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                                PLE  DE  L’AJUNTAMEN T   Sessió: 13  / 2007 

SESSIÓ ORDINÀRIA 
Dia:  26 d‘octubre de 2007 

 
ASSISTENTS: 

Alcalde-President : Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP) 
Regidors presents: 

Grup PP Grup PSPV 
Monica Sancirilo Camarena 
Francisco Garcia Alario 
Belinda Navarro Climent 

Eladi Mainar Cabanes 
David Mogort Alberola 
Estefania Gregori Robledillo 

Grup Bloc Grup ERPV (Esquerra) 
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibañez Montagud 
 

 Joan Serra Folguera (Portaveu) 

                              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 21,15 h. del dia vint-i-sis 
d‘octubre 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.  ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR 

  2n.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 3r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

4é. TORN D’INTERVENCIONS 
 

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

2.1 
 2.2 
 2.3 
 2.4 
 2.5 
 2.6 
 2.7 

Aprovació certificació núm. 9  de l’obra «Centre Assistencial» 
Aprovació certificació núm. 10  de l’obra «Centre Assistencial» 
Donar compte decrets sobre responsabilitat patrimonial. 
Proposta de dedicació parcial de regidor. 
Modificació de crèdits 6/2007. 
Sector Est del PGOU: Retirada recurs contenciós-administratiu.  
Donar compte sentencies judicials. 
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia  
amb el resultat que tot seguit s’arreplega. 

 
1r.  ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada 

amb data 17 de setembre de 2007. 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer . Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament, 
amb data 17 de setembre de 2007. 

 
2n.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

 
2.1. Aprovació si procedeix certificació núm. 9 de l’obra «Centre Assistencial». 
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 «Centre 
Assistencial», a l’empresa «CONTRATAS GANDIA, SL» pel preu de QUATRE-CENTS 
SETANTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (471.258,65 €). 

Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra. 
Atès que es dóna compte del contingut de la certificació núm. 9 de l’obra «Centre 

Assistencial» presentada pel director de les obres amb el vist i plau de l’empresa 
contractista, per un import de 21.664,32 €. 

Atès que per part de l’empresa contractista s’ha presentat diligència d’endossament 
de la mateixa i l’acceptació per part de l’entitat CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, 
CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA, sucursal núm. 0117 de Villanueva de Castellón. 
          Vista la qual cosa, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament per NOU (9) vots a favor del representants dels grups PP, PSPV, BLOC i 
DOS (2) abstencions del representants dels grup ERPV i EU-ARC IRIS, ACORDA: 
 

Primer . Aprovar la certificació d’obra núm. 9, corresponent als treballs d’execució del 
projecte de l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, 
l’empresa «CONTRATAS GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 
21.664,32 €, IVA inclòs. 

Segon . Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE 
ASSISTENCIAL» del vigent pressupost de despeses per 2007 i que tenia com antecedent la 
partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot 
tenint en compte la diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

Tercer . Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a 
l’efecte, a la Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-
46010- València. 

 
2.2. Aprovació si procedeix certificació núm. 10 de  l’obra «Centre Assistencial». 
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 «Centre 
Assistencial», a l’empresa «CONTRATAS GANDIA SL» pel preu de QUATRE-CENTS 
SETANTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (471.258,65 €). 
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Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra. 
Atès que es dóna compte del contingut de la certificació núm. 10 de l’obra «Centre 

Assistencial» presentada pel director de les obres amb el vist i plau de l’empresa 
contractista, per un import d’11.954,24 €. 

Atès que per part de l’empresa contractista s’ha presentat diligència d’endossament 
de la mateixa i l’acceptació per part de l’entitat CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, 
CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA, sucursal núm. 0117 de Villanueva de Castellón. 

Vista la qual cosa, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament per NOU (9) vots a favor del representants dels grups PP, PSPV, BLOC i 
DOS (2) abstencions del representants dels grup ERPV i EU-ARC IRIS, ACORDA: 

 
Primer . Aprovar la certificació d’obra núm. 10, corresponent als treballs d’execució 

del projecte de l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, 
l’empresa «CONTRATAS GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 
11.954,24 €, IVA inclòs. 

Segon . Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE 
ASSISTENCIAL» del vigent pressupost de despeses per 2007 i que tenia com antecedent la 
partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot 
tenint en compte la diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

Tercer . Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a 
l’efecte, a la Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-
46010- València. 

 
Es planteja una explicació del vot. 
El regidor Joan Serra, portaveu del grup ERPV, manifesta que igual que altres 

vegades la seua abstenció no és perquè dubta que les despeses siguen eixes, si fora així 
votaria en contra, sinó que la seua abstenció es perquè creu que s’haguera pogut fer més. 

