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PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió:

4 / 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 28 de maig de 2012
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando

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: Cap
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20, 07 h. del dia vint-i-huit de
maig de dos mil dotze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de L’Ajuntament, la
qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent
ORDRE DEL DIA
1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 26
de març i 14 de maig de 2012.
1.2 Informació dels pagaments realitzats en el primer trimestre de 2012, en relació a
l’article quatre de la Llei 15/2010 de 6 de juliol de 2010.

_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

1

1.3 Donar compte de la incorporació al pressupost de 2012 de Romanents afectats de
2011.
1.4 Donar compte de la liquidació de 2011.
1.5 Expedient instruït en virtut de l’aprovació de l’ordenança reguladora de la gravació
de les sessions plenàries.
1.6 Donar compte i ratificar, si procedeix, el decret 145/2012 sobre l’aprovació del
model de conveni singular amb la Diputació de València per a la instal·lació de la
gespa artificial al camp de futbol.
1.7 Donar compte del document de cessió de terrenys per a la instal·lació de
contenidors.
1.8 Donar compte del Decret 140/2012, sobre l’aprovació del projecte PPOS 2012.
1.9 Moció presentada pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort Alberola, sobre els
serveis de pediatria.
1.10 Mocions presentades pel portaveu del grup EUPV, Víctor Mansanet, en relació a:
a)

La reconversió de Bankia en una banca pública.

b)

La fusió d’ajuntaments.

c)

Contra la LGTfòbia.

d)

La reclamació a l’església catòlica de l’IBI i altres iniciatives de caràcter municipal.

2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
3 TORN D’INTERVENCIONS.
---------------------------- // ---------------------------Oberta la sessió es mamprenen els tractaments dels diferents punts de l’ordre del
dia amb el resultat que tot seguit s’arreplega.
1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions

celebrades els dies 26 de març i 14 de maig de 2012.
Es procedeix a l’examen i l’aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades
els dies 26 de març i 14 de maig de 2012.
a)

Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
26 de març de 2012.

Respecte a l’esborrany de l’acta, la regidora Agustina Brines planteja que a la pàgina 77, li
han posat de cognom «Briones», la qual cosa és incorrecta. S’accepta que es modifique i es pose
correctament.
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Vist la qual cosa, i amb eixa modificació, el ple de la corporació, per DEU (10) VOTS A
FAVOR (6 PP, 2 PSOE-GMS, 1 EU, 1 Bloc-COMPROMÍS, ) I UN (1) VOT EN CONTRA (1
ERPV), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 26 de març de
2012, acta número 2/2012.
El regidor Joan Serra manifesta que el seu vot en contra està motivat perquè considera
que no reflexa les seues intervencions, en el punt 2.1 sobre l’ordenança per a la gravació del plens
donat, tal i com les vaig fer, s’obvien els matisos i explicacions donades, com ja explicaré en el
torn d’intervencions.
b)

Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
14 de maig de 2012.

Vist la qual cosa, el ple de la corporació, per UNANIMITAT dels onze membres
assistents, acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 14 de març de
2012, acta número 3/2012.
1.2 Informació dels pagaments realitzats en el primer trimestre de 2012,

en relació a l’article quatre de la Llei 15/2010, de 6 de juliol.
Es dóna compte del contingut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures contra la morositat i en concret l’elaboració per les Corporacions Locals
d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de
les obligacions de cada Entitat Local.
Així doncs, es dóna compte de la informació facilitada pels serveis informàtics municipals
en relació als pagaments realitzats en el primer trimestre de 2012 i que d’acord amb l’article 4.3 i
4.4 de la Llei 15/2010, cal remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda,
sense perjudici de la seua possible presentació i debat al Ple de la Corporació.
Després d’analitzada la informació, el Ple es dóna per assabentat i conforme sobre les
dades del primer trimestre de l’exercici 2012 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.
1.3 Donar compte de la incorporació al pressupost de 2012 dels

romanents afectats de 2011
Vista la Resolució de l’alcaldia número 173 de 10 de maig, que es transcriu a la
lletra tot seguit:
«Decret núm.: 173/2012
Simat de la Valldigna, 10 de maig de 2012
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de
Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
Vista la providència de l’Alcaldia per a la incorporació de romanents de crèdits al
pressupost de l'exercici de 2012, de data 10 de maig de 2012, i l'informe emès per
intervenció, de conformitat amb el que disposen els articles 175 i 182 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals, i la Base d'Execució del Pressupost núm. 9, RESOLC:
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Primer. Incorporar els següents romanents de crèdits:
Aplicació

PROJECTES

INC. ROMANENTS

241-13101 EMCORP: Pnal. Atur i int. gral.................................................................762, 90
241-16000 PAMER-INEM-EMCORP: Seguretat Social............................................264, 82
432-13101 Tourist info: Sous EMCORP.................................................................4.086, 05
432-16000 Tourist info: Seguretat Social................................................................1.620, 72
920-13100 A.O.D.L.: Sous.......................................................................................10.800, 50
920-16001 A.O.D.L.: Seguretat Social.....................................................................3.082, 22
155-61902 Asfaltat de carrer....................................................................................1.099, 58
155-61903 Reparació voreres................................................................................18.200, 00
161-61900 Renovació xarxa aigua, clavegueram i dipòsit..................................26.600, 00
161-61902 Ministeri: sanejament Font Gran Fase II............................................79.551, 41
342-62200 Construcció Minitrinquet......................................................................7.900, 00
TOTAL
TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

153.968, 20
153.968, 20 €

Segon. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es compta
amb els següents recursos financers:
A. Transferències de capital corresponents a romanent afectat a despeses d’inversió
finançades per:
-

Desviació finanç. positiva. Informàtica EMCORP............................................1.027, 72 €

-

Desviació finanç. positiva. Turisme EMCORP.................................................5.706, 77 €

-

Desviació finanç. positiva. A.O.D.L.................................................................13.882, 72 €

-

Desviació finanç. positiva. Asfaltat de carrers.................................................1.099, 58 €

-

Desviació finanç. positiva. Reparació voreres...............................................18.200, 00 €

-

Desviació finanç. positiva. Renovació xarxa d’aigua.....................................26.600, 00 €

-

Desviació finanç. positiva. Construcció minitrinquet.....................................7.900, 00 €

-

Desviació finanç. positiva. Font Gran fase II..................................................79.551, 41 €

Total Romanent afectat ....................................................................153.968, 20 €
TOTAL FINANCIACIÓ INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 153.968,20 €
Es vol recordar el següent extrem: de la liquidació de l’exercici 2011, hi ha un Romanent
de tresoreria per a despeses generals ajustat de 285.267, 06, del que s’ha de deduir la quantitat de
67.191, 44 del préstec ICO, que ha provocat que el pressupost consolidat de 2011, tinga este
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major ingrés sobre les despeses, donant un romanent disponible de 218.075, 62 €, del que s’ha de
deduir el romanent de tresoreria utilitzat en la present incorporació de romanents, que ascendeix
a 6, 02 €, i que es correspon amb els fons propis de la subvenció de l'EMCORP per a turisme.
Tercer. Donar compte al Plenari de la corporació de la resolució adoptada.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa i amb el dictamen de la Comissió Informativa els membres del Ple de la
corporació es donen per assabentats.
1.4 Donar compte de la liquidació de 2011

Vista la Resolució de l’alcaldia número 104 de 26 de març, que es transcriu a la
lletra tot seguit:
«Decret núm.: 104/2012
Simat de la Valldigna, 26 de març de 2012
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcaldes-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 següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Pel serveis municipals ha esta confeccionada i preparada la liquidació del pressupost de
l’exercici 2011.
II. Fonaments:
1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta alcaldia, tot assabentant de la seua
aprovació al Ple de l’Ajuntament en una propera sessió.
RESOLC:
Primer Aprovar la Liquidació del pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2011,
de la qual, extractadament, s’assenyalen les següents dades:
IMPORT
RESULTAT PRESSUPOSTARI
(1) Drets reconeguts nets...................................................................................................3.065.701, 37
(2) Obligacions reconegudes netes...................................................................................2.879.914, 17
(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2)
185.787, 20
Ajustos (4+5-6)
-101.501, 54
(4)
(+) Despeses finançades amb romanents......................................................52.527, 66
(5)
(+) Desviacions negatives de finançament...............................................................0, 00
(6)
(-) Desviacions positives de finançament...................................................154.029, 20
(7)
Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)
84.285, 66
ROMANENT DE TRESORERIA
IMPORT
(A) +Fons líquids a la tresoreria
308.566, 36
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4)
1.378.373, 45
(1) (+) De pressupost corrent..............................................................................................726.435, 08
(2) (+) De pressuposts tancats.............................................................................................639.464, 14
(3) (+) D’operacions no pressupostàries..............................................................................12.474, 23
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació..............................................................................................0, 00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)
1.019.597, 72
(1) De pressupost corrent.....................................................................................................603.087, 65
(2) De pressuposts tancats....................................................................................................191.991, 96
(3) D’operacions no pressupostàries..................................................................................226.250, 09
(4) Pagaments pendents d’aplicació..........................................................................................1.731, 98
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(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós
(III) (-)Excés de financiació afectada
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

667.342, 09
217.095, 52
154.029, 20
296.217, 37

Segon. A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les
següents quantitats:
(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost...............................................9.801, 42 €
(VI) Obligacions per devolució d’ingressos..........................................................1.148, 89 €
(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses
generals ajustat (IV-V-VI)....................................................................285.267, 06 €
Cal tenir en compte, que s’ha incorporat l’ingrés del préstec ICO per import de
67.191,44 € que ha fet que el pressupost consolidat de 2011 final tinga este major ingrés sobre
les despeses i que caldria mantenir per tal de millorar la tresoreria tal i com era l’objectiu inicial,
quedant per tal disponible un RTDG de 218.075,62 €.
Tercer.-Donar compte d’esta resolució en un proper Ple de l’Ajuntament i remetre còpia
als organismes que pertoque.»
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut de la liquidació. El decret
d’aprovació i els documents que formen part de l’expedient de la liquidació. S’explica la qüestió
relacionada amb el préstec de l’ICO i el RTDG disponible.
Finalitzades les intervencions, els membres del
assabentats.

