
AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA
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PLE  DE  L’AJUNTAMENT Sessió: 2/2011
SESSIÓ   ORDINÀRIA  

Dia:  28 de Març de 2011
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Agustina Brines Sirerol 

Regidors presents:

Grup PSPV 
Eladi Mainar Cabanes 

David Mogort Alberola

Estefanía Gregori Robledillo

Grup PP
Sebastián Mahiques Morant

Mónica Sancirilo Camarena

Rafael Cabanilles Inza

Antonio Magraner Camarena

Grup BLOC
Vicent Ribera Solanes

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Regidors absents: Víctor Mansanet Boïgues 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores del dia vint-i-hui de 

març dos mil onze, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú 

d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat 

prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent 

ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1. Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de novembre 2010.

1.2. Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania 

i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per a la creació i posada en marxa de l’Agència de mediació 

per a la Integració i la Convivència Social (Amics)

1.3. Donar compte del contracte amb Victoria Leonor Alario Almiñana, sobre la cessió  de terrenys en ar-

rendament per a l’aparcament de vehicles.

1.4. Donar compte de l’expedient de venda de parcel·la municipal i del nomenament dels membres de la 

mesa de contractació per a subhasta de bé patrimonial.

1.5. Donar compte del decret núm.107/2011, sobre contractació de personal (PACTSAFOR).

1.6. Aprovació, si procedeix, del reglament d’ús de les instal·lacions del complex poliesportiu municipal.

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

3. TORN D’INTERVENCIONS  

----------------------------------/--------------------------------------------



1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1. Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2010.  

Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de 

novembre de 2010.

Obert el torn d’intervencions, el secretari explica que en l’última sessió es va aprovar l’acta 

del dia 27 de desembre però no la del 29 de novembre, que va quedar pendent.

El regidor Sebastián Mahiques,  diu que l’esborrany de l’acta no està en la convocatòria que 

els van repartir.

El secretari diu que aleshores queda pendent per a la pròxima convocatòria de ple.

1.2Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Solidaritat i Ciutada-

nia i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per a la creació i posada en marxa de l’Agència de medi-

ació per a la Integració i la Convivència Social (Amics)

Es dona compte del Conveni de col·laboració següent i que textualment diu:

«CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  CONSELLERIA  DE  SOLIDARITAT  I 
CIUTADANIA I L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA PER A LA CREACIÓ 
I POSADA EN MARXA DE L’AGÈNCIA DE MEDIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ I LA 
CONVIVÈNCIA SOCIAL (AMICS) DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

           València,  de  de 2011

REUNITS

D’una part,  l’Hble.  Sr.  Conseller de Solidaritat  i Ciutadania  de la Generalitat,  El senyor 

Rafael Blasco Castany, anomenat per Decret 8/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat 

(DOCV 5.545, de 29 de juny), pel qual s’anomenen vicepresidents, consellers, secretari i portaveu 

del Consell, en nom i representació de la Generalitat, en virtut de les competències atribuïdes pel 

Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, aprovat per Decret 

91/2010, de 21 de maig, (DOCV 6.274, de 25 de maig) i trobant-se autoritzat per a la firma d’este 

conveni per Acord del Consell de data XXXXXXXX, i d’acord amb el que preveu l’article 30.1 del 

Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat Valenciana aprovat per Decret 

Legislatiu 93/2009, de 10 de juliol del Consell de la Generalitat .

I d’una altra, la Sra. Agustina Brines Sirerol, amb NIF 20.806.089-J, com a representant de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en qualitat d’Alcaldessa-presidenta de la dita entitat, segons 

acord  del  Ple  de  l’Ajuntament  de  data  17  d’abril  de  2010,  i  d’acord  amb les  facultats  que  té 

atribuïdes  per  l’article  21 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  de Bases  de Règim Local  o  pel seu 

respectiu Estatut.

Les parts en la representació que ostenten i  reconeixent-se mútuament la capacitat per a 

convindre i obligar-se en els termes del present conveni,
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EXPOSEN

1 Que la Generalitat té entre els seus objectius prioritaris, la protecció i l’ajuda d’aquells 

sectors que requerixen una especial cura i atenció. Per això, es tendeix a establir els mitjans 

idonis i necessaris que coadjuven a aconseguir una adequada integració social.

2 La Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 

d’abril,  de reforma de Llei  Orgànica 5/1982, d’1 de juliol,  d’Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana, té competència exclusiva en matèria d’assistència social, fundacions 

i associacions de caràcter benefico-assistencial, així com la protecció i ajuda d’immigrants.

3 La  Conselleria  de  Solidaritat  i  Ciutadania,  d’acord  amb  el  que  estableix  el   Decret 

19/2009,  de  3  de  novembre,  del  president  de  la  Generalitat,  pel  qual  es  determinen  les 

conselleries  en  què  s’organitza  l’Administració  de  la  Generalitat  té  assignades  les 

competències  en  matèria  d’immigració,  participació  ciutadana  i  cooperació  al 

desenrotllament, sent el màxim òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del 

Consell en les dites matèries, d’acord  amb el que estableix el Decret 91 2010/, de 21 de 

maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de 

Solidaritat i Ciutadania.

4 Que la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones 

Immigrants en la Comunitat Valenciana, en l’article 15, defineix les Agències de Mediació 

per a la Integració i la Convivència Social (AMICS) com a oficines de l’administració local 

d’informació, mediació, assessorament i orientació sobre els recursos de l’administració i de 

les entitats en matèria d’integració de les persones immigrants. A més, en l’apartat tercer del 

dit article s’estableix que la Generalitat, en col·laboració amb les entitats locals, fomentarà la 

creació d’AMICS, i determinarà els servicis mínims a cobrir per estes oficines.  

5 Que l’oportunitat  i  conveniència  de subscriure  el  present  conveni  es fonamenta en la 

previsió del Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de 

la  Llei  15/2008,  de  5  de  desembre,  de  la  Generalitat,  d’Integració  de  les  Persones 

Immigrants en la Comunitat Valenciana, establint com un dels requisits de constitució d’una 

Agència AMICS, per part de les entitats locals de la Comunitat Valenciana,  que la seua 

creació es realitze a través de conveni de col·laboració entre l’entitat local corresponent i la 

Conselleria competent en matèria d’integració social de les persones immigrants. 

Per tot això acorden subscriure este conveni de col·laboració a l’empara de l’article 22.2.a) 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i d’acord amb el que establix 

l’article 30.1 del Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants en la 

Comunitat Valenciana.

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.

El present conveni té com a objecte establir el règim de col·laboració entre la Conselleria de 

Solidaritat  i  Ciutadania  i  l’Ajuntament  de Simat de la  Valldigna  amb la  finalitat  de la  creació, 

posada en marxa, funcionament i manteniment de l’Agència de Mediació per a la Integració i la 

Convivència Social (AMICS) de Simat de la Valldigna.

Segona. Tipologia de l’Agència AMICS i àmbit d’actuació
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• L’Agència AMICS de Simat de la Valldigna és de tipus municipal, i el seu àmbit d’actuació és 

el de l’esmentat municipi.

• L’Agència AMICS comptarà amb la següent oficina d’atenció:

Oficina de Simat de la Valldigna, sítia en la direcció Avinguda de la Valldigna, próx. 128.

• L’Entitat  Local  a què està adscrita  l’Agència  AMICS disposa de titularitat  jurídica suficient 

sobre els locals en què s’establix l’Agència AMICS, per a mantindre en funcionament durant tot 

el període de vigència.

Tercera. Adscripció de l’Agència

L’Agència AMICS s’adscriu i depén orgànicament de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 

i serà coordinada per la Direcció General d’Immigració i Cooperació al Desenrotllament.

Quarta. Gestió de l’Agència

1 La gestió inicial de l’Agència AMICS és directa per part de l’entitat local. 

2 El  representant  de  l’Ajuntament  de  Simat  de  la  Valldigna  davant  de  la  Direcció  General 

d’Immigració i Cooperació al Desenrotllament, és la Sra. Adriana Cioran que té la condició de 

treballadora al servici de la corporació local.

3 Els canvis substancials en la gestió de l’Agència AMICS hauran de ser comunicats a la Direcció 

General d’Immigració i Cooperació al Desenrotllament.

Quinta. Estructura de l’Agència

L’estructura de l’Agència AMICS haurà de respectar el contingut mínim establert en l’article 

34 del Decret 93/2009.