El portaveu del grup EU, Victor Mansanet, considera que el centre de salut és un 
edifici nou, no estem en contra de la inversió, però es queda xicotet i s’haguera pogut fer un 
local amb més dotacions i més amples. 

L’alcalde contesta que recentment s’ha fet una visita a l’obra i ha vingut Paulino, el 
metge, i ella han donat la seua opinió, faria falta una habitació més per a les 4 infermeres, 
però som un poble de 3.000 habitants i segons la Conselleria ens pertoca eixa centre de 
salut. Desprès es pot fer una ampliació i demanar que ho pague la conselleria, i sinó ho paga 
l’ajuntament però en qualsevol cas si es vol així primer s’ha d’acabar l’edifici. 

El regidor Joan Serra manifesta que eixa és la qüestió, quan el metges manifestaren 
la seua deficiència  a l’equip de govern, este sense dir-ho al altres grups es fa una reunió a 
Gandia  i s’escolta ,però des de l’ajuntament no es dona suport als metges, al que exigeixen, 
se ve en el “rabo entre cames”. Això no és correcte hem de presentar un projecte nostre, que 
es lluite des d’ara, demanar no 1 habitació sinó 3, cal lluitar per tindre una qualitat en 
l’assistència mèdica. 

El regidor Victor Mansanet pregunta si s’ha dit a la responsable de l’Àrea que es 
demana una ampliació i si s’ha rebut per part dels professionals del poble escrits de les seus 
reivindicacions no només respecte de l’immoble sinó també de les dotacions. 

L’alcalde contesta que sí que s’ha dit que es volia ampliar i respecte a la sol·licitud 
formal per escrit crec que no, però a les reunions han vingut els representants dels metges.  
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2.3. Donar compte decrets sobre responsabilitat pat rimonial. 
 Es dóna compte del següents decrets: 

  
«Decret núm.:  477/2007  

Simat de la Valldigna,  1 d’octubre de 2007 
 
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat 

de la Valldigna, en exercici dels facultats i els obligacions que la legalitat vigent  em 
confereix en eixa condició, i atenent els següents consideracions: 

I. Antecedents de fet: 
 1. Mitjançant escrit de data 14 de setembre de 2007, amb entrada en este Ajuntament 
per mitjà del Prop, número 87931/2007, de 14 de setembre, Augusto Soler Pellicer, amb DNI 
73942910 A, interposa reclamació per responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de 
Simat de la Valldigna, per perjudicis ocasionats per la retirada del vehicle V-6026-CX. 
 2. Al dit escrit acompanya els següents documents:  

Atestat per compareixença davant la Guàrdia Civil. 
3. En l'escrit s'indica que se sol·licita l'inici de l'expedient a l'empara del que disposa 

l'article 6 del RD 429/1993. 
II. Fonaments: 
1. Es compleixen els requisits que l'article 6 del RD 429/1993, perquè procedisca iniciar 

l'expedient. 
2. Procedeix impulsar d'ofici l'expedient, sense perjudici del dret de l'interessat de 

sol·licitar els mitjans de prova que considere. 
3. Procedeix nomenar Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
I, per tot això, RESOLC: 
Primer . Admetre a tràmit la reclamació presentada per Augusto Soler Pellicer, amb DNI 

73942910 A, contra l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, tot iniciant expedient de 
responsabilitat patrimonial que seguirà d'ofici els tràmits previstos en la llei. 

Segon . Nomenar instructor de l'expedient a Francisco García Alario, regidor d'aquest 
Ajuntament,  i Secretari al de la Corporació, Aurelio Sansixto Bonet. 
     Tercer . Notificar esta resolució a Augusto Soler Pellicer, amb DNI 73942910 A i donar 
compte del mateix al Ple de l'Ajuntament.» 
 

I també d’este: 
«Decret núm.:  478/2007  

Simat de la Valldigna,  1 d’octubre de 2007 
 
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat 

de la Valldigna, en exercici dels facultats i els obligacions que la legalitat vigent  em 
confereix en eixa condició, i atenent els següents consideracions: 

