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

                                        PLE DE L'AJUNTAMENT        Sessió 05/2013

                                       SESSIÓ ORDINÀRIA
    Dia:  30 de setembre de 2013

ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sebastián Mahiques  Morant
Regidors presents:

Grup PP Grup Socialista
Mónica Sancirilo Camarena David Mogort Alberola (Portaveu) *
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena Grup EUPV 
Miguel Vidal Ferrando Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup BLOC-INICIATIVA

VERDS- COALICIÓ-COMPROMÍS Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents: Alvaro Joaquín Almiñana Andrés
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat  de la  Valldigna,  en la  Casa  Consistorial,  sent  les  19,10 h.  del  dia  trenta de
setembre de dos mil tretze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de L’Ajuntament, la qual ha
estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

ORDRE DEL DIA:

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2013.

1.2 Felicitació a agents de la policia local. 

1.3 Informació trimestral subministrada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en 

relació a l’execució pressupostària del 2n. trimestre de 2013 d’acord amb l’article 16 de 
l’orde HAP/2015/2012, d’1 d’octubre. 

1.4 Expedient instruït en virtut d’aprovació del Marc Pressupostari de 2014 a 2016

1.5 Ratificació decret 277/2013 de 19 de juliol sobre sol·licitud de subvenció.

1.6 Donar compte de decrets 289/2013 i 291/2013 de 25 de juliol. 

1.7 Modificació de l’ordenança de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

1.8 Modificació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació del servei de clavegue-

ram.
1.9 Declaració d’adhesió a l’acord de la Societat Civil per la Comunitat valenciana.

1.10 Moció presentada per l’alcaldia, sobre deixar sense efecte o suspensió de l’aplicació del 

Decret 49/201, de 12 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de 
la Comunitat Valenciana.

1.11 Moció presentada pel portaveu del GMS, David Mogort, davant l’inici del curs escolar 

2013-2014. 
1.12 Moció presentada per la portaveu del GM del Bloc-Compromís, Agustina Brines, sobre 

posar en funcionament de nou les instal·lacions del Trinquet.
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1.13 Mocions presentades per portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, sobre:

a) Desnonaments
b) Preferents
c) Ajuda als menjadors escolars de la xarxa pública d’Educació Infantil i Primària
d) Foment de l’agricultura tradicional

1.14 Escrit de renúncia com a regidora d’Agustina Brines Sirerol, portaveu del grup BLOC-

Compromís

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

3 TORN D’INTERVENCIONS

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

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

 1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

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

de maig de 2013.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que en el punt 3.3

(Torn d’intervencions) a la pàg. 45 (del pdf), on diu «sobre si haviem avnaçytcom estan les obres»
ha de dir «sobre si havíem avançat i com estan les obres». I en el tercer paràgraf de la pàgina 46
on diu «hi ha gent treballant per ahí» ha de dir «hi ha gent treballant pel poble».

El regidor Joan Serra manifesta que a la pagina 4, en el paràgraf de la seua intervenció on
diu “ el tercer deia de festes” ha de dir «el tercer dia de festes» i en la pàgina 44, al final del
paràgraf quart, on diu «que vam demanar» ha de dir «que vam enviar».

Fetes estes rectificacions i finalitzades les intervencions, el ple de la corporació per huit
vots a favor  del membres assistents (6 PP, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV) i una abstenció (1
EUPV)- donat que el regidor Victor Mansanet no va assistir a eixa sessió-s’acorda:

Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 29 de juliol de
2013, acta número 4/2013. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En este moment, sent les 19:12h. , s’incorpora a la sessió el regidor David Mogort.

1.2 Felicitació a agents de la policia local. 

 Es dóna compte de l’escrit, amb registre d’entrada núm. 1249 de 5 de juliol, de 2013, pre-
sentat per Victoria Leonor Alario Almiñana, en representació de Francisco Luis Ramis Redal, ex-
posant que per dues vegades els agents Jaume Tent Manclús i Luis Antonio Martínez Vidal havien
actuat salvant la vida de l’home de Victoria Alario, l'última el passat 20 de juny, en fer-li la manio-
bra de Heimlich en ofegar-se en resta de menjar, per la qual cosa sol·licitaven que l’ajuntament re-
alitzara algun tipus de felicitació als dos agents pels fets referits al seu escrit.
 Es dóna compte també de l’escrit de l'Agent-cap del Cos de la policia local, de data 17 de
setembre de 2013, on considera que els dos agents són mereixedors d’un reconeixement o felici-
tació per la seua llavor professional en les dos actuacions que es detallen en l’escrit de la interes-
sada.
 Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica que tal com va comentar en la Comissió In-
formativa hi ha dos agents que han fet accions repetidament que li han salvat la vida a una persona,
són Jaume Ten i Luis A Martinez, en un moment en que anaven a  canviar el torn, van rebre una
telefonada de la casa del costat de l’ajuntament, l’home s’havia «atragantat» i això s’ha repetit dos
vegades. I per tot això s’ha considerat fer-los un reconeixement i una felicitació als dos funcionaris
i a mes la família ho va sol·licitar en un escrit de juliol passat 
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 La regidora Agustina Brines destaca la professionalitat de la policia local i d’estos dos poli-
cies, estem d’acord en la felicitació.
 Es vota la proposta de la Alcaldia d’acordar una felicitació als  dos policies per les accions
que hi consten a l’expedient. 

 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat dels deu membres assistents (6 PP, 1 GMS-PSPV, 1 EUPV, 1
BLOC-Compromís i 1 ERPV) acorda:

 Primer. Felicitar als agents de la policia Local Jaume Tent Manclús i Luis Antonio Martí-
nez Vidal per l’actuació que van tenir el passat 20 de juny de 2013, que a requeriment d’un veí van
aconseguir controlar una situació molt perillosa salvant la vida a Francisco Luis Ramis Redal. 
 Segon. Comunicar este acord de felicitació als interessats i fer constar la mateixa als seus
expedients professionals.
 Tercer. Comunicar este acord a Victoria Leonor Alario Albiñana per a que en tinga co-
neixement de la felicitació del ple i que ella va sol·licitar en el seu escrit de 5 de juliol de 2013.

1.3 .  Informació  trimestral  subministrada  al  Ministeri  d’Hisenda  i

Administracions  Públiques  en  relació  a  l’execució  pressupostària  del  2n.
trimestre de 2013 d’acord amb l’article 16 de l’orde HAP/2015/2012,  d’1
d’octubre. 

 Es  dóna  compte  del  contingut  de  l'expedient  sobre  el  compliment  de  les  obligacions
trimestrals de subministrament d’informació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. LOEPSF,
desenvolupada per l’Orde HAP/2015/2012, d’1 d’octubre.
 A l’informe de secretaria, s’inclou la normativa aplicable, els antecedents legals que hi ha,
el  compliment  de  l’obligació  de  remissió  d’informació,  la  justificació  de  l’informe  i  els  seu
coneixement  al  ple,  que es  fa  en este  acte,  el  propi  contingut de la  informació així  com les
observacions i explicacions dels continguts i les conclusions del mateix, amb les dades d’execució
pressupostaria a 30 de juny de 2013 i les estimacions i càlculs realitzats fins el final de l’exercici
basant-s  en  eixes  dades.  Es  conclou  que  es  compleix  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostaria,
l’objectiu de la regla de gasto i el percentatge d’endeutament esta per baix del màxim permès
sense autorització de l’òrgan de tutela financera. 
 El  secretari  manifesta  que,  tal  com es va  explicar  en la  Comissió  Informativa,  este es
l’informe que es  va  enviar  al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions Publiques sobre l’execució
pressupostaria a final del segon trimestre, estan les dades que es van complimentar, el termini era
fins el dia 3 de setembre i abans es va enviar. Les dades econòmiques i pressupostàries que s’ha
enviat les tenen els srs/es regidors/es en la informació facilitada en la convocatòria. 
 Després d’analitzada la informació i vist el dictamen de la Comissió Informativa, el ple de
l’Ajuntament es dóna per assabentat i conforme sobre les dades del segon trimestre de l’exercici
2013 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda. 

1.4 Expedient instruït en virtut d’aprovació del Marc Pressupostari de 2014 a

2016. 
 Atès que es dóna compte del decret núm. 104/2013 de data 15 de març, que textualment
diu:

«Decret núm.: 104/2013  

Simat de la Valldigna, 15  de març de 2013

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:
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ANTECEDENTS

1. Atès  que  l’article  29  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  (d’ara  endavant  LOEPSF),  estableix  que  les
Administracions Publiques han d’elaborar un Marc Pressupostari a mig termini i que, transcrit a la
lletra, l’esmentat article diu el següent:

 

      «Article 29. Marc pressupostari a mig termini.

1. Les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig
termini en què s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través
del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat pressupostària i de deute públic.

2. Els marcs pressupostaris a mig termini comprendran un període mínim
de tres anys i contindran, entre altres paràmetres:

a.  Els  objectius  d’estabilitat  pressupostària  i  de  deute  públic  de  les
respectives Administracions Públiques.

b. Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint
en compte tant la seua evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no
subjectes  a  modificacions,  com  l’impacte  de les  mesures  previstes  per  al
període considerat.

c.  Els  principals  supòsits  en  què  es  basen  les  dites  projeccions
d’ingressos i despeses.
3. Els  marcs  pressupostaris  serviran  de  base  per  a  l’elaboració  del

Programa d’Estabilitat.»

