PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió:

12/ 2007

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 28 de setembre de 2007
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
Regidors presents:
Grup PP
Grup PSPV
Monica Sancirilo Camarena
Eladi Mainar Cabanes (Portaveu)
Francisco Garcia Alario
David Mogort Alberola
Belinda Navarro Climent
Estefania Gregori Robledillo
Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra Folguera (Portaveu)

Grup Bloc
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud
Grup EU.
Victor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents: No cap
Secretari:
Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 21,20 h. del dia vint-i-huit
de setembre de dos mil set, 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,
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del
següent
ORDRE DEL DIA:
1r. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Organització Municipal: Representant de l’Alcaldia al Pla de Corrals
1.2 Modificació de la RPT.
1.3 PPOS/2008: sol·licitud inclusió projecte
1.4 Pla de Nuclis/2008: sol·licitud inclusió projecte
1.5 Pla de Camins/2008: sol·licitud inclusió projecte
1.6 Pla d’actuacions Urbanístiques (PAU) 2008: sol·licitud inclusió projecte
1.7 Programa Operatiu Local POP/2008: sol·licitud inclusió projecte
1.8 Sol·licitud del portaveu d’EU de correcció del nom del grup polític.
1.9 Moció presentada per Víctor Mansanet (EU)sobre Reglament de comportament ètic
1.10 Aprovació, si procedeix, Conveni de col·laboració amb Correos y Telégrafos SA
1.11 Iniciar l’ expedient de municipalització del servei d’Aigua potable i creació d’una
Comissió a l’efecte.
1.12 Compte general 2006.
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1.13 Ajuda Municipal adquisició llibres de text
1.14 Ratificació sol·licitud pròrroga ADL
1.15 Moció presentada pel Bloc el 23 de juliol de 2007, pels drets humans de tothom i
contra l’homofòbia i la transfòbia.
1.16 Mocions presentades pel PSPV el 17 de setembre de 2007, sobre Junta
Local de Seguretat, foment del valència i institut de secundària.
1.17 Moció presentada per Victor Mansanet (EU) el 3 de setembre sobre retolació via
pública.
2n. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3r. 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.
1r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1. Organització Municipal: Representant de l’Alcaldia al Pla de Corrals.
Per part de l’alcaldia es proposa deixar sobre la taula este punt de l’ordre del dia
per tal de consensuar entre tots la persona més idònia i que es tracte en proper ple.
La qual cosa es aprovada per unanimitat de tots els membres assistents.
1.2. Modificació de la RPT.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«PROPOSTA PER A LA MODIFICACIO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de
Simat de la Valldigna, presenta al ple de l’ajuntament la següent proposta:
Antecedents de fet:
1. Atès que el Ple de l'Ajuntament de data 2 de maig de 2007, va aprovar
definitivament la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RPT) de la Corporació,
tot i tenint en compte els acords de ple de 6 de març de 2007, sobre l’aprovació del
pressupost i la modificació de la plantilla, i havent-se observat que són 5 agents de la
policia i no quatre com es deia al ple del dia 2 de maig, cal aclarir esta situació.

PROPOSTA:
Primer. Crear els següents llocs de treball

Personal funcionari:
Núm.

Quant
Lugar de trabajo
1
Agent de la Policia Local

1
100%

2
C

CD
16

Observaciones
vacant.

Simat de la Valldigna, 21 de setembre de 2007
L’alcalde»
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Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal el
ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball tot
incrementant les places d’agent de la policia local a 5 agents, amb les condicions,
característiques i el text que figura a l’expedient.
Segon. Exposar al públic eixa modificació durant un termini de quinze dies,
comptadors des de l’endemà de la seua publicació al BOP, perquè els interessats puguen
examinar-la i presentar reclamacions davant el ple.
La modificació es considerarà definitivament aprovada si no hi ha reclamacions en
eixe termini, en cas contrari el ple disposarà d’un mes per a resoldre les reclamacions.
Tercer. Aprovada definitivament la modificació de la relació dels llocs de treball,
es publicarà integrament al BOP i es remetrà una copia a l’administració de l’Estat i a
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
1.3. PPOS/2008: sol·licitud inclusió projecte.
Es dóna compte del contingut de la proposta i de la seua motivació. L’alcalde dóna
compte dels antecedents d’esta proposta d’inversió.
Atès que la Diputació Provincial de València comunica la possibilitat de sol·licitar
subvenció a l’empara del PPOS/2008, i que el termini finalitza properament.
Atès que s’estima adient la destinació d’esta inversió al projecte de «Millora de la
Casa de la Música/2008», amb el següent quadre de distribució d’aportacions
econòmiques
Exercici
Inversió
2008

Import
despesa
81.737’29

Finançament
Diputació (PPOS)
61.302’97 €

Ajuntament
20.434,32 €

Atès al dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Aprovar, pel que fa el Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS)/2008, de la
Diputació Provincial de València, els següents extrems:
1r. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa este municipi, del projecte «Millora de la
Casa de la Música/2008», amb els imports que s’arrepleguen al quadre que figura en les
consideracions d’este acord.
2n. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l’execució de
les obres/treballs, pel que fa este Ajuntament.
3r. Comprometre’s a donar compliment en el procés d’execució de la inversió, a
les Directrius aprovades per a l’elaboració i gestió dels plans provincials d’obres i
serveis.
4t. Comprometre la realització d’aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties resultants de les directrius del pla, i amb destinació a les obres
d’execució del projecte de «Millora de la Casa de la Música».
5é. Manifestar, expressament, que este Ajuntament es compromet a incloure al
pressupost municipal consignació per poder atendre l’aportació econòmica municipal.
6é. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris
per la redacció del projecte d’obra d’este Ajuntament inclòs al Pla Provincial d’Obres i
Serveis de la Diputació, per a l’exercici 2008: «Millora de la Casa de la Música /2008».
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Segon. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per tal de donar
compliment a este acord.
1.4. Pla de Nuclis/2008: sol·licitud inclusió projecte.
Es dóna compte del contingut de la proposta i de la seua motivació.
Atès que la Diputació Provincial de València ha comunicat este Ajuntament la
possibilitat de sol·licitar ajuda a l’empara del Pla de Nuclis/08.
Atès que s’estima adient sol·licitar la inclusió al Pla de Nuclis/08, del projecte de «Pla
de Corrals: Condicionament Parcs Públics», per tal de continuar i millorar la construcció
de les instal·lacions i els serveis d’un lloc d’esplai per a eixe nucli urbà disseminat.
Atès que cal resoldre sobre això.
Atès al dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Aprovar, pel que fa el Pla de Nuclis PN/2008, de la Diputació Provincial
de València, els següents extrems:
1r. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa este municipi, del projecte de «Pla de
Corrals: Condicionament Parcs Públics»; l’import previst per a la qual munta a la quantitat
de 40.000 €.
2n. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l’execució de
les obres/treballs, pel que fa este Ajuntament.
3r. Comprometre’s a donar compliment en el procés d’execució de la inversió, a
les Directrius aprovades per a l’elaboració i gestió dels plans provincials d’obres i
serveis.
4t. Comprometre la realització d’aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties resultants de les directrius del pla, i amb destinació a les obres
d’execució del projecte de «Pla de Corrals: Condicionament Parcs Públics».
5é. Manifestar, expressament, que este Ajuntament es compromet a incloure al
pressupost municipal consignació per poder atendre l’aportació econòmica municipal.
6é. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris
per la redacció del projecte d’obra de «Pla de Corrals: Condicionament Parcs Públics».
Segon. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per tal de donar
compliment a este acord.
Tercer. Comunicar este acord al Servei de Cooperació Municipal de la Diputació
de València, Plaça Manises 4, 46003 València.
1.5. Pla de Camins/2008: sol·licitud inclusió projecte.
Es dóna compte del contingut de la proposta i de la seua motivació.
Atès que la Diputació Provincial de València ha comunicat a este Ajuntament la
possibilitat de sol·licitar ajuda a l’empara del Pla de Camins/08.
Ateses les necessitats i prioritats d’inversions en els camins del terme municipal.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la concessió d’una ajuda, a
l'empara del Pla de Camins Rurals/2008, per a la realització dels treballs d’«Arreglament
de camins rurals/2008», amb un pressupost de licitació de 120.000 €, IVA inclòs.
Segon. Aprovar, per al supòsit que este municipi siga inclòs en el Pla de
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Camins (PC)/2008, de la Diputació Provincial de València, els següents extrems:
1r. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l’execució de les
obres/treballs, pel que fa este Ajuntament.
2n. Comprometre’s a donar compliment en el procés d’execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per a l’elaboració i gestió dels plans provincials d’obres i serveis.
3r. Comprometre la realització d’aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties resultants de les directrius del pla, i amb destinació a les obres
d’execució del projecte d’«Arreglament de Camins Rurals/2008».
4t. Manifestar, expressament, que este Ajuntament es compromet a incloure al
pressupost de l’exercici 2008, consignació per poder atendre l’aportació econòmica
municipal.
5é. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per
la redacció del projecte de l’obra: «Arreglament de Camins Rurals/2008».
Tercer. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per tal de donar
compliment a este acord.
1.6.Pla d’Actuacions Urbanístiques(PAU) 2008: sol·licitud inclusió projecte.
Es dóna compte del contingut de la proposta i de la seua motivació.
Atès que la Diputació Provincial de València ha comunicat a este Ajuntament la
possibilitat de sol·licitar ajuda a l’empara del Pla d’Actuacions Urbanístiques/08.
Ateses les necessitats i prioritats d’inversions en l’ornament i l’embelliment dels
cascos urbans.
Atès al dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la concessió d’una ajuda, a
l'empara del Pla d’Actuacions Urbanístiques/08, per a la realització dels treballs de
«Millora de la Plaça de l’Església», amb un pressupost inicial de 60.000 €, IVA inclòs.
Segon. Aprovar, per al supòsit que este municipi siga inclòs en el PAU/2008, de la
Diputació Provincial de València, els següents extrems:
1r. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l’execució de les
obres/treballs, pel que fa este Ajuntament.
2n. Comprometre’s a donar compliment en el procés d’execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per a l’elaboració i gestió dels plans provincials d’obres i serveis.
3r. Comprometre la realització d’aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties resultants de les directrius del pla, i amb destinació a les obres
d’execució del projecte de «Millora de la Plaça de l’Església».
4t. Manifestar, expressament, que este Ajuntament es compromet a incloure al
pressupost de l’exercici 2008, consignació per poder atendre l’aportació econòmica
municipal.
5é. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per
la redacció del projecte de l’obra: «Millora de la Plaça de l’Església».
Tercer. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per tal de donar
compliment a este acord.
1.7. Programa Operatiu Provincial POP/2008: sol·licitud inclusió projecte.
Atès que la Diputació Provincial de València comunica la possibilitat de sol·licitar
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subvenció a l’empara del Programa Operatiu Provincial (POP)/2008 i que el termini
finalitza el 16 d’octubre del present any, i que les peticions sols podran fer-se per
determinades actuacions que venen determinades en funció del nombre d’habitants de
cada municipi.
Es dóna compte del contingut de la proposta i de la seua motivació. L’alcalde dóna
compte dels antecedents d’esta proposta d’inversió.
Atès que s’estima adient sol·licitar la inclusió en el POP/2008 de l’obra «Millora de la
xarxa d’aigua/2008», puix la seua execució comportaria el seguir actuacions que ja es
van fer darrerament en la millora se la xarxa d’aigua potable.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la inclusió al Programa
Operatiu Provincial (POP)/2006, pel que fa este municipi, de l’obra anomenada «Millora
de la xarxa d’aigua/2008», amb un pressupost de licitació de 150.000 €.
Segon. Assenyalar que l’obra «Millora de la xarxa d’aigua/2008», està entre les
característiques de les peticions que poden fer-se d’acord amb les mesures establertes.
Tercer. Aprovar, per al supòsit que este municipi siga inclòs en el Programa Operatiu
Provincial (POP)/2008, de la Diputació Provincial de València, els següents extrems:
1r. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l’execució de les
obres/treballs, pel que fa este Ajuntament.
2n. Comprometre’s a donar compliment en el procés d’execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per a l’elaboració i gestió dels plans provincials d’obres i serveis.
3r. Comprometre la realització d’aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties resultants de les directrius del pla, i amb destinació a les obres
d’execució del projecte de «Millora de la xarxa d’aigua/2008».
4t. Manifestar, expressament, que este Ajuntament es compromet a incloure al
pressupost de l’exercici 2008, consignació per poder atendre l’aportació econòmica
municipal.
5é. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per
la redacció del projecte de l’obra: «Millora de la xarxa d’aigua/2008».
Quart. Autoritzar l’alcalde per al que resulte necessari per a donar compliment a
este acord.
Per tal d’explicar el seu vot, el regidor Joan Serra, portaveu del grup ERPV,
manifesta que hi ha coses a les quals no es pot dir no com ara les subvencions, però,
prèviament caldria haver fet una reunió, fixar les necessitats i establir uns criteris per
sol·licitar subvencions.
El portaveu del grup EU-ARC IRIS manifesta que el seu criteri és el d’avaluar els
projectes i que es marque un full de ruta per les subvencions supramunicipals i que
siguen exercides de forma justa i respectuosa, així com establir prioritats.
L’alcalde contesta que tots els anys són les mateixes subvencions de la
Diputació que ara ho hem fet així però tenim un any per estudiar les propostes per a
2009.
1.8. Sol·licitud del portaveu d’EU de correcció del nom del grup polític.
Es dóna compte de l’escrit del portaveu del grup municipal EUPV-ARC IRIS,
Victor Mansanet, amb registre d’entrada a l’ajuntament núm. 1.641/2007, de 12 de
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setembre, pel qual se sol·licita corregir la denominació del grup municipal del qual és
portaveu pel nou de: Grup Municipal d’Esquerra Unida-Arc Iris (EUPV-ARC IRIS).
El regidor Victor Mansanet manifesta que esta petició és un acte de justícia i
identificació dels grups pels quals es va presentar, que van ser EU i ACAIS.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal el
ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA:
Primer. Que el grup que tot seguit es detalla passe a denominar-se Grup
municipal d’Esquerra Unida-Arc Iris (EUPV-ARC IRIS).
Esquerra Unida-Arc Iris
Grup:
Sigles: EUPV-ACAIS
Component: Víctor Mansanet i Boigues (Portaveu)
1.9. Moció presentada per Victor Mansanet (EU) sobre Reglament de
Comportament Ètic.
Es dóna compte de la moció presentada el 4 de juliol de 2007, pel regidorportaveu del grup municipal Esquerra Unida, Víctor Mansanet Boigues, per l’aprovació
del Reglament de Comportament Ètic dels regidors de l’ajuntament de Simat de la
Valldigna i les esmenes que el propi grup d’EU va presentar posteriorment i del qual hi ha
un text refós.
Es reprodueixen els esmentats documents que textualment diuen:
«Moció que presenta Victor Mansanet i Boigues, regidor portaveu del grup
municipal d’Esquerra Unida, per a l’aprovació del Reglament de Comportament Ètic dels
regidors/res de l’ajuntament de Simat de la Valldigna
Exposició de motius:
Les transgressions ètiques en la funció pública i en la política causen un greu
dany a la democràcia. Per això, en la lluita contra estes transgressions, tots els que hi
hem estat elegits mitjançant votació popular, ens hem de comprometre davant de tots
els nostres veïns i veïnes a tenir un comportament ètic impecable, que a més de
garantia d’integritat i decència, allunye qualsevol tipus de sospita de corrupció.
Per estes raons, el Grup Municipal d’Esquerra Unida, proposa al plenari de
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna el següent
ACORD
1r. Aprovar el Reglament d’Ètica que s’adjunta, per als regidors i les regidores de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
2r. Donar-li la màxima publicitat i difusió a este document per tal que tota la
ciutadania en tinga coneixement.
3r. Fer un seguiment periòdic del grau de compliment de l’esmentat Reglament
mitjançant una comissió on estiguen representats tots els grups municipals.
Simat de la Valldigna, 4 de juliol de 2007»
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Tot seguit es transcriu el text del codi d’Ètica presentant i esmenat pel propi grup
d’EU, el qual, a la lletra, diu:
«CODI D'ÈTICA PER ALS PARTITS POLÍTICS i ELS REGIDORS i
LES REGIDORES DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

La Corporació Local, reunida en sessió plenària el dia 30 de juliol de 2007,
aprova el document vinculant següent:
Les transgressions ètiques en la funció pública i en la política causen un greu
dany a la democràcia i generen desconfiança i rebuig per part de la ciutadania. Per això,
en la lluita contra la corrupció, les persones que han nascut, viuen i/o treballen a Simat
de la Valldigna han de comprometre’s davant de tots els veïns i veïnes a elegir persones
íntegres i decents com a representants en els llocs d'elecció popular.
Aquest compromís hauria de ser referendat per cadascun dels partits amb
representació a la Corporació Local de Simat, per a posteriorment, assabentar tots els
veïns i veïnes dels requisits ètics, compromisos i incompatibilitats a què han de
sotmetre's tots els aspirants a ocupar llocs públics.
El present Codi no pretén cobrir totes les situacions possibles que puguen sorgir
en el compliment de les responsabilitats públiques, però fins i tot en les circumstàncies
no contemplades, les autoritats municipals han de comportar-se d'acord amb l'esperit
d'aquest Codi per tal d’exercir llurs càrrecs amb dedicació, decència, austeritat,
honradesa, prudència, eficiència i respecte al poble.
Algunes persones pensen que la política «és l'art de fer el bé» i, en l'exercici dels
càrrecs públics, els regidors i regidores electes han de guiar-se sempre per eixa
definició i pel compromís de ser lleials als ciutadans i ciutadanes per damunt de
qualsevol altre interés, perquè al capdavall no són més que administradors d'un poder
que aquests ciutadans i ciutadanes han delegat temporalment.
A més a més, els membres de la Corporació Local assumeixen puntualment els
compromisos següents:
•
•
•
•