Ple de la corporació és donen per

1.5 Expedient instruït en virtut de l’aprovació de l’ordenança reguladora

de les gravacions de les sessions plenàries.
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 a la aprovació de l’ordenança municipal
reguladora de la gravació de les sessions plenàries de la corporació.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Aprovar provisionalment l’ordenança municipal reguladora de la gravació
de les sessions plenàries de la corporació, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GRAVACIÓ DE LES
SESSIONS PLENÀRIES DE LA CORPORACIÓ
PREÀMBUL.- La present Ordenança està dictada a l' empara del dret fonamental de
comunicar o rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió, reconegut a l' article 20.1
d) de la CE, en relació amb l' article 88 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les corporacions locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que
estableix que es donarà àmplia difusió al desenrotllament de les sessions del Ple municipal.
En el seu contingut es té en compte igualment, les facultats de policia del consistori a
l'efecte de fer respectar el dret a la intimitat i a l'honor de les persones, que es protegeix per
l'article 18.1 de la Constitució, així com per a assegurar el normal desenrotllament de les sessions.
Les gravacions no podran ser utilitzades per a injuriar o degradar les persones
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PRIMER. Tot el públic té dret a gravar les sessions que se celebren pel Ple de la
Corporació, ja siguen de caràcter ordinari o extraordinari, sempre que la sessió siga pública i es
respecten les condicions expressades en els punts següents.
SEGON. El dret a gravar obliga a no alterar el normal desenrotllament de la sessió.
TERCER. El dret a gravar NO comporta els següents drets:
-

Dret a ocupar llocs preferencials entre el públic.
Fer preguntes als regidors o interrompre la sessió.
Elevar la veu o fer soroll impedint que continue la sessió.

QUART. La persona que vulga efectuar la gravació ha d'identificar-se deixant la seua
direcció i telèfon, abans de l'inici de la sessió, a la Secretaria de l’Ajuntament.
Si és un periodista d’algun mitjà de comunicació, haurà d'indicar el mitjà per al qual
treballa.
Si s’ha de fer ús del subministrament elèctric de l'Ajuntament, o es va a utilitzar qualsevol
element tècnic, electrònic o mobiliari municipal, s'haurà de comunicar amb l'antelació suficient
perquè siga preparat pel personal municipal.
Si facilitar els mitjans municipals sol·licitats suposa un trastorn organitzatiu, podrà ser
denegats motivadament per l'Alcalde-President.
CINQUÈ. La persona que haja de fer la gravació s'haurà de comprometre per escrit a:
- Facilitar una còpia de la gravació a l'Ajuntament si és requerit per a això.
- A efectuar un ús legítim d'allò que s'ha gravat, sense alterar el seu contingut de manera
que resulte degradant per a les persones gravades.
- En cap cas podrà aparèixer la imatge de menors d'edat.
DISPÒSICIO FINAL: La present ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seua
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Valencià i restarà en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.»
Segon. Sotmetre la present Ordenança 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 ha una proposta d’ordenança per
regular la gravació dels plenaris, este assumpte ja es va tractar en la comissió informativa i també
s’informa de les dos modificacions plantejades en Comissió respecte a la mateixa.
A continuació per part del regidor Joan Serra es manifesta que este és un motiu de la seua
votació negativa a l’aprovació de l’acta, planteja que a l’anterior ple va donar lectura d’un
document que havia entrat per registre d’entrada, on s’explicava clarament la posició i
l’argumentació per a la gravació de plens, cosa que no consta en l’acta. I el punt de l’acta acaba
dient «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 havia de fer entrega de cap còpia i anem a intentar la solució
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a este xicotet problema». Jo en eixe intent de col·laboració que, com sempre he tingut, vaig
entregar al secretari, i estava l’alcalde també, els documents i les sentències que marcaven que
qualsevol persona té dret a gravar un acte que és públic i en eixes sentències s’aclareix quina és la
funció de policia de l’alcalde, que està bé, quan una persona altera l’ordre, l’alcalde té la potestat i
el deure de cridar-li l’atenció i si és el cas de desallotjar-lo. Però això no vol dir que puga prohibirse qualsevol gravació, sols quan hi hagen situacions que manifestament impliquen una alteració de
l’ordre i s’impedisca el desenvolupament normal de la sessió, és a dir, sols en eixe moment que
resulte impossible continuar la sessió, l’alcalde pot actuar exercint la seua funció de policia. És
més, en les sentències que es van aportar estava ben documentat el dret a la gravació dels plens i
aquí es parla de l’article 20 de la Constitució, i el no deixar gravar esta en contra d’eixe article,
sentències que no apareixen reflectides en l’acta anterior. La Sentència del TSJ de la Comunitat
Valenciana cobra especial interès, ja que explica bé com es va desenvolupar l’acte (a l’Ajuntament
de Manises) i explica clarament quines són les funcions de policia de l’alcalde. El regidor detalla el
contingut de la sentència en eixe punt. Manifesta que el dret a la informació no sols està permès
als periodistes sinó que qualsevol ciutadà pot informar i traslladar dades pels mitjans tècnics que
considere. En eixos documents hi ha sentències des de 2007 fins ací, en l’escrit hi havia tres
sentències, una de Madrid, una de Pilar de la Horadada i una Manises, no marcava la que es va
basar en un moment determinat el PP, en l’assessorament pertinent, que és del 18 juny de l’any
1998. Estem avançant en democràcia i hem de seguir el patró de la màxima llibertat d’expressió i
no coartar-la, i això és el que es vol fer en obligar a que un ciutadà haja de facilitar una còpia a
l’Ajuntament si vol gravar el ple. No podem pressuposar que després es farà un mal ús de la
documentació. Si algú actua mal per això estan els tribunals. De fet hi ha hagut casos i no s’ha fet
res. Nosaltres no podem presumir un actuació incorrecta a posteriori. I no podem marcar
l’obligació de facilitar una còpia, no té res a vorer. Jo li dic a l’Ajuntament que fora transparent i
que gravara els plens i estigueren a disposició de tot el món, això seria transparència. Altra cosa és
coartar la llibertat. Es pot aprovar una ordenança però obligar a entregar còpia és coartar la
llibertat en condicionar un senyor a fer una tasca que no li correspon. Que no té l’obligació de
passar la còpia. Aquí estan les sentències. Per què no s’han passat als companys. La de Manises és
clara.
L’ alcalde contesta que en ningun moment es vol coartar la llibertat d’expressió de ningú ni
la transparència. Les portes de l’Ajuntament estan obertes, es fan anuncis i el plenari es pot veure
en directe i en viu. No hi ha cap inconvenient en que es grave i es pot fer una ordenança per
regular-ho. Es fan bans i qui té gust de vindre, pot fer-ho. Regular en una ordenança que el que
vinga a gravar no puga tallar per ací o per allà i entregar-li una còpia a l’Ajuntament, si ho
considera, és una cosa que es va parlar en la comissió i hi havia gent que estava d’acord en esta
moció. Ací hi ha llibertat per a tot. Mirarem el fet de comprar una càmera, i si té un cost raonable
i no es molta tasca per a l’Ajuntament no tinc cap inconvenient en que es graven els plenaris i que
es quede una gravació ací. Està molt raonat l’assumpte, i és pregunta, si és legal fer una ordenança
i aprovar-la per l’Ajuntament. La portarem a la comissió informativa, en un principi tots estàvem
d’acord amb unes puntualitzacions per part d’Esquerra Republicana.
El regidor Joan Serra li planteja a l’alcalde si considera que pot obligar un ciutadà a que
d’ací una setmana et porte una còpia. No li prohibixes que grave però l’obligues a que una
setmana després porte una còpia.
L’alcalde li contesta que si no és legal es queda damunt la taula i no hi ha cap problema. El
secretari que diga si és legal. No veu inconvenient en gravar però tot val diners. Les coses que
siguen necessàries i obligatòries les faré, però hem de retallar les despeses que no siguen precises.
El regidor Joan Serra torna a explicar que en el seu moment la negativa estava basada en la
funció de policia de l’alcalde i en quin cas seria aplicable i no ho seria, que una persona es posés a
gravar.
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L’alcalde contesta que es va basar en l’assessorament que hi havia i es va prendre una
decisió. Ací hi ha una total transparència. Després tu presentes això com si fora un problema. Ací
hi ha una total transparència i tota la informació està a la disposició de tots.
El regidor Joan Serra diu que ell això no ho ha qüestionat.
El secretari manifesta que esta qüestió ve des de fa temps. Manifesta que respecte a l’acta
és veritat que el text que va presentar el regidor el 20 de maig no es va incorporar a este punt, en
la mateixa, s’haguera pogut posar. El secretari manifesta que havia d'haver tingut el detall de
demanar-ho. En la comissió estava l’expedient i totes les sentències i ningú va dir que es repartiren
i no hi cap reparo ni inconvenient per part de secretaria de repartir-lo si així es manifesta. Si
s’haguera dit de passar les sentències s’haguera fet sense cap problema. Respecte a l’assumpte, es
va fer la consulta a l’empresa que tenim contractada «Es publico» i la seua resposta es va donar en
un ple i efectivament es basava en una sentència de 1998 i que entrava dins de les competències
de la funció de policia de l’alcalde, que s’han de fonamentar, i això en el desenvolupament del ple li
correspon a l’alcalde. Després es presentà un moció d’Alcaldia per urgència a un plenari, que es
faria una proposta d’ordenança per regular-ho. Les sentències aportades, sobretot la de Manises,
matisen la funció de policia de l’alcalde. La seua aplicació ha d’estar justificada. En la sentència de
Pilar de Horadada era un recurs d’una empresa privada de televisió, que fa referència a l’article
20.1 de la Constitució sobre el dret a la informació i que s’està referint a l’activitat d’informació de
la premsa. La sentència de Pilar Horadada li dóna la raó a l’empresa privada i si hom és periodista i
vinguera podria gravar el ple. La sentència de l’Ajuntament de Manises, és del TSJ de la CV i no ha
arribat al Suprem, i amplia eixe dret a qualsevol ciutadà. El TSJ de Navarra també està dictant
sentències en el mateix sentit i a més Navarra té normativa específica. El Dret Administratiu
Espanyol és molt normativista, i intenta regular amb normes i reglaments moltes activitats. El
plenari accepta el criteri que si es pot gravar i s’aprova fer una ordenança, s’envia una proposta
d’ordenança a la comissió i hi ha dictamen al respecte. Ara, vol dir això que l’ordenança és
recurrible? Totes les ordenances poden ser recurribles, de fet respecte de la qüestió del dret a la
informació i la gravació de plenaris hi ha interpretacions i per això han arribat als tribunals i hi ha
sentències al respecte. És per tant un assumpte que ha estat controvertit. També cal destacar que
hi ha una evolució en el temps i és en el sentit d’estendre el dret a la informació. Entenc que la
decisió que es prenga pot ser recurrible, el dret al recurs és lliure, evidentment no es pot
assegurar jurídicament que no es puga recórrer i es puga guanyar. S’ha plantejat un reglament. Es
recurrible? per suposat, qualsevol que vote en contra podria fer-ho. Tant en esta qüestió com en
qualsevol altra. En este tema ha hagut una evolució en el sentit que es grave. Posa l’exemple dels
jutjats que es graven les sessions públiques i es posen les gravacions a disposició dels advocats.
Eixa és la tendència. Pel que fa l’ordenança es porten unes normes bàsiques per regir-nos. És
recurrible l’aspecte de l’obligatorietat d’entregar una còpia? Per suposat que sí.
El regidor Joan Serra pregunta si té l’alcaldia potestat per obligar una persona a que una
setmana o quinze dies després utilitze temps i la seua disponibilitat per a treballar per
l’Ajuntament fent-li una còpia de la gravació. Això volia dir quant a coartar la llibertat.
L’alcalde contesta que és un tema que m’agradaria que s’aprovara per unanimitat i que tot
estiga obert al públic. I si no es deixa damunt la taula
El secretari explica que la proposta inicial que es va presentar per urgència al ple va ser
aprovada per unanimitat on estava esta indicació i la seua redacció en este punt s’ha suavitzat
respecte al text presentat a la comissió.
El regidor David Mogort considera que han de participar tots els portaveus i planteja
buscar una unanimitat i si cal llevar la qüestió de la còpia.
Per part del regidors es manté un intercanvi sobre com podria quedar una possible
redacció al respecte.
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La regidora Agustina Brines manifesta que ella en la comissió es va pronunciar
favorablement a tindre una ordenança. S’ha dit que hi havia dos matisacions que s’havien fet i
voldria que se li aclariren. El secretari explica les dos matisacions que són sobre el termini per
preparar el subministrament elèctric i la qüestió que va platejar el regidor Víctor Mansanet sobre
els mitjans. Després de la qual cosa la regidora considera que s’hauria d’arribar a un acord. Entenc
que tot el món té dret a gravar. Sols queda l’obligació de donar la còpia o no.
La regidora Mónica Sancirilo comenta que l’alcalde ho ha deixat clar. No es pot obligar i
seria una qüestió voluntària.
L’alcalde planteja la voluntarietat que es done si es vol la gravació. Si creguem que això és
asfixiar al que grava, ho demanen per favor i si vol passa una còpia i si no vol no la passa. No té
molta importància. Anem a canviar-la ja.
El regidor Joan Serra, per al·lusions, manifesta que representa un trosset de poble i que
sempre es va per davant en la documentació que és discutible. No es poden fer referències a
actuacions particulars. Eixe tema és d’extremada importància perquè remarca una miqueta més de
llibertat.
L’alcalde fa la proposta de que fem una redacció raonable que no obligue i que siga
voluntari.
El regidor Víctor Mansanet fa referència al Reglament de Participació Ciutadana i manifesta
que això es va incloure en eixe document per tal que es pogueren fer gravacions, que ja s’han fet.
Per l’experiència que tinc en els municipis on no hi ha ordenança sempre se’ns ha permès gravar,
sols amb el Reglament de Règim Intern com és el cas de València i Bétera. Algunes vegades hi ha
hagut alteracions que s’han resolt per termes de via policial. També s’ha aprovat un reglament de
bon governament on es deia que s’havia de facilitar informació al veí /veïna de tots els actes que es
feien en la Corporació Local. plenaris i qualsevol altres. Fins i tot es contempla que puguen
presentar mocions col·lectius legals i ciutadans que no formen part d’esta taula.
Després del debat, es proposa una redacció de forma que on diu:
«CINQUÈ. La persona que haja de fer la gravació s' haurà de comprometre per escrit a:
- Facilitar una còpia de la gravació a l'Ajuntament si és requerit per a això.
- A efectuar un ús legítim d'allò que s'ha gravat, sense alterar el seu contingut de manera
que resulte degradant per a les persones gravades.
- En cap cas podrà aparèixer la imatge de menors d'edat.»
Ha de dir:
«CINQUÈ. Les persones que hagen de fer la gravació podran, si així ho consideren,
facilitar una còpia, a requeriment de la Corporació, així com:
- Efectuar un ús legítim d'allò que s'ha gravat, sense alterar el seu contingut de manera que
resulte degradant per a les persones gravades.
- En cap cas podrà aparèixer la imatge de menors d'edat.»
Vist la qual cosa i amb eixa modificació, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable
de la comissió informativa, per UNANIMITAT dels ONZE, membres assistents, acorda:
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Primer. Aprovar provisionalment l’ordenança municipal reguladora de la gravació
de les sessions plenàries de la corporació, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GRAVACIÓ DE LES
SESSIONS PLENÀRIES DE LA CORPORACIÓ
PREÀMBUL.- La present Ordenança està dictada a l'empara del dret fonamental de
comunicar o rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió, reconegut a l'article 20.1
d) de la CE, en relació amb l'article 88 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix
que es donarà amplia difusió al desenrotllament de les sessions del Ple municipal.
En el seu contingut es té en compte igualment, les facultats de policia del consistori a
l'efecte de fer respectar el dret a la intimitat i a l'honor de les persones, que es protegeix per
l'article 18, 1 de la Constitució, així com per a assegurar el normal desenrotllament de les
sessions. Les gravacions no podran ser utilitzades per a injuriar o degradar les persones
PRIMER.- Tot el públic té dret a gravar les sessions que se celebren pel Ple de la
Corporació, ja siguen de caràcter ordinari o extraordinari, sempre que la sessió siga pública i es
respecten les condicions expressades en els punts següents.
SEGON.- El dret a gravar obliga a no alterar el normal desenrotllament de la sessió.
TERCER.- El dret a gravar NO comporta els següents drets:
-