2.  Atès que de conformitat amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  i  dels  articles  4,  5  i  6  de  l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i
Sostenibilitat  Financera,  s'ha  elaborar  un marc  pressupostari  a  mig  termini  coherent  amb els
objectius fixats per l'Estat per al període comprès entre els anys 2014 a 2016.

3. Atès que el present marc pressupostari s’ha d’adaptar a l’objectiu de deute públic del
conjunt de les entitats locals, trienni 2014-2016, en termes de Producte Interior Brut (PIB) en el
3,8%. Per tant és la intenció reduir l’actual nivell d’endeutament per al pròxim trienni 2014-2016,
tant des del punt de vista del volum del capital viu com en el seu índex calculat tal com estableix
l’article 53 TRLHL.

4. Atès que el marc pressupostari a mig termini és el resultat d'extrapolar les dades del
pressupost de 2013 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes a modificacions,
com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. En aquest marc pressupostari es
contindran les previsions inicials  dels  capítols  1 al  7 de despeses i  d'ingressos,  i  les  principals
magnituds com el resultat pressupostari i la capacitat de finançament per a cadascun dels tres
exercicis.

FONAMENTS DE DRET

Atès que la normativa bàsica d’aplicació per a l’establiment del present Marc Pressupostari
2014-2016 és la següent:

1. Constitució Espanyola 1978 (Article 135).
2. Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu

2/2004, de 5 de Març (Títol VI - Pressupost i Gasto Públic)
3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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4. Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

5. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament
de l’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats Locals (Reglament).

6.  Orde  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenrotllen  les  obligacions  de
subministrament  d’informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

7. Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables
als marcs pressupostaris dels Estats membres.

8. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
Considerant  que  s'han  seguit  tots  els  tràmits  previstos  i  necessaris  i  els  antecedents

descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Acceptar i aprovar el Marc Pressupostari amb incidència per a l'exercici 2013,  i
que per a les anualitats de 2014, 2015 i 2016 signifiquen les xifres que s'expressen seguidament:

PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO

Marco presupuestario 2013-2015: 
Proyección de Ingresos

EXERCICI
2013

EXERCICI
2014

EXERCICI
2015

EXERCICI
2016

Cap.1 Impuestos directos 984.900 986.000 985.000 991.403

Cap.2 Impuestos indirectos 14.000 12.000 14.000 14.091

Cap.3 Tasas y otros ingresos 529.135 530.000 532.000 535.458

Cap.4 Transferencias corrientes 590.080 600.000 610.000 613.965

Cap.5 Ingresos patrimoniales 2.100 2.100 2.100 2.114

Cap.6 Enajenación de Inversiones 0 0 0

Cap.7 Transferencias de capital 63.240 63.240 63.240 65.000

Cap.8 Activos financieros 0 0 0

Cap.9 Pasivos financieros 0 0 0

Total presupuesto de ingresos 2.183.455 2.193.340 2.206.340 2.222.031

Recursos NO FINANCIEROS = 
Cap. 1 a 7 de Ingresos 2.183.455 2.193.340 2.206.340 2.222.031

PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO

Marco presupuestario 2013-2015: 
Proyección de Gastos

EXERCICI
2013

EXERCICI
2014

EXERCICI
2015

EXERCICI
2016

Cap.1 Gastos de personal 1.081.839 1.060.000 1.070.000 1.036.376

Cap.2 Compra de bienes y servicios 720.350 720.000 725.000 702.217

Cap.3 Gastos financieros 40.500 55.500 55.602 53.188

Cap.4 Transferencias corrientes 137.431 135.000 135.000 130.757

Cap.6 Inversiones 162.825 128.240 118.240 118.240

Cap.7 Transferencias de capital 0 0 0 0

Cap.8 Activos financieros 10 0 0 0

Cap.9 Pasivos financieros 40.500 52.545 63.437 71.891

Total presupuesto de gastos 2.183.455 2.151.285 2.167.279 2.112.669

Empleos NO FINANCIEROS = 
Cap 1 a 7 de gastos 2.142.945 2.098.740 2.103.842 2.040.778

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 0 42.055 39.061 109.362

REGLA DE GASTO

 
Año Base

2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
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A) EMPLEOS NO 
FINANCIEROS = Cap 1 a 7 de 
gastos 2.142.945 2.098.740 2.103.842 2.040.778

Ajustes SEC 95 que inciden en 
gastos 0 0 0 0

Ajustes Consolidación 
presupuestaria

B) EMPLEOS NO 
FINANCIEROS AJUSTADOS 2.142.945 2.098.740 2.103.842 2.040.778

Intereses de la deuda 40.500 55.500 55.602 53.188

Gastos financiados con fondos 
finalistas UE / AAPP 131.320 125.000 120.000 114.000

C) GASTO COMPUTABLE 1.971.125 1.918.240 1.928.240 1.873.590

Variación del gasto computable  -2,68% 0,52% -2,83%

OBJETIVO 1: Tasa de referencia crecimiento PIB 
m/p (Presupuestos 2013) 1,70% 1,70% 2,00%

CUMPLE CON LA REGLA DE 
GASTO 86.394 22.610 93.215

Aumentos permanentes de 
recaudación (art. 12.4) 0 0 0

Reduccciones permanentes de 
recaudación (art. 12.4) 0 0 0

MARGEN DE AUMENTO EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS 86.394 22.610 93.215

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Año Base
2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

Recursos NO FINANCIEROS = 
Cap. 1 a 7 de Ingresos 2.183.455 2.193.340 2.206.340 2.222.031

Ajustes Consolidación 
presupuestaria 0 0 0 0

Recursos NO FINANCIEROS 
ajustados = Cap. 1 a 7 de 
Ingresos 2.183.455 2.193.340 2.206.340 2.222.031

Empleos NO FINANCIEROS = 
Cap 1 a 7 de gastos 2.142.945 2.098.740 2.103.842 2.040.778

Ajustes Consolidación 
presupuestaria 0 0 0 0

Empleos NO FINANCIEROS 
ajustados = Cap 1 a 7 de 
gastos 2.142.945 2.098.740 2.103.842 2.040.778

Ajustes SEC 95 que inciden en 
gastos 0 0 0 0

Ajustes SEC 95 que inciden en 
ingresos -5.632 -8.448 -10.560 -13.200

ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA SEC-95 34.878 86.152 91.938 168.053
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% SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) 
PÚBLICO 1,60% 3,93% 5,12% 8,75%

OBJETIVO 2: Estabilidad 
Presupuesta 0% 0% 0% 0%

Año Base
2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

Deuda viva consolidada 
prevista a 31 de Diciembre 676.671 606.656 537.762 474.767

Ingresos corrientes consolidados 2.120.215 2.130.100 2.143.100 2.157.031

Recursos afectados en capítulos 1 a
7 de ingresos 0 0 0 0

Ingresos corrientes consolidados 
ajustados 2.120.215 2.130.100 2.143.100 2.157.031

% Deuda viva sobre ingresos 
corrientes consolidados 32,00% 28,50% 25,00% 22,00%

OBJETIVO 3: Deuda viva 
consolidada. 32% 28,50% 25% 22%

* El objetivo para el periodo 2013-2015 era del 3,8% respecto al PIB para el conjunto de las 
Entidades Locales y el límite de deuda viva actual el 110% s/ingresos corrientes

Segon. Donar compte al ple per la seua ratificació, si procedeix.
Tercer. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques als

efectes previstos, quan pertoque.»
 
 Obert el torn d’intervencions, el secretari informa que com es va explicar en la comissió
informativa, el que es va fer fins els 3 de setembre era donar les dades de l’estat d’execució pres-
supostària fins els 30 de juny de 2103 ( segon trimestres), en este cas i fins demà hi ha de termini,
per remetre les xifres de quin és el marc pressupostari que hi ha previst per a l'any 2014 a 2016,
per tal que no hi hagen desviacions significatives evitant el possible dèficit. I és un marc que no és
tancat però el pressupost en el capítol 9 quan posa capítol financer, el que tenim ací són xifres ge-
lades el que entén que passem de 40 a 6000 que significa «endeutament».
 Efectivament el capítol 9 preveu la desocupació del capital del préstec perquè els préstecs
que s'ha fet té dos anys de carència i a partir de 2015 i 2016, s’incrementen la referència al préstec
de 2012 i el finançament de la gespa del camp de futbol. 

 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 GMS-PSPV, 1 EUPV, 1 BLOC-
Compromís i 1 ERPV) es dona per assabentat i conforme amb la seua remissió al Ministeri d’Hi-
senda i Administracions Publiques.

1.5Ratificació decret 277/2013 de 19 de juliol sobre sol·licitud de subvenció.

 Es dóna compte del decret de l’alcaldia, núm. 277/2013, de data 19 de juliol de 2013, per a la seua
ratificació i que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.: 277/2013  

Simat de la Valldigna, 19 de juliol de 2013

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:
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ANTECEDENTS

Primer.  La  Conselleria  de  Governació  i  Justícia  ha  convocat  a  l'empara  de  l'Ordre
3/2013, de 17 de maig, subvencions gestionades per la Direcció General de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Emergències en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2013. 

Segon. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna atesa la rellevància del seu entorn natural,
forestal i paisatgístic, considera adient sol·licitar una subvenció destinada a realitzar activitats de
voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per tal de garantir, en la mesura
que siga possible, la conservació de la riquesa mediambiental del nostre territori.