ser eficients en l'ús del temps que estiguen dedicats a les labors municipals;
actuar amb honradesa i garantir el millor aprofitament dels recursos públics;
no utilitzar per a benefici personal o de persones pròximes la informació a la qual
es tinga accés en l'exercici del càrrec;
i rebutjar tota discriminació política, religiosa, racial, de gènere, econòmica,
social o de qualsevol altre tipus.
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Fidels als ideals de participació i transparència, recollits en el Reglament de
Participació Ciutadana aprovat per aquest Ajuntament (BOP del 15 de maig del 2006),
els membres de la Corporació Local mantindran una particular atenció a consultar els
grups representatius de la societat civil les iniciatives o propostes que, per la seua
naturalesa, puguen ser enriquides amb el criteri de sectors específics de la ciutadania.
Per tot això, els regidors i les regidores de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es
comprometen amb la seua firma a respectar i complir aquest Codi d’Ètica, i a donar-ne
compte davant dels ciutadans i ciutadanes en els casos d'incompliment de les seues
normes o trencament dels principis que el sustenten, els quals, de manera no
exhaustiva, s’enumeren tot seguit:
1. Dedicació al càrrec:
Els subscrits, regidors i regidores de l'Ajuntament de Simat, es comprometen a no
participar, professionalment o personalment, en activitats de les quals poguera resultar
algun tipus de conflicte d'interessos entre l'activitat a realitzar i les obligacions pròpies
del càrrec que exerceixen a l'Ajuntament.
2. Compromís contra la corrupció:
La integritat dels polítics i la seua independència dels poders econòmics són
condició fonamental per a la consolidació de la cultura democràtica i per al
desplegament de polítiques transformadores.
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Simat es comprometen a desenvolupar un
paper actiu contra l’especulació urbanística, el tràfic d’influències, les malversacions de
recursos públics o privats, la degradació del medi ambient del territori i qualsevol forma
de corrupció privada o pública. En aquest sentit, els grups representats en la Corporació
s’adhereixen al Pacte Democràtic contra la Corrupció signat a Madrid en abril del 2007,
entre d’altres partit, per Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds, Esquerra
Republicana de Catalunya, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular.
3. Transfuguisme:
Tot i que la titularitat personal de l’escó municipal o parlamentari ha rebut cobertura
jurídica gràcies a diverses sentències del Tribunal Constitucional, els regidors i regidores
de l’Ajuntament de Simat de la Valladigna entenem que el transfuguisme és una pràctica
perjudicial per a la governabilitat dels municipis, un frau a l’electorat que, a més a més,
crea una crisi de la representativitat, diverses disfuncions les quals, en el cas de no
actuar-hi, poden instal·lar-se de forma endèmica en la vida pública.
Definim el trànsfuga com el càrrec electe que s’integra en un grup municipal distint al
que li ha donat suport electoral amb la finalitat de variar o no la majoria municipal, o que
tot i conservar l’acta de regidor per la formació política que s’ha presentat, ha estat
apartat o expulsat per decisió dels òrgans competents del mateix partit.
La Corporació Local estudiarà o consultarà la possibilitat legal d’apartar els regidors
o regidores trànsfugues mitjançant llur adscripció a la figura de «no inscrits», amb la
finalitat que no puguen percebre o beneficiar-se dels recursos econòmics i materials
posats a disposició dels grups municipals.
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4. Viatges a l'exterior.
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no faran servir el càrrec per
adquirir privilegis, ni podran desplaçar-se fora del terme municipal a costa dels fons
públics, excepte en els casos indispensables i sempre que el Plenari Municipal, o si
s’escau, l’òrgan competent, ho aprove amb el vot favorable d’almenys dos terços dels
seus membres. En tot cas, sempre s'haurà de presentar un informe al Plenari Municipal
sobre l’objecte i els resultats del viatge o desplaçament i la liquidació de despeses que
haja generat. En l’esmentat informe ha de constar la signatura de l’alcalde o alcaldessa,
el tresorer/a i la persona o persones desplaçades.
5. Despeses telefòniques.
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no cobraran per despeses
telefòniques cap quantitat no justificada, i en tot cas, usaran el servei telefònic municipal
només per a activitats pròpies de la seua labor com a regidor/a, i en cap cas per a
assumptes personals.
6. Ús de material fungible, informàtic i reprogràfic.
Els representants polítics electes que formen part de la Corporació Local podran
accedir a l’ús de material informàtic i reprogràfic per a desenvolupar de la millor manera
possible les seues funcions com a servidors públics. Amb aquesta finalitat, disposaran
d’ordinador, impressora i dret a correu electrònic amb una clau de pas (password) que
facilitarà el secretari o secretària de l’Ajuntament.
Tampoc podran els regidors/res de l'Ajuntament de Simat utilitzar cap tipus de
material fungible o equips d'oficina per a ús distint al del compliment de les labors
municipals.
7. Transport intern
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no utilitzaran vehicles ni xofers
de l'Ajuntament per a ús personal. Només s'usaran en aquells casos en què siga
estrictament necessari per al compliment d'alguna comissió o diligència pròpia del
càrrec.
8. Celebracions i festes.
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat, llevat que ho aprove el Plenari
amb almenys dos terços dels vots, no efectuaran despeses a compte del pressupost
municipal en actes festius o d’índole semblant. Tanmateix, quan participen en algun
esdeveniment d'aquest tipus, ordenaran a l'òrgan respectiu dins de l'Ajuntament aplicar
la deducció corresponent en la seua assignació econòmica mensual, o en cas de no
tindre’n, ho pagaran del seus propis diners.
En qualsevol cas, únicament els actes institucionals de caràcter públic i oberts als
ciutadans i les ciutadanes podran ser costejats pel pressupost municipal, sempre amb el
coneixement i la corresponent aprovació del Plenari o l’òrgan competent.
9. Representació en actes religiosos.
Ni el titular de l’alcaldia ni cap altre membre de la Corporació Local podrà assistir, en
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qualitat d’autoritats, a actes o manifestacions públiques de caràcter religiós (misses,
processons, etc.), d’acord amb el principi d’aconfessionalitat que dicta la Constitució
espanyola.
10. Regals i altres abusos.
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no acceptaran, en la seua
condició de servidors públics, regals o donacions de cap tipus o valor, provinents del
sector privat, ni d'institucions públiques. Els regals oferts pels funcionaris públics d'altres
institucions, organismes oficials o països hauran de ser lliurats a l'Ajuntament a tot
estirar un mes després d’haver-los rebuts. Tampoc gastaran recursos públics en regals,
targetes, records, esqueles o un altre tipus de manifestacions semblants, llevat que el
Plenari ho acorde en les mateixes condicions anteriorment expressades.
11. Programa de Govern.
En totes les actuacions i votacions de projectes, els regidors i les regidores de
l'Ajuntament de Simat hauran de guiar-se per allò que s'ha presentat als ciutadans i les
ciutadanes en els programes electorals amb què cada partit va concórrer a les
eleccions, els aliniaments conceptuals dels mateixos i pel present Codi d'Ètica. Els
principis esbossats han de ser respectats i són d'acatament obligatori.
12. Compliment amb les seues obligacions.
Els regidors i les regidores exerciran els càrrecs de manera que dignifiquen tant
l'Ajuntament com el propi municipi, i els exerciran amb estricte respecte i afecció a les
funcions establertes en la legislació vigent i els seus reglaments.
A més a més, combatran el tràfic d'influències, el clientelisme polític i la utilització de
recursos públics per a afavorir interessos polítics, personals o econòmics.
No s’acceptarà que els noms dels regidors, regidores i alcalde o alcaldessa
apareguen en plaques que es col·loquen en obres públiques, ni s’utilitzarà la política
social per a buscar reconeixement personal de qualsevol tipus.
13. Respecte de la societat civil.
Com a dipositaris de l'autoritat que la majoria de l’electorat de Simat ha delegat, els
regidors i les regidores es comprometen a consultar i prendre en compte el criteri de les
organitzacions de la societat civil interessades en un determinat tema, o a la comunitat,
quan la importància de l'assumpte així ho requerisca.
14. Negociacions transparents.
La negociació política que s’hi efectue, com a mecanisme de governabilitat, ha de
ser realitzada sempre de cara al poble, tot fent-ne públics els arguments, els punts de
negociació i els compromisos assumits per les parts.
15. Divulgació de les actuacions i rendiment de comptes.
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat han de donar a conéixer
públicament i sense ambigüitats la seua posició sobre els distints temes sotmesos a
discussió en l'Ajuntament. Com a mínim, cada grup polític presentarà anualment un
informe públic de la labor realitzada.

11

16. Exercici del control polític.
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat exerciran un control polític que
prioritze, de manera efectiva, la lleialtat als ciutadans/nes abans que als partits.
Amb eixa finalitat, s’actuarà amb la prudència que demanda la justícia i la dignitat de
les persones, però amb fermesa.
Al mateix temps, s’investigaran i seran denunciats els fets anòmals o de corrupció,
quan se’n tinguen proves, sense importar la procedència social, econòmica o partidista
de les persones o organitzacions denunciades.
17. Reforma al Reglament Municipal.
Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Simat es comprometen activament a
incorporar els continguts i compromisos essencials d’aquest Codi d'Ètica al Reglament
de Funcionament de l'Ajuntament.
L'Ajuntament mantindrà la custòdia de l'original d'aquest document degudament
signat, del qual també guardaran còpia fidel els regidors i les regidores de la Corporació
Local.
Llegit i entés tot l'exposat anteriorment, em compromet amb la meua signatura a
complir fidelment els continguts d'aquest codi d’ètica.
Victor Mansanet i Boïgues
Portaveu Grup Municipal Esquerra Unida»

Es transcriu tot seguit la intervenció traslladada del portaveu del grup EUPV-ARC
IRIS, Victor Mansanet, en relació a este assumpte:
«Intervenció del portaveu d’Esquerra Unida-Arc Iris en el plenari municipal
celebrat el dia 28 de setembre de 2007
El portaveu d’Esquerra Unida-Arc Iris, Víctor Mansanet, va defendre la seua
moció afirmant que la formació política que representa al Consistori «lluita contra les
pràctiques que puguen afavorir nivells d’impunitat», i afegeix que no només s’han de
denunciar els casos de corrupcions, abusos i privilegis, sinó que cal actuar, com ha fet
Esquerra Unida en el cas del PAI de Bancaixa de Tavernes de la Valldigna. I el millor
marc per a portar endavant aquesta mena d’actuacions és dotar les institucions
públiques d’un marc ètic per combatre la corrupció, una pràctica delictiva que, d’acord
amb l’exposició de Mansanet, «sustenta el control social en les democràcies
capitalistes».
El Codi Ètic també és, segons el portaveu del Grup Municipal d’EUPV-ARC IRIS,
un marc perfecte per poder desenvolupar un paper actiu contra l’especulació
urbanística, el tràfic d’influències, el malbaratament de recursos públics, l’enriquiment
injust o inapropiat amb diners públics, la degradació del medi ambient, etc.
Víctor Mansanet considera que la integritat dels polítics i la seua independència
dels poders econòmics o d’altres poders fàctics «són elements fonamentals per al
desenvolupament de la cultura democràtica i per al desplegament de polítiques
vertaderament transformadores». El portaveu d’EUPV-ARC IRIS defineix l’acció política
com una «aportació voluntària a una finalitat» i comunica, que no n’és cap altra que la
construcció d’una societat lliure i solidària regulada per codis de comportaments ètics».
Mansanet afirma que el Codi Ètic que presenta al Plenari cal considerar-lo com
un «manual de bons usos» entre els quals destaca la transparència —«la informació
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dels afers públics ha de ser pública»; l’austeritat «és a dir, la contenció de les
despeses»—, la participació, la responsabilitat, el diàleg —a través del debat i les
propostes—, i el compromís social. «A través de l’ètica —assenyala el portaveu
d’EUPV-ARC IRIS— es pretén introduir en la vida política conceptes de limitació de
mandats, renovació, rigor, independència, fre a la institucionalització de la vida política, i
el frontal rebuig de la utilització del paper institucional per a finalitats privades».
Per al regidor d’EUPV-ARC IRIS, l’ètica (del grec êthos, és a dir, costum, manera
de fer, hàbitat, segona naturalesa), compara pautes morals, enuncia principis universals
inspiradors de tota conducta. Tan antic com la humanitat, apunta Mansanet, és l’interés
per regular per mitjà de normes o codis les accions concretes dels éssers humans. En
este sentit cita Bertrand Russell, per al qual «sempre hi ha un codi al qual s’ha d’ajustar
l’ésser humà». A més, Mansanet sosté que l’ètica fa que no se senta totalment lliure qui
mana per fer el que vullga.
La democràcia és definida pel portaveu d’EUPV-ARC IRIS com un «valor
intrínsecament ètic, ja que es basa en l’exercici reflexionat del dret al vot». I continua
afirmant «quan es governa al marge del valor ètic d’aquest principi es perd legitimitat».
Per a l’esmentat regidor les conseqüències d’una actitud poc ètica són nefastes, i fan
que es genere desconfiança cap a les institucions i els governants, se socialitze el
desencant, augmente el corporativisme i es provoque l’autoexclusió política.
El municipi és, per a Mansanet, un nucli organitzatiu que requereix de pautes
(normes i valors) per forjar la convivència entre allò immediat i allò estratègic. El
municipi, insisteix el portaveu del Grup d’EUPV-ARC IRIS, és el «territori idoni per
generar socialitzacions diverses perquè és alhora proximitat, relació, contacte, però
també projecte».
Les polítiques inclusives són, per a este regidor, més eficaces des de l’àmbit
local, i ajuden a millorar la qualitat democràtica, a fomentar la convivència cívica i la
participació ciutadana. Mansanet està totalment d’acord amb Norberto Bobbio, a qui
al·ludeix per a dir que sense voluntat política i sense coherència ètica la ciutadania
continuarà sent serva i esclava.
La funció representativa de l’Ajuntament ha d’estar acompanyada de la funció
dinamitzadora d’allò públic, sosté Mansanet. «Cap membre de la corporació local —
manifesta— ha de deixar-se instrumentalitzar per interessos particulars o partidistes. Els
regidors i les regidores hem de fer també pedagogia cívica i afrontar reptes de la gestió
d’allò públic. Per això cal dotar-nos d’un marc ètic amb la finalitat no només d’apropar la
institució al poble, sinó també de construir un projecte de llibertats nacionals i justícia
social»
Víctor Mansanet assegura que molts ajuntaments recorden la restauració
canovista, aquell sistema dissenyat sobre la ficció de determinats partits i la vida política
com a instruments associats a un fi (caciquisme, tornisme, jaqueters, etc.). Per al regidor
d’EUPV-ARC IRIS la representació democràtica en un ajuntament té la doble funció de
vertebrar societats plurals i complexes, i legitimar-les per la via del consens majoritari.
Mansanet fa al·lusió també al transfuguisme, recollit en el Codi Ètic, com una
«patologia política del sistema» que resulta perjudicial per a la governabilitat i propicia
disfuncions i comportaments endèmics. El portaveu d’EUPV-ARC IRIS defineix el
comportament ètic com una «aberració fruit d’un sistema corrupte, fictici i oligàrquic».
Altra qüestió debatuda en el Plenari va ser la representativitat del càrrec públic
en manifestacions religioses. En aquest sentit, Víctor Mansanet fa al·lusió al caràcter
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aconfessional de l’Estat, segons estableix la Constitució espanyola, i en un to irònic fa
referència als clàssics grecollatins amb la frase: «Ultra posse nemo obligatur» (Ningú no
està obligat a cap cosa més enllà del que pot).
Finalment, adverteix que per a ell, la política no sols en concreta en assolir
objectius, sinó també en l’aplicació de la vàlua ètica com a procediment. I apel·lant
precisament a esta vàlua ètica, sol·licita que tots els membres de la corporació local
donen suport al Codi Ètic que presenta en nom del seu grup municipal. Per a finalitzar,
agraeix l’atenció que li han dispensat els altres grups municipals i el públic que hi
assisteix, i exclama: «Fiat iustitia, pereat mundus», que tradueix com «Regne la justícia i
que s’enfonsen els bribons».
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que el seu grup va a votar a
favor però com s’ha dit considera redundant l’ètica, volem que hi haja una ètica en la
vida pública i privada, però son coses de difícil aplicació, difícil dur a terme perquè no hi
ha força coercitiva. Per exemple fer un informe anual els grups, i si no que passa, res.
La tasca es bona però no serà molt efectiva.
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que van a recolzar-lo, el
considerem necessari i ens dignifica a tots, estem en contra del transfugisme i la
corrupció.
El regidor Victor Mansanet agraeix el vot positiu dels grups, el codi vol fixar
hàbits que són exemplars, crec que hem de trobar punts de confluència, amb la
voluntat de fer coses que transformen les coses i evitar les coses negatives i no
ètiques. Cal recuperar la confiança amb els electes, eliminar o pal·liar el desencant i
que cap ciutadà s’autoexcloga i participe, cal generar convivència cívica i participació
per tal de democratitzar la vida pública.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que a ell i al seu grup li
haguera agradat que en comissió s’haguera fet un debat i aclarir coses, no obstant no
ser obligatori es pot tirar a la cara de qui no acompleix. Com no és un document tancat
es poden modificar punts i anuncia el vot favorable.
L’alcalde, en representació del grup PP, proposa esmenar el reglament amb la
retirada del punt 9 – Representació en actes religiosos- i retirar el punt 3 de la proposta
d’acord del escrit de data 4 de juliol de 2007, i si s’accepta votaran a favor.
El proposant de la moció, Víctor Mansanet, manifesta que com no anava a eixir
eixa qüestió. No es tracta de coaptar cap voluntat, si algú pensa que ha de fer una cosa
pot fer-la. Ho he passat mal però s’ha de ser respectuós amb la Constitució, de la
tradició d’este país, no tinc res en contra de les manifestacions públiques de la religió
catòlica, majoritària, però hi ha excepcions com és el cas de Bellreguard i el de
Benifairó on l’alcalde va com ciutadà i no com autoritat.
L’alcalde contesta que no es deu obligar ningú, però si l’alcalde o un regidor/a
l’inviten pel seu càrrec, considera que es deu anar a eixos actes, per educació. Si vote
a favor no podria complir.
El portaveu del grup EUPV-ARC IRIS, Victor Mansanet, fa una intervenció al
respecte i acaba dient que no pot llevar una coma del text original i per tant no accepta
les esmenes del portaveu del PP i alcalde.
Debatut amplament l’assumpte i vist el dictamen de la comissió informativa
municipal i sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb SET (7) vots a favor, dels
integrants dels grups PSPV (3), BLOC (2), ERPV (1), i EUPV-ARC IRIS (1), TRES (3)
vots en contra dels integrants del grup PP (3) i UNA (1) abstenció, dels integrant del
grup PP, Francisco Garcia Alario (1), ACORDA:
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Primer. Aprovar el Reglament d’Ètica, el text del qual es transcriu seguidament, per
als regidors i les regidores de l’ajuntament de Simat de la Valldigna.
«CODI D'ÈTICA PER ALS PARTITS POLÍTICS i ELS REGIDORS i LES REGIDORES
DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Les transgressions ètiques en la funció pública i en la política causen un greu
dany a la democràcia i generen desconfiança i rebuig per part de la ciutadania. Per això,
en la lluita contra la corrupció, les persones que han nascut, viuen i/o treballen a Simat
de la Valldigna han de comprometre’s davant de tots els veïns i veïnes a elegir persones
íntegres i decents com a representants en els llocs d'elecció popular.
Aquest compromís hauria de ser referendat per cadascun dels partits amb
representació a la Corporació Local de Simat, per a posteriorment, assabentar tots els
veïns i veïnes dels requisits ètics, compromisos i incompatibilitats a què han de
sotmetre's tots els aspirants a ocupar llocs públics.
El present Codi no pretén cobrir totes les situacions possibles que puguen sorgir
en el compliment de les responsabilitats públiques, però fins i tot en les circumstàncies
no contemplades, les autoritats municipals han de comportar-se d'acord amb l'esperit
d'aquest Codi per tal d’exercir llurs càrrecs amb dedicació, decència, austeritat,
honradesa, prudència, eficiència i respecte al poble.
Algunes persones pensen que la política “és l'art de fer el bé” i, en l'exercici dels
càrrecs públics, els regidors i regidores electes han de guiar-se sempre per eixa
definició i pel compromís de ser lleials als ciutadans i ciutadanes per damunt de
qualsevol altre interés, perquè al capdavall no són més que administradors d'un poder
que aquests ciutadans i ciutadanes han delegat temporalment.
A més a més, els membres de la Corporació Local assumeixen puntualment els
compromisos següents:
•
•
•
•

ser eficients en l'ús del temps que estiguen dedicats a les labors municipals;
actuar amb honradesa i garantir el millor aprofitament dels recursos públics;
no utilitzar per a benefici personal o de persones pròximes la informació a la qual
es tinga accés en l'exercici del càrrec;
i rebutjar tota discriminació política, religiosa, racial, de gènere, econòmica,
social o de qualsevol altre tipus.

Fidels als ideals de participació i transparència, recollits en el Reglament de
Participació Ciutadana aprovat per aquest Ajuntament (BOP del 15 de maig del 2006),
els membres de la Corporació Local mantindran una particular atenció a consultar els
grups representatius de la societat civil les iniciatives o propostes que, per la seua
naturalesa, puguen ser enriquides amb el criteri de sectors específics de la ciutadania.
Per tot això, els regidors i les regidores de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es
comprometen amb la seua firma a respectar i complir aquest Codi d’Ètica, i a donar-ne
compte davant dels ciutadans i ciutadanes en els casos d'incompliment de les seues
normes o trencament dels principis que el sustenten, els quals, de manera no
exhaustiva, s’enumeren tot seguit:
1. Dedicació al càrrec:
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Els subscrits, regidors i regidores de l'Ajuntament de Simat, es comprometen a no
participar, professionalment o personalment, en activitats de les quals poguera resultar
algun tipus de conflicte d'interessos entre l'activitat a realitzar i les obligacions pròpies
del càrrec que exerceixen a l'Ajuntament.
2. Compromís contra la corrupció:
La integritat dels polítics i la seua independència dels poders econòmics són
condició fonamental per a la consolidació de la cultura democràtica i per al
desplegament de polítiques transformadores.

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Simat es comprometen a desenvolupar
un paper actiu contra l’especulació urbanística, el tràfic d’influències, les malversacions
de recursos públics o privats, la degradació del medi ambient del territori i qualsevol
forma de corrupció privada o pública. En aquest sentit, els grups representats en la
Corporació s’adhereixen al Pacte Democràtic contra la Corrupció signat a Madrid en
abril de 2007, entre d’altres partit, per Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Socialista Obrero Español y el
Partido Popular.
3. Transfuguisme:
Tot i que la titularitat personal de l’escó municipal o parlamentari ha rebut cobertura
jurídica gràcies a diverses sentències del Tribunal Constitucional, els regidors i regidores
de l’Ajuntament de Simat de la Valladigna entenem que el transfuguisme és una pràctica
perjudicial per a la governabilitat dels municipis, un frau a l’electorat que, a més a més,
crea una crisi de la representativitat, diverses disfuncions les quals, en el cas de no
actuar-hi, poden instal·lar-se de forma endèmica en la vida pública.
Definim el trànsfuga com el càrrec electe que s’integra en un grup municipal distint al
que li ha donat suport electoral amb la finalitat de variar o no la majoria municipal, o que
tot i conservar l’acta de regidor per la formació política que s’ha presentat, ha estat
apartat o expulsat per decisió dels òrgans competents del mateix partit.
La Corporació Local estudiarà o consultarà la possibilitat legal d’apartar els regidors
o regidores trànsfugues mitjançant llur adscripció a la figura de «no inscrits», amb la
finalitat que no puguen percebre o beneficiar-se dels recursos econòmics i materials
posats a disposició dels grups municipals.
4. Viatges a l'exterior:
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no faran servir el càrrec per
adquirir privilegis, ni podran desplaçar-se fora del terme municipal a costa dels fons
públics, excepte en els casos indispensables i sempre que el Plenari Municipal, o si
s’escau, l’òrgan competent, ho aprove amb el vot favorable d’almenys dos terços dels
seus membres. En tot cas, sempre s'haurà de presentar un informe al Plenari Municipal
sobre l’objecte i els resultats del viatge o desplaçament i la liquidació de despeses que
haja generat. En l’esmentat informe ha de constar la signatura de l’alcalde o alcaldessa,
el tresorer/a i la persona o persones desplaçades.
5. Despeses telefòniques:
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no cobraran per despeses
telefòniques cap quantitat no justificada, i en tot cas, usaran el servei telefònic municipal
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només per a activitats pròpies de la seua labor com a regidor/a, i en cap cas per a
assumptes personals.
6. Ús de material fungible, informàtic i reprogràfic:
Els representants polítics electes que formen part de la Corporació Local podran
accedir a l’ús de material informàtic i reprogràfic per a desenvolupar de la millor manera
possible les seues funcions com a servidors públics. Amb aquesta finalitat, disposaran
d’ordinador, impressora i dret a correu electrònic amb una clau de pas (password) que
facilitarà el secretari o secretària de l’Ajuntament.
Tampoc podran els regidors/res de l'Ajuntament de Simat utilitzar cap tipus de
material fungible o equips d'oficina per a ús distint al del compliment de les labors
municipals.