Dret a ocupar llocs preferencials entre el públic.
Fer preguntes als regidors o interrupció de la sessió.
Elevar la veu o fer soroll impedint que continue la sessió.

QUART.- La persona que vulga efectuar la gravació ha d'identificar-se deixant la seua
direcció i telèfon, abans de l'inici de la sessió, a la Secretaria de l’Ajuntament.
Si és un periodista d'algun mitjà de comunicació haurà d'indicar el mitjà per al qual treballa.
Si s’ha de fer ús de subministrament elèctric de l'Ajuntament, o es van a utilitzar qualsevol
element tècnic, electrònic o mobiliari municipal s'haurà de comunicar amb l'antelació suficient
perquè siga preparat pel personal municipal.
Si facilitar els mitjans municipals sol·licitats suposen un trastorn organitzatiu podran ser
denegats motivadament per l'Alcalde-President.
CINQUÈ.- Les persones que hagen de fer la gravació podran, si així ho consideren,
facilitar una còpia, a requeriment de la Corporació, així com
- Efectuar un ús legítim d'allò que s'ha gravat, sense alterar el seu contingut de manera que
resulte degradant per a les persones gravades.
- En cap cas podrà aparèixer la imatge de menors d'edat.
DISPÒSICIO FINAL: La present ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seua
publicació integra al Butlletí Oficial de la Província de València i restarà en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.»
Segon. Sotmetre la present Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per tal
què els interessats puguen presentar reclamacions.
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Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals
es resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà
automàticament definitiu.
1.6 Donar compte i ratificar, si procedeix, el Decret 145/2012, sobre

l’aprovació del model de conveni singular amb la Diputació de
València per a la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol.
Vista la resolució núm. 145/2012, sobre l’aprovació del model de conveni singular amb la
Diputació de València, per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol, que es transcriu a la
lletra tot seguit:

«Decret núm.: 145/2012
Simat de la Valldigna, 26 d'abril de 2012
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 12 d'abril de 2012 este Ajuntament va sol·licitar a
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, la firma d'un conveni entre ambdues entitats
per tal de realitzar la instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal, en el marc de la
cooperació econòmica, tècnica i financera de la Corporació Provincial amb les administracions
locals.
SEGON. Atès que la cooperació entre l’Administració Local i les Administracions de
l’Estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, en les formes i en els termes que preveu les Lleis, podent
tindre lloc, en tot cas, per mitjà de Convenis administratius que subscriguen.
TERCER. Atès que l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha comunitat a
este Ajuntament la necessitat d'aprovar el Model de Conveni Singular remés amb la finalitat de
tramitar l'expedient corresponent amb la major celeritat possible.
QUART. Resultant que l'Ajuntament de Simat té prevista consignació pressupostària en
el Pressupost Municipal per a 2012 .
FONAMENTS DE DRET

