchez
de León, i demana la seua dimissió immediata com a responsable de tot el succeït.
4. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna reprova les expressions de tipus bèl·lic del cap superior de
la Policia de València, Antonio Moreno, per referir-se a les mobilitzacions estudiantils com ara “l’enemic” i
demana el seu cessament immediat, tot atenent a la justificació de l’actuació policial contra els estudiants.
Simat de la Valldigna, 13 de febrer de 2012. Signat: Joan Serra i Folguerà, Portaveu del Grup
Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que açò ja s’ha comentat i el que s’ha de fer
és votar-la i ja està.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda:
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
e)

Rebuig a la proposta de la Generalitat Valenciana de posar sòl públic
municipal d’ús escolar a disposició d’empreses privades amb el pagament d’un
cànon per a la cessió de terrenys públics.

Vista la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació al rebuig a la proposta
de la Generalitat Valenciana de posar sòl públic municipal d’ús escolar a disposició d’empreses privades amb
el pagament d’un cànon per a la cessió de terrenys públics, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Moció de rebuig a la proposta de la Generalitat Valenciana de posar sòl públic municipal d’ús
escolar a disposició d’empreses privades amb el pagament d’un cànon per a la cessió de terrenys públics
Joan Serra i Folguerà, en nom del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, amb DI 20769943T,
presenta el text següent per tal que en forma de moció siga sotmès a la consideració del Ple de
l’Ajuntament de Faura.
A L’IL·LM. SR. SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE
LA VALLDIGNA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Avantprojecte de Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2012 assenyala que
la Generalitat podrà col·laborar amb els particulars en la promoció de Centres Educatius d’Iniciativa Social
(CIS), amb la finalitat de garantir la llibertat d’ensenyament. Així doncs, podrà atorgar concessions sobre
béns demanials de la seua titularitat, així com els que hagen transmès altres administracions, per a la
construcció de centres educatius de titularitat privada que reunisquen els requisits per a ser sostinguts amb
fons públics.
Segons aquest plantejament els col·legis serien centres concertats –és a dir privats subvencionats
amb fons públics- i gaudirien d’una concessió de 75 anys, durant els quals serien explotats per l’empresa
privada, amb el pagament d’un cànon per la cessió dels terrenys públics.
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Aleshores el conseller d’Educació, José Císcar, va afirmar el passat 8 de juliol, que ja “tenemos el
pliego” de condicions i “se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los ayuntamientos”,
que seran els que realitzen la cessió del terreny a la Generalitat perquè esta licite la seua concessió a
l’empresari corresponent.
Així mateix, Císcar va desvelar que aquest projecte té com a objectius garantir “la llibertat d'elecció
de centres” i “equilibrar” el mapa de l'ensenyament al País Valencià, de manera que, del 37% de col·legis
concertats i privats i del 63% de públics, es passarà a un 50% en els dos models.
Aquesta iniciativa comporta renunciar a l'escola pública de qualitat com l’única que pot garantir la
igualtat d'oportunitats entres els ciutadans i substituir-la per una escola privada/concertada, un model
educatiu en què l'escola pública seria merament subsidiària de la privada/concertada. A més, el model
proposat des de la Generalitat Valenciana implica un trencament del consens sobre la planificació i
l'execució del mapa escolar i la renúncia de la Conselleria d’Educació a la construcció de nous centres
escolars propis.
No és cert que aquest model de potenciació de l'escola privada/concertada represente una major
oferta o llibertat d’elecció de centre per als pares i les mares. Al contrari del que afirmava José Císcar, en
les grans ciutats la majoria de l'alumnat està escolaritzat en centres concertats i és una vertadera odissea
trobar plaça en centres públics, per la qual cosa moltes persones es veuen obligades a matricular els seus
fills i filles en una escola privada/concertada. Per tant, és necessari atendre la demanda real de places
públiques amb la construcció de nous centres escolars públics.
En aquest sentit, l’article 27 de la Constitució Espanyola estableix, entre altres, que:
“Els poder públics garanteixen el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de
l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.”
Així mateix, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, a l’article 15 planteja que “Per tal
d’atendre les demandes de les famílies, les Administracions educatives garantiran una oferta suficient de
places en els centres públics i concertaran amb centres privats, en el context de la seua programació
educativa”.
El que va ser conseller d'Educació, que va parlar de 6.000 alumnes que tots els anys es queden
sense plaça en centres concertats, es va oblidar d’esmentar els quasi 1.000 barracons, 148 de nous aquest
curs en 60 poblacions distintes. A més, cal dir que en 2004 el conseller de Cultura i Educació en aquell
moment, Esteban González Pons, va afirmar que les aules prefabricades desapareixerien en dos anys.
A més, cal manifestar que, tot i que els centres concertats, se subvencionen amb fons públics,
apliquen criteris d’admissió de l’alumnat que discriminen les famílies socialment més necessitades i els
estudiants de famílies nouvingudes, que s’acumulen en els centres públics. Aquesta situació comporta per
als centres públics un augment de la diversitat de les necessitats educatives dels alumnes, que no poden ser
ateses amb les condicions necessàries per a la qualitat educativa, a causa de la política de la Generalitat
Valenciana de progressiva reducció/supressió dels programes d’atenció a la diversitat (Programes de
Diversificació Curricular, Programes de Diversificació Curricular Grupal, Programes de Garantia Social i
Aules d’Acollida).
Per tot el que suara s’ha exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià eleva
per a la seua aprovació en el Ple de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Faura els següents
ACORDS
1- Reafirmar la defensa del sistema públic de l’ensenyament, com a millor manera de garantir
l'exercici del dret a l'educació que, des de l'Educació Infantil fins a la Universitat, estiga al servei de les
necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i dels valors democràtics
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2- Demanar a l’actual consellera d'Educació, Maria José Català Verdet:
a) La retirada de la proposta de cedir sòl públic a empreses privades per a construcció i explotació
de centres escolars durant 75 anys, efectuada pel seu predecessor en el càrrec.
b) Iniciar la construcció urgent de centres escolars a les poblacions on aquesta necessitat és més
evident amb l'eliminació dels barracons.
c) L'elaboració d'un nou mapa escolar consensuat amb la comunitat educativa, que done solució a la
falta de centres públics existents.
3 – Enviar la certificació de l’aprovació d’aquesta moció a la Mesa de les Corts, als partits polítics
amb representació parlamentària i a la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.
Simat de la Valldigna, 13 de febrer de 2012. Signat: Joan Serra i Folguerà, Portaveu del Grup
Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que esta moció ja es va presentar,
considera un desgavell que ens diners públics es creen centres privats i que cadascú valore a consciència si
els diners públics han d’estar destinats a fer un negoci privat.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda :
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
f)