Tercer. Els serveis tècnics municipals han elaborat la memòria valorada de les activitats a
executar a l'empara de la present convocatòria, anomenada «Voluntariat ambiental: Serres de la
Valldigna 2013»,  signada per  l'enginyer tècnic agrícola municipal  Juan Brines Solanes,  col·legiat
núm. 1.623.

Considerant  els  antecedents  descrits,  este  òrgan,  en  l'exercici  de  les  seues  facultats,
formula la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la memòria avaluada de les activitats a executar a l’empara de l’Ordre
3/2013, de 17 de maig, anomenada «Voluntariat ambiental: Serres de la Valldigna 2013», el pressupost
de la qual munta a la quantitat de trenta mil euros (30.000,00.-€).

A  l'expedient  constarà  exemplar  diligenciat  pel  secretari  de  la  memòria  valorada  de
l'actuació aprovada.

Segon. Sol·licitar a la Conselleria  de Governació i Justícia la concessió d'una subvenció
per import de trenta mil euros (30.000,00 €) a l'empara de l'Ordre 3/2013, de 17 de maig, per la
qual  es  convoquen  i  s'aproven  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  gestionades  per  la
Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció  d'Incendis  i  Emergències  en  matèria  de  prevenció
d'incendis forestals per a l'exercici 2013, per tal de dur endavant les activitats descrites en la
memòria  valorada  anomenada  «VOLUNTARIAT  AMBIENTAL:  SERRES  DE  LA  VALLDIGNA
2013».

S'assoleix i es manifesta el compromís de donar compliment al contingut, condicions i
requisits establerts en l'Ordre reguladora d'estes ajudes.

Tercer. Autoritzar l'alcalde-president de la Corporació Local per a tot allò que resulte
necessari per tal de donar compliment al contingut, condicions i requisits establerts en la present
Ordre de convocatòria.

Quart.  Sotmetre per a la seua ratificació la present Resolució al Ple en una pròxima
sessió que este celebre.»
 Obert el torn d’intervencions, (...) 

 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 GMS-PSPV, 1 EUPV, 1 BLOC-
Compromís i 1 ERPV) acorda:

Primer. Ratificar el decret presentat i en conseqüència la sol·licitud a la Conselleria  de
Governació i Justícia de la concessió d'una subvenció per import de trenta mil euros (30.000,00 €)
a l'empara de l'Ordre 3/2013, de 17 de maig, per la qual es convoquen i s'aproven les bases
reguladores  de  les  subvencions  gestionades  per  la  Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció
d'Incendis i Emergències en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2013, per tal
de dur endavant les activitats  descrites en la  memòria valorada anomenada «VOLUNTARIAT
AMBIENTAL: SERRES DE LA VALLDIGNA 2013».

S'assoleix i  es manifesta el compromís de donar compliment al contingut, condicions i
requisits  establerts  en  l'Ordre  reguladora  d'estes  ajudes  i  autoritzar  l'alcalde-president  de  la
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Corporació Local per a tot allò que resulte necessari per tal de donar compliment al contingut,
condicions i requisits establerts en la present Ordre de convocatòria.

Segon. Incorporar el present acord a l'expedient de referència.

1.6 Donar compte de decrets 289/2013 i 291/2013 de 25 de juliol. 

a) Es dóna compte del decret 289/2013, de 25 de juliol, que es transcriu a la lletra tot
seguit:

«Decret núm.:  289/2013  

Simat de la Valldigna,  25 de juliol de 2013

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 per Decret de l'Alcaldia 082/2013, de 6 de març, es va aprovar el
projecte de les obres anomenat «Reparació i ampliació de capacitat del dipòsit municipal d'aigua
potable», redactat per AQURB-2005, SLP, arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm.
4.314,  el  pressupost  bàsic  de  licitació  del  qual  munta  a  la  quantitat  de  dènou  mil  set-cents
seixanta-tres euros i setanta-dos cèntims (19.763,72.-€) i quatre mil cent cinquanta euros i trenta-
vuit cèntims (4.150,38.-€) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com els honoraris
de redacció  de projecte  (IVA 21% inclòs)  i  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  Coordinació  i
Direcció d'Obra per import de mil nou-cents quaranta-dos euros i setanta-set cèntims (1.942,77.-
€), i es va autoritzar la despesa del mateix amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent
del  Pressupost  de  2013  que  tenia  com  antecedents  l'aplicació  pressupostària  «161  61901
RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA, CLAVEGUERAM I DIPÒSIT D'AIGUA».

Segon. Atès que per Decret de l'Alcaldia 110/2013, de 27 de març, es va resoldre portar
a terme les obres relatives a la «Reparació i ampliació de capacitat del dipòsit municipal d'aigua
potable»  mitjançant  el  procediment  de  contracte  menor,  amb  el  contractista  LEMARA
RESTAURACIONES, SL, titular del CIF B-96716212, i domicili al Carrer Castellets, 36, 46.760 de
Tavernes  de la  Valldigna,  per un import de DÈNOU MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS I
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (19.526,74 €) i QUATRE MIL CENT EUROS I SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS (4.100,62 €) d'IVA, i es va aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució
de l'obra amb càrrec a l'aplicació «161.61901 RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA, CLAVEGUERAM
i DIPÒSIT D'AIGUA» del Pressupost vigent.

Tercer. Atès  que  per  Decret  de  l'Alcaldia  156/2013,  de  30  d'abril,  es  va  nomenar
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, director
d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres de «Reparació i ampliació
de capacitat del dipòsit municipal d'aigua potable».

Quart.  Atès que l'adjudicatari  ha presentat la  Certificació d'obra núm. 1a i  ÚLTIMA,
corresponent als  treballs  d'execució de les  obres  de «Reparació i  ampliació  de capacitat  del
dipòsit municipal d'aigua potable», per import de DÈNOU MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS
I SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (19.526,74.-€) i QUATRE MIL CENT EUROS I SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS (4.100,62.-€) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura
el vist-i-plau del director de les obres, Juan José Sancirilo Camarena, i del contractista, en senyal
de conformitat amb el seu contingut.

FONAMENTS DE DRET
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1. Cal aprovar la Certificació 1a i ÚLTIMA corresponent als treballs d'execució de les
obres de «Reparació i ampliació de capacitat del dipòsit municipal d'aigua potable».

2.  Cal  autoritzar  la  despesa  corresponent  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
«161.61901  RENOVACIÓ  XARXA  D'AIGUA,  CLAVEGUERAM  i  DIPÒSIT  D'AIGUA»  del
Pressupost Municipal de l'exercici 2013.

Considerant  que  s'han  seguit  tots  els  tràmits  previstos  i  necessaris  i  els  antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLC
PRIMER. Aprovar  la  Certificació  d'obra  1a  i  ÚLTIMA,  corresponent  als  treballs

d'execució  de  les  obres  de  «Reparació  i  ampliació  de capacitat  del  dipòsit  municipal  d'aigua
potable»,  presentada  per  l'adjudicatari  LEMARA  RESTAURACIONES  SLL,  titular  del  CIF  B-
96716212, per import de DÈNOU MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS I SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS (19.526,74.-€) i QUATRE MIL CENT EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (4.100,62.-
€) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

SEGON. Aprovar  la  despesa  corresponent  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
«161.61901  RENOVACIÓ  XARXA  D'AIGUA,  CLAVEGUERAM  i  DIPÒSIT  D'AIGUA»  del
Pressupost municipal de l'exercici 2013.

TERCER. Donar compte d'esta Resolució als serveis d'intervenció-tresoreria municipals
als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l'import resultant a favor de l'adjudicatari
dels treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
 QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»
Obert el torn d’intervencions, (...) 

Vista la qual cosa, el membres del plenari es donen per assabentats i conformes.

b) Es dóna compte del decret 291/2013, de 25 de juliol, que es transcriu a la
lletra tot seguit:

«Decret núm.: 291/2013  

Simat de la Valldigna, 25 de juliol de 2013

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.  La  Conselleria  d'Economia,  Indústria,  Turisme  i  Ocupació  va  convocar  a
l'empara de l'Ordre 3/2013, de 22 de març, un programa de subvencions destinat al foment de
l'ocupació  en  l'àmbit  local,  emmarcat  en  el  Pla  d'Ocupació  Conjunt  de  les  Administracions
Públiques Valencianes.

Segon.  L'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, en sessió plenària celebrada
amb data 18 de juny de 2013 va aprovar les «Bases Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions
Públiques Valencianes», acord que es va publicar anunci en el BOPV núm. 155, de 2 de juliol de
2013.

Tercer. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna atès l'objecte i àmbit d'aplicació descrit en
la base primera de la convocatòria,  considera adient adherir-se al pla per tal de promoure la
contractació de persones desocupades per part de les empreses mitjançant el programa d'ajudes
esmentat.

Considerant  els  antecedents  descrits,  este  òrgan,  en  l'exercici  de  les  seues  facultats,
formula la següent

 RESOLC
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Primer. Aprovar  la  participació  de  l'Ajuntament  de  Simat  de  la  Valldigna  en  el  Pla
d'Ocupació Conjunt  de les  Administracions  Públiques  Valencianes,  tot d'acord amb l'Anunci  de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de les bases del Pla esmentat.