1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta alcaldia.
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar el Model de Conveni Singular de col·laboració que subscriuen la
Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Simat de la Valldigna per a l'actuació
«Instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal» així com els termes en ell
continguts.
SEGON. Ratificar la present Resolució pel Ple en la pròxima sessió que se celebre.
TERCER. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València.»
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Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica que s’ha firmat un conveni de 200.000,00 €
amb la Diputació de València per a instal·lar la gespa artificial en el camp de futbol. En este punt es
tracta de donar compte i ratificar el decret.
El regidor David Mogort, portaveu del GMS-PSOE, manifesta que ells portaven en el
programa electoral la instal·lació de la gespa artificial en el cap de futbol i estàvem a favor però
sempre que la situació econòmica ho permetera. La situació actual no és bona, encara que ens
agrada molt que la Diputació ens done 200.000, 00 €, però després hi ha un manteniment que cal
pagar i l’esforç que ha de fer l’Ajuntament és molt gran. En estos moments el poble no està per a
tirar coets. Han tancat les dues Cooperatives, el turisme no va molt bé i la situació d’altres
sectors no és bona. Simat es mereix serveis de primera, però hi ha altres necessitats, la gent no
pot pagar hipoteques i té dificultats per a viure, en estos moments no és la millor inversió, estem a
favor del camp de futbol, però hi ha altres necessitats més primàries i l’Ajuntament no deu de fer
eixa elevada aportació, per tant votarem en contra.
El regidor Víctor Mansanet considera que ara és innecessària una inversió d’estes
característiques, és molt forta. Hi ha altres esports que estan en perill d’extinció i són més
nostres, com la pilota valenciana, i mai se li ha donat la importància que sí que s’ha donat a altres
esports, com ara el voleibol o ha aconseguit el pàdel. Considera que haurien d'haver millores en
esports, a més en este que pareix que té un present i un futur palpable, però eixa inversió la
destinaria a altres llocs. No obstant com la petició ja està feta, tot i pensant que s’hauria de
dedicar a altres esports o altres llocs, s’abstindran.
La regidora Agustina Brines explica que a l’anterior legislatura ells ja van plantejar la
instal·lació de la gespa artificial, era el 2010 i el grup popular va respondre que no era el moment.
Vos varem proposar que féreu una consulta a les diferents associacions i que el poble diguera si
era la inversió número 1. Considera que ara el moment és pitjor, estem en plena crisi.
L’argumentació podria ser que ara la Diputació ens dóna diners però es podria plantejar que la
Diputació invertira en altres sectors de l’economia. Cal dotar el poble d’infraestructures? Clar
que sí, un pavelló cobert seria una bona opció, hi ha molts diferents termes de fer inversions i
Simat es mereix inversions de primera. Ara voleu fer una inversió d’uns 400.000 € i lleveu 7900 €
del minitrinquet quan ho havien demanat molta gent, com el professor d’esport i altres, i ací la
genètica és la pilota valenciana. Nosaltres intentarem recuperar el trinquet però hi van haver mil
problemes per recuperar-lo Es va intentar. No entenc invertir 380.000 front a 7.900. A més s’han
dit moltes coses i crec que és un «bulo» quan diuen que no ens deixen federar-nos si no tenim la
gespa. Infraestructures a Simat? Si, però acabem de fer dos préstecs i entenem que no és el
moment idoni per a fer-ho.
El regidor Joan Serra lamenta que el grup popular funcione a base d’oportunisme. Hi ha
actuacions globals i encara estic esperant que l’alcaldia plantege un projecte de futur de poble. Una
menuda parcel·la és l’esport però cal fer un tractament global de l’esport. No perquè està Rus i
em done un regal o un caramel tinc que fer això. Quan l’altre equip de Govern, li varem demanar
que ens rebera mai ens va rebre. La qüestió està en com solucionem el futur? El poble està inactiu,
en una activitat baix cero. Ara es plantegen gastar 200.000 € en un préstec, més 300.000 €
quantitat que cal confirmar, de la Diputació i després està la despesa del manteniment i en uns
anys cal canviar la gespa i fer una nova inversió. És una despesa més una altra. Estem endeutantnos per culpa d’altres i ara més. La gespa és per a una certa quantitat de xiquets però – dirigint-se
al regidor d’Esport Antonio Magraner, no hi ha plantejament d’esports. Anem al populisme i el que
s’hauria de fer és replantejar-se les inversions. No agrair la subvenció i si es considera que no s’ha
d’acceptar la subvenció es diu i ja està, vosaltres ho plantejàveu en relació a subvencions anteriors,
i ara caldria consultar al poble si és una inversió prioritària. Segons el Reglament de Participació
Ciutadana cal fer una audiència pública per a l’aprovació dels pressupostos. El diners són de tots i
no del grup popular i menys de Rus.
L’alcalde li contesta que és veritat que anem a fer un esforç econòmic, que l’Ajuntament el
pot fer, i vists els informes és legal i podem arribar al nivell d’endeutament que tindrem. Si el banc
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ens els deixa podrem fer-ho. Repassa els deutes actuals: ICO, Proveïdors i ara el de la gespa. Ens
deuen molts diners. Si no fora així en una modificació de crèdits s’haguera pogut fer. Però
planifiquem i com no ens paguen les altres administracions públiques tenim un problema de
liquiditat, no podem fer front als pagaments, i per això hem d'anar al préstec. Des del PP creguem
que anem a fer un gran esforç i deguem fer-ho. Ara tenim l’oportunitat d’una subvenció d’almenys,
el 50%. L’anterior equip de govern volia assumir tot el cost, i en 2010, ja estàvem en crisi i el PP va
dir que no es podia assumir tot el cost, si ens hagueren donat el 60% ens haguérem adherit. La
consulta popular es va fer el passat dia 20 de maig, quan es van fer les eleccions i ens van dir que
governara el PP i en 4 anys ens tornaran a dir si ho hem fet bé. Estem escoltant a la gent, cada
regidor parla i escolta a la gent, a les associacions i sabem el que pensen i el que volen, no és cosa
de 6 persones, ens basem en l’opinió del poble. Un pavelló cobert? Clar que es podria fer, però no
es viable ara. Tots els grups, menys Esquerra Republicana, portàvem en els programes electorals el
fer la gespa. La Diputació ens dona 200.000, 00€ i no sols es dedicarà a l’esport del futbol sinó que
es milloraran les condicions del poliesportiu. I respecte al minitrinquet pensem que és millor i més
prioritari canviar les tanques, les reixes i les finestres del col·legi. Respecte al «bulo» de la
federació no me l’he cregut mai. Respecte a un projecte de futur per a Simat? Des de fa 25 anys
Simat necessita un PGOU, fa anys que està redactant-se i potser que al final es quede tot parat.
Explica les converses realitzades sobre el polígon industrial. Respecte a que a l’anterior equip de
govern no el va rebre el President de la Diputació? Tindria treball, però vos va rebre el Sr.
Medina i hi havia bones relacions. Respecte al manteniment de la gespa del camp de futbol
intentarem que entre en les millores de les ofertes. Si d’ací a 10 anys fa falta canviar-la es farà, i
respecte a les prioritats, ací en Simat no hi ha ningú encara que estiga morint-se de fam, no estem
en eixa situació, estem oberts a atendre a qui faça falta. Ningú ens ha vingut a dir que no pot
menjar, és veritat que han tancat les dos cooperatives i la situació no és bona. El PP té les coses
clares i anem a tirar endavant i si és amb el vot a favor de l’oposició, millor i si no, per majoria. Sis
vots són majoria, ara com abans.
El regidor Álvaro Almiñana comenta que no s’ha dit que estiguen patint fam, però si que fa
falta treball, s’hauria d’invertir en crear llocs de treball, a més l’hivern ha sigut molt dur i l’estiu
pareix que també ho serà, ja que este any no hi ha EMCORP ni PAMER.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que si que hi ha gent que «escarba» en el fem.
Respecte als joves hi ha un Casal Jove però l’activitat és la que és, hi ha un certa desesperança de
persones, també de joves de 12 a 16 anys i el camp de futbol és una alternativa a la desesperança i
els aparta d’altres pràctiques poc saludables.
La regidora Agustina Brines manifesta que respecte a les infraestructures la qüestió del
pavelló cobert era una alternativa que es podria tindre, la gespa perfecte, quan més sucre més
dolç. I si tenim molt de romanent de tresoreria que es pot gastar en el que vulgues no ens pareix
bé llevar una partida que tenies per al minitrinquet. És important invertir en la formació de la gent,
no hi ha eixides i tenim l’obligació de avançar-nos al futur.
És planteja un debat sobre la qüestió de les intervencions. L’alcalde dóna un minut més per
parlar als portaveus.
El regidor Joan Serra manifesta que el PGOU no s’ha portat endavant per una gràcia del
Partit Popular, perquè en el seu moment va haver una connivència entre ATICA i el PP i algun
altre grup, van preferir negociar amb ATICA la «rajola», pel tema Bancaixa i per aquells del PP que
han estat regint Bancaixa. Manifesta que el Reglament de Participació Ciutadana obliga a fer una
audició-sessió pública per aprovar-ho i portar l’Agenda 21 que s’ho passeu pel «forro». No
cregueu en la participació.
L’alcalde li contesta que heu estat 3 anys governant i no heu posat en pràctica res del que
has dit ara. Per exemple quant als pressupostos que s’han aprovat, quan heu fet una reunió amb
participació ciutadana?. El regidor Antonio Magraner manifesta que ací s’han fet grans obres i no
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s’ha donat participació a ningú, com ha sigut la Font Gran. S’han fet obres faraòniques i no s’ha
donat participació a ningú. La regidora Agustina Brines diu que el projecte de la Font Gran va estar
exposat baix al públic.
Per qüestió d’al·lusions, i vist l’article 94.1.d) ROF l’alcalde li dóna una última intervenció
breu i concisa.
El regidor Joan Serra comenta que no s’ha de faltar a la veritat, els nostres projectes s’han
debatut tots. Si no s’ha volgut participar, ha sigut per compte vostre.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS(6) VOTS A FAVOR (6 PP), QUATRE (4) EN CONTRA
(2 GMS-PSOE, 1 COMPROMIS-BLOC i 1 ERPV) i UNA(1) ABSTENCIÓ(1 EUPV), acorda:
PRIMER. Aprovar el Model de Conveni Singular de col·laboració que subscriuen la
Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Simat de la Valldigna per a l'actuació
«Instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal» així com els termes en ell
continguts.
SEGON. Ratificar la present Resolució pel Ple en la pròxima sessió que celebre.
TERCER. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València.
1.7 Donar compte del document de cessió dels terrenys per a la
instal·lació de contenidors
Vist el contracte signat entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i Rafael Mogort
Donet, per a la cessió de terrenys per la instal·lació de contenidors i que es transcriu a la lletra
tot seguit:
« En l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, 9 de maig de 2012,

COMPAREIXEN:
D’una part, Rafael Mogort Donet, major d’edat, amb DNI 20705176R i domiciliat a
Simat de la Valldigna, a l’Avinguda Jaume I, 33.
D’altra part, Sebastian Mahiques Morant, amb DNI 20803748H, com alcaldepresident d’este Ajuntament.
MANIFESTEN:
Primer. Que Rafael Mogort Donet és propietari de la parcel·la 133 del polígon 17,
situada al Pla de Corrals, amb una superfície de 1.436 m 2, ref. cad. 46233A017001330000EH, i els
límits del qual, consten a la certificació cadastral.
Segon. Que sabedors que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna té coneixement de l’estat
actual que es troba dit solar (brosses, escombraries, etc.) i vista la voluntat per part de
l‘Ajuntament de netejar esta parcel·la amb la fi de destinar-la a la instal·lació de contenidors de
reciclatge, així com a la càrrega i descàrrega dels mateixos, donada la necessitat d’habilitar zones
per este objectiu al Pla de Corrals que facen possible un millor servei als ciutadans i al medi
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ambient, i com que eixa parcel·la es troba en la ubicació adequada per al seu arrendament amb
aquesta finalitat, és per això que ambdues parts ho porten a efecte d’acord amb les següents
clàusules que es pacten, convenen i atorguen:

a) El propietari cedeix en arrendament a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,
representat per l’alcalde, qui accepta com arrendatari eixa parcel·la 133 del polígon 17, situada al
Pla de Corrals, amb una superfície de 1.436 m2, i ref. cad. 46233A017001330000EH, els límits de
la qual, consten a la certificació cadastral.
b) L’arrendament de la parcel·la tindrà una durada de tres (3) anys, comptadors des del
9 de maig de 2012, fins el 8 de maig de 2015, i l’Ajuntament el destinarà per a la instal·lació de
contenidors de reciclatge i per a la seua càrrega i descàrrega.
c) El preu convingut total serà l’import que a l’arrendatari corresponga abonar a
l’Ajuntament per l’Impost de Béns Immobles, de naturalesa rústica, per la parcel·la corresponent a
la referència cadastral 46233A017001330000EH que l’Ajuntament abonarà, amb factura prèvia
presentada pels propietaris, mes un pagament anual de 150€ que farà l’Ajuntament al propietari
durant el primer semestre de cada any. Els abonaments es faran en el compte corrent que ens
facilite l’interessat.
d) El propietari Rafael Mogort Donet, autoritza l’Ajuntament a procedir a la neteja,
esplanació, arrancada d’arbres i qualsevol operació en els terrenys per adequar-los a la seua
finalitat.
e) L’Ajuntament no adquirirà cap dret més enllà del que es manifesta a este document i
finalitzat el termini establert en l’apartat segon b), el present contracte es podrà prorrogar per
voluntat d’ambdues parts, per anys naturals i en tot cas, finalitzarà el 31 de desembre de 2015, i la
parcel·la es tornarà en el seu ser i estat al seu propietari, sense que este puga reclamar cap
quantitat per retirada de materials d’esplanació, de reposició d’arbres, si n’hi haguera amb
anterioritat.
f) En cas que el propietari de la parcel·la vulga vendre-la ho comunicarà de forma
justificada i fefaent a l’Ajuntament que en un termini màxim de tres mesos deixarà d’ocupar la
parcel·la.
Ambdues parts de comú acord el troben conforme i s’obliguen al seu exacte i fidel
compliment, i en prova d’això, ho firmen en duplicat exemplar a un sol efecte en la ciutat i data de
l’encapçalament.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut del document i com afectarà a
la prestació del servei en el Pla de Corrals. Hi ha un terreny particular abandonat i hem arribat a
un acord amb el propietari, ho deixarem net i posarem les contenidors de reciclatge i fem. En tots
els punts del Pla de Corrals hi haurà fem, plàstic cartró i vidre. En principi volem donar millor
servici i esperem que la gent ho comprenga i no ho tire on no toca, ho explicarem a la gent i
esperem que responga. Llevarem algun punt i l gent s’haurà de desplaçar un poc més lluny.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, es dóna per assabentat.
1.8 Donar compte del Decret 140/2012 sobre l’aprovació del projecte