7. Transport intern:
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no utilitzaran vehicles ni xofers
de l'Ajuntament per a ús personal. Només s'usaran en aquells casos en què siga
estrictament necessari per al compliment d'alguna comissió o diligència pròpia del
càrrec.
8. Celebracions i festes:
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat, llevat que ho aprove el Plenari
amb almenys dos terços dels vots, no efectuaran despeses a compte del pressupost
municipal en actes festius o d’índole semblant. Tanmateix, quan participen en algun
esdeveniment d'aquest tipus, ordenaran a l'òrgan respectiu dins de l'Ajuntament aplicar
la deducció corresponent en la seua assignació econòmica mensual, o en cas de no
tindre’n, ho pagaran del seus propis diners.
En qualsevol cas, únicament els actes institucionals de caràcter públic i oberts als
ciutadans i les ciutadanes podran ser costejats pel pressupost municipal, sempre amb el
coneixement i la corresponent aprovació del Plenari o l’òrgan competent.
9. Representació en actes religiosos:
Ni el titular de l’alcaldia ni cap altre membre de la Corporació Local podrà assistir, en
qualitat d’autoritats, a actes o manifestacions públiques de caràcter religiós (misses,
processons, etc.), d’acord amb el principi d’aconfessionalitat que dicta la Constitució
espanyola.
10. Regals i altres abusos:
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat no acceptaran, en la seua
condició de servidors públics, regals o donacions de cap tipus o valor, provinents del
sector privat, ni d'institucions públiques. Els regals oferts pels funcionaris públics d'altres
institucions, organismes oficials o països hauran de ser lliurats a l'Ajuntament a tot
estirar un mes després d’haver-los rebuts. Tampoc gastaran recursos públics en regals,
targetes, records, esqueles o un altre tipus de manifestacions semblants, llevat que el
Plenari ho acorde en les mateixes condicions anteriorment expressades.
11. Programa de Govern:
En totes les actuacions i votacions de projectes, els regidors i les regidores de
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l'Ajuntament de Simat hauran de guiar-se per allò que s'ha presentat als ciutadans i les
ciutadanes en els programes electorals amb què cada partit va concórrer a les
eleccions, els alineaments conceptuals dels mateixos i pel present Codi d'Ètica. Els
principis esbossats han de ser respectats i són d'acatament obligatori.
12. Compliment amb les seues obligacions:
Els regidors i les regidores exerciran els càrrecs de manera que dignifiquen tant
l'Ajuntament com el propi municipi, i els exerciran amb estricte respecte i afecció a les
funcions establertes en la legislació vigent i els seus reglaments.
A més a més, combatran el tràfic d'influències, el clientelisme polític i la utilització de
recursos públics per a afavorir interessos polítics, personals o econòmics.
No s’acceptarà que els noms dels regidors, regidores i alcalde o alcaldessa
apareguen en plaques que es col·loquen en obres públiques, ni s’utilitzarà la política
social per a buscar reconeixement personal de qualsevol tipus.
13. Respecte de la societat civil:
Com a dipositaris de l'autoritat que la majoria de l’electorat de Simat ha delegat, els
regidors i les regidores es comprometen a consultar i prendre en compte el criteri de les
organitzacions de la societat civil interessades en un determinat tema, o a la comunitat,
quan la importància de l'assumpte així ho requerisca.
14. Negociacions transparents:
La negociació política que s’hi efectue, com a mecanisme de governabilitat, ha de
ser realitzada sempre de cara al poble, tot fent-ne públics els arguments, els punts de
negociació i els compromisos assumits per les parts.
15. Divulgació de les actuacions i rendiment de comptes:
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat han de donar a conèixer
públicament i sense ambigüitats la seua posició sobre els distints temes sotmesos a
discussió en l'Ajuntament. Com a mínim, cada grup polític presentarà anualment un
informe públic de la labor realitzada.
16. Exercici del control polític:
Els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat exerciran un control polític que
prioritze, de manera efectiva, la lleialtat als ciutadans/nes abans que als partits. Amb
eixa finalitat, s’actuarà amb la prudència que demanda la justícia i la dignitat de les
persones, però amb fermesa.
Al mateix temps, s’investigaran i seran denunciats els fets anòmals o de corrupció,
quan se’n tinguen proves, sense importar la procedència social, econòmica o partidista
de les persones o organitzacions denunciades.
17. Reforma al Reglament Municipal:
Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Simat es comprometen activament a
incorporar els continguts i compromisos essencials d’aquest Codi d'Ètica al Reglament
de Funcionament de l'Ajuntament.
L'Ajuntament mantindrà la custòdia de l'original d'aquest document degudament
signat, del qual també guardaran còpia fidel els regidors i les regidores de la Corporació
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Local.»
Segon. Donar-li la màxima publicitat i difusió a este document per tal que tota la
ciutadania en tinga coneixement.
Tercer. Fer un seguiment periòdic del grau de compliment de l’esmentat Reglament
per mitja d’una comissió en què estiguen representats tots els grups municipals.
1.10. Aprovació, si procedeix, Conveni de col·laboració amb Correos y Telégrafos SA.
Es dóna compte del conveni de col·laboració enviat per Correos y Telegrafos, SA,
per tal que l’ajuntament de Simat de la Valldigna el signe.
Vista la proposta de l'Alcaldia, així com el model de conveni redactat (en castellà)
a l'efecte i que és el següent:

DE
AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
-CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.

ANTECEDENTES
Correos y Telégrafos, S.A. ha emprendido un proceso de cambio para
modernizar y mejorar continuamente los servicios que presta a los ciudadanos a
partir de las premisas de calidad y excelencia en la gestión. En este proceso,
consideramos imprescindible incrementar los canales de comunicación con los
agentes cuya influencia en el ámbito del sector postal es decisiva, como es el ILMO.
AYUNTAMIENTO de SIMAT, a fin de recabar su colaboración con el objeto de lograr
un servicio postal de calidad óptima para todos los ciudadanos.

SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente el municipio de SIMAT experimenta un fuerte crecimiento
urbanístico, caracterizado por la proliferación de urbanizaciones y nuevos entornos
poblacionales con un gran desarrollo horizontal y mínima densidad de población. Este
tipo de entornos presenta ciertas dificultades para la prestación del servicio postal.
Unas veces porque estos nuevos núcleos de población no cuentan con una correcta
señalización para localizar las direcciones de los destinatarios; y otras veces, porque se
trata de zonas residenciales privadas a las que el personal de reparto no debe acceder
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o que disponen de medidas de seguridad que impiden el acceso.
Teniendo en cuenta que la estructura urbanística actual, tanto dentro como
fuera del casco urbano, está siendo modificada en cuanto al tipo de construcción inmuebles construidos de forma horizontal, viviendas adosadas o unifamiliares sujetas
en la mayor parte de los casos al régimen de propiedad horizontal -, es imprescindible
el cumplimiento de la normativa vigente para poder llevar acabo un servicio postal de
calidad para todos los ciudadanos.
Además la situación urbanística actual de la población de SIMAT, es peculiar;
con frecuencia la distribución de la correspondencia se realiza (en un elevado
porcentaje de los casos) atendiendo al nombre de los residentes y no a las direcciones
de los envíos, .'ya que las direcciones que constan en los propios envíos hacen
referencia a calles y numeraciones de hace muchos años como consecuencia de que
gran parte de los residentes de dicha población no actualizan las direcciones a sus
remitentes. Esta circunstancia se da, tanto en el casco urbano. como en el extrarradio.
Todo lo anteriormente indicado no solo dificulta el reparto sino también la propia
clasificación de los envíos por parte de la unidad de distribución. Estas dificultades de
reparto ocasionan, en los casos de vacaciones o bajas de los repartidores habituales,
graves problemas para clasificar y distribuir la correspondencia; por ello se considera
necesario, la ubicación de BCP's (Buzones Concentrados Pluridomiciliarios) en
entornos urbanísticos de tipo urbanizaciones, complejos turísticos, centros comerciales,
mercados municipales, polígonos industriales, etc.., tanto existentes como de nueva
creación. El objeto no es otro que el de prestar un servicio de calidad de distribución de
correspondencia, a pesar de las dificultades urbanísticas planteadas.

NORMATIVA
Consciente de estas circunstancias, que dificultan considerablemente la
adecuada prestación del servicio postal, el legislador ha introducido una importante
novedad a través de la Ley 24/01, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, al modificar la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, agregando una nueva circunstancia a la letra a) del
apartado 1 de su artículo 3, con la siguiente redacción:
"3.1 Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse,
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que satisfagan los requisitos
básicos siguientes:
a.4) Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación
de instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, según lo dispuesto
en su normativa especifica. "
A este respecto, la normativa postal en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre, (por el que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los
servicios postales, y que desarrolla lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales) prevé la
obligatoriedad de instalar casilleros domiciliarios en los inmuebles sujetos al
régimen de propiedad horizontal (construidos tanto de forma vertical como
horizontal) y la entrega en un casillero domiciliario situado cerca de la primera
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puerta de entrada o sobre ella, de forma que se permita el depósito de los envios
desde el vial público a los jnmuebles que sean viviendas unifamiliares o locales
comerciales o industriales independientes. Asimismo, contempla la entrega en
casilleros concentrados pluridomiciliarios en los entornos de gran desarrollo de
construcción horizontal y mínima densidad de población; de esa manera se hace
posible un reparto regular de la correspondencia y se incrementa la calidad en la
distribución de los envíos.

MODOS DE DISTRIBUCIÓN DEL CORREO ORDINARIO E INFRAESTRUCTURAS
NECESARIAS EN INMUEBLES Y COMPLEJOS URBANÍSTICOS
En los inmuebles del casco urbano que sean viviendas unifamiliares o locales
comerciales o industriales independientes (no sujetos al régimen de propiedad
horizontal), la entrega se hará en un casillero domiciliario situado cerca de la primera
puerta de entrada o sobre ella, de forma que permita el depósito de los envios desde el
vial público, y en el que figurarán obligatoriamente el nombre de la calle y el número.
En los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal (construidos tanto de
forma vertical como horizontal) la entrega se hará en los casilleros domiciliarios,
siempre que su número sea igual al de los locales y viviendas susceptibles de
aprovechamiento independiente; contará, por otra parte, con una casilla más
señalizada con el número 1, reservada para las devoluciones de envíos postales.
El bloque o bloques de casilleros domiciliarios se instalará en un lugar de fácil acceso;
en caso de inmuebles donde existan dificultades para acceder por distintas
circunstancias, es recomendable que la apertura de los casilleros dé al vial público, que
estén bien iluminados y tengan suficientes garantías de protección contra
manipulaciones ilícitas. Deben hallarse empotrados o fijos en la pared, de modo que no
puedan ser trasladados de lugar y estar colocados a una altura que permita su cómoda
utilización. Se recomienda que se ubiquen a partir de 0'80 a 1 metro de distancia del
suelo; además, en todo caso, la parte superior de los casilleros estará situada como
máximo a 1,75 metros de distancia desde el suelo, ya una distancía de la puerta de
acceso de no más de 5 metros; en caso de existir dos puertas de acceso al inmueble,
es recomendable que los casilleros domiciliarios se ubiquen entre las dos puertas.
Asimismo, la normativa contempla la entrega en Buzones Concentrados
Pluridomiciliarios u otros de análoga naturaleza para los supuestos de fincas o casas
aisladas y también en los ámbitos de gran desarrollo de cQnstrucción y mínima
densidad de población, tales como urbanizaciones, complejos turísticos, centros
comerciales, mercados municipales, polígonos industriales, etc.. .
Este sistema se está mostrando realmente eficaz, por las importantes ventajas que
reporta al permitir una mayor rapidez en la entrega y reducir significativamente el
número de envíos no entregados por direcciones erróneas o por falta de numeración o
identificación de las calles. Se posibilita de esa forma un reparto regular de la
correspondencia y se incrementa la calidad de la distribución de los envíos. Por otra
parte, su adecuada previsión en los proyectos urbanísticos permite una perfecta
integración estética en el entorno.
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DESARROLLO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
El AYUNTAMIENTO de SIMAT velará por el cumplimiento de la normativa postal
vigente, prevista en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre:
- Respecto a la adecuación y previsión en los proyectos urbanísticos para el
cumplimiento de dicha normativa postal, el Ayuntamiento de SIMAT, exigirá a
promotores/constructores de los distintos inmuebles o complejos urbanísticos que
realicen obras urbanísticas en dicho término municipal, que:
- Cuando se tramite la solicitud de licencia de obras para la construcción de
cualquier inmueble o complejo urbanístico en el término municipal de SIMAT, se exigirá
-para obtener " la licencia de obras" -el cumplimiento de la normativa postal vigente.
- La empresa Promotora-Constructora que formalice la entrega de los inmuebles
a los compradores será quien deba solicitar el inicio del servicio postal a Correos y
Telégrafos, S.A.E. de TAVERNES DE LA VALLDIGNA, C/ Lepanto, 1. El certificado
expedido por Correos será elemento imprescindible para obtener la concesión de la
cedula de 1a habitabilidad.
- En los casos en que «la licencia de obras» hubiera sido concedida sin exigir el
cumplimiento de la precitada normativa, el Ayuntamiento de SIMAT procederá tal y
como se indica en el párrafo anterior para conceder la "licencia de primera ocupación"'.
exigiendo el certificado expedido por la Unidad de Distribución de SIMAT, en el que se
indique que dicho inmueble o complejo urbanístico tiene correctamente ubicada la
infraestructura de casilleros necesaria para la distribución de la correspondencia
ordinaria, según el tipo de construcción en cada caso.
- De ese modo podrá responderse a las necesidades de los ciudadanos del
término municipal de SIMAT, y conseguirse, mediante la colaboración entre el
Ayuntamiento y Correos, el objetivo de calidad en la distribución de la correspondencia.
- Con objeto de prever las necesidades del servicio postal comunicarán a la
Unidad de Distribución de la localidad los proyectos de construcciones dentro y fuera
del casco urbano, así como todos aquellos cambios que se produzcan en la ordenación
del territorio y planificación urbanística del municipio (nuevas calles, nuevos números de
policía o la modificación de los ya existentes, recalificaciones del suelo para proyectos
de urbanización, etc...).
- En lo que se refiere a la problemática de la rotulación y numeración de los
viales de SIMAT, se considera necesario que el Ayuntamiento reorganice dichas
rotulaciones y numeraciones según ciertos criterios. Por la experiencia que Correos
tiene en el tema, se aconseja que:
- Cuando deban numerarse viviendas sujetas al régimen de propiedad
horizontal, la numeración de los inmuebles debería ser:
Casos que pueden darse:
a. Inmuebles construidos en vertical: Un solo número de policía para el
inmueble, otorgando un número de piso y puerta (Con números 1, 2, 3, o letras A, B, C,
...) para cada una de las viviendas que componen el mismo, además de los bajos
asignados a ese número de policía.
Ejemplo:

C/ Mayor, n° 25- 1°- 2a
C/ Mayor, n° 25- 1° - A
C/ Mayor, n° 25 bajo C
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b. Inmuebles construidos en horizontal: Otorgar un número correlativo de los
existentes en la vía pública para cada vivienda o local del inmueble, si ello fuera posible.
En caso de no ser posible, debería otorgarse un solo número de policía y, cada
una de las viviendas o locales que componen el inmueble (viviendas adosadas
unifamiliares o independientes con elementos comunes), numeradas con números o
letras:
Ejemplo: C/ Mayor, n° 25 vivienda 1
C/ Mayor n° 25 casa 1
C/ Mayor n° 25 A
C/ Mayor, n° 25 loca l C
Cuando se revisen los números de policía existentes en los viales del casco
urbano es conveniente que no se cambie el número asignado en las esquinas de cada
manzana. El objeto no es otro que el de evitar un grave conflicto al alterar todos los
números de policía existentes en los viales. Si tuviera que realizarse, que sea sólo en
los casos ineludibles.
Deberá hacerse un estudio de cada uno de los viales para obtener la forma más
adecuada de organización. Se debe procurar que los números de las esquinas de cada
uno de los viales no se modifiquen y, dentro de cada dos esquinas, sean cambiados los
números imprescindibles.
Se recomienda que cuando en un vial desaparezcan dos viviendas
independientes y se construya un solo inmueble, se otorgue a esa nueva construcción
contigua uno de ellos, pero sin modificar el resto de los números del vial (es preferible
que no exista un número en un vial a que se duplique ), reservando el otro número del
vial para que, en caso de que sea necesario, se otorgue a nuevas construcciones
contiguas, cuándo un solo inmueble se convierta en dos inmuebles.
En el caso de que en un solar con un solo número de policía se construyan
varios inmuebles, se deberá otorgar el mismo número de policía diferenciado por letras:
Ejemplo:

C/ Sol, nº 4 A
C/ Sol, n° 4 B
C/ Sol, nº 4 C
- Los viales de SIMAT estarán rotulados en cada una de las esquinas, tanto los
ya existentes como los de nueva creación.
♦ Los representantes de Correos y Telégrafos, S.A. se comprometen a
○ Realizar cuantas reuniones sean necesarias con los representantes de los
vecinos y con el Ayuntamiento, al objeto de informales sobre el
funcionamiento y las ventajas del sistema de reparto con BCP's, con el fin
de obtener las instalaciones apropiadas y conseguir un servicio regular y
de calidad.
○

Elaborar los estudios de las necesidades existentes en urbanizaciones
actuales,
polígonos industriales, centros comerciales, complejos
residenciales, etc... proponiendo al Ayuntamiento los puntos de ubicación y
número de casilleros por cada punto; colaborar conjuntamente con las
partes implicadas, a saber, los representantes de las entidades precitadas
y del Ayuntamiento, a fin de estudiar las posibilidades de ubicación
propuestas y los puntos correspondientes. Todo ello, orientado a resolver
las necesidades de los entornos urbanísticos dependientes deI ILMO.
AYUNTAMIENTO de SIMAT y conseguir el objetivo de calidad en la
distribución de la correspondencia.
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○ En lo que se refiere a la instalación de los casilleros en inmuebles ya
existentes dentro del casco urbano de la población de SIMAT (exceptuando
las urbanizaciones, diseminados, polígonos industriales, etc..) se realizará
una campaña de concienciación y regularización para el cumplimiento de la
normativa vigente.

DIRECCIÓN TERRITORIAL ZONA VI
Área de Logística
Equipo de Urbanizaciones
Valencia

CERTIFICADO EMITIDO POR CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.E.
PARA OBTENER
LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
EN CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1829/1999, 3 DE DICIEMBRE
SOLICITADO el servicio de distribución de correspondencia a Correos y Telégrafos, S.A.E. en la Unidad de
Distribución de ………………………………………………………………………………………………………. por
D. ………………………………………………………………………………………………………………. residente
en ……………………………………………………………………………………………………… con domicilio en
C/………………………………………………………………………………………...C.P………………….localidad
de ……………………………………………………………………………………..Telf.:……………………………..
En concepto de (1): ……………………………………………………………………………………………………...

Realizada la inspección de las instalaciones de los casilleros ubicados
en el inmueble
…………………………………………………………………………………………………………………….……..,
ubicado en la C/………………………………………………………………………..........................................de la
localidad de ……………………………………………………………………………………………………………….
C.P. ……………….., y en cumplimiento del Real Decreto 1829/1999, de 3 de Diciembre, que aprobó el
Reglamento de Prestación de Servicios Postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 3 de
Julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales y la Ley 38/1999 5 de
noviembre de Ordenación de la Edificación.
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Correos y Telégrafos, S.A.E. una vez comprobadas las instalaciones destinadas al depósito de la
correspondencia dirigida a los vecinos del inmueble…………………………………………………………………
sito en las señas y la localidad anteriormente citadas, a cuyo efecto hace constar:

○

La instalación o instalaciones, en función del tipo de inmueble, según proceda casillero domiciliario,
bloque de casilleros domiciliarios o Buzones Concentrados Pluridomiciliarios, están correctamente
rotulados para poder iniciar el servicio de distribución por parte de Correos.

○

En los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal (construidos tanto en vertical como en
horizontal) y en aquellos ámbitos, donde por sus condiciones estructurales, se deben instalar
Buzones Concentrados Pluridomiciliarios se notifica Que:
a)

Las llaves de cada una de las portezuelas, han sido entregadas correctamente a sus
respectivos titulares.

b) Todas las cerraduras son de combinación diferente.
c) Se acompaña a esta petición las llaves del casillero n° 1 de "CORREOS" con cerradura
universal.
d)

Los casilleros instalados permiten la distribución para los envíos de correspondencia,
ajustándose según el tipo de inmueble a la normativa vigente.