L’Agència  AMICS  comunicarà  a  la  Direcció  General  d’Immigració  i  Cooperació  al 

Desenrotllament,  la  relació inicial  de recursos humans que disposarà  l’Agència  i  les  posteriors 

modificacions.

Sexta. Horari de l’Agència

L’horari  ordinari  d’atenció  al  públic  de  l’Agència  AMICS  serà,  almenys,  de  20  hores 

setmanals.

Les  modificacions  en  els  anteriors  horaris  seran  comunicades  a  la  Direcció  General 

d’Immigració i Cooperació al Desenrotllament.

Sèptima. Usuaris/as

L’Agència AMICS de Simat de la Valldigna es constitueix per a atendre preferentment les 

persones immigrants empadronades a Simat de la Valldigna.

Octava. Funcions de l’Agència AMICS

L’Agència AMICS tindrà, preferentment, les funcions següents:

1 Configurar  els  instruments  d’assessorament  necessaris  a  fi  de  posar-los  al  servici  de  les 

Administracions locals i la resta d’agents socials.
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2 Facilitar l’accés de les persones immigrants al Programa voluntari de comprensió de la societat 

valenciana Escola d’Acollida.

3 Prestar servicis d’informació, mediació, assessorament i orientació en les matèries següents:

3.1 Situació i regularització legal en la Comunitat Valenciana i lloc on puguen tramitar-

la.

3.2 Accés al sistema educatiu.

3.3 Accés a la formació ocupacional i no reglada.

3.4 Accés  al  sistema  laboral,  podent  establir  la  corresponent  coordinació  amb  les 

Agències de Desenrotllament Local, que desenrotllen la dita funció en aquelles entitats 

locals que existisquen.

3.5 Accés al sistema sanitari.

3.6 Tramitació i recepció de vivenda digna.

3.7 Assessorament en matèria d’integració cultural.

3.8 Activitats encaminades a afavorir la interculturalitat i convivència entre la població 

immigrant i la d’acollida.

3.9 Programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d’Acollida.

4 La resta de funcions que els puguen ser conferides per norma amb rang de llei o reglamentari, o 

que fóra delegada per òrgan competent.

Novena. Obligacions de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.

La Conselleria de Solidaritat i Ciutadania es compromet a: 

• Inscriure l’Agència AMICS en el Registre de la Xarxa d’AMICS.

• Proporcionar  la  informació  necessària  sobre els  continguts  que constituïxen la  base dels 

servicis a prestar a la població immigrant.

• Assessorar a l’Agència AMICS en els servicis a prestar a les persones immigrants.

• Coordinar  i  efectuar  el  seguiment  dels continguts  de la informació proporcionada  per  la 

Conselleria i facilitada per l’Agència als seus usuaris. 

• Posar a disposició de l’Agència AMICS, el material promocional que edite i distribuïsca 

sobre els continguts d’interès de l’Agència AMICS.

• Facilitar  a  l’Agència  AMICS les  especificacions  tècniques,  quant  a  la  imatge  interior  i 

exterior de l’Agència,  així com les que s’establisquen per al material gràfic, audiovisual, 

entre altres.

Desena. Obligacions de l’Ajuntament.

1 L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per mitjà de l’Agència AMICS es compromet a: 

α) Prestar  les  activitats  d’informació,  assessorament,  mediació,  orientació  i  les  altres 

funcions  que  realitze  l’Agència,  establides  en  la  clàusula  octava,  de  forma  gratuïta, 

objectiva i orientant els usuaris o les usuàries sobre els servicis que siguen requerits.
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β) Posar a disposició dels usuaris i usuàries el material promocional que edite i distribuïsca 
la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, sobre la Xarxa AMICS.

χ) Aprovar un reglament de règim interior de l’Agència AMICS.

δ) Presentar les memòries trimestrals i la resta d’informes i documentació sol·licitada per la 
Direcció General d’Immigració i Cooperació al Desenrotllament.

ε) Comunicar a la Direcció General d’Immigració i Cooperació al Desenrotllament, el seu 
calendari i horari anual d’obertura de l’any següent.

φ) Comunicar  a  la Direcció General  d’Immigració i  Cooperació al  Desenrotllament,  les 
modificacions en la relació de recursos humans al servici de l’Agència AMICS.

γ) Utilitzar el logo i la resta d’elements d’imatge corporativa en aquelles activitats o en 
l’edició de materials divulgatius, formatius i informatius que realitze l’Agència AMICS.

η) Realitzar la senyalització interior i exterior de l’Agència AMICS, d’acord amb l’article 
34.4 del Decret 93/2009, i les especificacions tècniques que aprovarà la Conselleria de 
Solidaritat i Ciutadania.

ι) Incloure en la pàgina web de l’entitat local un enllaç a la WEB d’AMICS, on conste el 
logo de la Xarxa d’AMICS.

ϕ) Garantir els drets dels/les usuaris/as establits en l’article 28 del Decret 93/2009.

κ) Fer complir les obligacions establides en l’article 29 del Decret 93/2009.

2 D’acord amb el que establix l’article 34.3 del Decret 93/2009, el local en què estiga ubicada 
l’Agència AMICS haurà de complir la normativa d’accessibilitat dels espais públics, i haurà 
de tindre com a mínim l’equipament següent:

• Zona d’atenció al públic.

• Mobiliari suficient i adaptat a la prestació dels servicis.

• Bústia de suggeriments.

• Ordinador.

• Accés a Internet.

• Correu electrònic.

• Impressora, fotocopiadora i fax.

• Telèfon.

• Paquet bàsic d’ofimàtica.

Onzena. Sèptima. Comissió mixta de seguiment

Per al  compliment  general  de les  clàusules  del present Conveni,  es crearà  una comissió 
mixta  entre  la  Conselleria  de Solidaritat  i  Ciutadania  i  l’Ajuntament  de Simat  de la  Valldigna, 
integrada: 

- Por part de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, la persona que ostente la Direcció 
d’Àrea de la Direcció General d’Immigració o persona en qui delegue i un/a tècnic/a.
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-Per part de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, la persona que ostente la representació 

de  l’entitat  local  davant  de  la  Direcció  General  d’Immigració  i  Cooperació  al 

Desenrotllament, o persona en qui delegue i un/a tècnic/a.

Seran competències generals d’esta comissió,  l’avaluació del desenrotllament del present 

conveni, i si és el cas, propostes de pròrroga o de la seua rescissió, estudi i assessorament respecte a 

quantes qüestions siguen sotmeses a la Comissió per qualsevol de les parts.

Esta comissió es reunirà a instància d’alguna de les parts, quan es considere necessari.

Dotzena. Vigència del conveni

El  present Conveni tindrà un període inicial de vigència de deu anys, comptats des del dia 

de la firma d’este conveni, podent ser prorrogat per mitjà de la corresponent addenda, havent de 

demanar autorització del Consell. L’addenda haurà d’adoptar-se amb una antelació de, almenys, dos 

mesos a la finalització de la seua vigència.

L’entitat local tindrà un termini de 15 dies des de la firma d’este conveni per a posar en 

marxa l’Agència AMICS.

Tretzena. Finançament

El finançament de l’Agència AMICS anirà a càrrec de l’entitat local de què depén, sense 

perjuí de la percepció de subvencions específiques per part d’entitats públiques i privades per a la 

posada en marxa, funcionament i manteniment de l’Agència.

En tot cas, la concessió de subvencions per part de la Generalitat estarà condicionada a les 

previsions de les corresponents lleis de pressupostos anuals.

Catorzena. Obligacions enfront de tercers

La Conselleria de Solidaritat i Ciutadania no adquirirà cap obligació respecte de la selecció 

dels  mitjans  personals  necessaris  per  a  dur  a  terme  les  actuacions  del  present  conveni,  que 

correspondrà a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, corrent a càrrec seu les obligacions que es 

deriven,  en  funció  del  seu  règim  jurídic,  quedant  exonerada  la  Conselleria  de  Solidaritat  i 

Ciutadania  de tota  responsabilitat  respecte  al  personal  que porta  a  terme el   treball  encomanat, 

respecte de proveïdors o qualssevol altres tercers, inclosa l’Administració Tributària i la Seguretat 

Social.

Quinzena.  Resolució del Conveni.