Pagament de l’IBI per part de l’Església Catòlica del seus edificis, locals i
dependències.

Vista la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació al pagament de l’IBI
per part de l’Església Catòlica del seus edificis, locals i dependències, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ PERQUÈ L’ESGLÉSIA CATÒLICA PAGUE L’IBI (impost de béns immobles rústics i
urbans) DELS SEUS EDIFICIS, LOCALS I DEPENDÈNCIES
En Joan Serra, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA de Simat de la Valldigna,
en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la següent MOCIÓ perquè l’església catòlica pague l’IBI dels seus
edificis, locals i dependències.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Esquerra Republicana, com a partit de vocació republicana i laïcista, propugna la llibertat personal
de tots i cadascun dels ciutadans d’arreu del món, perquè la laïcitat és un moviment a favor de la llibertat de
la persona des del vessant polític i social. De fet, el terme laic no sols no s’ha de relacionar amb la negació
de la religió, sinó amb la defensa apassionada de la llibertat de pensament i de consciència.
Tanmateix, són freqüents les acusacions contra la laïcitat identificant-la amb la supressió de la
llibertat religiosa. Res més equivocat, ja que comprovem que és la creença en un dogma o autoritat
religiosa allò que acaba sent irreconciliable amb els valors de la llibertat individual que propugna el laïcisme.
El cas espanyol des de la tornada a la democràcia:
Després de més de 30 anys de Constitució espanyola no està garantida l’aconfessionalitat de l’Estat;
és més, ni tan sols la recent modificació de l’any 2010 de la Llei de llibertat religiosa establerta al 1980 ha
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donat el mínim que es podia esperar: la garantia d’obrir el debat per tal de derogar el Concordat de 1953 i
els Acords amb la Santa Seu de 1979, la font de tots els privilegis de l’Església catòlica, per cert, flagrant
contradicció amb el principi de no confessionalitat consagrat en l’actual marc constitucional espanyol.
Aquesta lamentable situació a què ens han abocat fins a l’actualitat tots els governs espanyols, tant
d’un signe polític com d’altre, ha ensorrat la
Simat de la Valldigna possibilitat de plantejar el perquè dels privilegis simbòlics, en matèria
d’ensenyament, en aspectes econòmics i especialment en els tributaris de què gaudeix l’Església catòlica a
l’Estat espanyol.
I és en aquesta situació de privilegi que acabem d’explicar quan apareix el RDL 20 de 30-XII-2011
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic,
mitjançant el qual s’insta a les Corporacions Locals a una pujada de l’IBI d’entre el 4 i el 10%. Aquesta
irregular situació, s’agreuja amb les exempcions fiscals de què gaudeixen diverses entitats i confessions
religioses, en especial l’Església catòlica com a màxima posseïdora de béns immobles.
Finalment, des d’Esquerra Republicana considerem aquest injust privilegi greument perjudicial per a
les nostres arques municipals i, per tant, denunciem aquesta exempció d’impostos de l’IBI tot instant al Ple
de l’Ajuntament perquè adopte els acords següents
ACORDS
1. Exigir al Govern espanyol i a les Corts Generals que, mitjançant la Llei de Pressupostos, que es
debat per a l’exercici de 2012, se suprimisca de la Llei d’Hisendes locals l’exempció de l’IBI a l’Església
catòlica i d’altres confessions religioses que puguen gaudir-ne així com a les seues organitzacions i centres
d’ensenyament i proselitisme.
2. Fer un cens a Simat de la Valldigna dels béns immobles rústics i urbans que estiguen censats i
registrats a nom de l’Església catòlica i d’altres confessions religioses, així com de les seues entitats i
associacions afins.
3. Instar al Parlament espanyol a derogar (o incomplir) els Acords de l’Estat espanyol amb la Santa
Seu, especialment l’apartat d’Assumptes econòmics, ja que aquesta entitat religiosa els incompleix, amb
l’obligació a l’autofinançament de l’Església catòlica tal com es contempla a aquests Acords i,
conseqüentment, que s’elimine de l’IRPF la casella d’assignació a l’Església catòlica.
4. Instar a les Corts Generals a modificar el que calga en la Llei d’Hisendes locals, en la Llei de
Mecenatge i Fundacions i d’altres normes locals i lleis estatals i autonòmiques, per evitar injustificables
exempcions de l’IBI i d’altres impostos a l’Església catòlica i d’altres entitats jurídiques.
Simat de la Valldigna, 13 de febrer de 2012. Signat: Joan Serra i Folguerà, Portaveu del Grup
Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica el contingut de la moció degut al
Concordat reb 3000 milions d’euros per fer el que ella creu. Les xifres es barretgen i es falsifiquen.
Manifesta que els diners de Cáritas no vénen de l’església, vénen de l’Estat, no diré que de vegades no fan
una tasca lloable i de vegades exquisida, altres vegades no. Entenem que l’església com entitat que ha d’estar
a l’altura d’altres i si les altres entitats paguen, ells també. Han de contribuir a pal·liar l’actual situació de
crisi actual. L’església hauria d’estar contribuint com tots. No és de rebut que el Govern ens puge l’IBI als
ciutadans entre un 4 i un 10% i l’església estiga exempta quan tenen ingressos per altres llocs.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que L’estat té un enorme dèficit per la falta d’ingressos, per
reduir-lo els ciutadans patim un augment d’impostos per la prestació de serveis públics. L’Església Catòlica
és probablement el més important propietari immobiliari del país i amb el seu privilegi de no pagar l’IBI
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l’Estat deixa d’ingressar al voltant de 3.000 milions d’euros. El Concordat és una barrera que no ens deixa
anar més enllà i que l’Església tinga eixos privilegis. En Itàlia ja es recapten impostos a l’Església amb el nou
primer ministre. Ací seguim amb privilegis de l’Edat Mitjana i l’època de “Don Quijote”. L’Església ja cobra
impostos per visitar els seus immobles. Per tot açò donem suport a la moció d’ER.
El regidor David Mogort es manifesta en el mateix sentit i donarà suport a la moció.
A continuació hi ha un intercanvi de paraules entre l’alcalde i el regidor Joan Serra sobre les
llicències d’obres i el patrimoni de l’església a nivell local.
La regidora Dominique Saneleuterio manifesta que dins del concepte de l’església estan també les Mesquites
i les Sinagoges. El regidor Joan Serra contesta que les mesquites i les sinagogues no estan exemptes. Sols ho
està el patrimoni de l’Església Catòlica, segur. El patrimoni educatiu fet en diners de l’estat. Això no és de
raó.
El regidor Víctor Mansanet diu que sols una mesquita no paga IBI. La Mesquita de la Xara¡¡.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR (2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda:
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
g)