(1) Propietario, Administrador, Presidente de la comunidad, Promotor, Constructor, etc…

DIRECCIÓN TERRITORIAL ZONA VI
Área de Logística
Equipo de Urbanizaciones
Valencia

EL RESPONSABLE de la UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE…………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………………
en REPRESENTACIÓN DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.E. CERTIFICA QUE:
LAS INSTALACIONES PARA REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ENVIOS POSTALES
ORDINARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVA CITADA.
…………………………………………..,

de

de 200
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Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal el
ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar el «Conveni de col·laboració entre Correos y Telegrafos SA i
l’ajuntament de Simat de la Valldigna» per tal de modernitzar i millorar el serveis que
presta Correos y Telegrafos SA, en tots els seus extrems.
Segon. Remetre el present acord a la empresa Correos y Telegrafos SA.
Tercer. Facultar l'Alcaldia per a signar tots el documents i realitzar tots els tràmits
que siguen necessaris per a dur a terme el present acord.
1.11. Iniciar l’expedient de municipalització del servei d’Aigua potable i
creació d’una Comissió a l’efecte.
Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, de data 25
de juny de 2001, es va adoptar l'acord d'adjudicar la prestació del Servei Municipal
d'Abastiment d'aigua potable a l'empresa «Hidra Gestió Integral de l'Aigua SA»
(actualment denominada «Aquagest Levante, SA»), amb subjecció a les condicions
dimanants del Plec de Condicions i del contingut de l'estudi de costos d'explotació del
servei presentats per l'adjudicatària, indicant-se expressament en l'acord que
l'adjudicació es feia per un termini inicial de cinc anys, comptador des de l'1 de gener de
2002, amb pròrrogues anuals fins a un màxim de quinze anys, podent-se renunciar
unilateralment per escrit a la pròrroga per qualsevol de les parts sempre que es
comunicara amb una antelació de tres mesos.
Atès que amb data 18 de desembre de 2001, es va subscriure el contracte
administratiu entre l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i «Hidra gestió integral de
l'aigua SA», el qual incloïa el plec de condicions del contracte i les fixades en l'acord
d'adjudicació.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a la sessió celebrada
amb data 17 de setembre de 2007, va acordar entre d’altres, l’acord de resoldre el
contracte de gestió del servei d’aigua potable de Simat de la Valldigna amb l’empresa
Aquagest Levante SA, amb efectes des del dia 31 de desembre de 2007, pel venciment
del termini contractual de la pròrroga del contracte subscrit el dia 21 de desembre de
2001 i rescatar la prestació del servei públic d’abastiment d’aigua potable a favor de
l’ajuntament de Simat de la Valldigna en base a allò que estableix l’article 33 del
Reglament de Serveis, de 17 de juny de 1955, així com crear una entitat pública
municipal que gestione i controle el servei de aigua municipal, on estiguen representants
tots el grups politics de la Corporació.
Atès el que s’estableix al Reglament de Serveis de l’any 1955, la seua adaptació
necessària als moments actuals i a la realitat social que ens envolta.
Atès que per part de l’Alcaldia es fa la següent proposta d’acord:
«Acordar l’inici del procediment de municipalització del servei d’abastiment
d’aigua potable mitjançant la constitució d’una societat mercantil de capital
completament municipal, creant una comissió especial per a la redacció d’una memòria
social, jurídica, tècnica i financera, constituïda per l’alcalde i pel regidors, (un
representants de cadascun dels grups politics), i pel lletrat Vicente Duart Císcar, els
quals l’hauran de presentar al Ple en el termini màxim d’un mes»
Atès que per part del portaveu del grup PSPV es planteja que el reglament al seu
article 58 diu que el termini màxim és de dos mesos i caldria modificar la proposta.
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Atès que l’Alcaldia accepta modificar el termini que siga en un màxim de dos
mesos.
A continuació s’obri un torn d’intervencions.
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta respecte de la
municipalització del servei de l’aigua que estarien a favor de que es quede en el poble,
però considerem que el grup del PP juga a 2 o 3 bandes, primer diu que vol que es
resolga el contracte amb Aquagest i que ho porte l’ajuntament, 5 minuts desprès que ho
faça una empresa municipal, no és el mateix, amb totes les presses s’aconseguirà el
que vol el PP, i que no estarà el 31 de desembre de 2007 i ho farà l’ajuntament.
S’aconseguirà així que s’acompleixca el que diu l’article 45.2, pel que fa que els usuaris
tindran condicions més avantatjoses? no se sap. Pregunta a l’alcalde, en 2 mesos o en
4 es podrà fer una memòria tal com demana la llei? Estem oberts a debatre, no volem
presses per això demanaven un any i decidir el que és millor per al poble, perquè
considerem que encara no ho sabem. De fet en el ple del dia 5 de juny de 2007, el PP
vota a favor de la liquidació del servei d’aigua potable de 2006 i en menys de dos mesos
es posiciona en contra. L’únic coherent va ser ACAIS que vota en contra. Sol·licita de
l’alcalde que li conteste.
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que la seua posició esta
pròxima a la línea plantejada pel PSPV, sí que volem la gestió pública de l’aigua però tot
açò s’haurà de parlar, el procediment no és el correcte donat que l’estudi ha de fer-se
abans i no desprès . No tenim prou informació i anem en presses i corregudes.
L’alcalde contesta que en la proposta que ell fa hi ha un tècnic i es farà una
comissió per saber com i de quina manera s’ha de fer.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que no s’ha aportat cap
element en el sentit què Aquagest ha estat eficaç i ha prestat un servei de qualitat, fins i
tot les memòries i liquidacions d’Aquagest són discutibles, quan es va aprovar el 5 de
juny hi havia un pacte de “rodillo” sobre el PGOU. Hi ha experiències com les de Sueca,
hi ha una reglamentació feta, per tant depèn de la voluntat política i considera que el
control ha de ser de tots.
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que no defensen Aquagest,
que el que es volia és temps per consensuar, perquè al final passarà el que vol el grup
del PP, és a dir, que acabe donant el servei l’ajuntament per gestió directa i no els qui vol
Joan Serra, que és una entitat municipal.
Joan Serra, manifesta que no entén que es parle de precipitació, en les eleccions
es van presentar amb un programa d’actuació que deia que la gestió del aigua seria
pública. Veiem les deficiències d’Aquagest, el servei no es pot portar així, si l’ajuntament
no és prou apte per portar-ho, sempre hi haurà empreses que ho puguen fer, a més
l’acord plenari sempre es pot canviar si les coses no van bé. A més el PP no faria el que
voldria en esta empresa pública perquè estaria en minoria. Explica la qüestió de
l’Agenda 21, la problemàtica que va ocórrer en la Font Gran i la necessitat de tindre
aigua de qualitat.
El portaveu del grup EUPV-ARC IRIS, Victor Mansanet, manifesta que ell esta a
favor de la moció millorada per les propostes d’EU i d’ER. Caldria recuperar totes les
empreses per foren publiques. Les dades d’Aquagest demostren que no havia estat
eficient, hi havia descontent pel que fa a factures, falta de rendibilitat, no hi havia control
ni contenció de despeses. Explica que considera irregular el que va passar els dos dies
de festes de l’any passat, fa referència a que amb ell no s’han posat en contacte i que va
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rebre una telefonada i que li deien que havia de votar per Aquagest. Considera que
l’equip de govern hauria d’haver-nos donat un informe, però una empresa municipal és
una bona proposta per evitar les mancances. Fa referència a la creació i al reglament de
funcionament del servei i explica el seu vot en l’anterior ple en relació a este assumpte.
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que ningú els ha dit el
sentit del vot en cap moment, el seu grup no ha defensat cap empresa sinó que
demanaven més temps per decidir.
Després de debatut l’assumpte i vist el dictamen de la comissió informativa, se
sotmet a votació la proposta.
Es dóna el següent resultat:
Vots a favor de la proposta de l’Alcaldia: SIS (6), dels representants del grups PP
(4), del ERPV (1), i d’EUPV-ARC IRIS (1).
Vots en contra: CINC (5), dels l’integrants dels grup PSPV (3) i BLOC (2).
Abstencions: Cap.
En conseqüència el ple de l’ajuntament, vist el dictamen de la comissió
informativa i per majoria absoluta de sis (6) vots a FAVOR de membres de la corporació
(representants grups PP, ERPV i EUPV-ARC IRIS) i cinc (5) vots en contra (dels
representants dels grups PSPV i BLOC), ACORDA:
Primer. Acordar l’inici del procediment de municipalització del servei
d’abastiment d’aigua potable mitjançant la constitució d’una societat mercantil de capital
completament municipal, creant una comissió especial per a la redacció d’una memòria
social, jurídica, tècnica i financera, constituïda per l’alcalde i pel regidors, (un
representants de cadascun dels grups politics), i pel lletrat Vicente Duart Císcar, els
quals l’hauran de presentar al Ple en el termini màxim de dos mesos.
Segon. Comunicar el present acord als interessats- portaveus dels grups polítics
i a l’advocat Vicent Duart- i incorporar-lo a l’expedient de referència.
1.12. Compte general 2006. Aprovació
Es dóna compte de la proposta la qual va estar dictaminada, favorablement per
la Comissió Informativa Especial de Comptes a la sessió celebrada amb data 31 de
maig de 2006.
Atès que es va publicar edicte en el BOP núm. 148 de data 23 de juny de 2007, i
consta diligencia de secretari per la qual s’indica que no s’han presentat al·legacions.
Atès la documentació que hi consta a l’expedient.
Atès que el regidors tenen informació sobre el Compte General de l’exercici 2006 i
que ha estat adientment tramitat.
El regidor del PSPV, David Mogort, manifesta que cal tractar els números amb més
temps, però li pareix bé.
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb NOU (9) vots a favor, dels integrants
del grups PP (4), PSPV (3) i BLOC-EV (2), i DOS (2) abstencions, dels integrants dels
grup ERPV (1) i EUPV-ARC IRIS (1), ACORDA:
Primer. Aprovar el Compte General/2006.
Segon. El ple es dóna per assabentat de les dades de la liquidació del
pressupost/2006, donat que corresponia a la legislatura anterior.
Tercer. Tramitar el compte general davant la Sindicatura de Comptes.
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En el torn d’explicació del vot, es produeixen les següents intervencions:
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que en el seu vot d’abstenció
no hi ha dubtes respecte dels números i del balanç, no el considere erroni, sinó que
l’abstenció és per la poca consideració de l’anterior corporació respecte de determinats
aspectes de la gestió municipal, és una injustícia amb el poble de Simat, fins esta
legislatura en la qüestió agrícola no s’han fet despeses, 0 euros, i pel que fa la joventut
de 6.000 € pressupostat s’han gastat cero €, és una falta de consideració respecte al
futur i no voler afrontar problemes com ara la drogodependència i d’altres. No ha hagut
cap tipus de dedicació i d’això ve l’abstenció.
El portaveu del grup EUPV-ARC IRIS, Victor Mansanet, manifesta que ens
faltava temps per estudiar-ho tot, en la comissió el secretari va explicar a grans trets les
dades, però considera que el portaveu d’ER, Joan Serra, te raó, no s’han complert les
mocions aprovades com la que fa esment al Consell Agrari i al Consell Local de la
Joventut.
1.13. Ajuda Municipal adquisició llibres de text
Atès que es dóna compte de l’escrit de setembre de 2007, signat per l’alcalde i la
regidora d’educació.
Atès que a la proposta inicial ha estat incorporat un apartat sisè desprès del seu
debat a la comissió informativa.
Atès que els criteris a considerar són textualment els següents:
«ANUNCI

PROCEDIMENT i CRITERIS PER L’ATORGAMENT A FAMÍLIES
DE LES AJUDES MUNICIPALS PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT.
Es fa saber que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, mitjançant la Regidoria de
Cultura i Educació, acorda el procediment i criteris per a l’atorgament d’ajudes
municipals a famílies per a l’adquisició de llibres de text. Sobre estes ajudes, que tenen
caràcter de voluntàries, no serà exigible cap augment ni revisió.
El procediment i criteris esmentats queden regulats de la següent forma:
1. Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors dels xiquets i xiquetes
que estiguen degudament escolaritzats en els nivells educatius corresponents, des de
l’Educació Infantil (3 anys) fins a quart curs d’Educació Secundària Obligatòria, i, figuren
inscrits al Padró Municipal d’Habitants de Simat de la Valldigna.
2. La finalitat o objectiu de l’ajut, és l’adquisició dels llibres de text determinats
pel corresponent col·legi o centre educatiu, corresponents al nivell educatiu del xiquet o
xiqueta, i, per al curs escolar 2007-2008.
3. L’ajuda municipal representarà o serà el resultat d’aplicar el 50% a l’import
total dels llibres de text adquirits, per alumne i curs, segons els preus fixats, per a tots
els nivells educatius, des de l’Educació Infantil (3 anys) fins al quart curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
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4 Les sol·licituds d’estes ajudes es formalitzaran segons model que a l’efecte es
facilita pels serveis municipals, i serà presentada a l’Ajuntament en horari d’oficina,
durant el termini que abasten els dies 24 de setembre a 24 d’octubre de 2007, ambdós
inclosos. Junt a la sol·licitud s’exhibirà el corresponent justificant acreditatiu de
l’empadronament de la família del xiquet/a. D’altra banda, a la documentació
especificada s’adjuntarà preceptivament el justificant original de la despesa d’adquisició
de llibres de text escolar, és a dir, factura legal, detallada per llibres i preus unitaris, en
adquirir els llibres tant en una llibreria com en un centre comercial. Per últim, també
s’haurà d’aportar justificant, expedit pel centre d’escolarització de l’alumne/a, POSITIU O
NEGATIU de ser beneficiari, o no, d’ajuda de llibres de text de la Generalitat Valenciana,
excepte tots els alumnes matriculats al CP «VALLDIGNA» de Simat de la Valldigna.
5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i realitzades les oportunes
comprovacions administratives, es resoldrà per l’Alcaldia la corresponent concessió de
les ajudes, les quals seran abonades a les persones interessades mitjançant
transferència bancària, i en funció de les disponibilitats de la Tresoreria Municipal. A
l’efecte, per part de les persones sol·licitants, s’aportarà, juntament a la sol·licitud, una
fotocòpia del primer full de la llibreta del banc, o d’un xec en blanc si és compte corrent,
en la qual conste el codi bancari del qual siga titular, per tal de formalitzar,
posteriorment, l’abonament de l’ajuda.
6. Constituir una comissió, per estudiar una nova proposta per al proper curs, i
que estarà integrada per un representant de cada grup polític, més representants de
l’AMPA i dels mestres, que haurà de constituir-se abans del 31 de desembre de 2007 i
què haurà de resoldre abans del 31 de març de 2008.
Ho fem públic, per a general coneixement i efectes oportuns.
Simat de la Valldigna, setembre 2007.
L’Alcalde-president

La Regidora de Cultura i Educació»

L’alcalde, explica que com a conseqüència del debat en comissió al final s’ha
afegit un punt sisè, sobre la proposta a fer per a l’any que vinent.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa el ple de
l’ajuntament per HUIT (8) vots a favor, dels integrants del grups PP (4), PSPV (3) i
EUPV-ARC IRIS (1), UN (1) vot en contra, del representant del grup ERPV (1) i DOS (2)
abstencions, dels integrants dels grup BLOC (2), ACORDA:
Primer. Aprovar el procediment i criteris per l’atorgament a famílies de les
ajudes municipals per l’adquisició de llibres de text per al curs 2007/2008, i que queden
regulats de la següent forma:
1. Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors dels xiquets i xiquetes
que estiguen degudament escolaritzats en els nivells educatius corresponents, des de
l’Educació Infantil (3 anys) fins a quart curs d’Educació Secundària Obligatòria, i, figuren
inscrits al Padró Municipal d’Habitants de Simat de la Valldigna.
2. La finalitat o objectiu de l’ajuda, és l’adquisició dels llibres de text determinats
pel corresponent col·legi o centre educatiu, corresponents al nivell educatiu del xiquet o
xiqueta, i, per al curs escolar 2007-2008.
3. L’ajuda municipal representarà o serà el resultat d’aplicar el 50% a l’import
total dels llibres de text adquirits, per alumne i curs, segons els preus fixats, per a tots
els nivells educatius, des de l’Educació Infantil (3 anys) fins al quart curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
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4 Les sol·licituds d’estes ajudes es formalitzaran segons model que a l’efecte es
facilita pels serveis municipals, i serà presentada a l’Ajuntament en horari d’oficina,
durant el termini que abasten els dies 24 de setembre a 24 d’octubre de 2007, ambdós
inclosos. Junt a la sol·licitud s’exhibirà el corresponent justificant acreditatiu de
l’empadronament de la família del xiquet/a. D’altra banda, a la documentació
especificada s’adjuntarà preceptivament el justificant original de la despesa d’adquisició
de llibres de text escolar, és a dir, factura legal, detallada per llibres i preus unitaris, en
adquirir els llibres tant en una llibreria com en un centre comercial. Per últim, també
s’haurà d’aportar justificant, expedit pel centre d’escolarització de l’alumne/a, POSITIU O
NEGATIU de ser beneficiari, o no, d’ajuda de llibres de text de la Generalitat Valenciana,
excepte tots els alumnes matriculats al CP «VALLDIGNA» de Simat de la Valldigna.
5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i realitzades les oportunes
comprovacions administratives, es resoldrà per l’Alcaldia la corresponent concessió de
les ajudes, les quals seran abonades a les persones interessades mitjançant
transferència bancària, i en funció de les disponibilitats de la Tresoreria Municipal. A
l’efecte, per part de les persones sol·licitants, s’aportarà, juntament a la sol·licitud, una
fotocòpia del primer full de la llibreta del banc, o d’un xec en blanc si és compte corrent,
en la qual conste el codi bancari del qual siga titular, per tal de formalitzar,
posteriorment, l’abonament de l’ajut.
6. Constituir una comissió, per estudiar una nova proposta per al proper curs, i
que estarà integrada per un representant de cada grup polític, més representants de
l’AMPA i dels mestres, que haurà de constituir-se abans del 31 de desembre de 2007 i
què haurà de resoldre abans del 31 de març de 2008.
Segon. Aprovar la despesa d’estes ajudes amb càrrec a la partida 3-481 «Ajuda
& llibres escolars» del vigent pressupost de despeses per a 2007.
En l’explicació de vot es donen les següents intervencions:
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que torna a funcionar el
“rodillo”, explica que ha canviat el vot de la comissió, on es va abstenir, pel vot negatiu
en el ple perquè esperava que es donara alguna explicació encara que fora mínima. El
poble té dret a saber, i no s’han respectat la democràcia, s’han tret als carrer uns
documents sense consensuar-se ni raonar-se, després han anat a la comissió i al
plenari. Ha sigut una decisió presa sense acord general. A més, és un criteri poc social,
que «derrocha» any rere any el que es dóna, enguany 16.000 € (pressupost de 2007), i
així els següents, és un «bono-voto», paren la mà, però no és correcte. A més, és
discriminatori, no s’ha fet arribar a totes les persones empadronades a Simat, és poc
social, donem subvencions a qui pot pagar-se un col·legi privat, 600 €/mes. Hem
presentat propostes com ARC IRIS-ACAIS, des de 2003 i al seu moment vaig presentar
una proposta perquè tots tingueren llibres gratuïts. Esta és el segon any que es fa la
mateixa proposta i ara es vol crear una comissió per a 2008, però si la gent que la forma
vol el «bono-voto» no canviarà res.
La portaveu del grup BLOC, manifesta que no els pareix bé que primer s’haja
enterat la gent que tots els regidors. S’haurià d’haver comentat abans, heu demanat
disculpes però hi ha criteris que cal diferenciar, com ara escola pública- escola privada,
cal advertir també que enguany 1er i segon de primària no van a rebre ajudes
municipals en tindre d’altres, i això pot dur a confusió.
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El portaveu del grup EU-Arc Iris manifesta que votarà a favor, considera que
s’hauria d’haver consensuat el contingut de les cartes abans de la comissió, però se
suposa que les ajudes deuen beneficiar les famílies amb menys recursos econòmics.
Des de 2003, amb el regidor Marc Cabanilles, es van remetre mocions amb criteris que
no s’han valorat com cal, però he decidit votar a favor el vostre criteri amb la inclusió de
l’esmena i que la gent de la comissió valorarà.
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que el seu grup votarà a
favor, creguem en les explicacions donades i per això proposarem la comissió més
ampla. I pel que fa el discurs respecte del «rodillo» hi ha alguna contradicció, nosaltres
demanaven consens en l’aigua i no el va haver i ara algú demana consens en esta
qüestió.
El portaveu d’ERPV, Joan Serra, manifesta que estem en grups polítics, hem de
vetllar per les coses, fa referència a les mocions presentades l’any 2003 i 2005, que es
van aprovar per unanimitat però cap dotació pressupostària, explica la seua proposta de
la xarxa de llibres per a l’escola, i fins l’ara no s’ha impulsat res, quan esta aplicant-se en
Catalunya, Extremadura i Andalusia. Considera que qui vullga llibres nous que se’ls
pague, cal donar-li a aquell que no té, a qui li faça falta, a més no s’ha avisat a tot el
món. I respecte de l’aigua sempre he dit que siga municipal, de «rodillo» res.
L’alcalde manifesta que segons la proposta s’ha de donar a tots els qui estan
empadronat, hi ha de termini per sol·licitar-ho fins el 24 d’octubre. Respecte del criteri
hem arribat a un consens de fer una comissió i unes dades per treballar, fins el 31 de
desembre: constituir i fins el 31 de març: proposar. L’any vinent no tindrem esta
problemàtica.
1.14. Ratificació sol·licitud pròrroga ADL.
Es dóna compte del decret de l’Alcaldia, núm. 430/2007, sobre ratificació de la
prorroga d’ADL i que textualment diu:

«Decret núm.: 430/2007
Simat de la Valldigna, 12 de setembre de 2007
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:
I. Antecedents de fet:
1. Este Ajuntament va contractar amb data 15 de novembre de 2004, un Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local a l’empara de l’Ordre de 29 de desembre de 2003,
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, amb núm. d’expedient
EMSA01/2004/50/46.
2. Amb data 14 de setembre de 2005, i 15 de setembre de 2006, este Ajuntament
sol·licità, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, la primera i la segona
pròrroga, respectivament, de l’AODL contractada, que va ser aprovada per al període que
abasta del 15 de novembre de 2006 al 14 de novembre de 2007, amb núm. d’expedient
EMPA01/2006/214/46.
3. Amb data 17 de gener de 2007, es publicà al DOCV núm. 5.430, l’Ordre de 26 de
desembre de 2006, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per la qual es
convoquen les ajudes al Programa de Foment del Desenvolupament Local per a l’exercici
2007.
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4. Atès que l’AODL contractada per l’Ajuntament, PAULA TORRES CUENCA, es
troba en la condició de sol·licitar la tercera pròrroga de la subvenció per a la seua
contractació.
II. Fonaments:
1. Cal aprovar la Memòria-informe de les activitats realitzades 2006-2007, així com
la Memòria-projecte per al període 2007-2008, de l’expedient EMPA01/2006/214/46
«Promoció i dinamització d’activitats juvenils, turístiques, d’oci i lleure», executades per
Paula Torres Cuenca, amb DNI 20831646 V.
2. Cal sol·licitar de la Conselleria d’Ocupació, la tercera pròrroga de la subvenció
per a la contractació de l’AODL, Paula Torres Cuenca.
3. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta Alcaldia. RESOLC:
Primer. Aprovar la Memòria-Informe de les activitats realitzades 2006-2007, així
com la Memòria-projecte per al període 2007-2008, de l’expedient EMPA01/2006/214/46,
«Promoció i dinamització d’activitats juvenils, turístiques, d’oci i lleure», executades per
Paula Torres Cuenca, amb DNI 20831646 V.
Segon. Sol·licitar de la Conselleria d’Ocupació la tercera pròrroga de la subvenció
per a la contractació de l’AODL, el cost brut anyal de la qual ascendeix a 33.802,82 €, dels
quals 27.045,54 € corresponen al 80% que se sol·licita de la Conselleria.
Tercer. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Contra ella cap recurs
contenciòs-administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos
mesos, o potestativament, recurs de reposició, davant esta Alcaldia, en el termini d’un mes,
ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació; sense perjudici de poder
exercir qualsevol altre que s’estime adient.»
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa el ple de
l’ajuntament per unanimitat ACORDA:
Primer. Ratificar el decret de l’Alcaldia en totes les seus parts.
Segon. Remetre este acord a la Conselleria d’Ocupació
Tercer. Incorporar este acord a l’expedient de referència.
El portaveu del grup EUPV-ARC IRIS, Victor Mansanet, manifesta el seu
reconeixement a la labor eficient de Paula Torres Cuenca i pel seu interès.
L’alcalde considera que és correcte el que s’ha dit, és una treballadora eficient i
porta bé la seua tasca.
1.15. Moció presentada pel Bloc el 23 de juliol de 2007, pels drets humans
de tothom i contra l’homofòbia i la transfòbia.
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que torna a presentar la
moció donat que la primera vegada que es va fer hi havia criteris o qüestions a corregir,
sobre tot en la part del conveni on hi havia una quantitat fixa, la qual, entenem que és
millor que es consensue. Fa esment al títol de la moció i considera que tots estem en
contra de l’homofobia i a favor de la declaració de Montreal. Hui es una realitat que està
a l’ordre del dia, hi ha una discriminació tan psicològica com legal que afecta tant als
àmbits privats com als públics. Sol·licita l’adhesió de l’ajuntament de Simat i afavorir que
siga una situació de normalitat i no estiguem criminalitzats ni «amenatzats». Desprès del
Codi Ètic, seria bo que s’aprovara per tots.
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Es dóna compte de la moció i dels textos annexos, els quals a la lletra diuen:
«PELS DRETS HUMANS DE TOTHOM i
CONTRA L'HOMOFÒBIA i LA TRANSFÒBIA
El silenci davant les violacions dels drets humans sempre es converteix en
còmplice dels seus violadors, dels botxins front als que són víctimes. Els Ajuntaments,
com a institucions que representen les persones, han de defensar el valor dels drets
humans, tant individuals com col·lectius; i apostar per un determinat model de societat i,
sobretot, per una acció política al servei de la ciutadania, de les polítiques socials, dels
drets civils, fer avançar la «democratització de la vida».
És per això que en l’actualitat, al País Valencià, davant els actes d'homofòbia de
què són objecte persones pel fet de ser i voler ser lliures en tots el aspectes de la seua
vida, i en particular en la seua lliure elecció de l'opció o opcions sexuals que volen
desenvolupar; perseguir persones per esta lliure elecció és èticament immoral,
cívicament condemnable i socialment regressiu.
La recent Declaració de Montreal de 5 d'agost de 2006, de la Conferència
Internacional sobre els Drets Humans de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals ha
suposat una fita que marca un abans i un després en el reconeixement dels drets
d'estos col·lectius. Després d'esta declaració, igualment a la Declaració Universal de
Drets Humans de 1948, que inicialment només va ser una declaració moral però s'ha
desplegat a través dels tractats internacionals, esta declaració obri un full de ruta per a
canviar el clixé social i legal. Com diu el seu preàmbul «Tots els éssers humans naixen
lliures i iguals en dignitat i drets». Esta frase ja famosa de la Declaració Universal de
Drets Humans, adoptada fa quasi 60 anys per l'Assemblea General de les Nacions
Unides, continua sent hui la perfecta il·lustració de les reivindicacions de lesbianes, gais,
bisexuals, persones transgènere, transsexuals i persones en transició de sexe o
intersexuals.
El món ha anat acceptant poc a poc que els éssers humans siguen diferents pel
seu sexe, raça o origen ètnic i religió i que es respecten aqueixes diferències sense que
siguen causa de discriminació. Amb tot, alguns països segueixen sense acceptar altres
dos aspectes de la diversitat humana: que hi haja persones d'orientació sexual o
d'identitat de gènere diferents; que dues dones, o dos homes, s'enamoren, i que no siga
el cos amb què es naix el que determine la identitat personal com a dona, com a home o
com a cap dels dos. O com diu el punt 5è.- «En una societat en què s'oprimeix a
algunes persones ningú no pot considerar-se lliure i igual».
És per això, que el Grup Municipal del Bloc, a l’Ajuntament de Simat, proposa al
Plenari l'adopció dels següents:
ACORDS:
1. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna mostra el seu suport als col·lectius
homosexuals, bisexuals, transsexuals en llurs reivindicacions recollides en la dita
Declaració de Montreal a:
a) Rebre protecció davant la violència de l'Estat o de la violència privada pel fet
d'exercir la seua llibertat sexual.
b) La llibertat d'expressió, reunió i associació dels col·lectius esmentats.
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c) Respecte de la llibertat sexual entre persones adultes en privat, amb
consentiment mutu, sense tenir en compte la lliure opció sexual triada.
2. El Plenari de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, atenent la Declaració de
Montreal fa una crida als governs, sindicats, organitzacions professionals,
organitzacions no governamentals, institucions religioses i no confessionals, governs i
comunitat internacional en general a assumir-la. L'ajuntament de Simat atén les
reivindicacions i la crida de la Conferència Internacional i assumeix com a pròpies la
lluita en favor dels drets que recull esta Declaració per tal que sindicats, patronals,
confessions, partits polítics i societat civil privada participen amb les organitzacions
d'estos col·lectius en la lluita contra la discriminació, superar els prejudicis tradicionals,
lluitar contra la homofòbia, així com exigir dels i als poders públics la protecció i foment
dels drets i interessos d'aquests ciutadans sense cap tipus de discriminació. No tan sols
recolzem eixa igualtat d'una forma conceptual (formal) sinó que també recolzem la
visibilitat homosexual com eina emancipadora de les llibertats d'una col·lectivitat social
oprimida
3. L'ajuntament de Simat de la Valldigna, atenent al que s'expressa en
l'esmentada Declaració, donada la seua condició de poder públic local, encentarà el
disseny d'un Pla Especial d'actuació per a la sensibilització, informació i assessorament,
comptant amb la participació dels col·lectius LGTB que operen en el seu àmbit territorial.
La proposta haurà d'incloure la commemoració del dia 17 de maig de cada any, com al
Dia de la Lluita Contra la Homofòbia, amb activitats específiques, per a les quals
proposa l’assignament d’una partida pressupostària anual què anirà dirigida a organitzar
durant l´any, diversos actes com ara xerrades, cursets, tallers... i diferents actes què
condueixquen a la total normalització i sensibilització per part de tota la ciutadania de
cara a estos col·lectius, partida anual, que serà consensuada entre tots els grups polítics
de la Corporació Municipal.
4. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, vol expressar la seua condemna a les
recents agressions de caràcter homòfob, què contra membres d’estos col·lectius s’han
produït a la nostra comarca i mostra la total solidaritat amb ells.
5. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna vol fer palesa i pública de la manera
més ràpida la seua adhesió a esta Declaració Internacional de suport fent-ho saber als
mitjans de comunicació social i d'altra transmetent-ho a les Organitzacions de
Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals al País Valencià i a la Safor, instant a la
Mancomunitat de Municipis de La Safor, a adoptar-la i fer-la seua també al pròxim ple
que se celebre.
Simat de la Valldigna, la Safor, 16 de juliol de 2007.

Agustina Brines Sirerol
Regidora

Juli Ibàñez Montagud
Regidor,
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ANNEXES A LA MOCIÓ:
•
•

Declaració de Montreal
Proposta d’acord de Col·laboració amb el Col·lectiu de Lesbianes i Gais de
la Safor.

ANNEXE 2
CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’ASSOCIACIÓ
COL·LECTIU DE LESBIANES
i GAIS DE LA SAFOR
i

L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA,
PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS
RELACIONADES AMB EL MÓN LGTB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ COL·LECTIU DE
LESBIANES i GAIS DE LA SAFOR i L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA,
PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS RELACIONADES AMB EL MÓN LGTB.
Simat de la Valldigna, xx-xx-xxxx
REUNITS
D’una part, el Sr. Sebastián Mahiques Morant, major d’edat, amb DNI núm.
xxxxxxxx-x, Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, el qual actua en
nom i representació d’este, en exercici de les atribucions que li confereix l’article 21-1.b
de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Es troba
expressament facultat per a subscriure el present conveni en virtut d’acord adoptat pel
Plenari de l´Ajuntament de Simat de la Valldigna, en sessió celebrada el dia xx de xxx
de 2007.
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El Sr. Salvador Faus Morató, major d’edat, amb DNI núm. 20036406-W,
Coordinador General del Col·lectiu de Lesbianes i Gais de La Safor, en nom i
representació d´aquesta entitat, en exercici de les facultats que li atribueixen els estatuts
que la regulen.
Ambdues parts, segons intervenen i en la representació que, respectivament,
posseeixen, es reconeixen la capacitat legal necessària per a celebrar el present
Conveni de col·laboració i, a este efecte.
EXPOSEN
1. Què el Col·lectiu de Lesbianes i Gais de La Safor, és una associació inscrita en
el Registre d´Associacions de la Generalitat Valenciana amb el núm. CV-03039090-V.
D’acord amb el que estableix l’article 4t del seu Estatut, les finalitats i els
objectius d’esta Associació són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoure la normalització en la societat de lesbianes, gais, transexuals i
bisexuals.
Denunciar davant de l’opinió pública i les institucions pertinents tot abús,
acte de discriminació o marginació per motiu d’orientació o identitat
sexual o VIH-SIDA.
La prevenció, informació, coordinació i assessorament relacionats amb la
infecció per VIH-SIDA i en altres temes de salut.
Promoure projectes de política juvenil i educativa.
La coeducació social per a la normalització social respecte del fet
homosexual, transsexual i bisexual.
Col·laborar amb altres entitats relacionades amb el fet homosexual,
transsexual i bisexual.
Col·laborar amb altres entitats relacionades amb la lluita contra el VIHSIDA del País Valencià i d’altres àmbits.
L’acollida i ajuda mitjançant serveis psicopedagògics, socials, mèdics i
jurídics a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i a les persones
vinculades al fet homosexual, transsexual i bisexual.
Promoure i facilitar la representació dels socis i sòcies en totes les
institucions que desenvolupen polítiques que afecten l’Associació i els
seus membres.
Defendre els interessos de les seues associades i associats.

2. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna d’acord amb el que estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 23.1 del vigent
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, de 17 de juny de 1955, les
corporacions locals poden concedir subvencions a entitats, organismes o
particular els serveis o les activitats dels quals complementen o suplisquen els
atribuïts a la competència legal. En este mateix sentit, els articles 72 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 232.1 de
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,
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aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, faculten els
ajuntaments, en la mesura què ho permeten els recursos pressupostats, a
subvencionar econòmicament les associacions per a la defensa dels interessos
generals o sectorials dels veïns, tant pel que fa les seues despeses generals
com a les activitats que realitzen.
Als efectes anteriorment expressats i atesa la concurrència d’interessos,
ambdues parts han decidit subscriure el present conveni de col·laboració, d’acord
amb les següents estipulacions:
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI.
Constitueix l’objecte del present conveni establir un marc estable de col·laboració
entre el Col·lectiu de Lesbianes i Gais de la Safor (CLGS) i l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna que afavorisca el foment i la promoció de les activitats que promoguen
la normalitat del fet homosexual, transsexual i bisexual, tant en l’aspecte interpretatiu
com educacional dins l’àmbit local i general, això com el treball conjunt per a que
aquestes actuacions tinguen l’efecte òptim i desitjable en la societat del municipi de
Simat de la Valldigna.
SEGONA. OBLIGACIONS DE CADASCUNA DE LES PARTS.
Es per això què:
2. A. El Col·lectiu de Lesbianes i Gais de la Safor es compromet a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestar l’assessorament oportú a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per a
la realització de polítiques dirigides al públic LGTB i a la normalització del fet
homosexual.
Col·laborar, dins de les seues possibilitats, a les activitats de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna, adreçades cap a les finalitats del present conveni.
Dissenyar conjuntament, amb la col·laboració amb altres entitats si cal, i amb
entitats educatives, unitats educatives de sensibilització sobre el món LGTB.
A l’assessorament per al disseny d’accions específiques.
Prestació de servei d’ajuda i assessorament al públic LGTB de Simat de la
Valldigna.
Fer part de les actuacions realitzades en l’àmbit comarcal al municipi de
Simat de la Valldigna.
Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en les
accions realitzades al municipi.
Actuar com a entitat col·laboradora dins el Consell de Joves de Simat de la
Valldigna (si hi ha).

2.B. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, es compromet a:
•

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, com a col·laborador general,
s’encarregarà de la distribució dels materials gràfics al municipi i de qualsevol
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•

•
•
•

campanya que realitzen.
Col·laborarà dins de les seues possibilitats al finançament de les activitats
puntuals del Col·lectiu de Lesbianes i Gais de La Safor, negociant-se de
forma específica cada cas, i fent-se constar el patrocini de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna.
Suport pel que fa a instal·lacions i edificis per a activitats que desenvolupe
CLGS, dins les seues possibilitats.
Suport a la difusió i coneixement de l’entitat en l’àmbit general, en la mesura
de les possibilitats.
L’Ajuntament reconeix específicament CLGS com una associació operant
dins el terme municipal de Simat de la Valldigna, i per tant dins l’àmbit local, i
li atorga este tractament a tots els efectes.

TERCER. FINANÇAMENT
L’Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet a realitzar una aportació
específica anual què es consensuarà entre tots els grups polítics de la Corporació
Municipal, com a aportació al funcionament i serveis generals de l’entitat per a
desenvolupar les actuacions objecte del present conveni. Sense excloure possibles
aportacions puntuals en accions específiques segons el que disposa la clàusula 2-B del
present conveni.
QUARTA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Es crearà una comissió, integrada per dues persones de cadascuna de les
entitats signants, que tindrà, com a funció, el seguiment del present Conveni i la
resolució de dubtes que plantege la seua interpretació, així com la planificació de les
activitats que s’organitzen conjuntament.
QUINTA. DURADA i VIGÈNCIA DEL CONVENI.
La durada d’este Conveni serà d’un any, a partir de la data de la signatura.
El Conveni s’entendrà prorrogat per períodes anuals de dotze mesos, sempre
que no es denuncie abans de l’1 de desembre de l’any en curs per qualsevol de les
dues parts.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen este Conveni, per triplicat i amb
únic efecte, a la població i en la data assenyalades a l’encapçalament.

PEL COL·LECTIU DE LESBIANES
i GAIS DE LA SAFOR

PER L’AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA

Salvador Faus i Morató

Sebastián Mahiques Morant

Declaration of Montréal
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1
Declaration of Montréal
Declaració de Montréal
Preàmbul
«Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets». Esta frase ja
famosa de la Declaració Universal de Drets Humans, adoptada fa gairebé 60 anys per
l'Assemblea General de les Nacions Unides, continua essent avui dia la perfecta
il·lustració de les reivindicacions de lesbianes, gais, bisexuals, persones transgènere,
transsexuals i persones en transició de sexe o intersexuals.
El món ha anat acceptant a poc a poc que els éssers humans siguin diferents pel
seu sexe, raça o origen ètnic i religió i que es respectin aquestes diferències sense que
constitueixin causa de discriminació. Amb tot, alguns països segueixen sense acceptar
dos altres aspectes de la diversitat humana: que hagi persones d'orientació sexual o
d'identitat de gènere diferents; que dues dones, o dos homes, s'enamorin, i que no sigui
el cos amb el qual es neix el que determini la identitat personal com a dona, com a
home o com cap d’aquests.
La negativa d'acceptar i respectar aquestes diferències és causa d'opressió en la
vida quotidiana de les persones LGBT en la major part del món. En alguns països s'està
accentuant fins i tot la discriminació i la violència exercida contra les persones LGBT. És
cert que, a gairebé totes les parts del nostre món, persones i grups de gran valor
reivindiquen els drets humans de les persones LGBT. Això succeeix especialment a
Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa de l'Est, on aquestes persones ja no accepten que
se les perjudiqui o discrimini i tenen cada vegada menys paciència a l'hora de lluitar per
assolir la llibertat i la igualtat. Però els avenços són molt desiguals i en cap cas
automàtics. En tot el món podem apreciar progressos i reculades.
Per fer realitat els drets humans de les persones LGBT són necessaris canvis a
molts nivells i a totes les parts del món: cal garantir drets, canviar lleis, traçar i aplicar
noves polítiques i adaptar pràctiques institucionals. Les persones i grups LGBT són els
principals protagonistes d'aquest canvi. Només, però, guanyarem si incorporem d’altres
aliats a la nostra lluita. L'objectiu de la present Declaració és enumerar i explicar els
canvis que considerem necessaris, i elaborar un pla d'acció a escala mundial.
Declara2
1. Drets fonamentals
La primera exigència és salvaguardar i protegir els drets més bàsics de les
persones LGBT, drets que estan ben establerts i que jurídicament no admeten
discussió.
a) Protecció de la violència d'Estat i de la violència privada
• Nou països continuen castigant l'homosexualitat amb la pena de mort, cosa
que, ja per ella mateixa, constitueix una violació dels drets humans, independentment
del motiu pel qual s'apliqu i.
• Fora de l'àmbit jurídic, hem contemplat en molts països casos de tortura i
d'altres tipus de violència (fins i tot d'assassinats) dirigida a persones LGBT tan sols pel
fet de ser lesbianes, gais, bisexuals o transgènere. Aquests delictes d'odi els cometen
persones particulars (amb l'ajuda activa o l'acceptació passiva de funcionaris públics,
com ha ocorregut en algunes manifestacions de l'orgull) o fins i tot la pròpia policia,
l'exèrcit o altres funcionaris públics. Aquests delictes d'odi contra persones LGBT són
cada cop més preocupants: molts Estats no estan complint amb la seva obligació de
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protegir d'aquesta violència dirigida a les persones LGBT.
• En moltes parts del món, persones LGBT es veuen obligades a casar-se amb
persones del sexe oposat en contra de la seva voluntat i corren el risc de patir greus
sentències (que inclouen la violència i fins i tot la mort a les mans de membres de la
seva pròpia família) si intenten escapar d'aquests arranjaments imposats. El matrimoni
forçat és certament una violació dels drets humans que cal combatre.
• Les persones intersexuals pateixen una forma particular de violència amb la
mutilació genital, deguda a una innecessària cirurgia postnatal destinada a ajustar-los al
rígid model binari basat en característiques sexuals físiques.
b) Llibertat d'expressió, reunió i associació
• En alguns països, grups LGBT en defensa dels drets humans i importants
personalitats LGBT veuen com les autoritats públiques hostils bloquegen els seus drets
de llibertat d'expressió, reunió i associació. Es denega l'autorització de celebració de
manifestacions de l'Orgull, s'empresona a periodistes, es tanquen clubs i es denega
l'acreditació d'ONG. Sense el dret essencial de les organitzacions no governamentals
LGBT de fer el seu treball lliures de restriccions repressores i discriminatòries, pot
arribar a ser impossible fer campanya a favor de la reforma de lleis discriminatòries. Els
militants LGBT tenen dret a protecció i suport i a expressar-se sense por de represàlies,
com la resta de defensors dels drets humans.
c) Llibertat de mantenir relacions sexuals amb persones del mateix sexe en
privat, amb consentiment mutu i entre adults.
• Setanta-cinc països, és a dir, més d'un terç dels països del món, tenen encara
lleis aplicables que consideren com a delicte els actes sexuals entre persones del
mateix sexe, fins i tot amb consentiment mutu i entre adults. Actes que no fan mal a
ningú. Això, segons les normes internacionals de drets humans, viola el dret a la vida
privada, com ha reconegut la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides en la
seva decisió Toonen de 1994, i és, així mateix, un acte de discriminació: denega el
reconeixement d'igualtat en dignitat i valor de les persones LGBT. Aquestes lleis, fins i
tot quan no s'apliquen a la pràctica, estigmatitzen, perpetuen prejudicis, fomenten el
xantatge i la intimidació i serveixen de justificació d'altres formes de discriminació.
Instem a la comunitat internacional a pressionar els governs dels països que
continuen violant els drets humans fonamentals de les persones LGBT.
Exigim la supressió immediata de la pena de mort a tot el món, especialment
per l’anomenat «delicte» d'activitat homosexual amb consentiment mutu i entre adults.
Exigim que els governs nacionals i les organitzacions internacionals elaborin i
apliquin polítiques efectives de prevenció, investigació i sanció de delictes d'odi per
raons d'orientació sexual o identitat de gènere.
Exigim la prohibició de la cirurgia genital exercida sobre persones intersexuals,
tret que aquestes siguin prou adultes com per a entendre el que suposa i poder donar-hi
el seu consentiment.
Exigim que les organitzacions internacionals (a escala mundial i local) facin un
seguiment sistemàtic de la situació dels drets humans en relació a les persones LGBT i
que facin una difusió àmplia i general del resultat.
Fem una crida a la comunitat internacional perquè protegeixi i doni suport
polític i financer als defensors de drets humans i organitzacions LGBT, en particular en
aquells països del món en què les persones LGBT encara veuen amenaçades
diàriament per les seves vides o la seva seguretat.
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Exigim que els governs nacionals i les organitzacions internacionals
condicionin la seva ajuda internacional al desenvolupament a què es facin avanços reals
en el compliment dels drets humans, entre els quals s’inclouen els referents a persones
LGBT.
Exigim la derogació de totes les lleis que considerin delictiva l'activitat
homosexual feta en privat, consensuada i entre adults.
2. Reptes mundials
Un món en el qual es violen sistemàticament els drets humans de les persones
LGBT és un món on ningú pot sentir-se segur i lliure. «Tots els drets humans són
universals, indivisibles i interdependents i estan relacionats entre sí». (Conferència
Mundial de Drets Humans, Viena, 1993).
Les identitats o pràctiques LGBT han existit i continuen existint en totes les
cultures i racons del món; senzillament, formen part de la condició humana. La lluita
contra la ignorància i els prejudicis continua essent la nostra prioritat primera. Per seguir
avançant, són necessàries una major informació sobre les persones LGBT i una
visibilitat més gran per la seva banda (quan això pugui fer-se en tota seguretat).
Per això fem una crida en pro de la preparació d'una campanya d'informació a
escala mundial.
Demanem als organitzadors de la Conferència Internacional sobre Drets
Humans LGBT i als organitzadors dels II Outgames Mundials de Copenhaguen de 2009
que engeguin aquesta campanya.
Demanem el suport de les ONG afins i dels governs amb actitud favorable per
a la preparació i desenvolupament de la campanya.
Les persones LGBT no viuen en una illa, formen part de totes les societats i
esperen amb raó que es tinguin en compte la seva situació i les seves exigències a
l'hora de plantejar les polítiques públiques. En conseqüència, els drets
humans de les persones LGBT haurien d'incorporar-se als debats generals sobre temes
socials i polítics. Això només podrà assolir-se si el moviment internacional de drets
humans LGBT participa en combats més amplis, com la lluita a favor del
desenvolupament i d'un comerç just, dels drets socials i econòmics a escala mundial i
de la pau i estabilitat internacionals. Els drets humans de les persones LGBT poden
semblar una cosa molt llunyana en aquelles parts del món on la principal preocupació
quotidiana és la pobresa i la violència. Tanmateix, les tasques per superar aquests
problemes hauran d'incloure el treball per assolir unes condicions de vida més
favorables per a les persones LGBT. Un tema crucial a escala mundial és la pandèmia
VIH/SIDA. «Aturar i començar a invertir la propagació del VIH/SIDA».
Aquest és el sisè Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni, que té com a data
per al seu compliment l'any 2015 i que l’any 2000 va ésser secundat per 189 Caps
d'Estat i de Govern. Aquest objectiu només podrà assolir-se desplegant un enfocament
basat en els drets humans, entre els quals s’hi ha de comptar els drets humans de les
persones LGBT. La consideració com a delicte de l'activitat sexual entre persones del
mateix sexe i la supressió del dret d'expressió dels grups LGBT, pràctiques encara
comunes en alguns països, tenen un efecte directament perjudicial en la prevenció del
VIH/SIDA. L'accés a la informació, uns serveis sanitaris adequats i l'eliminació de la
violència i la discriminació són elements crucials tant de la prevenció com del tractament
del VIH/SIDA.