L’incompliment de qualsevol de les clàusules anteriors, així com els supòsits previstos, amb 

caràcter general, per la legislació vigent donaran lloc a la resolució del present Conveni. A este 

efecte, la part que pretenga la resolució haurà de dirigir-se a l’altra de forma expressa instant-la a 

optar pel compliment de les seues obligacions o acceptar la resolució en el termini màxim d’un mes.

Setzena. Protecció de dades personals

Per  al  desenrotllament  de  les  actuacions  objecte  del  present  conveni  i  en  relació  al 

tractament de les dades personals que precisen les parts, s’observarà en tot moment el que disposa 
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la Llei Orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i en les 

disposicions dictades per a desplegar-la.

Dissetena. Normativa aplicable i jurisdicció

Per al no previst en este Conveni caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 15/2008, de 5 de 

desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, i 

el Decret 93/2009, de 10 de juliol del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei 15/2008. Supletòriament s’aplicaran les altres normes de Dret Administratiu, i si no n’hi ha, les 

normes de Dret Privat que pogueren ser aplicat amb caràcter subsidiari.

I en prova de conformitat, firmen el present conveni, per triplicat exemplar, en el lloc i la 

data indicats en l’encapçalament.

El Conseller de Solidaridat i Ciutadanía L’alcaldessa de Simat de la Valldigna

Rafael Blasco Castany Agustina Brines Sirerol»

Obert el torn d’intervencions, l'alcaldessa diu que aquest conveni ja s’havia vist i dictaminat 

favorablement per la comissió informativa, però que no estava traduït al valencià. Com ara ja està, 

s’ha de ratificar.

El regidor Eladi Mainar, diu que és un projecte de la Conselleria de Benestar Social, que 

Simat està en una posició capdavantera, ja que s’està portant també només en Gandia,  Oliva i ací. 

Creu que està donant bons resultats, ara mateix estan fent cursos d'acollida, de valencià i castellà 

per als immigrants, que estan tenint tots molt d’èxit, la tasca que s’està fent des d’immigració és 

molt efectiva. Si algú ho vol, pot revisar els informes mensuals que hi fa al respecte, en que queda 

reflectit tot el que s’està fent.  

Aquesta despesa està completament subvencionada, a més aquest any se n’ha aconseguit una 

altra subvenció, per 24.000 euros, de la Conselleria i de la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, per tant, veu factible la seua continuïtat. També informa que passarà a desenvolupar 20 

hores setmanals, completament subvencionades per la conselleria.

Finalitzades les intervencions,  el  Ple  de la Corporació,  amb el  dictamen favorable  de la 

Comissió Informativa,  per unanimitat de tots els assistents  (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV), 

s’acorda: 

Primer. Aprovar el conveni presentat en els seus propis termes i adaptar-se al seu contingut, 

dins el marc del Decret 93/2009 de 10 de juliol del Consell.

Segon.- Facultar a la alcaldessa per a la firma del present conveni. 

1.3 Donar compte del contracte amb Victoria Leonor Alario Almiñana, sobre la cessió  de 

terrenys en arrendament per a l’aparcament de vehicles.

Es dona compte del document formalitzat entre Victoria Leonor Almiñana i l’alcaldessa de 

l’ajuntament per a la cessió de terrenys en arrendament per a l’aparcament de vehicles en el solar 

situat al carrer Calvari núm. 35.   

Obert el torn d’intervencions, l'alcaldessa explica el contracte formalitzat.
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Finalitzades les intervencions,  el  Ple  de la Corporació,  amb el  dictamen favorable de la 

Comissió Informativa, es dona per assabentat i conforme.

1.4 Donar compte de l’expedient de venda de parcel·la  municipal i  del nomenament  dels   

membres de la mesa de contractació per a subhasta de bé patrimonial.

Es dona  compte  de l’expedient  de venda de parcel·la  municipal  i  del  nomenament  dels 

membres de la mesa de contractació per a subhasta de bé patrimonial

Obert el torn d’intervencions, l'alcaldessa explica la tramitació de l’expedient de venda de la 

parcel·la. 

En relació al plec de condicions es planteja que a la mesa de contractació cal nomenar el 

membres de cada grup polític que n’han de formar part, per tant, els grups polítics acorden que els 

membres seran:

Pel BLOC, l’alcaldessa, Agustina Brines Sirerol

Pel PSOE, el regidor David Mogort Alberola

Per Esquerra Republicana, el regidor Joan Serra i Folguera

Pel PP, el regidor Sebastian Mahiques Morant

Per Esquerra Unida- Arc Iris, el regidor Victor Mansanet Bohigues

Finalitzades les intervencions, el  Ple de la Corporació, amb el dictamen favorable de la 

Comissió Informativa, es dona per assabentat i conforme  del contingut  de l’expedient,  així  com del 

nomenament dels membres per la mesa de contractació.

1.5. Donar  compte  del  decret  núm.107/2011,  sobre  contractació  de  personal  (PACTSA  -  

FOR).

Es dona compte del decret 107/2011 que textualment diu: 

«Decret núm.: 107/2011  

Simat de la Valldigna, 9 de març de 2011

AGUSTINA BRINES SIREROL, alcaldessa-president de la Corporació Local de Simat de la 

Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa 

condició, i atenent  les consideracions següents:

I.  Antecedents de fet:

1. El passat 22 d'octubre de 2010 es va constituir el Consorci Gestor del Pacte Territorial per a 

l'Ocupació de la Comarca de la Safor (PACTSAFOR), amb l'objectiu de coordinar les polítiques i 

programes de formació i promoció de l'ocupació a nivell comarcal, i planificar i posar en funcionament 

accions i projectes conjunts dirigits a la creació d'ocupació, la formació i el foment de la iniciativa 

empresarial a la Safor, entre altres.
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2. L'Ajuntament  de Simat de la Valldigna,  conscient  de la complexa situació actual  en el 

mercat de treball local i comarcal, atès que l'ocupació és un dels problemes que més afecta i preocupa a 

la  ciutadania  considerà  adient  adherir-se  a  les  accions  plantejades  pel  Consorci,  sent  una  de  les 

iniciatives pioneres els denominats “Plans d'ocupació social protegida”. 

3.  Atès que els “Plans d'ocupació social protegida” constitueixen programes de contractació 

pública de persones desocupades de caràcter extraordinari, eminentment social i temporal. 

4. Atès que per tal de sistematitzar el procès de selecció dels participants al Pla cal aprovar unes 

bases  on  consten  característiques  i  condicions  dels  llocs  de  treball,  així  com  els  criteris  i  el 

desenvolupament del procediment de selecció.

II.  Fonaments:

1.  Cal  aprovar  les  “Bases  del  Pla  d'Ocupació  Social  Protegida  a  l'empara  del  Pacte  

Territorial per a l'ocupació de la comarca de la Safor (PACTSAFOR)”.

2. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon a esta alcaldia.

RESOLC:

Primer.Aprovar  les  “Bases  del  Pla  d'Ocupació  Social  Protegida  a  l'empara  del  Pacte  

Territorial per a l'ocupació de la comarca de la Safor (PACTSAFOR)”, tal i com consten tot seguit:

“BASES  PLA  D'OCUPACIÓ  SOCIAL  PROTEGIDA  A  L'EMPARA  DEL  PACTE 
TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE LA COMARCA DE LA SAFOR (PACTSAFOR).

1. ANTECEDETS I CONTEXTUALITZACIÓ.

L'Ajuntament de Simat de la Valldigna conscient que l'ocupació és un dels problemes que  

més  preocupa  i  afecta  a  la  ciutadania  considera  adient  adherir-se  al  desenvolupament  de  les  

accions  contemplades  en  el  Pacte  Territorial  per  a  l'Ocupació  de  la  Comarca  de  la  Safor  

(PACTSAFOR).

El  Consorci  del  PACTSAFOR,  constituït  el  22  d'octubre  de  2010,  està  integrat  per  la  

Mancomunitat  de  la  Safor,  els  ajuntaments  de  Gandia,  Oliva  i  Tavernes  de  la  Valldigna,  els  

sindicats UGT-PV i CCOO-PV i la Federació d'Associacions d'empresaris de la comarca de la  

Safor (FAES). 