Danys per gelades

Es dona compte de la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació al danys per
gelades que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Joan Serra, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA de Simat de la Valldigna,
en aplicació dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la següent MOCIÓ de La Unió de LLauradors i Ramaders per els
“danys de les gelades”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sector agrari valencià ha patit les greus conseqüències de l'onada de fred que ha travessat les
nostres comarques durant la primera quinzena de febrer de 2012.
Este descens intens i perllongat de les temperatures ha provocat nombroses pèrdues de
produccions i afeccions a l’arbrat que es traduiran en una evident disminució dels ingressos, i per tant, de la
renda dels llauradors afectats.
La valoració provisional que ha realitzat Agroseguro, les pèrdues ascendeixen a uns 53 milions. A
esta estimació de pèrdues cal sumar-li les d'aquelles parcel·les que a dates de realització de l'informe no
havien enviat el seu corresponent part de sinistre i sobretot, les pèrdues d'aquelles explotacions que no
disposaven d’assegurança agrària i també, en el sector ramader, per l’augment dels costos per la compra de
pinso i increment del consum de calefacció.
Davant estos fets dolorosos per als llauradors als que cal sumar les gelades de l'any passat, els
baixos preus que estan percebent per la venda dels seus productes, el continuat increment dels costos de
producció, com és el cas del gasoil o l'electricitat, o la paralització del mercat i reducció dels preus a
conseqüència de declaracions irresponsables de polítics alemanys que van causar les pèrdues per la crisi de
l’E.Coli, han de prendre's mesures compensatòries i preventives.
Compensatòries en la mesura d'establir mecanismes que permeten un manteniment de la renda
dels afectats i la continuïtat de les seues explotacions i preventives per a evitar que els mercats s'inunden de
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produccions gelades que contribuïsquen a una contracció del consum i per tant, incrementar la pèrdua
d'ingressos dels llauradors.
Per tot allò anteriorment exposat, el Plenari de l’Ajuntament acorda:
1. Instar el Govern d'Espanya al fet que establisca un sistema d'ajudes similar al Reial Decret Llei
1/2005, de 4 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per als danys ocasionats en el sector
agrari per les gelades esdevingudes en el mes de gener de 2005 i normativa derivada.
2. Sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana al fet que establisca un sistema d'ajudes similar al
Decret 22/2005, de 4 de febrer, pel qual s’estableixen ajudes per a pal·liar els danys produïts per les
gelades dels últims dies del mes de gener de 2005 i normativa derivada.
3. Reclamar al Consell de la Generalitat Valenciana al fet que liquide urgentment els deutes pendents
corresponents a les ajudes concedides als agricultors durant els anys 2010 i 2011.
4. Instar al Govern d'Espanya al fet que el Ministeri d'Hisenda aplique una reducció dels mòduls fiscals
per a l'IRPF dels llauradors i ramaders afectats per la condicions climàtiques derivades d'este episodi
i per extensió, els esdevinguts durant el 2011.
5. Demanar al Govern d’Espanya al fet que inicie els tràmits de l'exempció de l'Impost de Béns
Immobles (IBI) Rústic per a tots aquells termes municipals de la Comunitat Valenciana on s'hagen
registrat gelades d'importància en els anys 2011 i 2012, compensant ràpidament, i mitjançant dotació
6.

pressupostària suficient, aquesta pèrdua de finançament que patiran les corporacions locals.