Segon. Sol·licitar la inclusió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna en la convocatòria a
la qual fa referència el punt primer de la present Resolució, tot d'acord amb les dades que consten
al quadre següent:

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA

Cost total del projecte:
Número de treballadors a 
contractar: 20 x 1.125 €

22.500,00 €
Subvenció  sol·licitada  APORTACIÓ
DE LA DIPUTACIÓ (375.-€ per cada
contracte subvencionable)

7.500,00 €

Subvenció sol·licitada 
APORTACIÓ DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 
(375.  per cada contracte 
subvencionable)

7.500,00 € APORTACIÓ MUNICIPAL 7.500,00 €

S'assoleix i  es manifesta el compromís de donar compliment al contingut, condicions i
requisits establerts en les bases reguladores d'estes ajudes.

Tercer. Comprometre l'aportació econòmica municipal per import de set mil cinc-cents
euros (7.500,00 €) en una pròxima modificació de crèdits.
 Quart. Donar compte de la present Resolució al Ple en una pròxima sessió que celebre.»
 
 Obert el torn d’intervencions, (...) 

Vista la qual cosa, el membres del plenari es donen per assabentats i conformes.

1.7 Modificació de l’ordenança de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres.

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l’expedient  que s’està tramitant per la modificació de les diferents impostos i taxes
municipals.

Vist el preceptiu informe emès pel Secretari – Interventor.
Aquesta alcaldia proposa al Ple de la Corporació:

Primer.
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre 

Construccions Instal·lacions i Obres amb la següent redacció:

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES

Afegir a l’article 7 un apartat segon.
Article 7è. Bonificacions.
//....// 
7.2.Conforme a l’article 103.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume
II  el  Just   tindrà  una  bonificació  del  95% de  la  quota  de  l’impost  sobre  Construccions
Instal·lacions i Obres, en les construccions, instal·lacions  i obres que realitze en el Reial Monestir
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de Santa Maria de la Valldigna en declarar les seus actuacions d’especial  interès per al nostre
municipi i pel seu  caràcter històric i patrimonial per a la Comunitat Valenciana.

Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se des del dia següent al de

la seua publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província de València, continuant en vigor fins
la seua modificació o derogació expressa.

Segon.  Sotmetre aquesta modificació 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 automàtica-
ment definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, (...) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------
 En este moment sent les 19,30 h abandona la sessió la regidora Maria Dominique Saneleu-
terio Brines.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 L’alcalde explica com està la qüestió sobre el cobrament de l’ICIO. Ara li demanarem el
5%, per tant en una inversió de 500.000 € sols es pagaran 600 o 700 € i a més probablement ho
pagarien les empreses que facen l'obra. La regidora Agustina Brines comenta que ... Ajuntament de
valència.

 
 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per SIS vots a favor (5 PP  i 1 GMS-PSPV) i TRES (3) Abstencions (1 EUPV, 1
BLOC-Compromís i 1 ERPV) acorda:

Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost
sobre Construccions Instal·lacions i Obres amb la següent redacció:

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES

Afegir a l’article 7 un apartat segon.
Article 7è. Bonificacions.
//....// 
7.2. Conforme a l’article 103.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume
II el Just tindrà una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre Construccions Instal·lacions i
Obres, en les construccions, instal·lacions  i obres que realitze en el Reial Monestir de Santa Maria
de la Valldigna en declarar les seus actuacions d’especial interès per al nostre municipi i pel seu
caràcter històric i patrimonial per a la Comunitat Valenciana.

Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se des del dia següent al de

la seua publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província de València, continuant en vigor fins
la seua modificació o derogació expressa.

Segon.  Sotmetre aquesta modificació 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.

____________________________________________________________________________
svalldigna@gva.es / www.simat.org 



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

 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 automàtica-
ment definitiu.

1.8  Modificació de l’ordenança fiscal  que regula la  taxa per  la  prestació del

servei de clavegueram.
 Vista la proposta de l’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l’expedient  que està tramitant-se per la modificació de l’Ordenança reguladora de
la Taxa per la prestació del servei de clavegueram.

Vist el preceptiu informe emès per la Secretaria-Interventora, així com els corresponents
estudis econòmics financers elaborats per a la modificació de les taxes.

Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:

Primer

Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança  reguladora  de  la  Taxa  per  la
prestació del servei de clavegueram, amb la següent redacció:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 5. Quota Tributaria

La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es
determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en l’habitatge o
local.

A este efecte s’aplicarà la tarifa de clavegueram següent:
CONCEPTE                                                                                        .......................................................................................  IMPORT €  
Quota de servei...............................................................................................6,00 €/semestre
Consum  de 0-19 m3...........................................................................................0,10    ctms/ m3

Consum  de 20- 39 m3........................................................................................0,30    ctms/ m3

Consum  de  mes de 40 m3...............................................................................0,50    ctms/ m3

Article 6. Exempcions i bonificacions
No es concediran exempcions ni cap bonificació en l’exacció de la present taxa.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de

la Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local;  i  estarà  vigent  fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»

Segon.
Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis

de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els
interessats puguen presentar reclamacions.

Tercer.
Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals  es

resoldran amb caràcter definitiu.»

 Obert el torn d’intervencions, (...) 
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Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1 
ERPV) acorda:

1.9 Declaració  d’adhesió  a  l’acord  de  la  Societat  Civil  per  la  Comunitat

valenciana.
 Vista la declaració d’adhesió a l’acord de la Societat Civil per  a la Comunitat valenciana, 
que es transcriu a la lletra tot seguit:

«DECLARACIÓ D’ADHESIÓ A L’ACORD DE LA 

SOCIETAT CIVIL PER LA COMUNITAT VALENCIANA

En  moments  difícils  com  els  actuals,  pels  que  travessa  la  nostra  Comunitat,  és
imprescindible, més que mai, unir esforços, trobar punts de trobada i impulsar la ferma i lleial
col·laboració  entre  tots els  que formem part integrant d’ella,  actuant  conjuntament les  seues
institucions i la seua societat civil, i generant amb això la necessària il·lusió per a forjar entre tots
una Comunitat Valenciana de prosperitat i solidaritat.

En conseqüència, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta expressament la seua
adhesió al contingut “de l’Acord de la societat civil per la Comunitat Valenciana”, com a mostra de
la  seua  voluntat  de  col·laboració  i  de  reconeixement  al  paper  de  les  nostres  institucions
d’autogovern.

Amb esta adhesió, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna pretén formar part del projecte
conjunt de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat.

En el lloc i data de la signatura electrònica.»
 Obert el torn d’intervencions, (...) 
 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV) acorda:

1.10 Moció presentada per l’alcaldia, sobre deixar sense efecte o suspensió de

l’aplicació del Decret 49/201, de 12 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el
Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.

 Vista la moció presentada per l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
 «La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), ha
adoptat, per unanimitat de tots els seus membres, en la reunió ordinària celebrada el dia 12 de se-
tembre del 2013, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les entitats locals de la
Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

MOCIÓ

Que presenta Sr / Sra ............………………………………………………... alcalde/ssa / portaveu
del Grup Municipal …………..……………………… en l’Ajuntament de …..……..............…..….....
en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li con-
ferix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i de conformitat amb l’article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la MOCIÓ següent:
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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 Amb data 15 d’abril del 2013 va ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
el Decret 49/2013, de 12 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la
Comunitat Valenciana.
La Llei 6/1991, de Carreteres de la Comunitat Valenciana regula en l’article 6 el Catàleg del Siste-
ma Viari, establint en el seu primer apartat que «la classificació de les vies de la Comunitat Valenci-
ana, així com la seua designació i la descripció de les seues característiques generals, es realitzarà
per mitjà de l’aprovació del catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana».

 
 