Diverses  són les actuacions que des de PACTSAFOR es plantegen, però atesa la difícil  

situació actual del mercat de treball, es proposa iniciar accions extraordinàries que permeten a 

curt termini donar resposta als grups més vulnerables en situació de desocupació, especialment  

aquells que hagen esgotat les ajudes i prestacions per desocupació. La iniciativa dels  “Plans 
d'ocupació social protegrida” s'emmarca en el context descrit, com una  mesura extraordinària,  
temporal i amb marcat caràcter social. 

Els Plans d'Ocupació Social Protegida constitueixen per tant, programes de contractació 

pública directa de persones desocupades, per a la realització d'activitats o treballs d'interés per a  

la comunitat. A més  combinaran la realització dels  treballs pràctics amb formació en habilitats  
socials, tècniques de recerca d'ocupació, alfabetització informàtica i altres competències bàsiques.
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1.1. Característiques del lloc de treball i condicions dels contractes.

L'Ajuntament  de  Simat  de  la  Valldigna,  atesa  la  consignació  pressupostària,  preveu  la 

contractació set persones durant un període de 2 mesos i 20 dies. La jornada de treball serà de  
trenta hores setmanals, i el sou el corresponent en base al 120% del SMI. L'ocupació a sol·licitar  

al centre SERVEF és la següent:

PEÓ AGROPECUARI.

2.  CRITERIS  DE  SELECCIÓ  DELS  PARTICIPANTS  EN  EL  PLA  D'OCUPACIÓ 
SOCIAL PROTEGIDA.

- Requisits de les/els candidates/candidats.

- Les/els aspirants interessats a prendre part en el procediment hauran de reunir els següents  

requisits:

- Estar inscrit en el Centre SERVEF d'ocupació corresponent, com a demandant d'ocupació  

no ocupat.

- Pertànyer a qualsevol dels Estats firmants del Tractat de la Unió Europea i  de l'Acord  

sobre l'Espai Econòmic i Social.

- Els  estrangers  que no  pertanguen a  algun  dels  Estats  firmants  del  Tractat  de  la  Unió  

Europea  hauran de  tindre  permís  de  treball  per  a  l'ocupació  corresponent  durant  una  

duració mínima igual a la del programa.

- Posseir coneixements suficients de la llengua valenciana – castellana.

- Estar empadronat en Simat de la Valldigna com a mínim des de l'1 de gener de 2010 de  
forma ininterrompuda.

- Comissió de valoració.

La comissió de valoració dels aspirants admesos a participar en el Pla d'Ocupació Social  

Protegida estarà integrada per:

- Aurelio Sansixto Bonet, secretari-interventor de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

- Salvador  Arnal  Selfa,  cap  de  la  brigada  municipal  de  l'Ajuntament  de  Simat  de  la  

Valldigna.

- Paula Torres Cuenca, AODL de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

- 1 representant sindical de CCOO-PV.

- 1 representant sindical de la UGT.

Documentació a presentar per part de les/els candidates/candidats.

FORMARAN PART DEL PROCÉS DE SELECCIÓ LES/ELS  CANDIDATES/CANDIDATS 
DERIVADES/DERIVATS PEL CENTRE SERVEF D'OCUPACÓ D'ALZIRA.  Així  mateix, es  
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podran valorar com a candidats els derivats pels departaments municipals adients, d'acord amb  

l'apartat 2.2 de dels criteris comuns de selecció del PACTSAFOR.

Els candidats hauran d'aportar la següent documentació per a la valoració dels mèrits:

- Fotocòpia del DNI / Permís de treball.

- Informe de vida laboral.

- En cas de discapacitat: 

o Fotocòpia  del  Certificat  de  minusvalidesa  i  del  certificat  a  efectes  de  demanda  

d'ocupació.

- Respecte de la situació socioeconòmica:

o Llibre de família.

o Full de inscripció en el SERVEF (DARDE) de tots els membres de la unitat familiar  

majors de 16 anys en situació de desocupació.

o Certificat de minusvalidesa dels familiars a càrrec.

Desenvolupament del procés de selecció.

Els procés selectiu dels aspirants constarà de les següents fases:

Valoració objectiva de circumstàncies personals.

Entrevista personal.

a) Valoració objectiva de circumstàncies personals i socials. (Màxim 8 punts)

La comissió  de  valoració  corresponent  qualificarà  a  les/els  aspirants  en  funció  de  les  

circumstàncies  socials  al·legades  i  justificades  pels  mateixos.  Els  aspectes  a  valorar  vindran 

referits, com a màxim, a la data que se'ls convoque per a la seua presentació. 

SITUACIÓ SOCIOLABORAL PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

Període  de  temps  en  situació  de  desocupació:  

desocupada/t de llarga duració (més de 12 mesos)

1

Discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, que no 

impossibilite la realització dels treballs previstos. 0,5

Unitats familiars en les quals TOTS els membres en edat  

laboral  estiguen  en  situació  d'atur,  0,5  punts  per  

membre.

2

Responsabilitats familiars. Per fills a càrrec en edat no  

laboral, 0,5 punts per filla/fill. (0,75 punts en cas de fills  

amb minusvalidesa igual o superior al 33%). 1,5
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No  ser  perceptor/a  de  prestacions  o  ajudes  per  

desocupació.

3

PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 8

b) Entrevista personal. (Màxim 10 punts)

La no presentació en el  moment de la realització de  l'entrevista suposarà l'exclusió del  

procés selectiu.

En l'entrevista individual es valoraran aspectes com l'actitud, adequació al lloc de treball,  

experiència i  coneixements professionals,  motivació  cap a la formació i  cap al lloc de treball,  

disponibilitat, així com altres circumstàncies que es consideren necessàries per tal de garantir la  

millor adaptació i  aprofitament del Pla d'Ocupació  Especial Protegida. Així  mateix  en cas de  

considerar-ho necessari,  la  comissió  avaluadora pot  plantejar  la  superació  d'alguna prova  de  

destresa pràctica. 

La puntuació màxima a obtindre en la fase d'entrevista es de 10 punts. Per tal de superar la  

fase d'entrevista serà necessari ontenir una puntuació igual o superior a 4 punts.

La comissió de valoració podrà tramitar ofertes d'ocupació addicionals al SERVEF, en cas  

de considerar-ho adient per al bon funcionament del procés selectiu.

Relació de participants seleccionats.

L'ordre de classificació definitiva vindrà determinat per la suma de les puntuacions que 

s'obtinguen en les diferents fases del procés selectiu. Les/els candidats que no hagueren superat  

l'entrevista quedaran exclosos del procés. 

Finalitzat  el  procés  de selecció es  publicarà la  relació d'aspirants  amb la classificació  

definitiva per ordre de puntuació. La comissió de valoració proposarà la contractació dels set  

candidats amb major puntuació obtinguda. No es podrà declarar que han superat el procediment  

selectiu un nombre superior d'aspirants als llocs de treball convocats.

En cas d'empat s'utilitzaran els següents criteris:

1.1 En  primer  lloc,  les/els  demandants  amb  data  d'inscripció  més  antiga  en  el  centre  

d'ocupació SERVEF.

1.2 Si l'empat continua, tindran preferència:

- Persones discapacitades.

- Candidates de sexe femení.

- Persones de major edat.

No obstant, si la comissió de valoració ho estima oportú, les/els aspirants que no siguen  

seleccionades/ts, havent superat la fase d'entrevista, podran integrar una borsa de reserva, d'acord  

amb la qualificació final obtinguda, en provisió de possibles contingències, vacants o baixes. La 
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puntuació mínima per tal de formar part de la borsa de treball serà determinada per la comissió  

avaluadora.

Simat de la Valldigna, 9 de març de 2011.

L'alcaldessa-presidenta, Agustina Brines Sirerol”

Els conceptes no regulats a través de les presents bases es regiran a través dels cirteris comuns 

de selecció establerts pel Consorci PACTSAFOR.

Segon.  Donar  publicitat  a  les  presents  bases  a  fi  de  completar  el  procés  establert  en les 

mateixes.

Tercer. Donar compte d'esta Resolució al Ple de la Corporació Local.

Quart.  Esta  resolució  posa  fi  a  la  via  administrativa.  Contra  ella  cap  recurs  contenciòs-

administratiu  davant  el  Jutjat  del  Contenciós  Administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos,  o 

potestativament, recurs de reposició, davant esta Alcaldia, en el termini d’un mes, ambdós terminis 

comptadors  des  l’endemà  de  la  notificació;  sense  perjudici  de  poder  exercir  qualsevol  altre  que 

s’estime adient.»