42

Instem als governs a no impedir que els grups LGBT difonguin informació
sobre la prevenció i tractament del VIH/SIDA entre persones LGBT i que, a més,
assumeixin com a responsabilitat pròpia incloure a les persones LGBT en la lluita contra
el VIH/SIDA.
Instem als països i institucions internacionals donants que reforcin els seus
programes d'ajuda a la prevenció del VIH/SIDA i que treballin amb els grups LGBT de
salut locals per garantir que les persones LGBT quedin incloses en aquests programes.
Exigim la supressió de restriccions basada en la moralitat pel que fa a
l'educació, prevenció i campanyes de tractament relatives al VIH/SIDA, amb inclusió de
les restriccions del foment de l'ús del preservatiu.
Un altre tema d'abast mundial és l'asil. El nostre primer objectiu és treballar en
favor d'un entorn segur en cada país, de manera que les persones LGBT no es vegin
obligades a abandonar els seus països per por a perdre la vida. Ara bé, cada nació té
obligació de concedir asil a persones perseguides per motius de raça, religió, opinió
política i raons similars. Les persones LGBT que visquin en perill real de persecució, tant
per instàncies estatals com per no estatals, basada en la seva orientació sexual o
identitat de gènere, haurien de comptar amb una protecció similar dins del marc de la
Convenció de Ginebra sobre l'Estatut dels Refugiats de 1951. Un nombre cada vegada
més gran de països, així com l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats,
interpreta la Convenció de forma explícita en aquest sentit. Considerem que més països
haurien de seguir aquest exemple.
Exigim als governs nacionals que reconeguin explícitament en les seves
legislacions i pràctiques nacionals el dret d'asil basat en un temor ben fonamentat de
persecució deguda a l'orientació sexual o a la identitat de gènere de les persones.
Demanem que l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
incrementi la seva activitat per convèncer els governs nacionals a aplicar les directrius
relatives a la persecució per motius de gènere adoptades el 2002.
Un tercer tema d'abast mundial és les migracions. El món s'està fent cada
vegada més petit; cada vegada es viatja més de banda a banda del planeta, es
coneixen nous amics i amants entre els quals, de vegades, poden sorgir parelles. La
majoria dels països, però, deneguen a les parelles homosexuals binacionals el dret que
un dels membres de la parella aculli i es faci càrrec de l’integrant de la parella que
emigra, un dret que les parelles heterosexuals casades sí que tenen. Fins i tot les
parelles homosexuals amb certificat de matrimoni o amb inscripció oficial com a parella,
reconeguts en el país d'origen d'un dels seus membres, no poden estar segures de que
es respecti aquest reconeixement quan es traslladen a algun altre lloc.
Exigim als nostres respectius governs nacionals drets de residència per als
nostres companys estrangers, amb les mateixes condicions que gaudeixen les parelles
casades heterosexuals, sense discriminació basada en el sexe, l’orientació sexual o la
identitat de gènere.
Exigim que es reformin els tractats internacionals sobre la matèria i es
concedeixin a les parelles homosexuals els mateixos drets que tenen les parelles
casades heterosexuals. Les Nacions Unides no han mostrat, o no han pogut mostrar,
fins ara la voluntat de reconèixer que els drets LGBT són drets humans, ni tampoc
d'incorporar plenament els temes LGBT al treball dels drets humans. Alguns organismes
i ponents especials de les Nacions Unides han tingut en compte els drets de les
persones LGBT. Tanmateix, el 2005, la Comissió de Drets Humans va rebutjar per
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tercera vegada el debat entorn d’una resolució general sobre «Drets Humans i
Orientació Sexual»”, que el 2003 ja va ser presentada per Brasil. I el 2006, el Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides va rebutjar, també per tercera vegada,
concedir l'estatut d'organisme consultiu a la ILGA (Associació Internacional de
Lesbianes i Gais), com ho va fer el 1992, el 1994 (quan se li va retirar l'estatut consultiu
concedit el 1993) i el 2002. Seguirem cridant a la porta de les Nacions Unides. No
acceptarem que una organització mundial pugui tancar-se a una part concreta de la
població del nostre planeta i es negui a tractar aquests assumptes.
Per això instem als governs a incloure els drets humans de les persones LGBT
a l'agenda del nou Consell de Drets Humans de les Nacions Unides i a treballar a favor
de l'adopció d'un text que obligui al Consell i a d’altres organismes de les Nacions
Unides a tractar els drets humans de les persones LGBT com part habitual del seu
treball.
Exigim que se'ls concedeixi a la ILGA i a altres organitzacions LGBT el lloc que
mereixen entre les moltes altres ONG amb dret consultiu en el Consell de Drets
Humans.
Instem a la Comissió de Drets Humans i altres organismes de les Nacions
Unides que integrin en el seu treball el seguiment sistemàtic dels drets humans de les
persones LGBT.
Fem una crida a advocats, institucions de drets humans i ONG perquè
continuïn estudiant quins drets humans de la persones LGBT estan ja protegits pels
tractats internacionals de drets humans en vigor i si hi ha llacunes en la protecció que
proporcionen aquests tractats. Això podrà conduir a un debat sobre els possibles
beneficis d'una Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes
de discriminació deguda a l'orientació sexual o a la identitat de gènere (CEDOSIG).
Instem a tots els Procediments Especials de les Nacions Unides que abordin
els temes dels drets humans de les persones LGBT durant els seus corresponents
mandats.
3. La diversitat de la comunitat LGBT.
La nostra exigència que la majoria heterosexual i no transgènere respecte els
nostres drets humans i la nostra diversitat no ha de aturar-se a les nostres pròpies
portes. Hem de treballar també en la construcció d'una comunitat LGBT que estiga
oberta a tothom i que ofereixi oportunitats a tothom, independentment del seu sexe,
raça, religió, minusvalia, edat, situació econòmica i d’altres característiques similars.
Hem de lluitar contra la discriminació dins de les nostres pròpies files. No podem tolerar
el sexisme i el racisme dins del nostre moviment. Som musulmans, cristians, jueus, no
creients, budistes, hinduistes, sijs i humanistes. Entre nosaltres es donen tota mena de
minusvalies, hi ha presents tots els grups d'edat i pertanyem a tots els estrats socials i
econòmics. Cal tenir en compte la creixent visibilitat i activisme dels grups LGBT en tots
els països del sud del nostre planeta.
Hem de treballar tan dur com puguem per fer possible que els activistes LGBT
d'Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa de l'Est participin en condicions d'igualtat en el
moviment mundial dels drets humans de les persones LGBT. El nostre objectiu a llarg
termini, segons ho permetin els recursos, hauria de ser una participació molt més
equilibrada del sud del planeta a les conferències internacionals LGBT. Hem de recordar
que el 88% de les persones LGBT viuen a Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa de l'Est.
La posició desigual de les dones en el nostre moviment continua reflectint les relacions
desiguals de poder entre dones i homes a tot el món. Malgrat tots els avenços fets al

44

llarg de les últimes dècades, les dones segueixen essent el segon sexe, i les dones
lesbianes no en són una excepció. Hem de buscar, doncs, una cooperació més elevada
amb els moviments de dones i fer èmfasi en el que tenim en comú. El nostre punt en
comú és el dret a controlar el nostre
propi cos i a triar com viure la nostra pròpia vida. El nostre objectiu comú és llençar un
repte a la rigidesa dels rols adjudicats a homes i dones i a la dominació de les normes i
interessos heterosexuals masculins. Aquest objectiu comú no és una mica marginal,
sinó que és el cor mateix del moviment dels drets humans de les persones LGBT. Les
persones transgènere, transsexuals, en transició i intersexuals són una part cada
vegada més visible del nostre moviment i han vist com s’hi anaven incorporant les seves
exigències. Les persones lesbianes, gais i bisexuals no transgèneres haurien de
reconèixer que posar en qüestió el que significa el sexe i desafiar uns rols rígids de
gènere són de fet dues cares de la mateixa medalla. Per tant, els temes transgènere
haurien de considerar-se part integrant de la nostra lluita comú en pro de la igualtat i de
la dignitat.
Recomanem que les organitzacions internacionals LGBT amplien els seus
marges de candidats a posicions de lideratge oferint cursos de formació, seminaris
d'informació, etc., a nous militants, siguin dones, homes o transgèneres, d'Àsia, Àfrica,
Amèrica Llatina i Europa de l'Est.
Demanem als organitzadors de la Conferència Internacional sobre Drets
Humans LGBT i als II Outgames Mundials de Copenhaguen de 2009 que facin un esforç
addicional per aconseguir una igual participació d'homes i dones, que incrementin al
màxim la participació procedent del sud del planeta i de minories ètniques i culturals i
que garantitzin la plena integració de les persones i temes transgènere.
També ens agradaria veure en aquesta conferència més seminaris sobre el
paper de les dones dins i fora del nostre moviment i sobre l'augment de la cooperació
amb els moviments de dones.
D
4. Participació a la societat
a) Generalitats
En molts països s'ha saldat amb èxit la lluita contra normes i pràctiques
discriminatòries, iniciada fa més de cinquanta anys. Èxits, com ara:
• L'eliminació de l'homosexualitat de la llista oficial de malalties psiquiàtriques.
• La llarga llista de països que han derogat la seva legislació penal
discriminatòria.
• Noves clàusules constitucionals d'igualtat que esmenten explícitament
l'orientació sexual.
• El creixent número de països, estats, províncies, territoris, districtes o ciutats
que han declarat il·legal la discriminació per raons d'orientació sexual o identitat de
gènere.
• El número encara reduït, però en augment, de països que oferixen la possibilitat
de ple matrimoni a les parelles del mateix sexe.
• L'augment més important del nombre de països que reconeixen el registre de
parelles del mateix sexe.
• La creixent visibilitat de les persones LGBT en la vida pública en molts països,
fins al punt que ja no és tan extrany veure, per exemple, a artistes i polítics obertament
LGBT.
• El canvi en l'opinió pública que possibilita que persones LGBT es mostrin com
són i visquin la seva vida com la desitgen i sense pors.
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• El creixent número d'institucions públiques i privades, com ara les
organitzacions de drets humans, els sindicats i altres ONG, que han assumit la
responsabilitat d'integrar en el seu treball quotidià la protecció dels drets humans de les
persones LGBT.
ARA BÉ…
Estos èxits són només part de la història i només valen per a una petita part del
món. Queda molt treball per fer. A poc a poc haurien d'examinar-se tots els sectors de la
societat a la recerca de normes i pràctiques en vigor que encara impedeixen la
participació oberta, lliure i igualitària de les persones LGBT. Entre aquests sectors, els
moviments de drets humans de les persones LGTB a cada país, en funció de les
circumstàncies locals, haurien de decidir les prioritats concretes d'actuació.
• Demanem a tots els governs que desenvolupin i apliquin una política global en
contra de la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere a tots els sectors de
la societat. Això haurà de fer-se preferentment dins del marc d'una política general
antidiscriminatòria dissenyada per a plantar cara a totes les formes de discriminació en
tots els àmbits de la vida i en tots els terrenys, però sense ocultar sota la catifa els
temes LGBT.
• Exigim que aquesta política antidiscriminatòria se centri tant en la igualtat legal,
posant fi, d’aquesta manera, a un tracte de segona classe per part de l'estat, com en la
igualtat social, lluitant contra la discriminació i els prejudicis en tota la societat, amb
inclusió dels organismes privats.
• Exigim que els parlaments nacionals demanin responsabilitats als seus
respectius governs, per garantir,
d’aquesta manera, els drets de tots els ciutadans, entre ells els dels ciutadans LGBT.
• Exigim que els experts i organitzacions LGBT participin en la planificació i
execució d'aquestes polítiques i que es faci un seguiment adequat dels seus efectes.
• Exigim que els temes de drets humans de les persones LGBT s'incorporin a
tota l'activitat política governamental en general. Això significa que, abans de prendre
decisions, haurien de definir-se i tenirse en compte els efectes de les propostes de
polítiques sobre la situació de la persones LGBT.
• Instem a les organitzacions internacionals LGBT que:
prossegueixin el seu control de l'activitat política sobre temes LGBT;
elaborin indicadors d'avanços comparables i millorin les seves bases de dades
de legislacions i pràctiques en diferents països del món;
distribueixin informació sobre millors pràctiques.
Declarab) Per sectors
Unes condicions equitatives a l'ocupació o als negocis són essencials perquè les
persones LGBT siguin econòmicament independents, conservin l'autoestima i puguin
dur una vida plena i productiva. Totes les parts corresponents haurien de combatre la
discriminació per orientació sexual o identitat de gènere al lloc de treball, actuant junts
sobre la base de programes ben dissenyats, dels quals se’n farà un seguiment adequat.
Per això secundem els Plans d'Acció adoptats en les conferències «Workers
Out» i «Out for Business» i donarem suport a les activitats que planifiquin per al futur;
Exigim als governs i institucions públiques que donin bon exemple eradicant la
discriminació cap als seus empleats LGBT i fomentant la igualtat i seguretat en els llocs
de treball, que elaborin indicadors d'avenços comparables i que millorin les seves bases
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de dades sobre legislacions i pràctiques a diferents països del món.
Les persones LGBT no som individus aïllats. Ens enamorem, establim relacions i
creem famílies, siguin com siguin. Per a molts de nosaltres, aquestes relacions i famílies
són la part més important de les nostres vides. Fins que aquestes relacions no siguin
reconegudes legalment, no podran garantir-se plenament els nostres drets a la igualtat i
a la dignitat. De fet, molts països estan desitjosos de concedir-nos igualtat en tots els
àmbits de les nostres vides a excepció de les nostres relacions i famílies, que queden,
d’aquesta manera, estigmatitzades, com si fossin relacions de segona categoria. Per
raons d’igualtat, les parelles del mateix sexe tenen dret a tota la sèrie d'opcions de
relació que disposen les parelles de sexe diferent, entre elles la del matrimoni per a
aquells que així ho decideixin. Igualment, les persones LGBT i les parelles del mateix
sexe que siguin pares, o desitgin ser pares, haurien de gaudir dels mateixos drets i del
mateix accés a tota la gamma d'opcions parentals a l'abast de les persones
heterosexuals i de les parelles de sexe diferent, com l'adopció, la custòdia i l'ús de la
procreació assistida. Fer justícia a la realitat canviant de la vida familiar suposa també
reconèixer i garantir drets iguals a les relacions no maritals i ampliar aquesta opció a
totes les parelles, sense discriminació basada en el sexe, orientació sexual o identitat de
gènere.
• Per això exigim que tots els governs que encara no ho hagin fet reformin la
seva jurisdicció familiar a fi de reflectir la creixent diversitat de la vida familiar,
mitjançant:
l'extensió del matrimoni legal a les parelles del mateix sexe,
la introducció de drets similars de vida en comú per a totes les parelles no
casades, i
la garantia d'igual accés a tota opció parental.
L'educació, els mitjans de comunicació, l'atenció sanitària i la religió són
institucions socials d'importància fonamental per a l'èxit o el fracàs de la lluita en pro
dels drets humans de les persones LGBT.
• Exigim que les autoritats governamentals competents (nacionals o locals)
encarregades de les polítiques educatives, com ara els consells escolars,
incloguin lliçons sobre els drets humans de les persones LGBT en el pla
d'estudis; i
actuïn en contra de tota intimidació o violència contra alumnes o professors
LGBT.
• Exigim que els mitjans de comunicació d'informació general contribueixin a
trencar estereotips i
fomentar una visibilitat realista de les persones LGBT.
• Exigim que les instal·lacions sanitàries i els prestadors de serveis sanitaris
estiguin oberts a les necessitats sanitàries especials de les persones LGBT, combatin
els prejudicis i proporcionin informació pertinent de manera no discriminatòria.
• Exigim que els governs permetin el tractament mèdic necessari per a la
reassignació de gènere, que es financie aquest tractament en la mateixa mesura que els
seus recursos els permeti finançar altres tractaments mèdics necessaris i que modifiquin
la seva legislació per tal de permetre que les persones transgènere puguin canviar el
sexe que els correspon legalment, segons la seva identitat de gènere.
• Instem a totes les institucions religioses i organitzacions no confessionals a
posar en pràctica els principis de tolerància i igualtat envers les persones LGBT que
pertanyin a les seves comunitats i que contribueixin a la lluita en favor dels drets
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humans de les persones LGBT de tot el món.
5. Crear el canvi social
Els canvis legals, polítics i socials que hauran de proporcionar drets iguals a les
persones LGBT no només serveixen als nostres interessos. En una societat en què
s'oprimeix a algunes persones ningú no es pot considerar lliure i igual. La incorporació
dels canvis que desitgem serà, doncs, el resultat dels esforços combinats del moviment
dels drets humans de les persones LGBT i d'altres grups i organitzacions que
comparteixen la nostra visió i els nostres objectius.
• Fem una crida a les organitzacions LGBT perquè prossegueixin la lluita a favor
dels drets humans de les persones LGBT a tots els països, així com a escala
internacional, mitjançant:
la mobilització dels seus membres i suports, ampliant el seu camp d'acció i
eixamplant la seva base de suport financer;
una major conscienciació de les persones LGBT i no LGBT de la necessitat
d'una actuació a escala mundial i l'apel·lació al seu sentit de la solidaritat;
el foment d'una millor cooperació, coordinació i solidaritat entre les comunitats
LGBT dins de cada país i de banda a banda del món;
la formació d'aliances estratègiques i de cooperació entre diferents
organitzacions i institucions dins i fora del moviment de drets humans de les persones
LGBT;
l'enfortiment del seu coneixement i capacitat tècnica, així com l'increment de la
professionalització; i
el foment de les activitats culturals LGBT, per mostrar, d’esta manera, una
realitat viva, i l'ús de la cultura per transmetre el missatge LGBT.
• Fem una crida a sindicats, organitzacions professionals i ONG perquè treballin
a favor dels drets humans i del benestar social i perquè participin en la nostra lluita
contra la discriminació, ens donin el seu suport i comparteixin els seus recursos.
• Fem una crida a les empreses nacionals i internacionals perquè concedeixin
igualtat d’oportunitats als seus treballadors LGBT, atenguin a les necessitats dels seus
clients LGBT i compleixin amb la seva responsabilitat social de donar suport a la lluita
mundial en favor dels drets humans de les persones LGBT.
• Fem una crida als màxims dirigents de l’esport mundial perquè estableixin
espais segurs per a la comunitat LGBT, per tal que aquesta pugui participar obertament i
amb plenitud, sense cap tipus de discriminació.
• Fem una crida a les institucions religioses i a les organitzacions no
confessionals perquè ajudin als seus integrants LGBT a superar els prejudicis
tradicionals i a lluitar contra l'homofòbia dintre de les seves pròpies files i en el món
exterior.
• Fem una crida a fundacions i mecenes perquè garanteixin el finançament de
programes de suport a les ONG que treballin en pro de la igualtat jurídica i social de les
persones LGBT mitjançant l'avanç cap a tots els objectius establerts en aquesta
Declaració.
• Fem una crida als governs nacionals perquè protegeixin els drets i fomentin els
interessos i el benestar de tots els seus ciutadans, amb inclusió dels ciutadans LGBT.
• Fem una crida a la comunitat internacional perquè inclogui els drets de les
persones LGBT en l'agenda internacional de drets humans i perquè doni suport i
protegeixi els defensors dels drets humans de les persones LGBT.
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• I, per últim, però no per això menys important, fem una crida a tots els països
del món i a les Nacions Unides perquè reconeguin i promoguin la data del 17 de maig de
cada any com Dia Internacional de la Lluita contra l'Homofòbia.
Això és el que demanem.
Tot això ens exigeix una enorme valentia, grans sacrificis personals i
incomptables hores de treball exigent a diversos milers de nosaltres, militants LGBT i
amics de la comunitat mundial LGBT. Però el nostre objectiu, la igualtat de drets de
totes les persones LGBT en tots els països del món, el podem assolir, i l’assolirem.»