7. Reclamar al Govern d'Espanya al fet que el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a la condonació
del pagament de deu quotes de la Seguretat Social dels treballadors autònoms del sector agrari
afectats.
8. Sol·licitar al Govern d'Espanya al fet que sol·licite a l'Institut de Crèdit Oficial l'engegada de crèdits
bonificats al 100% per a tots els agricultors i ramaders que s'hagen vist afectats per aquesta
conjuntura adversa.
9. Demanar al Govern d'Espanya al fet que engegue els mecanismes de control i inspecció suficients
per a evitar l'eixida als mercats de producció agrícola afectada i danyada per l'episodi de gelades.
10. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana al fet que engegue els mecanismes de control i
inspecció suficients per a evitar l'eixida als mercats de producció agrícola afectada i danyada per
l'episodi de gelades.
11. Donar trasllat d'este acord als Ministeris d'Economia, Hisenda i Agricultura, Alimentació i Medi
ambient, a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a les principals organitzacions
professionals agràries de la Comunitat Valenciana.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica el contingut de la moció. Manifesta que tots
sabem el fred que hem patit, les pèrdues dels llauradors, l’increment dels costs de producuió i altres i dona
compte de les propostes d’acord de la moció.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR ( 2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda :
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
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h) Sobre suport a la vaga general
Es dona compte de la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació a la
vaga general i que es transcriu a la lletra tot seguit:
MOCIÓ DE SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE MARÇ
En Joan Serra, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA de Simat de la Valldigna,
en aplicació dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la següent MOCIÓ de suport a la vaga general del 29 de març.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En l'actualitat, vivim immersos en un moment d'una profunda crisi econòmica i financera que posa
en entredit l'estat del benestar, que genera una manca de crèdit al teixit productiu i que comporta una
massiva destrucció d’ocupació que ens ha dut a uns nivells d’atur gairebé inèdits: més d’un milió i mig al
conjunts dels Països Catalans a l’últim trimestre del 2011. La creixent taxa d’atur juvenil – propera al 50 per
cent – o d’atur de llarga durada ens alerten sobre els alts costos socials i econòmics pel país i, especialment,
per aquells que es troben en situació de major dificultat i són més vulnerables.
En aquest sentit, les conseqüències d’aquestes elevadíssimes taxes d’atur resulten encara més
dramàtiques davant l’actual insuficiència d’unes polítiques públiques que haurien d’evitar un risc creixent
d’exclusió i fractura social generalitzada. L’alt nivell d’endeutament del conjunt d’AAPP s’ha traduït en
ajustos als pressupostos de despesa que s’han traduït en bona part en retallades en les prestacions socials
que afecten precisament els sectors més vulnerables a la crisi. Un endeutament públic de molt més
complexa solució pel dèficit fiscal que pateixen algunes CCAA amb el Sector Públic Espanyol – amb Balears,
Catalunya i el País Valencià al capdavant – suposa un llast afegit per a garantir l’adequat marc de prestacions
i garanties socials o proposar mesures de reactivació econòmica adients a les actuals circumstàncies.
La ineficàcia de la reforma laboral del 2010, que no ha estat capaç d’evitar més d’un milió de nous
aturats, ens demostra una vegada més que la principal mesura per a sortir de la crisi no es troba en una
reforma laboral que abarista el cost d’acomiadament sinó en crear les condicions adequades i impulsar
mesures efectives per dinamitzar l’economia productiva i reactivar les nostres petites i mitjanes empreses,
les principals generadores d’ocupació del nostre país. Bona prova d’això n’és la disparitat de taxes d’atur
observades en diversos territoris on s’aplica la mateixa legislació laboral: la taxa d’atur a Euskadi, per
exemple, és del 12,61% i la de Navarra de 13,82% - molt inferiors a la mitjana estatal -.
En qualsevol cas, la reforma laboral que convindria no és la que ha imposat el Govern del Partit
Popular. En primer lloc, la nova reforma afeblirà el país, rebaixarà els salaris empobrint les classes
treballadores i, a l’abaratir l’acomiadament indefinit i facilitar els acomiadaments col·lectius, destruirà
ocupació a curt termini.
En segon lloc, és una reforma laboral que vulnera qualsevol principi de concertació i diàleg social,
augmenta la conflictivitat laboral a l’empresa i deixa en una situació d’extrema indefensió i inseguretat
jurídica als nostres treballadors a l’hora, per exemple, de provar la improcedència d’un acomiadament o la
modificació de les seues condicions laborals i salari.
I, per últim, aquesta reforma ens allunya de poder disposar d’un veritable marc de relacions laborals
propi que, amb el consens dels agents socials de casa nostra, s’adapte a la nostra realitat soci-econòmica
condicionat, per exemple, per un cost més alt de la vida que afecta al nostre benestar.
Ni el rebuig social manifestat al carrer els passats 19 de febrer i 11 de març, ni l’increment de la
conflictivitat laboral ni del nombre d’Expedients de Regulació d’Ocupació un cop aprovada la reforma han
estat motius suficients perquè el Govern Espanyol obra cap tipus de procés de diàleg social.
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Els sindicats han estat, són i han de ser la garantia de què els drets dels treballadors i treballadores
es respecten, una peça clau en a la vertebració del país, en l'organització de la lluita dels treballadors i en
l'assoliment i el manteniment dels drets socials i laborals. En aquests moments, toca ser exigents en
l'exercici de les seues funcions i també estar al seu costat en es seues reivindicacions. No solament perquè
son una eina indispensable en l’emancipació social del poble català, també perquè aquesta no és només una