Obert  el  torn  d’intervencions,  l'alcaldessa  explica  la  tramitació  de  l’expedient  per  a  la 

contractació de personal (PACTSAFOR), del que tots ja tenen  coneixement. 

Finalitzades les intervencions, el  Ple de la Corporació, amb el dictamen favorable de la 

Comissió Informativa, es dona per assabentat i conforme.

1.6. Aprovació, si procedeix, del reglament d’ús de les instal·lacions del complex poliesportiu   
municipal.

Vista la proposta de l’alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist  l’expedient   que  està  tramitant-se  per  la  aprovació   del  Reglament  d’ús  de  les 

instal·lacions del complex poliesportiu municipal Simat de la Valldigna.

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :

Primer. Aprovar  provisionalment  el  Reglament  d’ús  de  les  instal·lacions  del  complex 

poliesportiu municipal, amb la següent redacció: 

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.
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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  més 
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 és definir el conjunt de condicions per a l’ús de les instal·lacions es-
portives 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 trà-
mits 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.
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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 lo-

cals, 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 esporti-

va 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 acti-

vitats 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 Polies-

portiu Municipal tant verbalment com per escrit, dirigint-se a l’Ajuntament o als responsables es-

portius designats l’equip de govern.

Article 8.

Qualsevol usuari de les instal·lacions, i també qualsevol ciutadà, pot fer les reclamacions o els sug-

geriments 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.
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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 part.

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’Es-

ports.

Article 13

Tot usuari o espectador que manifeste un comportament contrari a aquest normativa, o que no res-

pecte 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 presència de Policia Local.

Així mateix, tot usari 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 sancio-

nable 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 tendis-

quen a eliminar la violència en la pràctica de l’esport  i, si se’n produïren, pel que fa a les instal·laci-

ons del Complex Poliesportiu, prendrà les mesures oportunes.

Article 16

L’Ajuntament vetllarà 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.
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Article 17

El personal del Poliesportiu Municipal responsable de les instal·lacions podrà tancar-les per raons 

de seguretat o climatològiques i quan es produesquen 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 va-

cances, 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 Muni-

cipal amb motiu de la celebració de competicions o altres espectacles esportius, correspondran ínte-

grament 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 me-

mòria 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’a-

quest fet per part de la Corporació Municipal.

Totes les despeses ocasionades per la col·locació de la publicitat aniran a càrrec de les entitats pro-

motores, 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 pu-

blicitaris i, en tot cas l’entitat que els utilitzarà caldrà que els deixe en perfecte estat una vegada fi-

nalitzada l’explotació.

CAPÍTOL V.

HORARIS I DATES D’OBERTURA

Article 23

L’horari serà com a norma general i, segons temporada, el següent:

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.

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:

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.

19



c) Les activitats organitzades per entitats esportives o d’altres de forma puntual o conti-

nuada.

d) Els centres docents de la localitat.

e) La resta d’usuaris.

Article 26

Les reserves d’una hora 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 

una hora, 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 per 

pista i per persona o grup.

No es pot reservar per a més d’un dia cada vegada. 

L’Ajuntament es reserva el dret de fer un reglament més extens sobre reserves, si ho creu necessari.

Article 27

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.

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 sí 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
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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

Aquelles  entitats  i  grups  que  tinguen  assignades  l’ús  d’una  determinada  instal·lació  i  que 

reiteradament no la utilitzen 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.
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CAPÍTOL VII.

NORMES D’ÀMBIT 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 és 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 bussejar, 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
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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

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.

DISPOSICIONS FINALS

Article 51

Aquest  Reglament  és  d’obligat  compliment  per  a  tots  els  usuaris  del  Complex  Poliesportiu 

Municipal.

Article 52

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 53

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:
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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   a  informació  pública  i  donar  audiència  als  interessats  el  Reglament  aprovat, 

mitjançant   anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província de  València  i  al  tauler  d’anuncis  de 

l’Ajuntament,  per  un  termini  de  trenta  dies  per  tal  que  puguen  presentar-se  reclamacions  o 

suggerències,  que  seran  resoltes  pel  ple  de  la  Corporació.  De  no  presentar-se  reclamacions  o 

suggerències  en  el  mencionat  termini,  es  considerarà  aprovat  definitivament  sense  necessitat 

d’acord exprés pel ple.

Tercer. Facultar a l’alcaldia per subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb este 

assumpte.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa explica les modificacions que han introduït a l’es-

borrany anterior, així com el procediment  que s’ha de seguir per a l’aprovació del reglament.

El secretari explica el procediment a seguir per a l’aprovació del mateix.

Finalitzades les intervencions,  el  Ple  de la Corporació,  amb el  dictamen favorable de la 

Comissió Informativa,  per unanimitat de tots els assistents  (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV), 

acorda: 

PRIMER.  Aprovar  inicialment el  reglament  d’ús de les  instal·lacions del complex poliesportiu 

municipal.
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SEGON.  Sotmetre  a informació pública i donar audiència als interessats el Reglament aprovat, 

mitjançant   anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província de  València  i  al  tauler  d’anuncis  de 

l’Ajuntament,  per  un  termini  de  trenta  dies  per  tal  que  puguen  presentar-se  reclamacions  o 

suggerències,  que  seran  resoltes  pel  ple  de  la  Corporació.  De  no  presentar-se  reclamacions  o 

suggerències  en  el  mencionat  termini,  es  considerarà  aprovat  definitivament  sense  necessitat 

d’acord exprés pel ple.

TERCER.  Facultar a l’alcaldia per subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb 

este assumpte.

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

2.1. MOCIONS QUE PRESENTEN ESQUERRA REPUBLICANA «ALTERNATIVA A L’ENERGIA NUCLE-

AR» I BLOC-VERDS «ENERGIA NUCLEAR».

Vistes la mocions que presenten el grup ERPV i per una altra banda Bloc-Verds, que es 

transcriuen a la lletra tot seguit: 

Moció presentada per Esquerra:

«MOCIÓ: ALTERNATIVA A LA ENERGIA NUCLEAR.

Joan Serra i Folguerà , portaveu del Grup Municipal d’Esquerra, davant del Ple de l’Ajuntament de   Simat 

de la Valldigna, Exposa :     

La tragèdia que està vivint Japó en els últims dies, com a conseqüència d'un terratrèmol de magnitud 9 i un tsunami 

d'enormes dimensions provocant milers  de morts  i enormes pèrdues materials,   han suscitat  la solidaritat de tota la 

ciutadania.

A més a més, aquest desastre natural ha provocat greus danys en la central nuclear de FUKUSHIMA,  on s'han produït  

diverses explosions que han alliberat material radioactiu i ha posat en evidència els problemes de seguretat de la pròpia 

central i les conseqüències comporta efectes nefasts i incalculables per a la salut i qualitat de vida.

Aquesta catàstrofe de Japó, que supera a la tragèdia de Chernobyl (1986), ha provocat l’alarma en els governs d'Europa, 

que han pres decisions per a reestudiar la seguretat de la producció energètica nuclear i de replantejar-se o repensar-se 

els seus projectes en aquesta matèria. Al mateix temps ha estat molt important el debat obert sobre aquesta qüestió en la  

societat civil, en el qual es manifesta una opinió contrària a aquest tipus d'instal·lacions.

En el  nostre  país,  aquest  debat  també ha  sorgit  i  just  després que s'haja aprovat  en  el  Congrés  dels  Diputats  una 

iniciativa dirigida a poder ampliar la vida útil de les centrals nuclears mes enllà dels quaranta anys previstos.

Avui  en el nostre país la producció energètica de font  nuclear suposa menys  del 25 % de l’energia produïda , una 

quantitat que pot ser substituïda gradualment amb l'increment d'energia generada per altres vies més netes i segures com 

són  les  energies  renovables.  Per  aquest  motiu   ‘cal  assolir  un tancament  progressiu  i  raonable de les 

centrals nuclears’.
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Per a nosaltres 'ja fa anys que l’energia nuclear no és una energia de futur', i  'apostem per un sistema 

elèctric de progrés, lliure d'emissions i  de residus nuclears, basat en la potenciació màxima de les 

energies  renovables,  l’eficiència  i  l’estalvi,  i  per  la  modernització  de  les  xarxes  de  distribució  i 

emmagatzematge energètic'. 