PPOS 2012.
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Vista la resolució núm. 140/2012 sobre l’aprovació del projecte PPOS 2012, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 140/2012
Simat de la Valldigna, 26 d'abril de 2012
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que este Ajuntament va sol·licitar a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial
de València, mitjançant Decret de l'alcaldia núm. 4/2012, de 4 de gener, la inclusió al Pla Provincial
d'Obres i Serveis per a l'any 2012 de l'obra «Reurbanització del Carrer la Muntanyeta i accessos»”
SEGON. Atès que amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 2 de març de 2012,
es va rebre comunicació relativa a l'aprovació, en sessió plenària de la Corporació Provincial de
21 de febrer de 2012, del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència
Municipal (PPOS) per a l'exercici 2012, segons la qual s'inclou la concessió de l'ajuda sol·licitada
per a l'execució de l'obra «Reurbanització del Carrer La Muntanyeta i accessos», amb número 335
i import 61.305, 00 €, dels quals 27.587, 25 € estan subvencionats a càrrec de la Diputació,
30.652, 50 € a càrrec de l'Estat, sent l'aportació municipal 3.065, 25 €.
TERCER. Vist que amb data 5 de març de 2012, l'alcalde-president detectà la necessitat
de realitzar obres de reurbanització en el Carrer la Muntanyeta, obres que es poden qualificar
com obres de reforma i adequació, encomanant la redacció del corresponent projecte tècnic a
l'arquitecte municipal, Juan José Sancirilo Camarena.
QUART. Atès que amb data 23 d'abril de 2012, s'ha emès Informe per Secretaria sobre
la legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual es considera que la motivació de la
necessitat de projecte resulta suficient.
CINQUÈ. Atès que el termini establert per l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València per tal de presentar un exemplar del projecte en format digital finalitza el proper 30
d'abril de 2012.
SISÈ. Vist el projecte d'execució de l'obra «Reurbanización de la Calle Muntanyeta y
accesos»”, redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el
pressupost de licitació del qual munta la quantitat de 61.305, 00 €, i els Honoraris de redacció del
projecte (IVA inclòs) i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció obra que
ascendeixen a 5.265, 03€.
SETÈ. Examinada la documentació que l'acompanya.
FONAMENTS DE DRET
Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta alcaldia.
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «Reurbanización de la Calle
Muntanyeta y accesos», redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm.
4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual munta la quantitat de 51.953, 39 euros i 9.351, 61
euros d'IVA, i la despesa corresponent als Honoraris per redacció de projecte i Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció d'obra que munta a 5.265, 03 €, ja que reuneix els
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requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
SEGON. Manifestar que este Ajuntament assumeix el compromís de finançar la part de
les obres no subvencionada, amb càrrec a la partida «151.61902 PPOS 2012 (Obra, redacció de
projectes i altres)» del Pressupost Municipal de l'exercici 2012.
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat
amb l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local a la
pròxima sessió que es celebre.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució al Servei de Cooperació Municipal de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica en què consisteix el projecte i en què
afecta a l’aigua i al clavegueram.
El regidor Joan Serra manifesta que actualment tenim clavegueram i canonades d’aigua
potable no autoritzades. Hi ha solars amb irregularitats, sense dotació i em pareix que en este cas
és una actuació molt puntual i concreta que va a beneficiar a alguns que han actuat irregularment.
S’hauria d’haver seguit en els actuacions de millora de la xarxa potable de caràcter general.
L’alcalde li contesta que es tracta d’una zona deteriorada, està dins la delimitació urbana i
millora al veïns d’allí, es millora l’aigua i el clavegueram del poble.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la comissió informativa, el ple de la
corporació, es dóna per assabentat.
1.9 Moció presentada pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort

Alberola, sobre els serveis de pediatria.
Vista la moció presentada pel portaveu del GMS-PSOE, sobre els serveis de pediatria, que
es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ DEMANANT ELS SERVEIS DE PEDIATRIA
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:
Ben sabut és, que a Simat, gaudim d'un Consultori sanitari nou i equipat, per a donar el
serveis bàsics a un poble de dimensions com el nostre. Els serveis de consultoria en general són
acceptables, amb l´excepció de pediatria, que és el servei que ens ocupa i preocupa, per la manca
d'hores i dies que este servei pateix al poble.
Ja massa vegades ha passat al poble, que una persona cride per telèfon o que es presente
al Consultori per agafar número, i que la resposta siga…«és que hui no ve el pediatra».
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Potser, la gent més jove, encara que molesta i resignada, agafe el seu vehicle, i se'n vaja
amb la criatura a que l'atenguen a Tavernes. Però, i la gent major? Que en un nombre elevadíssim,
cuida dels seus netets per qüestions laborals dels pares dels xiquets? Potser també, a estes
persones els vinga mal agafar el cotxe i el xiquet/a i desplaçar-se perquè atenguen la criatura.
No sols ens quedem sense pediatra quan falta a Simat per qualsevol raó, també, si falta al
Consultori de Tavernes, criden a la de Simat per a que vaja a substituir-la a Tavernes, deixant el
nostre poble sense servei, perquè se li dóna prioritat a la de Tavernes.
Per això, i pels drets de totes i tots els simaters, volem DEMANAR ací en Plenari que les
nostres peticions arriben a qui corresponga:
-Que es complisquen els horaris i els dies establerts per la Conselleria al nostre
Consultori en el tema referent al servei de Pediatria.
-Que si és festa, pont, o festes del poble del costat (ha passat, que el dia de disfresses de
Tavernes, ací no hi hagué pediatra perquè la metge era de Tavernes, i això als simaters ens
importa ben poc), ens envien una substitut per a que realitze la tasca per als nostres veïns, i que
estos tinguen assegurat el dret bàsic d'una atenció pediàtrica al seu poble. Ja de per sí, és curta,
creiem que s'ha de complir el que està establert.
Així mateix demanen que esta Moció siga remesa a la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat Valenciana per quedar-ne constància de la preocupació de tots els simaters i simateres
i a l'AMPA del nostre poble.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Álvaro Almiñana explica el contingut de la moció
que és d’àmbit local i afecta a qüestions de caràcter molt concret, és específicament local. Dóna
lectura a la part dels acords proposats.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que el seu grup va a donar suport a la moció. La
primera raó es perquè es de justícia que es continue amb l’assistència mèdica que s’implantà ara fa
4 ó 5 anys, gràcies a l’esforç de la Corporació, amb una dotació d’hores i dies que ens
corresponen. Seria una errada i una falta de consideració respecte al poble que per qüestions
“chauvinistes” es perguera eixe servei. Persones amb xiquets xicotets no es poden desplaçar a 6
Km. No es pot permetre anar i que no estiga el titular. Si fa un temps es va aconseguir ara no ho
podem perdre. A més en la proposta d’acord caldria afegir que s’enviara també als responsables
de l’Àrea 12.
La regidora Agustina Brines manifesta que el seu grup va a recolzar-la.
El regidor Joan Serra manifesta que també està d’acord amb la moció presentada. El
regidor Álvaro Almiñana l’ha explicat molt bé. No és qüestió de demanar-ho si no d’intentar
aconseguir-ho.
L’alcalde li pareix bé, però caldria llevar l’expressió que està entre parèntesis, que no li
pareix encertada i que es transcriu a continuació «ha passat, que el dia de disfresses de Tavernes,
ací no hi hagué pediatra perquè la metge era de Tavernes, i això als simaters ens importa ben
poc». El regidor Álvaro Almiñana manifesta que està d’acord en llevar eixa frase.
La regidora Dominique Saneleuterio manifesta que ha fet gestions sobre esta qüestió,
manifesta que no ens van a llevar el servei. Però han hagut problemes personals i en el cas de
pediatria no s’ha posat substitut. Manifesta que també recolza la moció.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, per UNANIMITAT dels onze membres assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1
EUPV, 1 COMPROMIS-BLOC i 1 ERPV), s’aprova la moció presentada i per tant s’acorda:
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PRIMER. Que es complisquen els horaris i els dies establerts per la Conselleria al nostre
Consultori en el tema referent al servei de Pediatria.
SEGON. Que si és festa, pont, o festes del poble del costat, ens envien un substitut per a
que realitze la tasca per als nostres veïns, i que aquestos tinguen assegurat el dret bàsic d'una
atenció pediàtrica al seu poble. Ja que de per sí, és curta, creiem que s'ha de complir el que està
establert.
TERCER. Remetre aquesta Moció a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana
per quedar-ne constància de la preocupació de tots els simaters i simateres, a l’àrea 12 i a l’AMPA
del nostre poble.
1.10 Mocions presentades pel portaveu del grup EUPV, Víctor Mansanet,