vaga general laboral, és una vaga general social,i la reforma laboral pretén ser un canvi de paradigma i
anul·lar una part importantíssima del nostre més que afeblit estat del benestar.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans i
ciutadanes, i els portaveus de major proximitat de les nostres aspiracions fonamentals, insten a través del
seu ple a:
PRIMER. Fer una crida a l’exercici del legítim dret a vaga el proper 29 de març de 2012 i a sumar-se
a les manifestacions públiques de rebuig a la política laboral impulsada pel Govern Espanyol,
SEGON. Instar al Govern Espanyol a convocar la mesa del diàleg social per obrir un procés de
negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulse la
contractació de qualitat; garantisca la defensa dels drets dels treballadors; en milloria la seua ocupabilitat,
especialment d’aquells que estan a l’atur, i aposte decididament per mesures de dinamització econòmica
que reactivin la demanda de nous llocs de treball.
TERCER. Instar al Parlament Valencià i al Govern de la Generalitat a exercir una defensa ferma de
les competències laborals atorgades per l’Estatut, fent possible d'esdevenir l'administració laboral única de
l'Estat al País Valencià amb competències executives sobre la negociació col·lectiva i les relacions laborals
entre d'altres.
QUART. Instar al Parlament Valencià a acordar una proposta de reforma de la Ley Orgànica de
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que possibilite l’excepcionalitat d’aquelles CCAA
que vulguen assumir una plena sobirania fiscal a través d’un model de concert econòmic, per tal de finalitzar
l’actual espoli fiscal que pateix el conjunt dels Països Catalans (PPCC), que llasta les potencialitats del nostre
estat del benestar i l’exercici efectiu dels drets socials dels treballadors, autònoms i emprenedors.
CINQUÉ. Transmetre aquest acord a les organitzacions sindicals, als grups parlamentaris de les
Corts Valencianes i del Congres dels Diputats del Estat Espanyol.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que hi ha plantejada una vaga general
per al 29 de març per la insensibilitat del Govern per no negociar en els sindicats ni en els treballadors. La
crisi la descarrega sobre el treballador i ho ha de costejar de manera que al final li repercuteix negativament
en la seua qualitat de vida. Si no hi ha menys parats i no crea llocs de treball. Fa referència al seu contingut.
La situació és molt complicada i espere que algú del grup popular vote a favor.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que van a recolzar la moció
presentada, ninguna reforma ha creat treball, estem tornant a anys enrrere, va a portar a una ruïna extrema
els treballadors i l’opinió que donen els experts és que el que tenim es va a perdre i sent realistes són
mesures que ja no tornaran els drets als treballadors. Els experts diuen que el que teníem ja s’ha perdut.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, vist el dictamen de la comissió informativa,
per CINC VOTS A FAVOR (2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV,1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS
VOTS EN CONTRA (6 PP) , acorda:
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que té una carta per a l’alcalde i perquè quede constància de
que done suport a la vaga general i dona lectura a la mateixa, també planteja la qüestió des de la
prespectiva que afecta el personal de l’Ajuntament i espera que no hi haja cap entrebanc.
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L’alcalde li contesta que des de l’Ajuntament no se li ha dit a ningú que no la faça. El delegat de
personal ja informarà.
------------------------------------------------------------------------------------------------1.16 Escrit de renuncia de la regidora Érika Ripoll Fons: presa de coneixement.
Es dona compte de l’escrit presentat per la regidora Érika Ripoll Fons, regidora integrant d’esta
Corporació Local per la candidatura electoral presentada pel Partit Popular, en les eleccions municipals
celebrades el dia 22 de maig de 2011, pel qual presenta la seua dimissió del càrrec de regidora.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde li agraeix a la regidora la seu tasca durant tot este temps
que ha estat entre nosaltres, i li manifesta que des del grup del PP estem a la teua dispocisió i que des de
fora aporte les seus idees i coneixements.
A instancies de la regidora Agustina Brines per que diga unes paraules, la regidora Érika Ripoll
manifesta que no porta cap escrit, ni unes paraules preparades, i explica que el motiu de la renuncia és
perquè en estos moments te un pla de futur pròxim que no és compatible amb la seua tasca com regidora
de l’Ajuntament. La regidora Agustina Brines li agraeix l’esforç realitzat i li desitja que es complisca el seu
pla de futur.
L’alcalde manifesta que ara es tramitara a Madrid la renuncia i si tot va normal al pròxim plenari
prenga possessió el nostre company Miquel Vidal.
Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidora integrant d’esta
Corporació Local, presentada per escrit amb data registre d’entrada de 8 de març de 2012, per Érika Ripoll
Fons, amb DNI 20044787B, qui resulte triada regidora per la candidatura presentada pel Partit Popular en
les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011.
Segon.- Comunicar el present acord a la Junta Electoral Central amb el prec que, en compliment
del que es disposa en l’articule 19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, expedisca la
credencial que acredite com a regidor integrant d’esta Corporació a la persona que ha de substituir a Érika
Ripoll Fons de la llista presentada pel partit polític PP (Partit Popular), que és Miguel Vidal Ferrando, i
adjuntar la documentació pertinent a este efecte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este moment abandona la sessió Érika Ripoll Fons.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 proposa la inclusió en l’ordre del dia per al seu tractament,
prèvia motivació i votació de la urgència, dels següents dos assumptes:

2.1 MOCIÓ PER LA REDACCIÓ D’UNA ORDENANÇA QUE REGULE LA
GRAVACIÓ DELS PLENS.
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L’alcalde explica que el passat 20 de març es va presentar un escrit de la presidenta d’ER, Imma
Cunyat, sobre gravacions de les sessions plenàries. I és per això que amb la fi de regular el més prompte
possible esta qüestió, presenta, per urgència, una moció al respecte que dóna a conèixer als membres de la
Corporació.
El ple, per unanimitat dels deu membre assistents en este moment a l’acte, ratifica la urgència de la
moció i passa a tractar-se la mateixa que transcrita a la lletra, diu:
«SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, Alcalde- President de l’ Ajuntament de Simat de la Valldigna,
en nom i representació del Grup Municipal Popular, es proposa per tràmit d’urgència l’aprovació de la
següent MOCIÓ.
PRIMER.- Vist l’escrit de 20 de març de 2012, presentat per la Presidenta d’Esquerra Republicana
del País Valencià de Simat de la Valldigna, en el qual es sol·licitava gravar en vídeo les sessions plenàries.
SEGON.- Vist que tant la Llei de bases de Règim local núm. 7/2005 con la Llei de Règim Local
Valencià, com el Decret 2568/1986 reglament d’Organització i Funcionament de règim jurídic de les entitats
locals, consideren els Plens municipals coma actes públics als quals pot accedir qualsevol ciutadà o mitjans
de comunicació.
TERCER.- Considerant que ni les normes anteriors, ni cap ordenança municipal, han regulat la
possibilitat de gravar els plenaris pels ciutadans de forma que este Dret siga compatible amb el normal
funcionament de la sessió plenària, i amb el respecte a l’ honor, l’ intimitat de les persones i la possible
confidencialitat d’ algun assumpte concret a tractar en alguna sessió plenària.
Es considera en conseqüència, necessària una regulació de la matèria a través d'ordenança
municipal, que faja compatible tots els drets i necessitats en conflicte i asseguren un tractament igualitari a
tots els ciutadans que vulguen fer gravacions.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’ aprovació de la següent
MOCIÓ
PRIMER.- Encomanar als serveis jurídics municipals la redacció d’una ordenança que regule la
gravació dels Plens municipals per periodistes, representants dels grups polítics o ciutadans en general.
SEGON.- La regulació deurà de ser respectuosa amb el dret fonamental dels ciutadans a rebre
informació i amb el caràcter públic dels actes plenaris, fent-la compatible amb el respecte a l’ honor, l’
intimitat de les persones i la possible confidencialitat d’algun assumpte concret a tractar en alguna sessió
plenària. Per la qual cosa es deurà exigir a les persones que vulguen gravar al menys el compliment dels
següents punts:
1.- Identificar-se amb el DNI i el domicili per tal de responsabilitzar-se de l’ús que poguera fer-se de
les imatges que es capten.
2.- Atorgar en el termini d’una setmana per a lliurar una còpia de la gravació al propi Ajuntament als
efectes de facilitar la redacció d’Actes i quedar a l’ arxiu municipal.
3.- En cap cas la gravació podrà implicar una molèstia al normal desenvolupament de la sessió
plenària o una incomoditat a la resta de veïns que puguen acudir com a públic.
4.- En cas de necessitar la utilització d’energia elèctrica o altres serveis municipals deurà ser
sol·licitat per escrit de forma anticipada, per tal de preveure les necessitats requerides.
Simat de la Valldigna, a 26 de març de 2012. Sebastián Mahiques Morant»
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Obert el torn d’intervencions el regidor Joan Serra manifesta que li pareix bé que és regularitze, el
secretari te molta feina però vostè ha estat molt ràpid en presentar una ordenança. Fa referència al escrit
presentat i que es va acompanyar d’una sentencia de l’Ajuntament de Manises, que feia referencia a altres
ajuntaments com Pilar de l’Horadada i Villamanin, on quedava ben clar quina era la posició. Manifesta que va
ser Imma Cunyat qui va presentar l’escrit i que ell en va entregar. Dona lectura al escrit presentat el dia 20
de març al registre d’entrada de l’Ajuntament. A continuació manifesta que nosaltres hui no hem fet
“conato” de gravació per no crear tensió. Després del ple de gener ho hem demanat per escrit i la
sentencia deixa molt clar que no passa res si es grava el ple. El periodistes si que el poden gravar, que no el
puguen gravar els particulars, es un delicte això o és falta de transparència?. En la sentencia està ben clara la
tasca de policia de l’alcalde que ha de vore si hi ha alteracions de l’ordre que impedisquen la sessió, i quan
això no passa qualsevol persona té tot el dret a gravar, de vegades es llig el que es vol llegir.
La regidora Agustina Brines manifesta que en molt pobles es fa i es puja a les webs, jo no vec on
puga estar el problema.
L’alcalde contesta que ell tampoc veu el problema, però el Sr Serra no ha sigut capaç d’arribar a un
acord, ell creia que no debia lliurar una còpia i anem a intentar la solució a este xicotet problema.
Vist la qual cosa el ple de la Corporació per UNANIMITAT DELS DEU MEMBRES
assistents, acorda:
PRIMER.- Encomanar als serveis jurídics municipals la redacció d’una ordenança que regule la
gravació dels Plens municipals per periodistes, representants dels grups polítics o ciutadans en general.
SEGON.- La regulació deurà de ser respectuosa amb el dret fonamental dels ciutadans a rebre
informació i amb el caràcter públic dels actes plenaris, fent-la compatible amb el respecte a l’honor, la
intimitat de les persones i la possible confidencialitat d’algun assumpte concret a tractar en alguna sessió
plenària. Per la qual cosa es deurà exigir a les persones que vulguen gravar almenys el compliment dels
següents punts:
1. Identificar-se amb el DNI i el domicili per tal de responsabilitzar-se de l’ús que poguera fer-se de
les imatges que es capten.
2. Atorgar en el termini d’una setmana per a lliurar una còpia de la gravació al propi Ajuntament als
efectes de facilitar la redacció d’Actes i quedar a l’arxiu municipal.
3. En cap cas la gravació podrà implicar una molèstia al normal desenvolupament de la sessió
plenària o una incomoditat a la resta de veïns que puguen acudir com a públic.
4. En cas de necessitar la utilització d’energia elèctrica o altres serveis municipals deurà ser
sol·licitat per escrit de forma anticipada, per tal de preveure les necessitats requerides.
L’alcalde explica la necessitat de tractar la proposta de modificació de crèdits 2/2012 davant la
urgència de realitzar l’obra de la reforma de la piscina abans que comence la temporada.
El ple per unanimitat ratifica la urgència de la moció i passa a tractar la mateixa.
2.2 EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDITS 2/2012.
Es dona compte de la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«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 suplement de crèdit, redactada d’acord amb el que
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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.
Aquestes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el disponible i, en
conseqüència, es proposa:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 2/2012, per suplement de
crèdits, amb les següents dades:
a) Concedir suplements de crèdits a l’aplicació pressupostària que es detalla a
continuació:
PDA
DENOMINACIÓ
SUPLEMT CRÈDIT
342.63200
Reforma de la piscina municipal ...............................................................................25.200,00 €
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS.....................................................................25.200,00 €
b) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals
(DISPONIBLE liquidació exercici 2011) .................................................................25.200,0€
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS................................... 25.200,00€
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. 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.
Simat de la Valldigna, 26 de març de 2012. L’alcalde. Sebastián Mahiques Morant»
Obert el torn d’intervencio l’alcalde explica el contingut de la proposta i els motius de la seua
presentació.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació per SIS VOTS A FAVOR (5 PP i 1
COMPROMÍS-BLOC) i QUATRE ABSTENCIONS (2 Grup Socialista (PSOE), 1EUPV i 1 ERPV) ,
acorda :
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 2/2012, per suplement de
crèdits, amb les següents dades:
a) Concedir suplements de crèdits a l’aplicació pressupostària que es detalla a
continuació:
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PDA
DENOMINACIÓ
SUPLEMT CRÈDIT
342.63200
Reforma de la piscina municipal ...............................................................................25.200,00 €
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS.....................................................................25.200,00 €
b) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals
(DISPONIBLE liquidació exercici 2011) .................................................................25.200,0€
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS....................................25.200,00€
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.
3