L'article 7 del mateix cos legal, en què als efectes del Catàleg es referix diu: «L’aprovació
del Catàleg del Sistema Viari  i  les seues modificacions comporten la incorporació dels  distints
trams viaris a les xarxes establides en l’article 4 i l’assumpció efectiva de les competències i res-
ponsabilitats en matèria de conservació i explotació pels futurs titulars de les vies des de l’endemà
a la seua publicació sense perjuí de l’obligació de procedir als canvis de titularitat corresponents».
 De l’examen del precepte transcrit es desprèn que l’aprovació del Catàleg comporta dos
conseqüències, en primer lloc la incorporació dels distints trams al sistema viari de la Comunitat
Valenciana, basant-se en la classificació funcional prevista en l’article 4 de la Llei de Carreteres i, en
segon lloc, l’assumpció efectiva de les competències i responsabilitats en matèria de conversació i
explotació pels futurs titulars de les vies, des de l’endemà a la seua publicació, sense perjuí de
l’obligació de procedir als canvis de titularitat corresponents.
 S’observa per tant, que la incorporació dels distints vials, implica un canvi de titularitat que
es produirà després del moment d’assumpció de les competències i responsabilitats en matèria de
conservació i explotació.
No obstant això, no ocorre el mateix respecte a la segona de les previsions del precepte que ana-
litzem, per quant es preveu que s’assumisquen competències tan exigents, no sols des del punt de
vista jurídic sinó també del seu impacte econòmic, com són les competències en matèria de con-
servació i explotació dels trams viaris, des de l’endemà a la seua publicació, és a dir, que l’assump-
ció de les dites competències s’efectua de manera immediata, sense haver-hi període transitori per
a poder portar efecte la pretesa assumpció de manera satisfactòria.
 Així doncs, el decret determina quins trams viaris, anteriorment carreteres de la Generali-
tat o de la Diputació Provincial, deixen de ser carreteres i passa a ser camins de domini públic
competència dels respectius ajuntaments, amb efecte immediat des del moment de la publicació
del Decret, corresponent per tant al municipi el seu manteniment i conservació.
 La situació que es planteja és molt variada entre els municipis afectats, hi ha més de 350
trams viaris transferits a més de 200 municipis afectats en tota la Comunitat Valenciana.
No cal recordar que l’actual crisi econòmica, iniciada fa anys, està produint efectes considerables
en les finances públiques, els ajustos fiscals aplicats com a conseqüència d’esta crisi són de gran en-
vergadura, i l’ajust pressupostari ha afectat, en major o menor mesura, a cada una de les adminis-
tracions públiques.
 El volum del dèficit, l’augment de l’endeutament i els desequilibris de caràcter estructural
en els últims anys no s’han vist esquivats per la conjuntura econòmica actual, sinó més aïna, el con-
trari.
 Hem de ser conscients que procedir a l’assumpció immediata de les competències al·ludi-
des esdevé inviable en l’escenari actual, perquè ens enfrontem a una realitat diferent, on les admi-
nistracions locals, moltes d’estes amb un alt nivell d’endeutament i que, en virtut de les previsions
de la norma hauran d’ostentar les noves titularitats viàries, no es troben amb la capacitat necessà-
ria per a complir amb les obligacions de conservació i explotació d’un dia per l’altre.
 Després d’efectuar una visió comparada de les diferents normatives autonòmiques, ens
trobem amb una amplitud de legislacions en matèria de carreteres que no passen d’atorgar al Ca-
tàleg la naturalesa de què entenem ha de partir-se, que és la d’un mer instrument de caràcter pú-
blic que servix per a la identificació i inventari de les carreteres que constituïxen la xarxa de carre-
teres, en el nostre cas, de la Comunitat Valenciana.
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És per açò pel que no arribem a comprendre l’extensió que se li ha atorgat a l’aprovació del Catà-
leg, ja que les conseqüències de qualsevol tipus que se'n deriven no poden efectuar-se de manera
adequada, impedint una adequada coordinació per a la deguda execució del Catàleg.

 En eixe sentit no podem obviar la referència que, en este moment, s’ha d’efectuar a Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el sentit
que exigix, forçosament, noves adaptacions de la normativa bàsica en matèria d’administració local
per a l’adequada aplicació dels principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera o efici-
ència en l’ús dels recursos públics locals.
 Així, en coherència amb esta norma, es fa ineludible l’al·lusió al Projecte  de Llei de Racio-
nalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, perquè en la seua pròpia Exposició de Motius,
s’arreplega el següent: «Les entitats locals no han de tornar a assumir competències que no els
atribuïx la llei i per a les que no compten amb el finançament adequada (…). De la mateixa mane-
ra, l’estabilitat pressupostària vincula d’una forma directa la celebració de convenis entre adminis-
tracions, que observaran la sostenibilitat dels servicis i l’eliminació de duplicitats administratives».
 Per quant antecedix, entenem que la regulació del Catàleg del Sistema Viari xoca clara-
ment amb el principi d’estabilitat pressupostària i les adaptacions de la normativa que això implica.
Per tot allò que s’ha exposat, S’ACORDA:

 Primer. Sol·licitar que es deixe sense efecte o se suspenga l’aplicació del Decret 49/2013,
de 12 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valencia-
na.
 Segon. Que la Generalitat o la Diputació assumisquen la competència de carreteres en els
trams de zona rural, fins a la zona qualificada com a urbana en l’instrument de planejament general.
 Tercer. Modificar el Decret als efectes oportuns prevenint l’adequació de les vies urbanes
a cedir abans d’entregar la titularitat i responsabilitat als ajuntaments.
 Quart. Comunicar la present moció al Consell».

 Obert el torn d’intervencions, (...) 

 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV) acorda:

1.11 Moció presentada pel portaveu del GMS, David Mogort, davant l’inici del 
curs escolar 2013-2014. 

 Vista la moció presentada pel portaveu del GMS, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA DAVANT L’INICI DEL CRUS ESCOLAR

 En David Mogort Alberola, en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament 
de Simat de la Valldigna, a l'empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, 
de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució 
per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als 
efectes del seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les  decisions  que  estan  adoptant,  tant  el  Govern  d'Espanya  com  el  Govern  de  la
Generalitat Valenciana, en l'actual situació de crisi econòmica profunda que estem vivint, estan
generant una societat fracturada.

Després de 18 anys de govern del PP al País Valencià i 20 mesos en el govern d'Espanya,
l’educació  està  experimentant  un  retrocés  de  dimensions  alarmants.  Un  retrocés  que  està
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condicionant el present i el futur de centenars de milers d’estudiants valencians, un retrocés que
està condicionant el present i el futur de la Comunitat Valenciana.

El curs que comença en els pròxims dies es va a caracteritzar per seguir incrementant les
retallades materials i humanes que estan causant un descens irreparable en la qualitat educativa i,
el que és més greu, una minva sense precedents en la igualtat d’oportunitats.

Des del PSPV-PSOE qualifiquem el curs passat com el pitjor curs escolar de la democràcia
i  tot indica que el  curs que ara s’inicia  encara serà pitjor:  les retallades  generalitzades  en els
pressupostos, tant a Espanya com ací, han suposat una disminució sense precedents en el nombre
de professors en totes les etapes educatives, l'increment d’alumnes per aula, una dràstica reducció
de les ajudes a les famílies per a la compra de llibres de text i altre material escolar, la desaparició
de moltes línies de transport, la disminució de les beques de menjador, l'increment de les taxes
universitàries acompanyat d'una retallada generalitzada de les beques.

Els socialistes denunciem que el PP estiga retrocedint vàries dècades creant una educació
universitària  per a rics per culpa de la  desmesurada pujada de taxes que ha suposat un gran
sacrifici per a moltes famílies i la impossibilitat del pagament de les mateixes per altres.

Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a la
disponibilitat  pressupostària  i  que  s’arribara  al  màxim històric  en becaris  i  quanties,  fent  així
efectiva  la  necessària  igualtat  d’oportunitats.  Una  beca  és  per  a  compensar  la  desigualtat
econòmica en l’accés a un dret, és una forma de garantir que uns recursos més modestos no van a
impedir a un jove poder estudiar.

El  passat  19  d’agost  es  va  publicar  el  nou  Reial  Decret  sobre  beques  en  el  qual
s’endureixen  els  requisits  per  a  ser  beneficiari  d’una  beca  i  per  a  mantenir-la.  Davant  d'esta
irresponsabilitat  del  Govern  d'Espanya,  el  nostre  municipi  no  pot  romandre  aliè,  i  cal  un
pronunciament clar que exigisca al Govern d'Espanya i al Govern de la Generalitat Valenciana que
respecten el dret dels joves a accedir o romandre en l’educació, en els diferents nivells educatius,
sense tindre dificultats afegides o veure’s exclosos de la mateixa per falta de recursos econòmics.

El dia 3 de setembre, la consellera d’Educació , Cultura i Esport va anunciar que les ajudes
per a la compra de llibres de text quedarien reduïdes a casos d’extrema necessitat.

La nova regulació dels requisits per tenir transport escolar ha provocat que molts alumnes
hagen perdut esta possibilitat i ha arribat a crear situacions com que algunes mares van fer el curs
passat calendaris eròtics per poder pagar la línia de transport.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació
pel Ple els següents 

ACORDS

1. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a dotar les beques de llibres de text,
transport i menjador amb una quantitat d’almenys el pressupost de l’any 2010, perquè disposen
d’estes ajudes totes les famílies que ho necessiten i a pagar les famílies, llibreters i altres empreses
els deutes pendents per estos conceptes.

2. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a què modifique, per al curs 2013-14, les
ajudes a beques de menjador i transport, unint-les com es feia fins al curs passat, per evitar que
alumnes amb beca de transport no puguen assistir al menjador per no tenir recursos per a pa-
gar-lo, o alumnes amb beques de menjador no tinguen transport escolar.

3. Instar al Govern d'Espanya a que porte a terme una congelació de taxes universitàries
als imports fixats per al curs 2011-2012.

4. Instar el Govern d'Espanya a que restituïsca els requisits establerts per a l’obtenció de
beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi als
previs a l’aprovació del Reial Decret 100/2012, de 29 de juny.

5. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què adopte les mesures necessàries per
a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la seua situació
econòmica personal o familiar, no puguen afrontar el pagament dels mateixos.»

 Obert el torn d’intervencions, (...) 
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 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV) acorda:

1.12.  Moció  presentada  per  la  portaveu  del  GM  del  Bloc-Compromís,

Agustina Brines, sobre posar en funcionament de nou les instal·lacions del Trinquet.

 Vista la moció presentada pel portaveu del GM del Bloc-Compromís, que es transcriu a la
lletra tot seguit:

«Agustina Brines Sirerol, portaveu del Grup Municipal del Bloc-Compromís a l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna, presenta al Ple de l’Ajuntament la següent:

MOCIÓ

No cal dir que Simat és un poble amb llarga tradició de l’esport de la pilota i amb el 2n
trinquet més antic del València. Ha estat bressol de grans pilotaris i continua sent-ho. Des del

Xiquet de Simat fins el campió de RASPALL 2013, Paco Luis Brines «COETER II», han estat molts
els pilotaris que han portat el nom de Simat per tot arreu.