Per açò és imprescindible elaborar ja un Pla Energètic Nacional on es contemplen les necessitats del país, la capacitat de 

generació d'energia i d'estalvi, les fonts possibles i les alternatives a la situació actual.

En aquest pla energètic, al nostre judici, s'ha d'incloure el tancament gradual i ordenat de totes les centrals nuclears 

existents en el nostre país, la producció del qual d'energia s'hauria d'anar substituint per la generada per altres fonts més 

segures i més netes com, per exemple, potenciant i desenvolupant fins a les seues màximes possibilitats les energies 

renovables.

A la vista de tot l’exposat es proposa al ple de l'Ajuntament que adopte els següents  ACORDS:                          

1r.   Manifestar  la  nostra  solidaritat  i  condol  amb  el  poble  de  Japó que  està  travessant  una  situació  molt  difícil 

provocada pel terratrèmol, el tsunami posterior i els riscos derivats de la  fugues  radioactives de la central nuclear de 

FUKUSHIMA.

2n. Exigir al Govern d'Espanya  l'elaboració d'un PLA ENERGÈTIC NACIONAL,  amb la participació de totes les 

forces polítiques presents en el Congrés dels Diputats i amb la participació activa de la societat civil i especialment del 

moviment ecologista que ha demostrat un profund coneixement d'aquesta problemàtica i algunes de les propostes de les 

quals són recolzades majoritàriament per la societat .

3r.  Exigir al Govern d'Espanya que no adopte cap acord d'ampliació de la vida útil de les centrals nuclears actives en el 

nostre país.

4t.  Procedir al tancament cautelar, per a sotmetre a un rigorós estudi de seguretat, de les centrals nuclears de Garoña,  

Almaraz I i II, Ascó I i II  Vandellòs II, Trillo i Cofrents que, encara que van entrar en funcionament en la dècada dels 

80, tenen tecnologia de la dècada anterior.

5é.  Mostrar la nostra aposta per la generació d'energia elèctrica a través de fonts  netes i  en aquest sentit  exigir al 

Govern d'Espanya que aposte i recolze l'alternativa de les energies renovables.

6é. Declarar al nostre municipi com a “municipi desnuclearitzat”.

De la present Moció es donarà trasllat:

- A l’Ambaixada del Japó a Espanya. 

- Al president de Govern d'Espanya.  

- Al ministre d'Indústria. 

-  A la ministra de Medi Ambient Rural i Marí. 

- A la  presidenta del Consell de Seguretat Nuclear, Martínez Ten. 

- Als grups parlamentaris del Congrés i el Senat.  

- Al President del Consell i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes. »

Moció presentada  pel BLOC:
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«AGUSTINA  BRINES  SIREROL,  Alcaldessa,  en  representació  del  Grup  Municipal  BLOC  a 

l’Ajuntament de SIMAT, presenten davant la consideració del Ple la següent

MOCIÓ

El planeta està en una greu alerta arran dels desgraciats esdeveniments ocorreguts al Japó, que han 

tornat  a  posar  de  manifest  la  perillositat  de  l’energia  nuclear  i  reobrir  el  debat  sobre  la  seua 

conveniència.

 

Així les coses, la Unió Europea ha aprovat la revisió de la seguretat de les 143 centrals europees i, 

fins i tot, Alemanya ha deixat en suspens la llei que prorrogava el funcionament de les seues.

L’estat espanyol compta amb 6 centrals operatives en l’actualitat, una de les quals, la de  Cofrents, 

es troba al País Valencià.  Al mateix temps, el municipi de Zarra, a la Vall d’Aiora,  opta a que 

s’instal·le en el seu terme municipal l’anomenat cementeri nuclear, on s’han de dipositar els residus 

de totes les centrals espanyoles.

El debat sobre l’energia nuclear és antic. Front a les evidències dels seus incalculables, terribles i 

definitius  riscos que  defensem alguns des  de les  manifestacions baix el  lema de “Nuclears,  no 

gràcies” allà pels anys huitanta, hi ha qui afirma que l’actual model econòmic la fa imprescindible. 

Però el ben cert és que a l’estat espanyol, l’energia produïda per este mitjà suposa el 19% del total, 

percentatge que, tot i ser important, no arriba al d’altres estats i no ens fa absolutament dependents.

La central nuclear de Cofrents funciona des de 1984 i la seua autorització finalitzava el 20 de març 

de  2011,  termini  en el  qual  es  considerava  amortitzada  i  a  partir  del  qual  augmentava  la  seua 

potencial perillositat. Però el Govern d’Espanya va autoritzar la seua pròrroga per deu anys més, tot 

just la vespra de l’accident nuclear de Fukushima, produït per la inundació dels seus reactors, com a 

conseqüència del tsunami posterior al terratrèmol de l’11 de març.

Es dóna la circumstància que Cofrents també es troba en un lloc inundable, a la vora del riu Xúquer, 

i que ja ha patit, al llarg de la seua història, diversos problemes en els sistemes de venteig, fuites 

dels elements combustibles i inestabilitats termohidràuliques. Per tot això, diverses entitats vénen 

reclamant  des de fa molt de temps el  tancament de la Central  Nuclear  de Cofrents una vegada 

finalitzada la seua autorització, aplegades en la Plataforma Tanquem Cofrents, que ara pren una 

major actualitat, tant per l’accident del Japó com per la pròrroga de 10 anys per a Cofrents.

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS

1.-  L’Ajuntament  de  Simat  manifesta  el  seu  condol  i  la  seua  solidaritat  amb les  víctimes  del 

terratrèmol del Japó i les seues conseqüències.

2.-  L’Ajuntament  de  Simat  s’adhereix  a  la  Plataforma  Tanquem Cofrents  en  la  seua  demanda 

perquè es deixe sense efecte la pròrroga per al funcionament de la Central Nuclear de Cofrents 

aprovada pel Govern d’Espanya i que encara no ha estat publicada al Butlletí Oficial de l’Estat.

28



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

3.-  L’Ajuntament  de  Simat  manifesta  la  seua  oposició  a  la  instal·lació  en  territori  valencià  de 

l’anomenat cementeri nuclear.

4.- L’Ajuntament de Simat demana a la Generalitat Valenciana i al Govern d’Espanya una aposta de 

les administracions per les energies alternatives i renovables.

 

5.- L’Ajuntament de Simat trasllada els presents acords a l’Ambaixada del Japó a Espanya, a la 

Plataforma Tanquem Cofrents, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al Consell de Seguretat 

Nuclear,  a  la  Presidència  de  la  Generalitat  Valenciana  i  als  grups  parlamentaris  de  les  Corts 

Valencianes.      

Simat de la Valldigna, 25 de març de 2011

Agustina Brines i Sirerol Vicent Ribera i Solanes» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la necessitat d’aprovar aquesta 

moció, perquè creu que és d'extraordinària urgència, vist que els fets que estan succeint al Japó 

donen peu a fer una reflexió i a replantejar el model energètic i econòmic actual, respecte l’ús de les 

energies tradicionals i de les energies alternatives. 

Tenint en compte que ací a l'estat espanyol més o menys el 25% de l’energia és nuclear i hi 

ha un compromís en passar aquesta energia a energies alternatives, no és  ningun desbaratament el 

plantejar un pla estratègic,  per a que el govern comence seriosament a plantejar el que es necessita i 

la forma en que es necessita. 

No sols s’ha de tenir en compte, el cost mínim quantificat de les centrals nuclears, per a dir 

que és l’energia menys costosa, perquè no es tenen en compte les despeses del que és la seguretat, 

l’emmagatzemament, l’impost de residus, per tant, eixa energia que en un principi pareixia molt 

econòmica, és una energia molt costosa i a part representa una destrossa molt gran, com la que està 

patint el Japó. 

Aquesta  moció  es  presenta  en  base  a  que  s’ha   de  replantejar  i  exigir  al  govern  que 

reconsidere el pla estratègic d'energia, per a poder desenvolupar i per a poder evolucionar cap a les 

energies netes, cosa que ací a l'Ajuntament ja s’està fent.  

L'alcaldessa diu que com el Bloc també n’havia presentat una, creu que s’hauria de votar 

primer la urgència i després el seu contingut.