TORN D’INTERVENCIONS.
Per part dels regidors es plantegen les següents intervencions:

3.1 L’alcalde informa de la reunió que s’ha fet entre la direcció del CP i l’inspector
sobre l’escola, hi ha un projecte i en teoria deuria d’estar fet abans de l’inici del curs.
També informa de les actuacions al Pla de Corrals. El regidor Rafael Cabanilles explica el que s’ha
fet per tal de millorar l’arreplegada de fem. L’alcalde informa que es pretén que no tiren les restes d ela
poda dins els contenidors. Es vol fer una reunió informativa al Pla de Corrals i també al poble. Amb això les
despeses de l’Ajuntament per Kg disminuixen.
L’alcalde informa sobre les actuacions al C/ de l’Om, per tal que tots pugen pujar millor, fent uns
escalonats més suaus i posar algun punt de suport.
La regidora Monica Sancirilo informa que s’acabat la senyalització de recursos turístics. Dóna la
relació d’on estan els nous panells informatius de les diferents rutes. Explica a més que en la subvenció on
estaven estos recursos s’ha creat una nova imatge corporativa que s’incorporarà als documents municipals i
a la cartellera. També explica el que ha passat en alguns postes de la ruta dels senders, que han estat serrats
i se’ls han emportat. Pareix ser que fer mal. El regidor David Mogort pregunta si es reposarà el que s’ha
llevat de la ruta de l’aigua?. La regidora de turisme contesta que sí, encara que hi ha un poc de por però
caldrà fer-ho. Els senyals estan preparats contra el vandalisme però es veuen afectats. L’alcalde comenta que
hi ha un panell de la mancomunitat, és de taulellet i és l’únic que es pot recuperar si tenim sort.

3.2 El regidor David Mogort, pregunta si s’han fet actuacions per a la promoció
econòmica?
L’alcalde li contesta que s’ha fet alguna reunió amb l’associació de comerciants, l’any passat és va fer
una activitat de promoció on hi havia un sorteig, encara que ells han de posar de la seua part. La regidora
Mónica Sancirilo afegeix que l’ajuntament està per recolçar econòmicament però l’associació està feta per
tindre iniciatives.

3.3 El regidor David Mogort pregunta que li ha costat a l’Ajuntament la matinal
motorista?
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L’alcalde li contesta que sobre un 300,00€. Fa uns anys va ser un abús. Este any el límit eren 300€.
El regidor Álvaro Almiñana comenta i compara esta activitat, a iniciativa d’un poble del costat, amb
la del cap d’any. Es manté un debat al respecte.