En l’anterior legislatura, l’Ajuntament va engegar converses amb la família propietària de
l’edifici i es varen arribar a propostes ben concretes que varen portar a que el consistori estudiara

les possibilitats de finançament i subvencions per part de l’administració pública. Malauradament,
no es va poder portar a terme aquesta operació però continuem apostant per al recuperació
d’aquest edifici. El Trinquet de Simat compliria amb dos facetes diferents: la pràctica del nostre
esport autòcton i,  un  nou reclam turístic per al poble amb partides d’exhibició programades

periòdicament, etc.
També hem de tenir en compte la comunitat educativa,  la qual ens va remarcar el gran

potencial que tenen els xiquets i les xiquetes de Simat i ens va fer la petició d’habilitar un espai al
CP LA VALLDIGNA on pogueren iniciar-se en el joc del  RASPALL i evitar així que es perdera la

tradició Simatera en aquest tradicional joc, que ha estat una part de la nostra història. 
Amb  tot  això  continuem  pensant  que  el  poble  de  Simat  no  pot  deixar  perdre  les

instal·lacions d’un trinquet històric i referent al País Valencià durant moltes dècades.  Al mateix
temps sabem que l’Ajuntament no disposa de fons per sí mateix per a l’adquisició i/o rehabilitació

amb la finalitat que puga posar-se en funcionament. Però si que és possible buscar altres fórmules.

La Diputació Provincial de València ha demostrat que aposta per l’esport i, està fent grans

inversions en instal·lacions esportives. Concretament en camps de futbol de gespa artificial i pistes
de pàdel. Fins i tot, la mateixa Diputació ha invertit en el tradicional joc de la pilota valenciana, en
instal·lacions com ara: el trinquet de Bicorp amb més de 300.000 € i el del Genovés amb 120.000
o, 180.000€  en Alfara de la Baronia, entre altres...   Per això pensem que també pot ajudar a

recuperar  un  trinquet,  el  de  Simat,  que  a  més  de  suposar  una  inversió  en  protegir  l’esport
autòcton dels valencians, suposarà la protecció d’un element, que hauria de ser part del nostre
patrimoni històrico-artístic. 

Així  mateix  altres  institucions  ha  apostat  i  invertit,  en  este  esport,  com  ara  de  la

Conselleria d’Esports, a la «La Ciutat de la Pilota» a Montcada, amb una inversió de 6 milions
d’euros. Per tot açò, presentem la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. L’Ajuntament de Simat es compromet a engegar de nou les converses i negociacions

per  a  buscar  la  fórmules  que  permeta  posar  en  funcionament  de  nou  les  instal·lacions  del
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Trinquet, per al poble de Simat, protegint així una part important del nostre patrimoni històric i
etnològic, i mantenint l’esport que encara hui en dia, posa a Simat de la Valldigna, com un referent
a tot arreu.

2. L’Ajuntament de Simat, a través del seu Govern Municipal, realitzarà totes les gestions i
estudis necessaris,   per a recercar  ajudes de Diputació i  Conselleria i,  qualsevol altra font de
finançament possible, per a dur endavant aquest projecte.

3. Així mateix s’acorda, que el Govern Municipal mantindrà informada a la Corporació
Municipal de les gestions i evolució de les negociacions, que s’hi realitzen 

4. Enviar aquest acord a la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, a la Direcció Ge-
neral de l’Esport i, a Presidència de la Diputació de València.»
 Obert el torn d’intervencions, (...) 
 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV) acorda:

1.13. Mocions presentades per portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, sobre:

a) Desnonaments
 Vista la moció presentada pel portaveu d’EUPV, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ SOBRE DESNONAMENTS

Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup municipal d’Esquerra Unida del País Valencià
de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, formula per a la seua aprovació la moció següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que «tota persona té
dret a un nivell de vida adequat que li assegure, així com a la seua família, la salut i el benestar, i en
especial l’alimentació, la vestimenta, l'habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris;
tenen, així mateix, dret a les assegurances en cas d'atur, malaltia, invalidesa, viduïtat i altres casos
de pèrdua dels mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat».

D'altra banda, de conformitat amb el paràgraf 1 de l'article 11 del Pacte Internacional de
Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), els Estats «reconeixen el dret de tota persona a un
nivell de vida adequat per a si i la seua família, fins i tot alimentació, vestit i habitatge adequats, i a
una millora contínua de les condicions d'existència. Els estats han de prendre mesures apropiades
per assegurar l'efectivitat d'aquest dret, reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la
cooperació internacional basada en el lliure consentiment».

L'article 47 de la Constitució estableix que tota la ciutadania de l'Estat espanyol té dret a
gaudir  d'un  habitatge  digne  i  adequat.  Igualment,  exhorta  els  poders  públics  a  promoure  les
condicions necessàries  i  establir  les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la
utilització  del  sòl  d'acord  amb  l’interès  general,  per  impedir  l'especulació.  La  Carta  Magna
configura  el  dret a l'habitatge com un principi  rector de la  política social  i  econòmica,  de tal
manera que el seu contingut prestacional exigix l'actuació positiva de tots els poders públics amb
competències en la matèria, incloent a l'Administració local.

L'actual  situació  econòmica  ha  tingut  entre  una  de  les  més  greus  conseqüències,  la
destrucció d'un gran nombre de llocs de treball. Aquesta situació, agreujada al nostre país per
l'explosió  de  la  bombolla  immobiliària,  és  especialment  dramàtica  en  la  nostra  comunitat
autònoma. Això ha provocat que nombroses famílies no puguen atendre el compliment de les
obligacions  derivades  del  pagament  de les  rendes  d'arrendament  o,  si  escau,  dels  préstecs  o
crèdits hipotecaris subscrits per a adquirir el seu habitatge, sent doblement castigades per aquesta
crisi financera, en perdre no només els seus llocs de treball, sinó també les seues cases.

Davant esta situació, les administracions no poden romandre impassibles i han de realitzar
totes les actuacions que siguen necessàries i tinguen al seu abast per donar empara als ciutadans i
ciutadanes, a fi  de fer efectiu el dret a un habitatge. A això hem d'unir la idea directriu de la
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debilitat  del  consumidor en el  mercat,  que obliga  els  poders  públics  a  buscar  restablir,  en  la
mesura  possible,  l'equilibri  en les relacions  de consum entre les entitats  financeres  i  els  seus
clients, el que s'ha consagrat en el nostre ordenament jurídic com el principi "pro consumidor”. En
aquest  sentit,  des  de  les  comunitats  autònomes  i  des  dels  ajuntaments  s'han  de  posar  en
funcionament  programes  en  defensa  de  l'habitatge,  per  a  l'assessorament,  la  intermediació  i
protecció de les famílies afectades per la crisi econòmica i que es troben en risc de ser privades de
la seua residència habitual i permanent.

Més enllà de les mesures estatals i autonòmiques, els ajuntaments, com a administració
més propera als ciutadans i ciutadanes, i coneixedors dels problemes, necessitats i demandes dels
seus veïns i veïnes, poden incidir en atenuar la preocupant situació de desemparament en què es
troben milers de famílies, asfixiades per una situació laboral insostenible i per unes hipoteques
inassumibles en temps de crisi, amb sis milions d'aturats i quasi dos milions de llars que no tenen
cap ingrés.

Este ajuntament no pot romandre aliè a aquest drama que afecta alguns dels seus veïns i
veïnes i ha d'actuar sobre les persones i famílies amenaçades de desnonaments, i adoptar en el
municipi els següents

ACORDS

1 L’Ajuntament de Simat de la Valldigna  procedirà a modificar amb caràcter d’urgència
l’ordenança  municipal  reguladora  de  l’impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de
naturalesa urbana afegint el paràgraf següent:

«En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article
2 del  Reial  Decret  Llei  6/2012,  de 9  de març,  de mesures  urgents  de protecció  de deutors
hipotecaris  sense recursos,  amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge que preveu
l'apartat  3  de l'annex d'aquesta  norma,  tindrà  la  consideració de subjecte  passiu  substitut del
contribuent l'entitat que adquirisca l'immoble, sense que el substitut puga exigir del contribuent
l'import de les obligacions tributàries satisfetes».  (Tot això, de conformitat amb el Reial Decret
6/2012, de 9 de maig, article 9 de «Modificació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març».)

2 Instar a la Generalitat Valencians al fet que en el marc de les seues competències, garan-
tisca la funció social de l'habitatge i establisca un cens d'habitatges deshabitats, per, si s'escau, san-
cionar els habitatges que estiguen en mans de persones jurídiques i fomentar el lloguer d'aquells
habitatges que estiguen en mans de persones físiques, amb la idea de fomentar l'accés a l'habitatge
des del lloguer.

3  Instar el Govern espanyol a adoptar la paralització dels desnonaments tal com es preve-
ia a la ILP, a que els habitatges del SAREB passen a ser gestionats per les administracions públiques
autonòmiques per al lloguer, a que no aprove el desnonament exprés del lloguer, i a que es faça
una quita en el deute de les famílies hipotecades tal com s'ha fet amb els balanços bancaris després
de l'esclat de la bombolla immobiliària.

4  L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en l'àmbit de la seua organització i estructura i
en el marc de les seues competències en les matèries d'habitatge, consum i serveis socials, col·la-
borarà amb l'Administració autonòmica en el desenvolupament dels programes destinats a solucio-
nar els problemes de famílies desnonades, comprometent els recursos humans i els mitjans ma-
terials que determine per a la resolució dels conflictes que tinguen els residents del seu terme mu-
nicipal en relació amb la seua residència habitual i permanent.