en relació a:
a) Sobre la reconversió de Bankia en una banca pública.
Vista la moció presentada pel portaveu del grup EUPV, sobre la reconversió de Bankia en
una banca pública, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
« Moció sobre la reconversió de Bankia en una banca pública
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià
(EUPV), en nom i representació d'aquest i a l'empara del que estableix la normativa aplicable, per
raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat, la moció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb la dimissió del president de Bankia, Rodrigo Rato, ha quedat en evidència el moment
pel qual passa l’entitat, la quarta del Estat espanyol, generat per la seua alta exposició al sector
immobiliari (descomunal volum de crèdit immobiliari, el major del país) i la seua morositat. La
situació de Bankia era insostenible i malgrat les excuses del seu president deixa, després de dos
anys de vida, una entitat pràcticament intervinguda i ofegada.
Amb aquesta situació del sistema financer, el Govern central ha anunciat que convertirà en
accions els 4.465 milions de participacions preferents de l'Estat en capital, la qual cosa suposa la
nacionalització de BFA i queda com accionista majoritari de Bankia amb un 45 %.
El ministre d’Economia, Luís de Guindos, digué fa poc, en relació amb la reforma del
sistema financer, que el Govern no posaria ni un euro públic per a salvar cap entitat financera. Açò
demostra que és fals que no hi haja diners per a salvar els serveis públics, sinó que la prioritat del
Govern que presideix Mariano Rajoy és salvar la banca.
Des de finals de 2011, els bancs i les caixes d’estalvi han rebut uns 115.046 milions d’euros
d’ajudes públiques, des d’ajudes directes amb càrrec al FROB fins a avals per un import de 100.000
milions d’euros, i en aquests mesos de 2012, el BCE ha concedit als bancs espanyols crèdits a tres
anys amb un interès de l’1% i un import superior als 300.000 milions d’euros. Si sols una part
d’eixos recursos s’hagueren destinat a crear ocupació i donar suport a les xicotetes empreses, hui
no existirien els greus problemes d’atur i de deute.
Ara s’informa que una part de Bankia va a nacionalitzar-se, però no al 100%. Si es
nacionalitza la totalitat de Bankia, l’Estat recuperaria instruments per a eixir de la crisi, perquè el
que necessitem és establir uns criteris socials de finançament de l’economia productiva que siguen
eficaços per posar en marxa un pla estratègic d’eixida social a la crisi.
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Des d’Esquerra Unida, entenem que nacionalitzar Bankia hauria de ser una opció definitiva
per a convertir, no sols esta entitat, sinó també altres que pateixen situacions molt semblants, en
una banca pública.
Per tot això, traslladem al Ple de la Corporació els següents
ACORDS
Des de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ens oposem a què es dedique un euro públic
a ajudar les entitats financeres espanyoles.
2. Des de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demanem que s’intervinga Bankia i que es
nacionalitze totalment, per així mantindre l’obra social de les set caixes que configuren el
capital social de Bankia i dels llocs de treball de totes les entitats.
3. Des de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demanem que aquesta iniciativa represente el
començament de la Banca Pública, on poc a poc vagen incorporant-se la resta de caixes
d’estalvi, començant per les que ja estan intervingudes de fet i que compten amb ajudes de
capital. Una vegada nacionalitzada completament, demanem que es revertisca Bancaixa
com a la banca pública valenciana.
4. Donar trasllat dels acords al president del Govern espanyol, al president de la Generalitat
Valenciana, al ministre d’Economia i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del
Senat, així com als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.”
1.

Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica el contingut de la moció,
manifesta que esta situació de Bankia afecta a tots els contribuents, que estan farts que el negoci
siga pagat pels més dèbils. Els diferents grups de l’oposició han demanat una Comissió
d’investigació i la resposta no ha estat positiva. Van a nacionalitzar la banca? No, mentida van a
nacionalitzar els productes tòxics.
Passa a donar lectura a la moció i fa comentaris sobre el contingut de la mateixa.
La regidora Agustina Brines manifesta que caldria afegir que es demanen responsabilitats al
seus directius.
El regidor Joan Serra diu que això és com el «cuento de la lechera». Qui regia Bankia?
Rodrigo Rato i dóna una llista de noms (entre d’altres Santiago Alarcon, Claudio Aguirre, cosí
d’Esperanza Aguirre), tots membres del Partit Popular i l’únic que ha fet el PP en este tema ha
sigut mentir. Els retalls són per donar diners als seus amics. I manifesta que dubta que el PP de
Simat tinga suficient coratge per donar-li suport a 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 BlocCOMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda:

1.

ÙNIC: Desestimar la moció presentada.

b) Sobre la fusió dels ajuntaments.
Vista la moció presentada pel portaveu del grup EUPV, sobre la fusió dels ajuntaments, i
que es transcriu a la lletra tot seguit:
« MOCIÓ SOBRE LA FUSIÓ D'AJUNTAMENTS
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià
(EUPV), en nom i representació d'aquest i a l'empara del que estableix la normativa aplicable, per
raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat, la moció següent:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El darrer 3 de maig es va fer públic el Pla Nacional de Reformes (2012-2015) que el
Govern espanyol va remetre a la Unió Europea. En aquest pla s’inclou la previsió d’estalviar uns
10.500 milions d’euros mitjançant la reducció de bona part dels 8.116 ajuntaments de l'Estat
espanyol. Per això, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques baralla la xifra d’un mínim de
5.000 habitants com a una de les opcions per agrupar ajuntaments.
Amb dades del padró oficial d’1 de gener de 2011, aquesta mesura afectaria 6.796
consistoris, dels quals uns 383 serien del País Valencià (d'un total de 542 municipis), entre ells
Simat de la Valldigna.
Aquesta proposta del Govern central d’agrupar ajuntaments amb la pretensió d’estalviar
costos és un atemptat contra la democràcia i contra el municipalisme que no busca racionalitzar la
gestió ni estalviar costos, sinó acabar amb l’autonomia de molts municipis xicotets, com el nostre.
Amb això, l’únic que s'aconseguirà és transformar una administració propera i accessible, en una
de llunyana i despersonalitzada. A més a més, s'atempta contra el principi de subsidiarietat, un
principi reconegut per la Unió Europea, que implica que els serveis públics han de ser prestats per
les administracions més properes a la ciutadania.
Des d’EUPV defensem l’administració local com la més eficient, democràtica i pròxima al
ciutadà i a la ciutadana. A més a més, si s'eliminen ajuntaments no s’aconseguirà abaratir la gestió,
sinó entorpir els serveis dels municipis, i això afectarà directament els veïns i les veïnes. Per a
millorar i abaratir els costos d’aquests serveis ja existeixen les mancomunitats.
Es tracta, doncs, d’una cortina de fum per a tapar els problemes reals i els incompliments
del Partit Popular, com és la promesa de dotar de finançament suficient l’administració local. A
més a més, fa responsable a les entitats locals del dèficit públic. Precisament, els ajuntaments
pateixen d'una flagrant falta de finançament, a pesar d'haver assumit en els últims anys totes les
competències que han desatès les diferents conselleries. Tot açò respon a la política de
malbaratament que ha portat durant anys el govern autonòmic del Partit Popular i de la qual ara
vol fer responsables els ajuntaments.
La solució tampoc passa per les diputacions provincials, com ja s’ha insinuat, perquè es
tracta d’una institució obsoleta que respon a una divisió artificial del nostre país. Des d’EUPV
portem molt de temps reivindicant una llei de comarcalització que descentralitze realment la presa
de decisions i l’administració de recursos.
Per tot això, proposem a la Corporació local els següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta el seu desacord a la fusió d’ajuntaments
proposat pel Govern central.
2. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a les Corts Valencianes a aprovar una llei de
comarcalització del País Valencià que desenvolupe allò expressat en l’article 65 de l’Estatut
d’Autonomia i, per tant, que es procedisca a la supressió de les diputacions provincials.
3. Traslladar els acords al president del Govern de l'Estat espanyol, als grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats, al president de la Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris de les
Corts Valencianes, a les presidències de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica el contingut de la moció.
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El regidor David Mogort manifesta que votaran a favor de la moció, considera que els
plenaris tenen prou coneixement per saber si han de mancomunar serveis, per exemple els de
Simat sabem si hem de mancomunar-nos amb Barx o Benifairó, i creguem que hi ha persones amb
seny per fer el que més interessa.
La regidora Agustina Brines manifesta que està a favor de la moció, considera que el
fusionar municipis és anar contra la identitat dels pobles, llevar un ajuntament és llevar-li la
identitat.
El regidor Joan Serra també manifesta que votarà que sí, agraeix la mateixa i considera que
és una moció completa.
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 BlocCOMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda :
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.

c) Contra la LGTfòbia.
Vista la moció presentada pel portaveu del grup EUPV, contra la LGTfòbia, i que es
transcriu a la lletra tot seguit:
« MOCIÓ CONTRA LA LGTFÒBIA
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià
en l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d’este, i a l'empara del que
estableix la normativa aplicable, per raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu
debat, la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Avui, la realitat de les lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals és ambivalent. L'any 1973,
l'homosexualitat va deixar de ser considerada com una malaltia; no obstant això, en l'actualitat els
manuals internacionals de malalties mentals continuen considerant una patologia la transsexualitat
com a «disfòria de gènere». D'altra banda, en els últims anys, l’Estat espanyol ha estat pioner en el
reconeixement dels drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, però en molts altres països el
col·lectiu LGTB segueix sofrint discriminació. En el cas concret del nostre país, la igualtat legal és
ja una realitat generalitzada, tot i que la igualtat social i real del col·lectiu LGTB és, encara, una
assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió.
El 17 de maig se celebra el Dia Internacional contra la LGTBfòbia, és a dir, un dia de lluita
contra la discriminació per motius d'orientació sexual i identitat de gènere. Per desgràcia, la
LGTBfòbia continua molt present en la nostra societat, mostrant-se amb moltes i diverses cares.
La discriminació exercida contra lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals és violència i com a tal, ha
de ser denunciada i condemnada enèrgicament tant per la societat, com pels poders públics.
Aquesta violència es manifesta i es reprodueix avui de múltiples formes. Quan es
considera una patologia la identitat de les persones transsexuals o es fa invisible la realitat de la
gent major LGTB, existeix LGTBfòbia. Quan l'Església, una institució subvencionada amb diners
públics, ataca la diversitat sexual, es recorren els drets de LGTB davant el Tribunal Constitucional
i es tolera el bullying o l’assetjament escolar LGTBfòbic a les escoles, existeix LGTBfòbia. Quan es
condemna el col·lectiu LGTB a l'atur i la precarietat, s'impulsen retallades en Sanitat que afecten
de manera especial les persones transsexuals o s'elimina la dotació pressupostària que sosté el Pla
Nacional sobre la SIDA, també existeix LGTBfòbia.
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Davant la tara de la LGTBfòbia, l'educació apareix com l'instrument més eficaç en la lluita
contra la discriminació i la intolerància. Per esta raó, és necessari defensar una educació pública,
laica, humanista i inclusiva que contribuïsca a posar fi a esta tara social i a promoure el respecte a
la dignitat ciutadana de les lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. No s’ha d’oblidar, però, que
aquesta lluita per la igualtat no serà completa si oblidem treballar al mateix temps contra altres
desigualtats, com el masclisme i el racisme.
La discriminació per raons d'orientació sexual i identitat de gènere és una trista realitat
que ha de ser eradicada mitjançant el compromís de totes i de tots. Per això, en aquest Dia
Internacional contra la LGTBfòbia cal reiterar que és necessari seguir treballant a favor de la
igualtat i del respecte a la diversitat afectivosexual, reafirmant un compromís actiu amb els drets
de les lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i condemnant rotundament la discriminació i la
intolerància que encara sofreix el col·lectiu LGTB.
Per tot això, el Grup municipal d’EUPV eleva al Ple de la Corporació Local els següents:
ACORDS
•

Contribuir, en les competències que són pròpies d’aquest ajuntament, al
desenvolupament i aplicació de totes les mesures previstes en la legislació vigent contra
tota discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i diversitat familiar, amb la
finalitat d'eradicar de la nostra societat, i per tant del nostre municipi, qualsevol tipus de
LGTBfòbia en l'àmbit familiar, escolar, laboral, social i/o polític.

•

Col·laborar amb tots els mitjans necessaris a l'educació i sensibilització social per al
reconeixement de la igualtat social i real i el respecte als drets de les lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals.