Es procedeix a votar la urgència i  per unanimitat de tots els assistents, s’acorda incloure-la a 

l’ordre del dia.

El regidor Vicent Ribera, explica que el contingut que aporta la moció presentada pel Bloc, 

és pràcticament el mateix que explica Esquerra Republicana, només un punt que vol remarcar, que 

és que en aquest país és molt difícil que hi haja un terratrèmol amb les conseqüències que ha tingut 

ara el de Japó, perquè les característiques del terreny no són igual a les del Japó, de fet ací no es 

coneixen terratrèmols d'eixes magnituds però alguna volta n’haurà hagut algun ja que quan es va 

afonar el monestir seria un terratrèmol bastant greu.
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El regidor  Eladi Mainar   li  contesta  a  Vicent  Ribera,  que sí  que hi  han  dades d’aquell 
terratrèmol,  que quan va anar a la central de Cofrents els van dir que el terratrèmol de la Valldigna 
va ser del voltant dels 8 graus.

El regidor Vicent Ribera, continua dient que desconeixia eixes dades, però baix el seu punt 
de vista hi ha una cosa que és més perillosa, què tots saben que al costat de Cofrents passa el riu 
Xúquer, és un riu petit però ja ha passat en dues ocasions,  que en una va rebentar una pressa i en 
l'altra  va inundar la Ribera Alta, Baixa i part de la Safor. Aleshores aquest riu que passa molt a 
prop de la central de Cofrents, si alguna vegada es repetiren pluges d’eixes intensitats, la central es 
podria inundar i provocar el que ha passat en la central de Fukushima. Aleshores el que ell vol dir, 
és que la central de Cofrents ja porta quasi 30 anys activa i no ha passat mai res, per sort, però la 
seva opinió és que aquesta central s’hauria de tancar, perquè està en un punt molt perillós per els 
terratrèmols i per la possible avinguda d'aigua si es desbordara  el riu. És una cosa que no està 
prevista i els pobles que hi ha al seu voltant, estan molt baixos. Si el riu envaïra la central podria 
passar una catàstrofe, i la seva proposta és de que la tanquen. 

El regidor Eladi Mainar, diu que faria una moció refosa d’ambdues, que incloguera també el 
condol a l'ambaixada de Japó, que proposara instar al govern per a fer una proposta de llei, per a la 
no prorrogació de la vida de les centrals nuclears; que conforme vaja acabant-se la seva vida útil 
que les vagen tancant, i una aposta clara a favor de les energies renovables. Diu que el que no poden 
fer és agafar totes les centrals nuclears i tancar-les del matí al dia.

El regidor Joan Serra,  diu que són dos mocions diferents,  encara  que en el plantejament 
final  hi han punts coincidents. En cap moció es diu que les tanquen de seguida, el que planteja és 
un pla estratègic nacional, és a dir, que es  faça un pla per a que la gent puga viure sensatament amb 
una qualitat de vida i no supedità a les tragèdies que han passat, no sols a la de Japó sinó a la de 
«Chernòbil»,  que no va  ser  per  cap  inundació  ni  per  cap  terratrèmol  sinó per  un descuit  d’un 
descontrol  de l'autorregulació  dels  reactors  nuclears,  que van  provocar  una explosió,  de la  que 
encara estan pagant les conseqüències i les continuaran  pagant en el futur. 

La radiació de Japó també arribarà ací, i arribaran al consum molts dels peixos contaminats. 
Diu que ells estan per la qualitat de vida i per les energies alternatives, i respecte el que deia el 
regidor Vicent Ribera sobre els residus, ací ja es va plantejar una moció sobre els residus nuclears i 
es va considerar que l'Ajuntament està en contra. En la proposta d'acord que ell planteja primer és 
donar el condol, després demanar el pla estratègic nacional i que no concentren les centrals nuclears 
als països catalans, ja que hi han 8 de les quals se’n quedaran 7, i 4 estan ací a prop. Continua 
explicant el contingut de la moció que han presentat ells. 

El regidor Vicent Ribera diu que el que diu Joan és correcte però ells presenten la moció 
pensant que s’ha de tancar Cofrents, perquè hi han dues raons de pes, una és la tecnologia i l'altra 
per el problema del riu Xúquer. Vol dir que Joan Serra nomena totes les centrals nuclears d'aquest 
país  i  el  més segur  és que totes  no es  puguen  tancar  d'una  manera imminent perquè no s’està 
preparat encara per a que una energia alternativa puga donar abast a tot el país, però si que s’han 
d’anar  preparant  les  coses,  per  a  que  tots  vagen  mentalitzant-se  del  tancament  de  les  centrals 
nuclears, però està d'acord en el que ha dit Joan i en que s’hauran de refondre les dues mocions i 
fer-ne una.

El regidor Joan Serra li diu a Vicent que no sap si és que no s’estan entenent, però ell en cap 
lloc  ha  dit  que  s’hagen  de  tancar  totes  les  centrals  nuclears,  sinó  el  que  posa  és:  procedir  al 
tancament cautelar per a sotmetre-les a un rigorós estudi de seguretat i el que sí que remarca la seva 
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moció és fer i elaborar un pla estratègic nacional, amb la participació de totes les forces polítiques 

presents en el Congrés dels Diputats i amb la participació activa de la societat civil i especialment 

amb el món ecologista. 

El regidor David Mogort, diu que ell creu que són dues mocions diferents i perdran més 

temps intentant fer-ne una que votant-les per separat. Pensa que la moció de Joan està be però el 

que no li sembla correcte és el tancament cautelar, perquè li dona la impressió que és dir de tancar-

les totes i després ja es vorà el que es fa.

El regidor Eladi Mainar, diu que la seva proposta és fer el mateix que amb la moció de TV3, 

és a dir, fer-ne una refosa d’ambdues.

El  regidor  Joan Serra  diu que si  estan tots d'acord  en tots  els  punts,  es  poden  refondre 

ambdues mocions en una.

El regidor Eladi Mainar, diu que de tots els punts que han dit són tots bons però les idees 

més importants de les dues mocions creu que són les que ha dit ell: el condol a les víctimes del 

Japó, el tancament de les centrals nuclears i per últim, les energies alternatives, i no demana un pla 

energètic perquè ell creu que ja estaran fent-lo.

El regidor Joan Serra, diu que una peça clau és fer un pla energètic, encara que després un 

altre  partit  el  canvie,  perquè fins ara  no hi ha cap pla  energètic en l'estat  espanyol  i  este és el 

problema.  Després  anar  derivant  l'energia  nuclear  a  mesura  que  vagen  esgotant-se  les  centrals, 

cautelarment revisar-les per seguretat  i anant desmantellant-les poc a poc i derivant en energies 

alternatives però de manera sensata no mostrant el caramel i quan el tenim a la boca que ens el 

lleven que és el que han fet ara, i han reduït les bonificacions i ajudes per a les energies alternatives, 

però aquesta energia té molta subvenció, però no ho diuen. Però si no voleu dir que Simat siga des 

d’ara  mnicipi desnuclearitzat  no ho veig molt important, però el pla energètic sí.

L'alcaldessa diu que s'asseuran en la taula i les unificaran.

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els assistents 

(4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV), acorden deixar aquestes mocions sobre la taula, amb la finalitat 

de redactar-ne una conjunta. 

3. TORN D’INTERVENCIONS  

     L'alcaldessa diu que volia comentar el conveni de l'aparcament del carrer Sant Antoni que 

han cridat i també estan d'acord, per tant falta signar-lo.

El regidor Joan Serra,  comença comentant el tema de la Font Menor,  que estan acabant 

d'ultimar la reparcel·lació concreta de com quedaran les parcel·les de cadascun dels propietaris, tant 

en l'actuació A com en la B sembla ser que ho han deixat acabat, per tant, possiblement en el proper 

calendari que serà d'ací poc ja entrarà en comissió per a poder-ho veure i estudiar. 