El portaveu del grup EUPV-ARC IRIS, Victor Mansanet, manifesta la seua
conformitat amb la moció presentada, fa referència a que el Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) estableix la formació de un Registre d’associacions municipal i siguen
benvingudes totes les associacions i/o col·lectius que compleixquen amb el RPC. Este
és un compromís de l’ajuntament en el col·lectiu i deu haver un compromís d’este amb
l’ajuntament, i caldria forçar-los per constituir a Simat una associació d’este
característiques amb caràcter comarcal.
La regidora Agustina Brines manifesta que al conveni ja hi consten els seus
compromisos i per suposat que a Simat hi haurà una representació d’este col·lectiu.
Per part de l’alcalde es contesta que esta es una associació de la Safor, per suposat
que estem en contra dels actes violents contra la gent. Però per davant han d’estar les
associacions de Simat, es va fer un conveni en l’unió musical, i cal ampliar-ho a les
associacions de Simat, primer les del poble i desprès les de forà. Crec que no deuríem
firmar-lo, podem estar en contacte amb ells, si donen serveis es pot finançar com diu
algun punt del conveni, però no prioritzar esta associació a les del poble.
La portaveu del BLOC, Agustina Brines, contesta que estem a disposició de les
associacions del poble, este col·lectiu te gent de Simat integrada, cal finaçar-la com fem
a les de Simat, una cosa no lleva l’altra. Demana que s’aprove la moció i el conveni.
El portaveu del grup EUPV, Víctor Mansanet, considera que les dues coses són
compatibles, una associació intracomarcal que obriga una associació a Simat.
Després de debatut l’assumpte, se sotmet a votació, i el Ple de l’Ajuntament,
amb SET (7) vots a favor, dels integrants del grups BLOC (2), PSPV (3), ERPV (1) i
EUPV-ARC IRIS (1), CAP vot en contra i QUATRE (4) abstencions del grup PP,
ACORDA:
Primer. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna mostra el seu suport als col·lectius
homosexuals, bisexuals, transsexuals en llurs reivindicacions recollides en la dita
Declaració de Montreal a:
a) Rebre protecció davant la violència de l'Estat o de la violència privada pel fet
d'exercir la seua llibertat sexual.
b) La llibertat d'expressió, reunió i associació dels col·lectius esmentats.
c) Respecte a la llibertat sexual entre persones adultes en privat, amb
consentiment mutu, sense tenir en compte la lliure opció sexual triada.
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Segon. El Plenari de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, atenent la Declaració
de Montreal fa una crida als governs, sindicats, organitzacions professionals,
organitzacions no governamentals, institucions religioses i no confessionals, governs i
comunitat internacional en general a assumir-la. L'ajuntament de Simat atén les
reivindicacions i la crida de la Conferència Internacional i assumeix com a pròpies la
lluita en favor dels drets que recull aquesta Declaració per tal que sindicats, patronals,
confessions, partits polítics i societat civil privada participen amb les organitzacions
d'aquests col·lectius en la lluita contra la discriminació, superar els prejudicis
tradicionals, lluitar contra la homofòbia, així com exigir dels i als poders públics la
protecció i foment dels drets i interessos d'aquests ciutadans sense cap tipus de
discriminació. No tan sols recolzem eixa igualtat d'una forma conceptual (formal) sinó
que també recolzem la visibilitat homosexual com eina emancipadora de les llibertats
d'una col·lectivitat social oprimida
Tercer. L'ajuntament de Simat de la Valldigna, atenent al que s'expressa en
l'esmentada Declaració, donada la seua condició de poder públic local, encetarà el
disseny d'un Pla Especial d'actuació per a la sensibilització, informació i assessorament,
comptant amb la participació dels col·lectius LGTB que operen en el seu àmbit territorial.
La proposta haurà d'incloure la commemoració del dia 17 de maig de cada any, com al
Dia de la Lluita Contra la Homofòbia, amb activitats específiques, per a les què proposa
l´assignament d’una partida pressupostària anual què anirà dirigida a organitzar durant
l´any, diversos actes com ara xerrades, cursets, tallers... i diferents actes què
condueixquen a la total normalització i sensibilització per part de tota la ciutadania de
cara a estos col·lectius, partida anual, que serà consensuada entre tots els grups polítics
de la Corporació Municipal.
Quart. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, vol expressar la seua condemna a
les recents agressions de caràcter homòfob, què contra membres d’estos col·lectius
s’han produït a la nostra comarca i mostra la total solidaritat amb ells.
Cinquè. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna vol fer palesa i pública de la
manera més ràpida la seua adhesió a esta Declaració Internacional de suport fent-ho
saber als mitjans de comunicació social i d'altra transmetent-ho a les Organitzacions de
Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals al País Valencià i a la Safor, instant a la
Mancomunitat de Municipis de La Safor, a adoptar-la i fer-la seua també al pròxim ple
que se celebre.
1.16. Mocions presentades pel PSPV, el 17 de setembre de 2007, sobre
Junta Local de Seguretat, foment del valència i institut de secundària.
Es dóna compte de forma individualitzada de les tres mocions presentades pel
grup municipal PSPV el 17 de setembre de 2007 i que tracten sobre les qüestions que
es diran.
1.16.1. Moció presentada pel PSPV, el 17 de setembre de 2007, sobre Junta
Local de Seguretat.
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, presenta la moció i destaca del seu
contingut que la JLS pot desactivar els problemes que afecten la ciutadania i a la seua
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felicitat, es dóna compte de la moció, la qual a la lletra, diu:

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL
PSPV-PSOE A L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
El PSPV-PSOE de Simat de la Valldigna vol manifestar la seua preocupació
davant els darres actes de violència que estan produïnt-se a Simat de la Valldigna en
torn a la colònia d'immigrants.
El PSPV-PSOE, pensa que les mesures directes poden ser efectives, però que al
mateix temps calen altre tipus d'actuacions en torn a este col·lectiu, i que es poden
enfocar en promocionar polítiques d'integració i culturització, que contribuisquen a una
millor convivència entre tots els veïns de Simat.
Cal destacar que a Simat de la Valldigna, (3.300 habitants) estan empadronats
vora els 630 immigrants, i que hi ha un bon nombre que no està empadronat. Pensem
que si no se soluciona ara este problema, quan arribe la temprada de la taronja, la
situació es podrà agreujar notablement.
PER LA QUAL COSA
Demanem la creació d'una Junta Local de Seguretat, on estiguen representades
totes les forces polítiques, així com les forces de seguretat que actuen al poble. Al
temps que s'implique a les altres administracions perquè en prenguen part en
l'assumpte, i actuen en altres nivells, Hisenda, Sanitat, etc.
Simat de la Valldigna a 17 de setembre de 2007
Signat: Eladi Mainar Cabanes

Portaveu del grup municipal PSPV-PSOE»
El portaveu del grup EUPV-ARC IRIS, Victor Mansanet, manifesta que li pareix
bé la proposta, però que seria millor un consell que una Junta, que tinguera caràcter
consultiu i solucionar problemes de convivència entre tots, immigrants i nadius.
L’alcalde explica la informació que té respecte de la Junta Local de Seguretat, en
principi no està formada per tots els grups polítics però desprès es poden reunir el
regidors en comissió i tot el que es decideixca es pot portar endavant. Es pot fer la JLS
igual que està la comissió d’immigració.
El portaveu d’ERPV, Joan Serra, manifesta que les mocions no són dogmes de
fe, la moció del PSPV és coherent i planteja coses que es poden fer.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal el
ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA:
Primer. Demanem la creació d'una Junta Local de Seguretat, on estiguen
representades totes les forces polítiques, així com les forces de seguretat que actuen al
poble. Al temps que s'implique a les altres administracions perquè en prenguen part en
l'assumpte, i actuen en altres nivells, Hisenda, Sanitat, etc.
Segon. Comunicar el present acord a la Delegació del Govern als efectes
d’iniciar els tràmits per constituir la Junta Local de Seguretat de Simat de la Valldigna.
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1.16.2. Moció presentada pel PSPV, el 17 de setembre de 2007, sobre
foment del valència.
Per part del portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, es presenta la moció sobre
forment del valencià, explica que des de la recuperació de la democràcia el valencià
s’ha reconegut com una llengua pròpia, però el que passa es que el govern valencià en
tots els seus àmbits utilitza poc el valència, i no té molts efectes exemplicadors. En la
televisió que patim, Canal 9, canal «nueve» «apenes» s’utilitza, per tal de defensar el
valencià cal parlar-lo, de fet a Rita Barberà l’únic que li he sentit parlar en valencià és
bon dia, hi ha dues llengües oficials, però més bé pareix que només hi ha una.
Es dóna compte de la moció que, modificada puntualment en la comissió
informativa, diu textualment el següent:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSPV-PSOE A L'AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA,

Des de la recuperació de la democràcia ja fa algunes dècades el poble valencià ha
anat recuperant poc a poc el valencià, que és el nom oficial que rep la llengua catalana
al País Valencià, o com a llengua pròpia, encara que estE procés sempre s'ha vist ple
d'entrebancs que en el temps sembla que han anat superant-se molt poc a poc, però no
cal oblidar que el valencià com a llengua pròpia, necessita del recolzament de tots, i
sobre tot, del govern que ens representa. Des de fa temps, es pot observar, i a més,
contrastar, que la majoria, si no quasi la totalitat dels membres de l'actual govern,
utilitzen el castellà en els seus missatges públics, per tant, l'efecte d'exemple entre la
resta dels ciutadans que pot tenir esta utilització per part dels polítics que més surten
als mitjans de comunicació, es veu menyspreada, infravalorada i infrautilitzada,
PER LA QUAL COSA,
1) este ajuntament en Ple, demana al govern valencià, que reconduïsca aquesta
situació, i d'alguna manera, fomente que els seus dirigents, utilitzen en major mesura el
valencià, donant exemple a la població.
2) Notificar el present acord al Govern Valencià i al Sindic de Greuges»
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que ens alegra que el PSPV
presente una moció en defensa de la nostra llengua, però no sempre passa igual al
Congrés dels Diputats i a Europa. Si el PP i el PSOE defensaren la nostra llengua la
cosa aniria millor.
L’alcalde manifesta que Simat es valenciano-parlant, considera que tots estem a
favor del valencià i el seu grup va a votar a favor, però cal dir que els dirigents deuen ser
de tots, tant els del PP com els del PSPV, Joan Ignasi Pla també parla en castellà, i això
no és de ser dictador, les dues llengües són oficials, cadascú que faça en consciencia el
que crega.
El regidor Juli Ibañez, del grup BLOC, manifesta que hom no pot ser estranger
en la seua pròpia terra.
El portaveu del PSPV, manifesta que del que es tracta és de donar-ne exemple,
que s’utilitze més i d’ahi la moció.
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El portaveu de grup EUPV-ARC IRIS, Víctor Mansanet, manifesta que no és sols
que es parle més és que s’exigixca més, de fet cap diari finançat per una entitat publica
està tot en valencià, l’únic que està més en valencià és Punt2, ací no es requereix el
requisit lingüístic, és cooficial però hi ha una diferència substancial, tenim el dret de
parlar i el dret de rebre en valencià igual que en castellà.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal el
ple de l’ajuntament per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar la moció amb les modificacions presentades.
Segon. Este ajuntament en Ple, demana al govern valencià, que reconduïsca
esta situació, i d'alguna manera, fomente que els seus dirigents, utilitzen en major
mesura el valencià, donant exemple a la població.
Tercer. Notificar el present acord al Govern Valencia i al Síndic de Greuges.
1.16.3. Moció presentada pel PSPV, el 17 de setembre de 2007, sobre
institut de secundària.
Per part del portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, es presenta la moció
relacionada amb la construcció d’un nou institut de Secundària a Tavernes, que va ser
modificada en el sentit de que s’incloga la construcció d’un nou institut a Simat i que
textualment diu:
«MOCIÓ QUE ES PRESENTA A L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
El PSPV-PSOE de Simat de la Valldigna vol manifestar la seua preocupació
davant el retard que des de fa molts anys ve produïnt-se en la construcció d'un nou
Institut de Secundària a Tavernes de la Valldigna.
El PSPV-PSOE, pensa que l'actual situació de l'IES Valldigna, no és la més
adequada, degut a la manca d'espai, a les deficients instal·lacions, a l'existència de
barracons de forma permanent, i altres causes, que dificulten en gran mesura el
desenvolupament correcte de l'educació dels nostres fills i filles en este centre.
D’altra banda, el desplaçament dels nostres alumnes a Tavernes de la Valldigna,
dificulta en certa manera l’ensenyament, ja que han d’agafar un autobús pel matí, i
passar-se un grapat d’hores fora de casa, amb totes les conseqüències que això
comporta. A més a més, els alumnes de Batxillerat, com que viuen fora, han de pagarse un autobús, i en molts casos un taxi perquè els desplace a Tavernes, cosa que no
fan els altres alumnes que viuen al costat de l’IES Valldigna.
Pensem que des de fa molts anys els responsables polítics han anat prometent
la construcció d'este nou Institut i mai s'han iniciat les obres, sempre s'ha promés la
seua posada en funcionament quan arribaven les eleccions, i des de fa més de 25 anys
estem en unes instal·lacions provisionals.
PER LA QUAL COSA
Demanem que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna faça totes les intervencions
possibles, i també pressione a l'administració educativa per a la construcció d'un nou
Institut a Simat es faça realitat dintre aquesta legislatura, per aconseguir una millor
qualitat de l’educació dels nostres fills i filles.»
Esta moció modificada passa a ser la consensuada per tots el grups.
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Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal el
ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar la moció amb les modificacions presentades.
Segon. Que este Ajuntament de Simat de la Valldigna faça totes les
intervencions possibles, i també pressione a l'administració educativa per a la
construcció d'un nou Institut a Simat es faça realitat dins d’esta legislatura, per
aconseguir una millor qualitat de l’educació dels nostres fills i filles.
Tercer. Notificar el present acord a la Conselleria d'Educació del Govern
Valencià.
1.17. Moció presentada per Victor Mansanet (EUPV-ARC IRIS), el 3 de
setembre de 2007, sobre retolació de via pública.
Es dóna compte de la moció presentada per Victor Mansanet, portaveu del grup
EUPV-ARC IRIS, el 3 de setembre de 2007, sobre la retolació d’una via pública amb el
nom de joc de la pilota valenciana i altres actuacions en relació amb este esport, que ell
mateix passa a explicar fent un repàs a la història de la pilota al poble de Simat, i afegint
alguna modificació en relació al carrer proposat inicialment i durant el debat es planteja
la possibilitat que s’inicien converses amb la propietat del trinquet perquè passe a ser de
propietat municipal.
Es llig la proposta d’acord.
L’alcalde explica que pot significar la declaració de BIC del trinquet sense ser
públic, i ell manifesta no estar d’acord per les obligacions que representaria, cal tindre
en compte que és una propietat privada.
El portaveu del PSPV, Eladi Mainar, manifesta que ell, pel que fa el trinquet cal
arribar a un acord el més favorable possible en la propietat donades les característiques
del local.
El portaveu d’ERPV, Joan Serra, manifesta que ara s’han introduït elements
nous, i per tant no seria necessari decidir ara, es podria deixar sobre la taula i
consensuar-la. La decisió no és tan greu, estic a favor de tractar la declaració de BIC en
una propera reunió.
El regidor Víctor Mansanet afegeix que a més, de recuperar el trinquet caldria
demanar un trinquet nou, s’han fet consultes amb la FVMP, amb ex-pilotaris, i tots
pensen que per educar els xiquets en la pilota és indispensable crear una escola de
pilota valenciana. A este respecte té una altra moció presentada i es podria estudiar en
una segona fase. A la vista del debat el proposant Víctor Mansanet manifesta que li
pareix bé que es quede hui sobre la taula i que es faça una reunió per tractar les dues
mocions sobre la pilota.
Desprès de debatut l’assumpte i per unanimitat s’acorda deixar sobre la taula la
moció i que es faça una propera reunió per tal de consensuar les dues mocions sobre la
pilota i la retolació de la via publica.
2n. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
Conclòs l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i abans de passar al
torn d’intervencions, l’alcalde a l’empara de l’establert a l’article 91.4 del ROF i RJ de les
EELL, planteja sotmetre al ple per raons d’urgència assumptes no inclosos en l’ordre del
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dia.
L’alcalde planteja si algun portaveu te alguna moció que es vol tractar per
urgència.
El portaveu d’ERPV, Joan Serra, manifesta que té dues mocions que vol que es
tracten per urgència.
2.1. Moció que presenta el portaveu d’Esquerra a l’Ajuntament a favor de
l’emissió de TV3 al País Valencià.
Per part de l’alcalde es dóna la paraula al portaveu del grup ERPV, per tal que
justifique la urgència de la moció sobre TV3
El regidor Joan Serra, portaveu d’ER, justifica la urgència de la moció en que en
estos moments la Generalitat ha instat un expedient sancionador a Acció Cultural del
País Valencià, esta tramitant-se ara i és el moment de pronunciar-se.
Se sotmet a votació la urgència amb el següent resultat.
Vots a favor: 8 (huit), representants del PSPV (3), BLOC (2), ERPV (1), EUPVARC IRIS (1) del grup PP (1, Francisco Garcia Alario).
Vots en contra: cap (0)
Abstencions: 3 (Tres) del grup PP (Alcalde, Monica Sancirilo i Belinda Navarro).
Aprovada la urgència passa a tractar-se la moció.
Es dóna compte de la moció que a la lletra, diu el següent:
«Moció que presenta Esquerra a l’Ajuntament a favor de l’emissió de TV3 al
País Valencià.
ANTECEDENTS
La Generalitat Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra Acció
Cultural del País Valencià (ACPV) per emetre els programes de TV3 a les nostres
comarques, i esta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de cessament de les
emissions i a una sanció econòmica de 300.000 euros.
Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües,
continguts i orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot
ser mai la censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels
ciutadans a la més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat
d’expressió. Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què no,
sense imposicions polítiques de cap tipus.
Davant aquesta situació, el grup municipal d’Esquerra de l’Ajuntament de Simat
proposa al Ple de la corporació que aprove el següent ACORD:
1r. L’Ajuntament de Simat reunit en sessió plenària, considera que la tasca
realitzada per Acció Cultural del País Valencià fent possible la recepció de la TV3 a les
terres valencianes mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït
de forma decisiva a la pluralitat informativa.
2n. Per aquesta raó, les administracions públiques competents han de legalitzar
aquestes emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres
comarques, al igual que fan les altres administracions en permetre qualsevol televisió
que de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o
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Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol.
3r. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en defensa de la llibertat d’expressió i
comunicació i en defensa de la nostra llengua, insta a la Generalitat Valenciana a arxivar
de forma immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra
mena, l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.
4t. S’acorda transmetre aquest acord al Govern Valencià, al Parlament Valencià,
al congrés dels Diputats, al Ministeri d’Indústria i ACPV, perquè facen les gestions i els
tràmits precisos perquè la pluralitat en els mitjans de comunicació siga una realitat i per
tant, que la TV3 continue rebent-se sense cap problema a tot arreu del País Valencià.