•

Sol·licitar al Govern central que abandone la seua política injusta i antisocial de
retallades i ajustos, amb especials conseqüències per al col·lectiu de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals. Demanar específicament al Govern que reforce el seu
compromís en la lluita contra el VIHS/SIDA i garantisca la viabilitat econòmica i
pressupostària del Pla Nacional sobre SIDA, així com la inclusió del procés de
reassignació de sexe al catàleg de prestacions generals de la Seguretat Social.

•

De la present moció es donarà trasllat al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; a
la Conselleria de Política Social / Igualtat, i al moviment associatiu LGTB de la SaforValldigna.»

Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet manifesta que esta és una
moció que els han passat els representants de l’associació. Lamenta els comentaris públics que
s’han fet i les agressions contra la llibertat sexual de les persones. Com el cas d’Ana Botella i no es
poden consentir les paraules de Reig Pla (crec que és d’Albaida).
La regidora Agustina Brines manifesta que votarà que sí. I està a favor de la llibertat i el
respecte en tot el seu sentit de la paraula a totes les persones en l’àmbit de la seua inclinació
sexual i el Govern esta fent un atac contra això.
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 BlocCOMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda :
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.
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d) Sobre la reclamació a l’església catòlica de l’IBI i altres iniciatives de
caràcter municipal.
Vista la moció presentada pel portaveu del grup EUPV, sobre la reclamació a l’església
catòlica de l’IBI i altres iniciatives de caràcter municipal, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ SOBRE LA RECLAMACIÓ A L'ESGLÉSIA CATÒLICA DE L'IBI I
ALTRES INICIATIVES DE CARÀCTER MUNICIPAL
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià
(EUPV), en nom i representació d'aquest, i a l'empara del que estableix la normativa aplicable, per
raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació local, per al seu debat, la següent moció.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’església catòlica espanyola viu en un paradís fiscal gràcies al qual es beneficia
d'exempcions de taxes i impostos per un valor incalculable. Aquesta situació privilegiada xoca
frontalment amb el principi constitucional de no confessionalitat de l'estat. Al mateix temps, l'Estat
espanyol entrega a l'església catòlica més de 9.000 milions d'euros anuals entre aportacions
directes i indirectes, com ara assignacions tributàries per la via de l'IRPF, exempcions en distints
tributs, finançament de personal que imparteix l'assignatura de Religió catòlica i de centres d'ideari
catòlic, transferències per a assistència sanitària i obra social, finançament de funcionaris capellans,
manteniment de patrimoni artístic de la seua propietat i altres subvencions i finançament
d'esdeveniments religiosos o per a associacions d'àmbit local, tot això en virtut dels Acords amb el
Vaticà de 1979, però també per un tracte de favor polític en distintes disposicions en la Llei de
Mecenatge, la Llei de Fundacions i altra normativa en vigor, un conjunt d'argúcies legals que es
remunten en el temps fins la Desamortització de Mendizábal.
L'article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, fa referència explícita a les exempcions de l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI), i en el punt c) diu que estaran exempts d'aquest impost “els béns de
l’església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre
Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques
legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits
en virtut d’allò disposat en l’article 16 de la Constitució”. Aquesta exempció total i permanent de
la contribució territorial urbana afecta temples i capelles, residències de bisbes i retors, oficines,
seminaris i convents. El punt 2 també exempta del seu pagament, prèvia sol·licitud, alguns béns
com els centres docents i altres.
En el punt 4 de l'esmentada norma legal s'especifica que els ajuntaments «podran establir,
en raó de criteris d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, l’exempció dels
immobles rústics i urbans ... »
¿Per què l'Estat espanyol ha de fer un tractament fiscal distint al que fan altres països de la
Unió Europea, com per exemple Itàlia, on l'església catòlica està obligada al pagament de l'IBI pels
seus béns immobles? ¿Per què l'Estat espanyol no segueix l'orientació general de la Comissió
Europea per a acabar amb aquests privilegis fiscals injustificats?
Enmig de la profunda crisi econòmica i laboral que colpeja la ciutadania i en un moment en
què els ajuntaments es veuen forçats a fer un dràstic augment de l'IBI a particulars i empreses,
resulta necessari que l'església catòlica, com a una de les principals societats propietàries de l'Estat
espanyol, participe en l'esforç col·lectiu indispensable per a superar la crisi, una crisi que el nostre
municipi pateix de manera especial al tancar-se les dos cooperatives agrícoles locals a l'octubre del
2011, la qual cosa afecta l'economia familiar de la majoria dels treballadors i les treballadores del
municipi, i fa trontollar l'economia dels petits comerços i les empreses locals.
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Per tot això, el Grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià fa les propostes
següents:
PRIMERA. Que l'Ajuntament comunique a aquesta Corporació com més prompte
possible la relació de béns immobles rústics i urbans que estan censats i/o registrats a nom de
l’església catòlica i dels seus organismes dependents dins del terme municipal de Simat de la
Valldigna.
SEGONA. Que una vegada establida la relació dels esmentats béns, l'Ajuntament
procedisca al cobrament de l'IBI perquè l'església catòlica deixe de tindre privilegis, contribuïsca a
pal·liar la crisi econòmica local i pague religiosament l'IBI i altres impostos i taxes locals (ocupació
de la via pública, guals i d'altres serveis públics de caràcter municipal).
TERCERA. Que l'Ajuntament procedisca com més prompte possible a registrar com a
edificis o espais de titularitat municipal tots aquells béns immobles i rústics que estiguen ocupats
actualment per l'església catòlica i no són legalment de titularitat d'aquesta ni d'altra entitat,
organisme o persona particular, amb la finalitat de dotar-los d'una funció publica de la qual es
beneficien tots els veïns i les veïnes del municipi.
QUARTA. Que es negocie amb l'església local i se signe un conveni de col·laboració per a
la realització de diverses activitats, ja siguen culturals o de qualsevol altra índole, que afecten o
puguen alterar la normal vida pública (talls de la via pública per a processons, ús de les
instal·lacions municipals per a actes religiosos, etc.), a fi d'acabar amb determinats privilegis i
injustícies que s'amaguen darrere de l'etiqueta de la "tradició" i tractar de manera igualitària tota la
ciutadania, siga de religió catòlica o de qualsevol altra religió.
QUINTA. Sol·licitar als governs espanyol i al de la Generalitat que impulsen modificacions
de les normes tributàries en la Llei de Mecenatge i la Llei de Fundacions, així com altres normes
legals pertinents.
SEXTA. Enviar l'acord de la Corporació, en cas d'aprovar-se, al president del Govern
espanyol, al president de la Generalitat Valenciana i al president de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies.»
Obert el torn d’intervenció el regidor Víctor Mansanet explica el contingut de la moció. Ja
va presentar una moció anterior al respecte i esta l’he concretada en este poble. Fa referència a la
situació delicada, de crisis de les empres i les famílies i l’estat te un dèficit d’ingressos i es
inconcebible que l’Església Catòlica no col·labore. Posa l’exemple d’Itàlia. Fa referència a legislació
aplicable, Concordat i altres beneficis fiscal. Concreta quins serien el bens que al poble de Simat es
podrien vore afectats i caldria fer un inventari dels mateixos i determinar quins son de propietat
de l’Església i els que no ho siguen que se’ls registre l’Ajuntament. Manifesta que el retall a l’escola
pública ha estat brutal i a les escoles concertades religioses no s’ha llevat ni un cèntim, i això ho
considera injust i immoral. Dona lectura als punts d’acord proposats.
El regidor David Mogort manifesta que esta moció ara ens ve com anell al dit, l’agrupació
del PSPV i el PSOE s’ha fet l’ànim de demanar-li a l’Església que paguen este impost, considera que
s’està fent un ús comercial de determinats bens i per tant han de pagar l’IBI.
La regidora Agustina Brines manifesta que ja és va presentar, que es pot fer extensiva a
totes les religions, i a més afectaria a la gran quantitat de bens que té l’Església i considerem que
han de pagar els seus impostos. S’hauria de fer una moció conjunta.
El regidor Joan Serra li comenta a David que ja era hora. I al PP li pregunta, per què es
puja l’IBI a qualsevol ciutadà i a l’Església se li perdona? Considera que s’han apropiat de
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determinats bens, com és el cas de l’Ermita de la Xara. En esta qüestió no s’ha de discriminar
ningú, als catòlics i als no catòlics. Qui te una propietat que pague
La regidora Dominique Saneleuterio manifesta que respecta les diferents opinions, però
com ha dit el regidor Víctor Mansanet és una competència de l’Estat i ve regulat pel Concordat,
mentes estiga així no podem canviar-ho, si cobrar l’IBI o no. Que ho faça Itàlia li pareix bé, però la
situació no és comparable amb Espanya, allí és molt moltíssim mes gran la quantitat de bens. En
quant als col·legis concertats no té ningun sentit i és completament diferent als dels col·legis
públics i fa referència als seus professional i que no son comparables. Ningú ha parlat del treball de
la gent que està al costat de l’Església i dels serveis que dona de cara als necessitats i buscar feina.
La regidora Agustina Brines contesta que és veritat que fa molta feina però cal saber
Càritas va de la mà de l’Església però s’estem referint al bens d’ús no religiós.
El regidor Víctor Mansanet, manifesta que el seu grup està fent una campanya perquè
l’Església pague l’IBI, ho considerem de justícia i de solidaritat. A Simat hi ha espais que els ocupa
l’Església i/o hi ha algunes possessions que té que no està molt clar que siguen d’ella i no estan
registrats a nom de l’Església i vull saber quins son i a qui pertanyen. I Quan no estiga registrat que
ho registre l’ajuntament i siga un espai públic
La regidora Mónica Sancirilo contesta que és una informació que pots aconseguir en el
Registre de la Propietat.
El regidor Joan Serra en relació a la intervenció de la regidora Dominique Saneleuterio
manifesta que ha sigut molt cautelosa sobre la no comparació dels professionals de la publica i la
privada i no ha dit perquè. La moció no anava per aquí i manifesta que respecte a Cáritas ha dit
que és com una ONG però tots els seu fons venen de l’Estat i no d’Església, eixe lligam també
s’hauria de tindre en compte. Perquè quan hi ha ànim de lucre s’ha de contribuir. Ells van fent-se
rics i la ciutadania pobra.
---------------------------------------------------------------------------------------------En este moment sent les 22, 10 hores l’alcalde suspèn durant cinc minuts la sessió plenària
per tal de fer un recés.
-------------------------------------------------------------------------------------------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 BlocCOMPROMÍS i 1 ERPV) i SIS VOTS EN CONTRA (6 PP), acorda :
ÙNIC: Desestimar la moció presentada.