En quant al tema de la Font Gran van a començar ja l'obra, hi ha una entrevista que suposa 

que serà la última amb Patrimoni, respecte del que els van demanar de l'estudi històric, arqueològic 

de la zona del carrer Convent i ja està elaborat. Començaran per la part menys conflictiva que serà 

tota la zona del  voltant de la Font Gran i aniran avançant. 
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Per una altra part, vol dir que ja han començat a repartir les bosses per al reciclatge, espera 
que la gent ho accepte i creu que serà un dels elements que reduiran les tones de fem que s’estan 
arreplegant, ell creu que és un procés molt significatiu on la reducció de les tones de fem mensual 
està ara sobre els 15.000 kg respecte l'any passat, comparat mes per mes, des del mes de setembre 
passat, i això representa aproximadament unes 200 tones que són més de 12.000 euros de minva en 
la despesa del Consorci. Junt a les borses es reparteix un tríptic que ha pagat l’empresa Joaquín 
Lerma sobre l'ordre on s’han col·locat els dipòsits d’abocament de l'oli de consum domèstic, que 
s'han afegit un punt més, hi hauran 4 en compte de 3, havent-se instal·lat aquest punt de recollida en 
la Font Gran.

L'alcaldessa diu que volia comentar el tema del viatge a Àustria dels alumnes de l'Institut. 
Estan quadrant dades per a fer una exposició al públic per a poder demostrar tot el que van a fer allí. 
Per altra part, té un llibre per a repartir a tots els regidors dels 25 anys de commemoració de l'escola 
valenciana  on  l'Ajuntament  de  Simat  de  la  Valldigna,  va  a  participar  i  segurament  l'Escola 
Valenciana també està buscant una dada sobre fer ací la presentació, al mateix temps el que volem 
és emetre el vídeo per part del Calaix Jove que és un curtmetratge que es diu: Roda la Mola, que 
també  és  de  les  escoles  en  valencià  i  aleshores  unificaríen  eixe  dia  que  vingueren  ells  i  ens 
explicaren un poc el que és el vídeo i es projectara.

El regidor Sebastián Mahiques,  vol comentar sobre el tema de la Font Gran, diu que per la 
part dels Brolls en la zona que està ara l'aparcament dels camions hi ha un conveni signat amb els 
propietaris i vol saber si allí va a fer-se alguna obra, perquè això en teoria no és de l'Ajuntament.

El regidor Joan Serra li contesta que el que faran és condicionar-ho per a l'aparcament, però 
el que passa es que sí que hi ha un projecte d'aparcament d’autocaravanes.

L'alcaldessa diu que en eixe terreny no serà.

El regidor David Mogort, diu que això va ser per un contacte que va fer Eladi amb una 
associació  a  nivell  nacional  i  que encara  estan buscant-li  el  lloc,  ja  que eixe terreny  no és  de 
l'Ajuntament.

El  regidor  Sebastián Mahiques,  pregunta  que  respecte  la  laminació del  riu  Vaca   en  la 
comissió informativa els van comentar que hi havien uns detalls que són molt importants sobre el 
poble de Simat i vol saber com ho porten.

El  regidor  Joan Serra  li  contesta  que és  el  regidor  Vicent  Ribera  qui  està  mirant  tot  el 
projecte, les modificacions que han fet, que la vesprada de la comissió, va parlar amb el tècnic que 
porta el projecte des de la Confederació i aleshores li va donar diferents detalls al respecte:

Primer.  s’ha reduït una part del pressupost referent al projecte inicial, per tant ells en el 
projecte executiu que està en la taula del secretari d'estat, que el dia 30 de març s’havia de  signar, 
aquest serà serà el projecte real modificat sobre el que l’inicial de l’Ajuntament, però que no inclou 
totes les modificacions que van sol·licitar, però ací no es pot fer molt. 

També li van dir que l'empresa que es quede l'obra, depenent de la baixa o millora que es 
faça, es podran introduir les principals al·legacions que es consideren. 

Una de les principals és l'estat de l’entaulat de les berbenes, l’Ajuntament havia plantejat 
una passarel·la de 15 metres d'amplària i la Confederació la deixa en 2,5m. Per tant,  si  des de 
l’Ajuntament  se’n  demanen  15  metres  per  a  poder  tindre  un  accés  per  darrere  i  que  puguen 

32



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

descarregar per fer les berbenes, no té sentit que la deixen en 2,5metres té poc de sentit que ens 

lleven la passarel·la de 40 metres de més cap avall del riu i en deixen eixa. Per tant ell creu que eixe 

serà un dels punts primordials a negociar. De totes formes diu que el tècnic municipal està mirant el 

cas  de  cada  cosa  per  el  que  és  i  una  vegada  ell  ho tinga  aclarit,  ja  cridaran  als  tècnics  de la 

Confederació per a discutir amb ell quines són les nostres prioritats.

El regidor Sebastián Mahiques, pregunta si el projecte que tenen ells a les mans és el que 

s'aprovarà i si hi han modificacions en el cas de reducció de costos.

El regidor Joan Serra, li contesta que sí que és el projecte, encara que modificacions sempre 

hi han.

L'alcaldessa diu que és un tema que tenim que estar tots damunt perquè el final faran el que 

ells volen i creu que és un projecte horrible per al poble de Simat. Diu que van a fer “col·lector” i hi 

han llocs que deixen varis metres de profunditat, hi han llocs que no els han tapat, i tindrem que 

estar damunt d'ells.

El regidor Joan Serra diu que si eixos diners que van a gastar-se amb aquest col·lector ho 

feren amb __ de drenatge dalt del poble ell creu que evitarien tota l’avinguda d'aigua cap avall, 

perquè des de la plaça fins a la  Font Gran  eixos dies de pluja,  pràcticament no passava aigua pel 

carrer, però en la Font Menor del carrer Barxeta fins a  la Font Menor diu que allò era un mar 

d'aigua, per tant diu que preparant un drenatge en la part alta del poble,  que  costaria menys diners i 

el poble estaria resguardat totalment, perquè un mur de 7 metres de profunditat i 4 metres d'ample 

són barbaritats.

L'alcaldessa diu que és una barbaritat i siga qui siga el que estiga,  haurà d’estar al damunt 

del tema al peu de canó, perquè a Simat no li fa falta això. Perquè imagineu-se tindre al peu de la 

muntanya una “zanja” de 4 metres oberta per 7 metres de profunditat sense tapar i diu que han 

d’estar tots units.

El regidor Eladi Mainar,  proposa fer una moció en contra.

L'alcaldessa li respon que només isca el projecte.

El regidor Joan Serra diu que no depèn d’ells, ells fan el projecte amb els diners que tenen 

en base als estudis d'ells dels transvasaments, dels caudals,  etc.

El regidor Eladi Mainar,  diu que el que poden fer és en el proper ple, presentar una moció si 

no  ens  agrada.  Que  és  faça  una  comissió  dels  partits  polítics  i  que  vagen  a  parlar  amb  la 

Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i exposen el que volen, traent-ho també en la premsa.

L'alcaldessa diu que segur que no ens agradarà, però que en el proper ple ja tindran més 

informació, es farà  una comissió informativa, en que s’informe i es redacte una moció.

El  regidor  Sebastián  Mahiques,  pregunta  sobre  els  camins  que  estan  afectats  pel 

transvasament.

El regidor Joan Serra li contesta que no ha canviat  res des de l’última comissió, diu que 

Pedro li va dir que després de falles començarien a arreglar-los, tenint en compte els plantejaments 

de Joan Brines  i Xavi, que el van acompanyar al camí i ho van marcar, que van decidir que com ha 

plogut en aquests dies, volen deixar un poc de marge. 
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Diu  que  en  l'actuació  que  estan  fent  a  Barxeta  estan  deixant-ho  molt  bé,  perquè  el 

compromís que ell té amb Aguas del Júcar és per a deixar-ho ben bé,  perquè sinó Aguas del Júcar 

no li pagarà. Ells tenen fotografies incials i ho han  deixat igual.

El regidor Sebastián Mahiques diu que el camí principal de Malet sí que està molt afectat 

suposa que el deixaran correctament.

El regidor Joan  Serra, li diu que en tots els trams de curva i alguns trossos  de recta hi han 

clots,  segur que s'arreglaran i el camí de baix també.

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

resolucions  administratives,  el  Ple  de l’Ajuntament  va  resoldre,  pel  que fa  els  diferents  acords 

aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:

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

administratiu,  davant  el  Jutjat  del  contenciós  administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos,  o,  

potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense  

perjudici  que  es  puga  interposar  qualsevol  altre  que  s’estime  procedent.  Ambdós  terminis  

comptadors des l’endemà de la notificació.»

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

Simat de la Valldigna, 30 d’abril de 2011 

El secretari

Aurelio Sansixto Bonet
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