5  L'Ajuntament de Simat de la Valldigna procedirà a la revisió dels protocols d'actuació de
serveis socials en casos de desnonament, i col·laboració en demanar al jutge la suspensió del des-
nonament quan aquest siga per motius econòmics i es referisca a l'habitatge únic i habitual. Seran
destinataris de la col·laboració administrativa els ciutadans i ciutadanes que necessiten l'assessora-
ment, la intermediació i, si escau, la protecció adequades per prevenir la pèrdua de la seua resi-
dència habitual i permanent.
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6  L'Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet, a través dels seus serveis socials i
prèvia sol·licitud motivada de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a realit-
zar els informes necessaris  per comprovar, con caràcter d'urgència i en un termini màxim no
superior a set dies, la situació social i econòmica de les persones destinatàries de, si s'escau, la col-
laboració interadministrativa, a fi de determinar si es troba en risc d'exclusió social.

7  No posar ni un sol policia municipal a disposició de les ordres de desnonament.
8  Interpel·lar les entitats financeres que operen al nostre municipi per a exigir la paralit-

zació dels desnonaments i la condonació de deutes il·legítims fruit de l'actual procés d'execució hi-
potecària.

9 Intentar almenys impedir que no es porte endavant cap desnonament en habitatge pro-
tegit públic.

10 Crear una borsa d'habitatge protegit pública i una altra privada per a lloguer social a
persones i famílies en risc d'exclusió social.

11  Creació, per part de l'Ajuntament de Simat, en el marc de l'exercici de les seues funci-
ons, d'un servei per a prestar l'assessorament que els ciutadans i ciutadanes necessiten sobre els
problemes econòmics que patixen en relació amb la seua residència habitual i permanent. Així ma-
teix, donarà difusió de les seues actuacions, a fi  d'aconseguir un millor coneixement sobre els
drets i obligacions que tenen els residents en el seu terme municipal en relació amb el seu habitat-
ge.

12  L'Ajuntament de Simat, i si fa el cas, en col·laboració amb la Conselleria d’Infraestruc-
tures, Territori i Medi Ambient, es compromet a propiciar el reallotjament provisional en un habi-
tatge de la titularitat o dels seus ens instrumentals, en règim de arrendament i sempre que tinguen
habitatges desocupats, de les persones que hagen estat privades de l'ús i gaudi de l'habitatge habi-
tual i permanent per raó del desnonament o llançament per execució hipotecària en virtut de re-
solució judicial, estiguen en situació de risc d'exclusió social i així es determine, si s'escau, per la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

13  L'Ajuntament de Simat facilitarà a la Delegació Territorial de la Conselleria d’Infraes-
tructures, Territori i Medi Ambient la informació que li siga sol·licitada sobre demandants d'habi-
tatges protegits, a fi de poder oferir el millor servei a les persones que tenen dificultats per afron-
tar el pagament de la quota hipotecària mensual de la seua residència habitual i permanent, amb
subjecció al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades i la
normativa sectorial aplicable.

14  L'Ajuntament de Simat es compromet a donar suport institucional als fòrums, plata-
formes i convocatòries en defensa del dret a l'habitatge s'organitzen per a la consecució d'evitar i /
o pal·liar el dramàtic problema de desnonaments (paralització de desnonaments, dació en paga-
ment, lloguer social, reforma de la Llei Hipotecària, reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil ...)

15  Es constituirà una comissió de seguiment, en què hi haurà un representant de cada
grup municipal, a fi de donar resposta a les qüestions que se susciten amb el desenvolupament dels
acords recollits en aquesta moció.»

 Obert el torn d’intervencions, (...)

 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV) acorda:

b) Preferents
 Vista la moció presentada pel portaveu d’EUPV, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ SOBRE PREFERENTS

Víctor  Mansanet  i  Boïgues,  portaveu  del  Grup  municipal  d’Esquerra  Unida  del  País
Valencià,  davant del  Ple de d'Ajuntament de Simat de la  Valldigna formula,  per al  seu debat i
aprovació, la moció següent:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Entre els instruments financers utilitzats per les entitats bancàries per proveir de liquiditat
destaquen, pel seu efecte perniciós, les anomenades participacions preferents i participacions o
deute subordinat. Tant aquests instruments com les condicions de comercialització i emissió van
ser aprovats per la Comissió Nacional de Mercats de Valors i pel Banc d'Espanya.

Aquests productes, que en el seu origen estaven destinats a inversors i  inversores no
clients de les entitats financeres en unes condicions que asseguraven interessos del 7,5%, van ser
posteriorment comercialitzats de forma indiscriminada a clients de les entitats, amb el beneplàcit
de les institucions encarregades de vetllar per la liquiditat i bon fer de les entitats financeres, és a
dir, els esmentats CNMV i el Banc d'Espanya.

Altres  instruments  financers  que  van  emetre  des  de  la  CAM  van  ser  les  quotes
participatives  que,  segons  el  Banc  d'Espanya,  eren  «actius  financers  o  valors  negociables  que
podien emetre les caixes d'estalvis». Es tractava d'accions sense drets polítics que amb la crisi
s'han quedat sense valor. L'amortització de les quotes suposaria que molts inversors i inversores
de  l'antiga  caixa  perdrien  tots  els  seus  diners.  Les  condicions  de  comercialització  d'aquests
productes s'han dut a terme amb clients amb perfils molt allunyats de l'inversor de productes
bancaris d'alta complexitat, amb tècniques de captació de dubtosa legalitat, en molts casos.

L'aprofundiment  de  la  crisi  econòmica  ha  provocat,  entre  altres  efectes,  que tots  els
ciutadans i ciutadanes que van adquirir aquests productes es troben ara en la tessitura que ningú
els vol comprar aquests productes financers i, a més a més, les entitats financeres no fan front al
pagament dels interessos promesos,  de manera que els estalvis de molts ciutadans,  alguns del
nostre  municipi,  es  troben invertits  en alguna  cosa  que avui  dia  no té  valor,  generant-se  un
problema social més que se suma a l'allau dels que ja estan patint, atès que molts dels afectats són
pensionistes, jubilats, aturats i estalviadors de rendes baixes.

D'esta manera, es donen situacions com les de persones que no poden fer front a les
seues hipoteques o despeses extraordinàries derivades de malalties o situacions de necessitat per
pèrdua del lloc de treball i que tampoc poden comptar amb aquests estalvis en estar invertits en
aquests productes que avui  dia no tenen valor.

Així mateix, les notícies que s'anuncien com a solució a aquests col·lectius d'afectats per
les  participacions  preferents  i  similars  són  extremadament  inquietants,  ja  que  es  proposa  la
conversió forçosa de les participacions preferents en accions o bons de les entitats emissores amb
un quitament del 50% o 60 % de les quantitats invertides.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

ACORD

1. Instar  el  Govern  Central  perquè  de  les  quantitats  que  s'estan  negociant  per  part
d'aquest govern per salvar les entitats financeres de la seua situació de fallida, es destine a la
recompra,  al  seu  valor  nominal  o  de  compra,  de  les  participacions  preferents,  les  quotes
participatives  de la  CAM i  deute  subordinat,  als  pensionistes,  jubilats,  aturats  i  persones  amb
rendes baixes que van adquirir aquests productes.

2. Instar les Corts Valencianes a la creació d'una comissió d'investigació per conèixer les
implicacions dels membres dels consells de direcció de Bancaixa i la CAM.

Traslladar este acord a les associacions de consumidors i a l'associació de clients financers,
entre els quals es troben els afectats per les preferents.»
 
 Obert el torn d’intervencions, (...) 

 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV) acorda:
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c) Ajuda  als  menjadors  escolars  de  la  xarxa  pública  d’Educació  Infantil  i
Primària
 Vista la moció presentada pel portaveu d’EUPV, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ D'AJUDA ALS MENJADORS ESCOLARS 
DE LA XARXA PÚBLICA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Víctor  Mansanet  i  Boïgues,  portaveu  del  Grup  municipal  d’Esquerra  Unida  del  País
Valencià, davant del Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, compareix i presenta la moció
següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tal com ha posat de manifest l’informe de la UNICEF,  Benestar infantil  als països rics,

l'Estat espanyol té una de les taxes més altes de pobresa infantil dels països rics, només superada
per Letònia, els Estats Units d'Amèrica i Romania. La crisi  ha afectat aquest col·lectiu, que ha
empitjorat la seua situació, fins a l'extrem que molts xiquets i xiquetes estan en risc d’exclusió
social. Fins ara, des dels menjadors infantils es garantia almenys una menjada en condicions al dia. 

L’Associació Valenciana de Directors d’Infantil i Primària (AVDIP) afirma que la dotació
pressupostària d’aquest curs que finalitzat, 2012-2013, per a les ajudes de menjador no ha sigut
suficient per a cobrir totes les situacions de necessitat que es viuen en els centres escolars de la
xarxa pública. Prova d’això és que moltes de les famílies que van aconseguir una de les 60.000
beques que cobreixen el 70% del cost del menú han hagut de traure els seus fills i filles dos mesos
i mig abans, en no tindre diners per a costejar el 30% restant. 