Simat de la Valldigna, 24 de setembre de 2007
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
Joan Serra i Folguerà»

El portaveu Joan Serra desprès d’explicar el contingut de la moció, considera
que este ple deuria aprovar la moció.
L’alcalde proposa incloure la reciprocitat de Canal 9 a Catalunya.
El regidor Joan Serra manifesta que el ple ja tenia aprovada una moció sobre la
reciprocitat i planteja que la moció està presentada front a un abús d’autoritat, qui no vol
que hi haja reciprocitat és el Govern Valencià, qui fa els atacs és el govern valencià, per
tant no veu convenient introduir-ho en esta moció.
Desprès de debatut l’assumpte, el ple de l’ajuntament per unanimitat, ACPRDA:
Primer. L’Ajuntament de Simat reunit en sessió plenària, considera que la tasca
realitzada per Acció Cultural del País Valencià fent possible la recepció de la TV3 a les
terres valencianes mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït
de forma decisiva a la pluralitat informativa.
Segon. Per aquesta raó, les administracions públiques competents han de
legalitzar estes emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres
comarques, igual que fan les altres administracions en permetre qualsevol televisió que
de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o
Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol.
Tercer. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en defensa de la llibertat
d’expressió i comunicació i en defensa de la nostra llengua, insta la Generalitat
Valenciana a arxivar de forma immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o
de qualsevol altra mena, l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País
Valencià.
Quart. S’acorda transmetre este acord al Govern Valencià, al Parlament
Valencià, al congrés de Diputats, al Ministeri d’Indústria i ACPV, perquè facen les
gestions i els tràmits precisos perquè la pluralitat en els mitjans de comunicació siga una
realitat i per tant, que la TV3 continue rebent-se sense cap problema a tot arreu del País
Valencià.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.2. Moció conjunta ERPV-EUPV-ARC IRIS, sobre accés a la informació a la
Mancomunitat de la Valldigna.
El regidor Joan Serra, en nom dels portaveus proposants planteja la urgència del
tractament de la moció donat que en uns dies va a constituir-se la mancomunitat, a ells
se’ls ha deixat forà, s’ha triat de forma legal però hi ha una part de la gent del poble que
no està representada i des de la mancomunitat cal tindre la sensibilitat d’informar a
altres grups que no hi són. Volem saber que es cou a la mancomunitat, com es gasten
els pressupostos al que este ajuntament aporta uns diners i considerem que una part del
poble s’ha quedat forà. El dilluns es constitueix la Mancomunitat de la Valldigna i volem
que es trasllade esta posició.
Se sotmet a votació la urgència amb el següent resultat.
Vots a favor: 8 (huit), representants del PSPV (3), BLOC (2), ERPV (1), EUPVARC IRIS (1) del grup PP (1, Francisco Garcia Alario).
Vots en contra: cap (0)
Abstencions: 3 (Tres) del grup PP (Alcalde, Mònica Sancirilo i Belinda Navarro).
Aprovada la urgència passa a tractar-se la moció.
Es dóna compte de la moció que diu textualment el següent:
«Victor Mansanet i Joan Serra, regidors de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
i portaveus dels Grups Municipals d’Esquerra Unida del País Valencià i Esquerra
republicana del País Valencià, respectivament: presenten a discussió i posterior
aprovació davant el Ple, la Moció que després es detallarà, en base als antecedents i
fonaments que tot seguit s’expressen.
ANTECEDENTS
En els Estatuts que regeixen la Mancomunitat de la Valldigna aprovats per este
Ajuntament, i publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb data 9 de
juliol de 2002, en el seu Capítol II, article 5, anomenat «El Ple de la Mancomunitat» es
recull:
1. El ple de la Mancomunitat estarà integrat pels representants designats pels plens
dels ajuntaments integrats entre els seus respectius membres conforme a
l'escala establida en el número següent. Els municipis elegiran els seus
representants amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres en primera votació i simple en segona, a proposta de l'Alcaldia, que
haurà de respectar, en la mesura que siga possible, el principi de proporcionalitat
respecte de les regidories obtingudes por cada candidatura.
2. El ple estarà integrat pels següents membres:
2.1. Els alcaldes dels quatre municipis mancomunats, com a membres nats.
2.2. Onze regidors designats pel ple de cada corporació local, amb la següent
distribució:
Barx: 1 regidor.
Benifairó de la Valldigna: 2 regidors.
Simat de la Valldigna: 3 regidors.
Tavernes de la Valldigna: 5 regidors.
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En virtut d’allò disposat en l’article exposat i fruit del seu desenvolupament i
aplicació en els ajuntaments mancomunats, ha tingut com a conseqüència que en
alguns d’estos s’haja produït l’exclusió de diversos grups polítics municipals o
representants de partits polítics adscrits al grup mixte del Ple de la Mancomunitat.
MOTIUS
Com a conseqüència de la situació produïda pels fets abans exposats cal
destacar al nostre parer:




L’eliminació de la capacitat de participació directa dels grups polítics municipals o
representants exclosos com a tals en el Ple; situació que cal traslladar-la al
sector de població per ells representat.
L’eliminació del dret a informar-se i ser informats dels grups polítics municipals o
representants exclosos al voltant de les ordres del dia dels plenaris, les actes del
mateixos, els pressupostos, les comissions, etc...

Per tot això, i davant el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, els Grups
Municipals d’Esquerra Unida del País Valencià i Esquerra Republicana del País
Valencià, presenta a discussió i posterior declaració la següent

MOCIÓ
1r. Que este Ajuntament reconega la necessitat de fer efectiva la possibilitat
d’accés a la informació de tots els grups polítics municipals i representats de partits
polítics, mitjançant l’obligatorietat de remetre, per part de la Mancomunitat de la
Valldigna, la informació al voltant de les ordres del dia dels plenaris, dels actes del
plenaris, així com de qualsevol altre document que es fera arribar a títol informatiu a la
resta de grups polítics representats en el ple.
2n. Que aquest Ajuntament trasllade el contingut d’esta MOCIÓ i ACORD en el
seu cas, als grups polítics del Ple i al mateix Ple de la Mancomunitat de la Valldigna, a
l’objecte de que tinguen coneixement del mateix i procedesquen a tractar-lo com
representants de la ciutadania en seu parlamentària.
Simat de la Valldigna, 28 de setembre de 2.007»
En el debat de la moció per part del portaveu Joan Serra es manifesta que no es
volen almoines, ni ser els pobrets, desprès de 25 anys en cap moment hem sigut
informats, no se’ns comunica quan és fan el plenaris que són públics, no em pogut
demanar informació de forma puntual, si es sol·licita possiblement es dóne, però volem
que algú ens informe de forme sistemàtica.
Per part de la regidora Monica Sancirilo, del grup PP, es contesta que sense esta
moció crec que eixa informació es passaria.
L’alcalde contesta que l’anterior legislatura se t’haguera donat la informació, no
es nega a ningú.
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Vista la qual cosa el ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA:
Primer. Que este Ajuntament reconega la necessitat de fer efectiva la possibilitat
d’accés a la informació de tots els grups polítics municipals i representats de partits
polítics, mitjançant l’obligatorietat de remetre, per part de la Mancomunitat de la
Valldigna, la informació al voltant de les ordres del dia dels plenaris, dels actes del
plenaris, així com de qualsevol altre document que es fera arribar a títol informatiu a la
resta de grups polítics representats en el ple.
Segon. Que este Ajuntament trasllade el contingut d’esta MOCIÓ i ACORD en el
seu cas, als grups polítics del Ple i al mateix Ple de la Mancomunitat de la Valldigna, a
l’objecte que tinguen coneixement del mateix i procedesquen a tractar-lo com
representants de la ciutadania en seu parlamentària.
-----------------------------------------------------------------------------------------------A continuació l’alcalde plateja que per urgència es tracte l’aprovació de dues
certificacions d’obra de «Millora de la casa de la Musica-2006» donades les dates en
que es trobem.
La urgència es aprovada per unanimitat dels presents.
2.3. Aprovació si procedeix certificació núm. 3 de l’obra «Millora de la casa de la
Musica/2006»
Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va
aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del Projecte d’obres de «Millora
de la Casa de la Música/2006», a l’empresa «GPI GESTION DE OBRAS, PROYECTOS
E INSTALACIONES DE SERVICIOS A EMPRESAS», per un preu de SETENTA-CINC
MIL CINC-CENTS NORANTA-HUIT EUROS AMB UN CÈNTIM (75.598,01 €).
Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra.
Atès que es dóna compte del contingut de la certificació núm. 3 de l’obra «Millora
casa de la Música, 2006» presentada pel director de les obres amb el vist i plau de
l’empresa contractista, per un import de 26.940,30 €.
Vista la qual cosa, el ple de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 3, corresponent als treballs d’execució
del projecte de l’obra «Millora Casa de la Musica/2006», presentada per l’adjudicatari
dels treballs, l’empresa «GPI GESTION DE OBRAS, PROYECTOS E INSTALACIONES
DE SERVICIOS Y EMPRESAS» amb NIF B-96962931, amb un import de 26.940,30 €,
IVA inclòs.
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-62202 OBRA: «Ampliació
casa de la Musica PPOS/2006» del vigent pressupost de despeses per a 2007 i que
tenia com antecedent la partida corresponent del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet
la preceptiva incorporació del crèdits.
Tercer: Comunicar el present acord als serveis d’intervenció-tresoreria al efectes
de procedir al seu pagament.
Quart. Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a
l’efecte, a la Diputació de Valencia, Plaça Manises, 4, -46003- València.
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2.4. Aprovació si procedeix certificació núm. 4 i ultima de l’obra «Millora de
la casa de la Musica/2006»
Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va
aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del Projecte d’obres de «Millora
de la Casa de la Música/2006», a l’empresa «GPI GESTION DE OBRAS, PROYECTOS
E INSTALACIONES DE SERVICIOS A EMPRESAS», per un preu de SETENTA-CINC
MIL CINC-CENTS NORANTA-HUIT EUROS AMB UN CÈNTIM (75.598,01 €).
Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra.
Atès que es dóna compte del contingut de la certificació núm. 4 i ultima de l’obra
«Millora casa de la Música, 2006» presentada pel director de les obres amb el vist i plau
de l’empresa contractista, per un import de 11.014,11 €.
Vista la qual cosa, el ple de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 4 i ultima, corresponent als treballs
d’execució del projecte de l’obra «Millora Casa de la Música/2006», presentada per
l’adjudicatari dels treballs, l’empresa «GPI GESTION DE OBRAS, PROYECTOS E
INSTALACIONES DE SERVICIOS Y EMPRESAS» amb NIF B-96962931, amb un
import de 11.014,11 €, IVA inclòs.
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-62202 OBRA: «Ampliació
casa de la Musica PPOS/2006» del vigent pressupost de despeses per a 2007 i que
tenia com antecedent la partida corresponent del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet
la preceptiva incorporació del crèdits.
Tercer: Comunicar el present acord als serveis d’intervenció-tresoreria al efectes
de procedir al seu pagament.
Quart. Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a
l’efecte, a la Diputació de Valencia, Plaça Manises, 4, -46003- València.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------L’alcalde planteja si algun portaveu té alguna moció més que es vol tractar per
urgència.
El portaveu d’EUPV-Arc Iris, manifesta que vol presentar una moció.
2.5. Moció de regidor i portaveu del grup EUPV-ARC IRIS, Víctor Mansanet,
sobre readmissió de treballadors acomiadats a la Fundació Jaume II el Just.
El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet presenta esta moció que es
dona a conèixer al assistents i justifica la urgència manifestat que els fets van ocórrer
recentment donat que de forma autoritària el gerent, Vicent Burgos, va acomiadar dos
treballadors, per acomiadament improcedent, per la qual cosa, entenent que en un
òrgan que deu ser modèlic, un acte com este, imposat, no suficientment explicat, i on es
diu que s’acomiada a una treballadora per ser «encobridora», de què? I que l’altre
visitava molt els bars, ens pareix una actuació arbitrària, injusta i deguem queixar-nos
com ajuntament, tal com ha fet l’ajuntament de Benifairó, de fet el text de la moció és el
mateix. Reclame un acte de justícia i que la Fundació els restitueixca al seu lloc de
treball i faça propòsit d’esmena.
El portaveu Joan Serra manifesta que a ell li consta un tercer acomiadament
(Juana). Si han treballat malament deuria fer-se un expedient. A més cal protegir el
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nostres ciutadans.
El portaveu del PSPV, Eladi Mainar, diu que el seu grup va a votar que sí a la
urgència i a la moció presentada, ens haguera agradat que l’alcalde haguera contestat a
la pregunta que sobre esta qüestió es va plantejar al primer ple. Estem preocupats per
este assumpte.
Se sotmet a votació la urgència amb el següent resultat.
Vots a favor: 8 (huit), representants del PSPV (3), BLOC(2), ERPV (1), EUPVARC IRIS (1) del grup PP (1, Francisco Garcia Alario).
Vots en contra: cap (0)
Abstencions: 3 (Tres) del grup PP (Alcalde, Monica Sancirilo i Belinda Navarro).
Aprovada la urgència passa a tractar-se la moció.
Es dóna compte de la moció que diu textualment el següent:
«Víctor Mansanet i Boigues, regidor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i
portaveu del Grup Municipal d'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIA-ARC IRIS,
presenta a discussió i posterior aprovació davant del Ple, la moció que tot seguit es
detalla, formulada en base als següents antecedents i motius:

ANTECEDENTS
Que la Fundació Jaume II el Just, organisme depenent de la Generalitat
Valenciana, té com a fins estatutaris la recuperació, potenciació i divulgació del
patrimoni històric valencià, particularment del Monestir de la Valldigna, així com altres
activitats de caràcter cultural,
Que la dita Fundació té la seua seu al mateix Monestir de la Valldigna, situat al
municipi de Simat de la Valldigna,
Que la Fundació Jaume II el Just compta entre d'altres membres del Patronat
que la regeix amb el titular de la Conselleria de Cultura del Govern de la Generalitat.
Que esta Fundació rep finançament de la corresponent partida pressupostària de
la Generalitat Valenciana, i que per tant, en este finançament participa el poble valencià.
Que és objectiu declarat del Consell de la Generalitat, al qual pertany la
Conselleria de Cultura, «convertir el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna en
referent cultural i d'identitat del poble valencià».
Que la Fundació Jaume II el Just compta, per al compliment dels seus objectius,
tant a la seu del Monestir ubicada a Simat de la Valldigna com a les seues oficines
situades a València, amb personal contractat de caràcter fix i temporal.

MOTIUS
Recentment, la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just ha extingit
el contracte de dos treballadors que desenvolupaven les seues tasques a les
dependencies del Monestir, extincions declarades com a acomiadaments de caràcter
improcedent.
Considerem esta forma d'actuació en matèria laboral com a injusta i
inequívocament poc exemplificadora, fet agreujat per haver estat executada per una
institució de caràcter públic, i a més, una institució que pretén ser un referent a escala
de País Valencià.
Considerem alhora esta forma d'actuació en matèria laboral com a greument
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arbitrària contra uns treballadors de la Fundació que han mantingut al llarg de la seua
experiència laboral en esta Fundació una trajectòria correcta i inestimable de dedicació i
esforç que el Grup Municipal d'ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS valora i reconeix.
Per tot això, i davant del Pie de I' Ajuntament de Simat de la Valldigna, el Grup
Municipal d'ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS, presenta a discussió i posterior aprovació la
següent:

MOCIÓ
Primer. L' Ajuntament de Simat de la Valldigna, reunit en sessió plenària el dia
de.. setembre del 2007, sol·licita al gerent de la Fundació Jaume II el Just que es
procedisca a la readmissió dels dos treballadors acomiadats de manera improcedent,
esmentats anteriorment.
Segon. Sol·licitar el propòsit d'esmena per part de la Fundació de la Comunitat
Valenciana Jaume II el Just en el tipus d'actuacions com la que s'ha descrit anteriorment
i aplicar una forma de treball en matèria laboral que responga a criteris de qualitat i
estabilitat laboral, i d'un accés lliure, universal i en igualtat de condicions de tots els
ciutadans i ciutadanes per tal de fugir de les arbitrarietats en la contractació.
Tercer. Sol·licitar del gerent de la Fundació la compareixença pública en este
plenari o, si fa el cas, la remissió d'una explicació per escrit de les causes que han
motivat l'acomiadament improcedent dels dos treballadors.
Quart. Traslladar este acord a:
1) La consellera de Cultura de la Generalitat, en qualitat de presidenta del
Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just.
2) El titular de la Sindicatura de Greuges de la Generalitat Valenciana.
3) El gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just.
Simat de la Valldigna, 3 de setembre del 2007.
Signat:Víctor Mansanet Boïgues.»
Vista la qual cosa el ple de l’ajuntament per HUIT (8) vots a favor, dels
representants del PSPV (3), BLOC (2), ERPV (1), EUPV-ARC IRIS (1) del grup PP (1,
Francisco Garcia Alario), DOS (2) Abstencions, 2 del grup PP, Mònica Sancirilo i Belinda
Navarro, i UN (1) vot en contra (Sr. Alcalde), ACORDA:
Primer. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, reunit en sessió plenària el dia
28 de setembre de 2007, sol·licita del gerent de la Fundació Jaume II el Just, que es
procedisca a la readmissió dels dos treballadors acomiadats de manera improcedent,
esmentats anteriorment.
Segon. Sol·licitar el propòsit d'esmena per part de la Fundació de la Comunitat
Valenciana Jaume II el Just en el tipus d'actuacions com la que s'ha descrit anteriorment
i aplicar una forma de treball en matèria laboral que responga a criteris de qualitat i
estabilitat laboral, i d'un accés lliure, universal i en igualtat de condicions de tots els
ciutadans i ciutadanes per tal de fugir de les arbitrarietats en la contractació.
Tercer. Sol·licitar del gerent de la Fundació la compareixença pública en aquest
plenari o, si fa el cas, la remissió d'una explicació per escrit de les causes que han
motivat l'acomiadament improcedent dels dos treballadors.
Quart. Traslladar este acord a:
1) La consellera de Cultura de la Generalitat, en qualitat de presidenta del
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Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just.
2) El titular de la Sindicatura de Greuges de la Generalitat Valenciana.
3) El gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just.
3é. TORN D’INTERVENCIONS
3.1. El regidor Víctor Mansanet planteja que el dia 16 de setembre de 2007, va
presentar un escrit sobre una carrera de motos on van haver símbols feixistes que
considera no s’haurien d’haver permès. Llegeix l’escrit i pregunta, què es diu sobre açò?.
L’alcalde contesta que es va donar una autorització o permís per a fer una
desfilada de motos, com tots els anys fins i tot jo vaig anar a vore-los, es una festa de
motos antigues i algú de forma descontrolada va fer el que no tocava.
3.2. El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que se n’alegra moltíssim de
l’aprovació de la moció sobre TV3, abans en una altra on ja s’anunciava esta
problemàtica sols va ser votada pel BLOC i ACAIS, m’alegre de l’aproximació de més
grups i persones en esta qüestió.
Fa el prec que la placeta de l’Església que cal remodelar es faça un concurs
d’idees, on es plantegen els mínims que volem.
L’alcalde li contesta que ja es pot posar a eixa qüestió.
Fa un altre prec sobre com fer una aparcament de camions.
A continuació el regidor Joan Serra manifesta que el tractament de les
intervencions deuria de ser com hui amb tolerància i amb respecte, hi ha mocions
importantíssimes que s’ha sesgat, com el debat sobre el PGOU, un tema important per al
poble més les qüestions col·laterals que tinga, va ser una moció tractada de forma
irrespectuosa i poc correcta. Hui s’ha tractat el tema del codi Ètic en 35 minuts i la moció
del PGOU en un zig-zag es va acabar el seu debat.
L’alcalde li contesta, pel que fa el parking de camions que estem intentant un
acord amb el propietari d’un solar, pel llavador de la Font Menor, en què l’ajuntament el
netejaria i s’utilitzaria fins que es puga urbanitzar i construir un quan estiga aprovat el
PGOU.
3.3. El regidor Víctor Mansanet manifesta que un grup de pares i mares de xiquets
que estudien el batxillerat en l’IES de Tavernes estan plantejant ajuts per al trasllat dels
alumnes. Què que es pensa d’açò?.
L’alcalde contesta que caldrà estudiar-ho i si és possible s’haurà de pressupostar.
3.4. La regidora Agustina Brines pregunta com esta la qüestió dels parcs públics
que s’havien d’arreglar.
L’alcalde contesta que en passar el 9 d’octubre es farà, l’obra esta adjudicada
però l’empresa no havi pogut fer-ho donat que era de Tavernes i estaven en festes.
---------------------------------------------------------------------------------------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,
tot lliurant-los un full perquè hi conste.
No es fa ús d’esta possibilitat entre els presents.

63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció
de resolucions administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents
acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
“Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciósadministratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o,
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un
mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent.
Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.”
No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne
les 0 hores i 30 minuts, del dia 29 de setembre de 2007 i, perquè hi conste el tractat,
estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, d’octubre de 2007.
El secretari,
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