3.4 La regidora Agustina Brines pregunta sobre:
a) la neteja dels parcs infantils i en concret el que està al costat del casal Jove.
L’alcalde contesta que s’està sobre este assumpte. El regidor Álvaro Almiñana comenta que estan
bruts els pipicans. Es fan comentaris al respecte.
b) Si hi ha informació en relació al PGOU.
L’alcalde contesta que s’estan fent gestions i pròximament es farà una reunió sobre este assumpte.
Manifesta que cal tindre clar la minimització d’impacte ambiental que afectaria especialment a la zona de les
Foies i que es podia fer en paral·lel a la tramitació del PGOU. El regidor Joan serra comenta sobre la
importància d’eixa qüestió, abans Quico estava en principi sols per això i ara a Bernardo li ixen altres coses.
No és fàcil i caldrà dedicar-li atenció.
c) Com està la Trobada de Joves?
El regidor Antonio Magraner manifesta que enguany s’ha decidit que es faça ací, l’últim cap de
setmana de maig, i on està previst que hi hagen joves de tota la comarca i el programa no esta tancat
encara. Està prevista la celebració de tallers, la presencia de 14 pobles per tal d’ensenyar el que fan els
jovens,-esta dirigida a gent de menys de 35 anys-, una exposició a la Casa de la Cultura, un curtmetratge i
concurs de grups de música –la final es farà ací-. Es comenta la qüestió dels grups del poble i la seua
presència a la Trobada. La regidora Agustina Brines manifesta que l’alegra que s’haja portat la Trobada a
Simat, abans hi havia una cua que ho feia difícil, supose que la situació econòmica canvia estes coses.
L’alcalde comenta ara és diferent i s’ha portat a Simat. La regidora Mònica Sancirilo comenta que el regidor
de joventut està intentat que col·laboren els bars del poble i les diferents associacions.
d) Que es va fer amb l’estatua del pilotari que s’ha llevat per les obres?
L’alcalde contesta que està en el magatzem pendent de decidir on s’ha de col·locar. En l’escola no
es va a posar, tal vegada, en una rodona i he parlat amb l’autor de la peça que no li pareix mal.
e) La regidora Agustina Brines suggereix que a l’entrada de les Foies es posarà un panell amb els
camins principals amb la fi de facilitar l’accés a les ambulàncies i per major informació. I també es podria fer
al Pla de Corrals. També considera que es podrien posar ombralls a la piscina i a la gespa.

3.5 El regidor Joan Serra comenta que:
a) A l’acta del ple del passat 30 de gener i al punt 3.9 va preguntar sobre les goteres de l’escola, i
també en la comissió ho vaig dir i ho recordava, es van fer comentaris sobre la qüestió i es va sentir
maltractat en la comissió. L’alcalde que no tens perquè sentir-se així, comenta que la qüestió de les goteres
ve de temps, el que es va voler dir és que si ha estat tant de temps igual s’haguera pogut solucionar abans i
que nosaltres també volem que se solucione.
b) Pregunta si ja està concretada la qüestió de l’auditoria?
L’alcalde li contesta que s’estan replantejant la qüestió de l’auditoria. El que estem fent ara ens ha
donat tota la informació i documentació necessària i estem pensant que el seu pressupost podríem gastarho per al serveis que tenim. Estem replantejant-nos eixa despesa.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el torn d’intervencions dels regidors i d’acord amb el que estableix l’article 21.4 del
RPC es dóna la paraula a les persones del públic perquè hi participen, si volen.
Per part de la veïna Inma Cunyat, dirigint-se al regidor de joventut, Antoni Magraner, li comenta
que quan s’ha parlat d’associacions del poble a l’AMPA de l’IES la Valldigna no ens han convidat.
El regidor Antoni Magraner contesta que a la pròxima, no ha sigut la seua voluntat que no
estiguéreu. Ho tindrem en compte.
2.- Per part d’Imma Cunyat, comenta que se li ha oblidat a Joan (Serra) la qüestió que en la placeta
de dalt (Placeta Iglesia-C/ de l’Om) hi ha vegades que uns contenidors estan tapats pels cotxes que
aparquen i no deixen passar. L’alcalde li contesta que el que farem és marcar els aparcaments. Al C/ del Pou
ha sigut un èxit i ara aparca més gent.
3.- Per part d’Imma Cunyat en relació a la gravació del ple, manifesta que s’ha sentit un poc
desconsiderada. Venia preparada per gravar el ple. Pel que fa les mocions lamenta que la moció del PP
sobre la dona s’haja aprovat i no la dels altres partits polítics. Pregunta, si les dones del PP no volen la
igualtat de totes les dones?. La regidora Mónica Sancirilo, contesta que clar que sí. També fa referència a la
moció sobre els danys a les gelades que no ha estat aprovada quan els llauradors tenen necessitats d’eixes
ajudes donada la seua greu situació. Així com respecte a la vaga general manifesta que tots som treballadors
i deuríem defensar el drets que tenim. També dóna informació sobre la moció de suport als interins i
explica com ha estat el treball dels interins que gràcies a eixes borses les han donat treball i suport als
col·legis, per la qual cosa no entén que no s’aprovara.
L’alcalde li contesta que totes estes mocions es deuen debatre en València o en Madrid, on els
nostres representants tenen molta més informació que nosaltres. No obstant cada grup polític té la seua
forma de treballar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de
resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats els
quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
“Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciósadministratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament,
recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga
interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la
notificació.”
No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 23 hores i 45
m., del dia 26 de març de 2012 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, abril de 2012
El secretari,