Les ajudes cobrixen els 146 dies amb horaris lectius de vesprada, que van des d’octubre a
maig, per la qual cosa el Grup municipal d’Esquerra Unida del País Valencià proposa al Ple de
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, per al seu debat i posterior aprovació, els següents 

ACORDS

1. Que l’Ajuntament de Simat de la  Valldigna aprove una partida pressupostària  en el
pròxim exercici per a ajudes socials destinades a beques de menjador per a les famílies que no
puguen costejar aquest servei.

2. Que aquesta partida s’amplie als mesos de juliol i  agost per als  casos d’emergència
social.

3. Instar  a  la  Conselleria  d’Educació a  ampliar  les  ajudes  de menjador escolar  en els
centres escolars de la xarxa pública, tant en nombre com en cobertura total per aquelles famílies
que no poden costejar aquest servei.

4. Instar a la Conselleria d'Educació a ampliar la duració de les ajudes de menjador durant
els mesos de juny i setembre.»

 Obert el torn d’intervencions, (...) 

 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV) acorda:

d) Foment de l’agricultura tradicional
 Vista la moció presentada pel portaveu d’EUPV, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ PER AL FOMENT DE L'AGRICULTURA TRADICIONAL
_____________________________________________________________________________________
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Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià
a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d'aquest, i a l' empara del que
estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat i  aprovació, la
moció següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims anys, la nostra sobirania alimentària (el dret a decidir el que volem produir, el
que volem consumir...) ha estat vulnerada i hem anat perdent la capacitat de decidir i, fins i tot,
d'exigir una alimentació de qualitat. Les grans superfícies han proliferat a les ciutats i han anat
deteriorant els nostres hàbits alimentaris. Darrere d'aquest sistema alimentari global ens trobem
amb les grans corporacions que, amb el beneplàcit dels governs i els parlaments, controlen la
producció i distribució dels aliments, considerats com un bé de negoci i no un dret humà, sense
importar les repercussions socials, econòmiques i ambientals que això provoca.

L'auge de les formes de producció agrària  basades en el sobreconsum d'aigua, energia,
fertilitzants i pesticides químics, està tenint repercussions ambientals importants entre les quals cal
destacar la contaminació del sòl, la pèrdua de biodiversitat, el deteriorament dels recursos hídrics
superficials i subterranis de tot el planeta, així com l'augment de les emissions de CO2. A més,
l'increment incessant del preu del petroli fa que l'agricultura ecològica, més eficient quant a l'ús
d'energia, siga més sostenible, des del punt de vista econòmic i ambiental, que la convencional. Hi
ha una altra forma de produir, respectuosa amb el medi ambient i beneficiosa per a la nostra salut.

L'agricultura intensiva ha anat substituint les varietats tradicionals,  adaptades al sòl i  al
clima de  cada zona,  resultat  d'un  procés  de selecció  mil·lenari  dut  a  terme per  generacions
d'agricultors i agricultores. És important recuperar aquest patrimoni genètic que es troba en vies
de desaparició.

Cada vegada consumim més productes que vénen de molt  lluny,  els  quals  han de ser
recol·lectats abans de la seua maduració, manipulats, envasats, refrigerats i transportats fins als
mercats de les ciutats, on arriben sense la seua frescor, sabor i propietats.

Una  ampla  xarxa  de  sèquies,  assuts,  basses,  etc.  va  fer  que,  des  d'antic,  Simat  de  la
Valldigna  desenvolupe  una  agricultura  que ha  sigut  la  principal   font  de riquesa  del  municipi,
especialment  els  cítrics,  i  en  concret,  la  taronja  i  les  seues  varietats.  Igual  ha  passat  en
pràcticament tots els municipis de la comarca de la Safor-Valldigna. La globalització del mercat
capitalista i l'aposta dels polítics, financers i empresaris del País Valencià per l'explotació d'activitats
dels sectors secundari (promoció i construcció immobiliària abusives, distribució de productes de
consum a favor de les grans superfícies i en contra del petit comerç, una indústria del turisme
heterogènia i depredadora, proliferació de serveis mal orientats, etc.) ha portat a pensar que es
podria prescindir dels espais agraris sense conseqüències greus per a la sostenibilitat de les ciutats.
En els últims temps, com a conseqüència de la falta de polítiques que donen suport realment als
productes de l' horta, tant de Simat com de bona part del País Valencià, els espais agrícoles que
produïen hortalisses i  fruites s'han anat reconvertint o abandonant i el nombre d' agricultors i
agricultores ha anat disminuint de manera alarmant. 

Molts camps del nostre terme estam abandonats i han quedat erms per culpa de l'afany
especulador  de  diversos  promotors  immobiliaris,  que  han  actuat  en  molts  casos  de  manera
irregular i en connivència amb determinats polítics locals i comarcals que han volgut traure profit
personal d'una situació que ha acabat en desastre o davant els tribunals de justícia.

És important valorar el treball agrícola i la professió d'agricultor o agricultora alhora que
recuperar la producció hortofrutícola de proximitat que genere llocs de treball i que permeta una
alimentació local i de temporada de tipus agroecològic.

Defensem un nou concepte de «circuit curt» que disminuïsca les intermediacions entre les
figures  de  productor  i  consumidor.  Aquest  "circuit  curt",  recolzat  en  una  economia  local,
permetrà generar llocs de treball així com saber què mengem i com s'ha produït el que mengem.
En definitiva, aconseguirà recuperar la relació de confiança entre productor i consumidor i ajudarà
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a pal·liar el dèficit laboral que afecta el nostre municipi causat, en gran part, pel tancament de les
dues cooperatives agrícoles que hi havia fins fa poc més d'un any.

Aquest sistema ha d'ajudar a millorar les rendes percebudes per als que produïxen, així
com justificar el preu final pagat per els que consumixen. De la mateixa manera, la proximitat
entre productors i consumidors suposa una menor emissió de gasos contaminants derivada de les
activitats de transport, emmagatzematge i logística alimentària.

I perquè tot això siga possible, és important que hi haja polítiques públiques decidides que
aposten per una producció agrícola i un consum de proximitat, alhora que espais de participació
social que actuen d'impulsors i dinamitzadors dels espais agraris.

Per tot això exposat, el Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna

ACORDA

0.1. La creació d'un Banc de Terres,  integrat tant per propietats públiques com de
privades cedides en règim d'arrendament per a tal fi.

0.2. Impulsar econòmicament aquelles iniciatives que actuen a favor de la recuperació
de l'agricultura tradicional.

0.3. Que es facen campanyes educatives que fomenten el consum dels productes de la
nostra horta.

0.4. Que es creen circuits curts de comercialització d'aquests productes.
0.5. Que s' aconseguisca una marca de qualitat per a l'horta de proximitat.
0.6. Donar trasllat d'aquests acords al Consell Local Agrari, als grups parlamentaris de

les Corts Valencianes, al conseller d'Agricultura de la Generalitat, al president de la Diputació de
València i al president de la Generalitat.»

 Obert el torn d’intervencions, (...) 

 Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la co-
missió informativa, per unanimitat del membres assistents (6 PP, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV) acorda:

1.14Escrit de renúncia com a regidora d’Agustina Brines Sirerol, portaveu del

grup BLOC-Compromís
Es dóna compte de l’escrit  presentat per la  regidora Agustina Brines Sirerol,  regidora

integrant d’esta Corporació Local per la candidatura electoral presentada pel BLOC-INICIATIVA-
VERDS:  COALICIÓ MUNICIPAL COMPROMIS (C.M. COMPROMÍS)(C.M.  COMPRO),  en les
eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011, pel qual presenta la seua dimissió del
càrrec de regidora.

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.
 Obert el torn d’intervencions, (...)

 Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, (6 PP, 1 GMS-PSPV,1
EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV) acorda:

Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidora integrant d’esta
Corporació Local, presentada per escrit amb data registre d’entrada de 24 de setembre de 2013,
per Agustina Brines Sirerol, amb DNI 20806089J, qui resulta triada regidora per la candidatura
presentada  pel  BLOC-INICIATIVA-VERDS:  COALICIÓ  MUNICIPAL  COMPROMIS  (CM
COMPROMÍS)(CM COMPRO), en les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011.

Segon Comunicar  el  present acord a la  Junta Electoral  Central  amb el  prec  que,  en
compliment del que es disposa en l’articule 19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General,
expedisca la credencial que acredite com a regidor integrant d’esta Corporació a la persona que
ha  de  substituir  a  Agustina  Brines  Sireol  de  la  llista  presentada  pel  partit  polític  BLOC-
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INICIATIVA-VERDS:  COALICIÓ  MUNICIPAL  COMPROMIS  (C.M.  COMPROMÍS)(C.M.
COMPRO), que és Vicent Ribera Solanes, i adjuntar la documentació pertinent a este efecte.

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

 D’acord amb el que estableix l’article 51 del  RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’apro-
va el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde manifesta que hi ha una per això pro-
posa que es tracte per urgència en esta sessió plenària.

  No hi ha cap assumpte i es passa al següent punt de l’ordre del dia. 

3 TORN D’INTERVENCIONS

El regidor David Mogort pregunta

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

 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 ad-
ministratiu, davant el Jutjat del contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestati-
vament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici

que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des
l’endemà de la notificació.»

  No havent més assumptes a tractar l’alcalde-president, va cloure la sessió sent-ne les 22
hores del dia 30 de setembre de 2013 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. El se-
cretari,

A la data de la signatura electrònica
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