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

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, del següent assumpte:
2.1.-EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDITS 4/2012.
L’alcalde motiva la urgència de la proposta en la necessitat de consignar en determinades
partides pressupostàries quantitat suficient per fer front a despeses que cal tenir en compte.
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El ple, per unanimitat dels membres assistents, ratifica la urgència de la moció i passa a
tractar-se la mateixa, 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 crèdit extraordinari, redactada
d’acord amb el que disposa l’article 37, 2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les
activitats que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent,
exigeixen efectuar en l’actualitat les despeses especifiques i determinades que s’expressen a
continuació, les quals no poden demorar-se a altres exercicis futurs.
Atès que algunes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, en conseqüència, es
proposa:
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2012, per
crèdits extraordinari, amb les següents dades:
a) Concedir crèdits extraordinaris a les següents aplicacions:
PDA

DENOMINACIÓ

CRÈD EXTRA.

130.23120

Locomoció policia local...............................................................................................3.000, 00 €

011.31012

Interessos préstec RDL 4/2012 Pla d’ajust............................................................10.000, 00 €

171.63900

Inversions en jardins públics........................................................................................5.000, 00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...............................................................18.000, 00 €
b) Esta modificació, cal finançar-la amb càrrec a:
Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals
(liquidació exercici 2011) ......................................................................................................18.000, 00 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..................................18.000, 00 €
Es vol recordar el següent extrem: de la liquidació de l’exercici 2011, hi ha un Romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat de 285.267, 06, del qual s’ha de deduir:
Préstec ICO que ha provocat que el pressupost consolidat de 2011, tinga este major ingrés sobre
les despeses..................................................................................................................................................67.191, 44
01/IR/2012 de data 10 de maig de 2012...........................................................................................................6, 02
MC 02/2012 per a la reforma de la piscina municipal........................................................................25.200, 00
MC 03/2012..................................................................................................................................................31.209, 00
REC 01/2012. Reconeixement extrajudicial de crèdits........................................................................7.503, 71
RTDG (Abans d’esta modificació).......................................................................................................154.156, 89
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MC 04/2012..................................................................................................................................................18.000, 00
RTDG (Disponible)..................................................................................................................................136.156, 89
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 este 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.”
Obert el torn d’intervencions l’alcalde explica el contingut de la proposta i informa el que
es vol fer en els jardins i comenta com està l’obra de la Font Gran
La regidora Agustina Brines manifesta que hi ha diners per al que es vol i demana que es
recapacite sobre la inversió al minitrinquet.
El regidor David Mogort planteja que cal tindre esta informació amb més temps.
El regidor Joan Serra manifesta que respecte a algunes partides, hi ha hagut una
modificació del projecte, fa referència a l’obra de la Font Gran, cal incorporar una quantitat de
diners. L’alcalde li contesta que ha parlat amb els tècnics i li han explicat com estava, ja sabeu que
hi ha qüestions relacionades amb patrimoni i altres en relació a la subvenció del Ministeri de l’any
passat. Explica com està la situació en estos moments. Quan ens diguem com està la cosa ja ho
tramitarem.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, per NOU (9) VOTS A FAVOR
(6 PP, 1EUPV, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) i DOS ABSTENCIONS (2 Grup Socialista
PSOE), acorda :
Primer. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits núm. 4/2012, per
crèdits extraordinari, amb les següents dades:
a) Concedir crèdits extraordinaris a les següents aplicacions:
PDA

DENOMINACIÓ

CRÈD EXTRA.

130.23120

Locomoció policia local...............................................................................................3.000, 00 €

011.31012

Interessos préstec RDL 4/2012 Pla d’ajust............................................................10.000, 00 €

171.63900

Inversions en jardins públics........................................................................................5.000, 00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...............................................................18.000, 00 €
b) Esta modificació, cal finançar-la amb càrrec a:
Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals
(liquidació exercici 2011) ......................................................................................................18.000, 00 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..................................18.000, 00 €
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Es vol recordar el següent extrem: de la liquidació de l’exercici 2011, hi ha un Romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat de 285.267, 06, del que s’ha de deduir:
Préstec ICO que ha provocat que el pressupost consolidat de 2011, tinga este major ingrés sobre
les despeses..................................................................................................................................................67.191, 44
01/IR/2012 de data 10 de maig de 2012...........................................................................................................6, 02
MC 02/2012 per a la reforma de la piscina municipal........................................................................25.200, 00
MC 03/2012..................................................................................................................................................31.209, 00
REC 01/2012. Reconeixement extrajudicial de crèdits........................................................................7.503, 71
RTDG (Abans d’esta modificació).......................................................................................................154.156, 89
MC 04/2012..................................................................................................................................................18.000, 00
RTDG (Disponible)..................................................................................................................................136.156, 89
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.

-----------------------------------------------------------------A continuació l’alcalde planteja si algun regidor vol proposar la inclusió d’algun altre
assumpte per al seu tractament, prèvia motivació i votació de la urgència.
El regidor Víctor Mansanet, portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida, planteja el
tractament d’una moció del seu grup a favor de la sanitat pública i la considera urgent donades les
actuals circumstàncies.
L’alcalde planteja que esta moció es tracte a un proper ple, la qual cosa és acceptada.
3. TORN D’INTERVENCIONS.
Per part dels regidors es plantegen les següents intervencions:

3.1 El regidor David Mogort pregunta al regidor d’Agricultura, si el Consell Agrari s’ha
reunit i està fent alguna cosa.
3.2 El regidor Rafael Cabanilles contesta que si, que s’ha reunit dos vegades, explica el
contingut de les mateixes i s’ha tractat principalment la qüestió dels camins a millorar, i
s’estan fixant prioritats donant una relació dels més urgents. Comenta que Joan Brines
esta sobre l’assumpte.

3.3 El regidor David Mogort pregunta com està l’EMCORP i el PAMER per enguany.
L’alcalde li contesta que respecte a l’INEM hi ha una quantitat similar a la de l’any
passat. Hi ha fins el 4 de juny per a remetre la memòria i després vindrà la selecció
de la gent. Dels altres dos programes per ara no hi ha res.

3.4El regidor David Mogort pregunta si a nivell de l’Ajuntament hi ha alguna aportació.
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L’alcalde li contesta que hem posat una partida d’uns 16.000,00 €
3.5. El regidor Álvaro Almiñana pregunta com serà la selecció del personal.
L’alcalde explica que serà com tots el anys i s’explica el procediment on intervé el SERVEF
i participen els sindicats.
3.6.- El regidor David Mogort pregunta per la problemàtica de les «fontetes» de la Font
Gran.
L’alcalde li contesta que el problema és que els xiquets juguen amb l’aigua, en Tavernes les
tanquen però a ell personalment no li agrada eixa solució. Es comenta esta qüestió. La regidora
Mónica Sancirilo manifesta que de les tres que hi ha podien deixar-ne sols, però els xiquets juguen i
és difícil.
3.7.- El regidor Víctor Mansanet pregunta sobre la situació d’una tanca metàl·lica a casa
Prudencio està desballestant-se, pareix que esta caient.
L’alcalde contesta que és un tema de que cal llevar els cartells que posem. La regidora
Mónica Sancirilo explica el que està passant amb els cartells que estan al riu Vaca i a l’altura de la
circumval·lació i les gestions amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a que els lleven.
3.5.- La regidora Agustina Brines vol donar l’enhorabona als organitzadors de la Trobada
de les Joves. Considera que ha estat un èxit. La gent està contenta, han hagut moltes activitats
realitzades pels joves de la Safor i cal arribar a tots. A continuació plateja que li han comentat
algunes queixes sobre el Poliesportiu, sobre tot els lavabos. Pareix que no hi ha una persona allí
quan hi ha algunes activitats i vol fer-ho present per tal que ho penseu. L’alcalde li contesta que la
gent s’oblida del que ha firmat, la persona que s’ho queda ha de fer la feina ben feta. La regidora
planteja la regularització de qui està allí i que s’ha de complir encara que sap que és complicat.
També comenta que hi ha problemes amb les claus del poliesportiu i algun dia va haver un incident
en la pista de pàdel.
L’alcalde dóna les gràcies per la felicitació sobre la Trobada, manifesta que totes les
regidories han participat i encara que eren unes hores d’activitat (4 ó 5) dóna molta feina. Les
associacions s’han portat molt bé. Estem contents de com va quedar eixe dia.
Respecte al poliesportiu comenta com està la pista de pàdel, comenta que ja està acabada
però falta una última certificació i la recepció de les obres. Explica el que va passar en la pista de
pàdel i com està la qüestió de les claus.
La regidora Mónica Sancirilo comenta que a més del treball de Antonio, Miguel i l’alcalde
cal donar-li l’enhorabona als tècnics. El regidor Antonio Magraner manifesta que a Lorena també
que ha treballat molt.
3.6.-El regidor Joan Serra sol·licita alguns esclariments sobre el solar que es va permutar
amb Botella. L’alcalde explica la situació.
A continuació el regidor Joan Serra pregunta, per què el grup del PP no vol demanar que
s’inicien els tràmits pera l’exempció de l’IBI de rústica com es va plantejar en una moció que no es
va aprovar. L’alcalde li contesta que potser alguna proposta dels acords no ens agrada.
El regidor Joan Serra li comenta que està tot en els punts d’acord de la moció, i s’ho
torneu a llegir i ho mireu.
L’alcalde comenta que ho miraran.
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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 Imma Cunyat, es planteja:
1.Manifesta la seua felicitació, dirigint-se al regidor de joventut, per la Trobada. Però com
representant de l’AMPA de l’Institut no van ser convidats. Ho lamenta perquè s’havia parlat i
finalment no els van convidar. Algú s’ha preguntat perquè no han participat.
El regidor Antonio Magraner contesta que es va comentar que es va parlar amb Lorena
(joventut) i que com l’IES pertany a Tavernes era la tècnica de Tavernes qui tenia que contactar
amb l’AMPA. I no sé com quedaren al final les gestions. Imma Cunyat diu que estan registrats al
Registre d’Associacions dels País Valencià i en tot cas pertany a la Valldigna i per part del regidor
es va dir que ens convocaria.
El regidor Antoni Magraner manifesta que respecte a la Trobada i des de Joventut s’ha
donat i s’està donant a conèixer el Calaix Jove. En quant a l’associació ara no hi ha molts xiquets i
volem que s’implique més gent. En festes es vol obrir per la vesprada i s’estan fet moltes activitats
per potenciar-ho.
2.- Per part d’Imma Cunyat es planteja que hi ha un sector d’alumnes que demana que
s’amplie l’horari de la biblioteca i més de cara la nit.
L’alcalde li contesta que s’ha ampliat matí i vesprada, ara està oberta des de les 9 del matí,
l’horari s’ha ampliat molt però per la nit no, i s’estan fent treballs de digitalització i s’està fent un
seguiment del seu ús. La regidora Mónica Sancirilo manifesta que si es vol fer algun treball hi ha
una sala per això, i hi ha pobles que s’han ampliat l’horari però no va molta gent. No hi ha molta
demanda.

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten
l’adopció de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els
diferents acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:

«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de
dos mesos, o, potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el
termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime
procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.»
No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne
les 23 hores i 05 minuts, del dia 28 de maig de 2012 i, perquè hi conste el tractat, estenc
la present acta.
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Simat de la Valldigna, juny de 2012
El secretari,

Aurelio Sansixto Bonet
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