I. Antecedents de fet: 
 1. Per mitjà d'escrit de data 14 de setembre de 2007, amb entrada en este Ajuntament 
per mitjà del Prop, número 87927 del 14-9-07, Francisco Soler Menent, DNI 20786006 D,  
interposa reclamació per responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Simat de la 
Valldigna, per perjudicis ocasionats per la retirada del vehicle V-3161-BY. 
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2. Al dit escrit acompanya els següents documents:  
Atestat per compareixença davant la G. Civil.  
3. En l'escrit s'indica que se sol·licita l'inici de l'expedient a l'empara del que disposa 

l'article 6 del RD 429/1993. 
II. Fonaments: 
1. Es compleixen els requisits que l'article 6 del RD 429/1993 perquè procedisca iniciar 

l'expedient. 
2. Procedeix impulsar d'ofici l'expedient, sense perjuí del dret de l'interessat de sol·licitar 

els mitjans de prova que considere. 
3. Procedeix nomenar Instructor i Secretari de l'expedient. 
I, per tot això, RESOLC: 
 
Primer . Admetre a tràmit la reclamació presentada per Francisco Soler Menent, DNI  

20786006 D, contra l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, iniciant expedient de 
responsabilitat patrimonial que seguirà d'ofici els tràmits previstos en la llei. 

Segon . Nomenar instructor de l'expedient a Francisco García Alario, regidor d'este 
Ajuntament,  i Secretari al de la Corporació, Aurelio Sansixto Bonet. 
     Tercer . Notificar esta resolució a Augusto Soler Pellicer, DNI 73942910 A, i donar compte 
del mateix al Ple de l'Ajuntament.» 
 

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de 
l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer .  Donar-se per assabentat i conforme amb els decrets transcrits. 
Segon . Incorporar el present acord a l’expedient de referència.   
 
2.4. Proposta de dedicació parcial de regidor 
L’Alcalde explica per què la presentació d’esta proposta. En constituir-se esta Corporació 

es va donar opció a tots els grups polítics de participar en la gestió. No es va acceptar i des 
del PP estem treballant moltíssim, hi ha a més un regidor que tots els dies i durant moltes 
hores està dedicant-se i es demana que puga cobrar. Crec que és una dedicació que es deu 
fer.  

 
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que esta ha estat una qüestió difícil per 

al col·lectiu d’ER arribar a una solució, tenint en compte que els pressupostos de 2008, estan 
ahí, considerem que l’assignació es fera fins l’estudi i aprovació dels pressupostos, i decidir 
en eixe moment si continua o no, una vegada coneguem les despeses de l’ajuntament, 
necessitem conèixer les despeses i els ingressos, i per tant proposa que siga una proposta 
fins que s’aproven els pressupostos. 

 
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que el seu grup va a votar que no a la 

proposta, i no és perquè si, sinó perquè no es veu un projecte clar de futur, no es justifica per 
què un mínim de 25 hores, l’alcalde té dedicació exclusiva, que passaria si les dues regidores 
del grup PP deixaren la feina i vingueren tots el dies a l’ajuntament, també els pagaríem?. 
Tots estem treballant molt i no vull dir quer tots tinguérem dedicació exclusiva o parcial, esta 
gestionant-se d’una manera pobletana, considera que no està prou treballada, estudiada i 
justificada la proposta.  
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 El regidor Franscisco Garcia Alario contesta que hi ha coses que ha dit el portaveu 
del PSPV en les qual no està d’acord, hi ha en projecte moltes coses que estan fent-se com 
per exemple la qüestió d’Aquagest, hi ha un pou alternatiu, s’estan fent gestions en 
immigració, hi ha prevista una visita al Conseller d’Educació, actuacions en la Font Gran, hi 
ha molts temes que no es poden dir però estan en marxa. I respecte a la dedicació no és 
només els dies laborables, sinó també dissabtes i caps de setmana, pel carrer haig 
d’atendre la gent, això no es veu, el que es veu és sols la punta de l’iceberg. Jo per 800 € no 
m’he venut mai, però tot el que treballa deu cobrar, crec que fa falta i puc donar diners a 
guanyar a l’ajuntament. No tinc cap problema però vull que es vote per saber a que 
atendre’m.   
 
 El portaveu del PSPV, Eladi Mainar, contesta que li ha demostrat que no teniu 
projecte de poble, no es pot estar al poder «in secula seculorum», m’haguera agradat sentir 
el vostre programa electoral i el que voleu fer. Perquè no cobren les altres regidores del 
PP?, Belinda, Mònica i Serra fan moltes hores, es que tu eres més treballador que ningú, per 
què no cobra Joan?. 
 
           El regidor Franscisco Garcia, replica que existeix un projecte de govern, no és qüestió 
de discutir la meua faena ací, no saps el que estic fent, hi ha 33 o 34 punts en marxa. Elles 
no disposen de l’horari que jo puc fer, l’alcalde necessita recolzament i per això m’he bolcat. 
 La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que creu que açò pot crear 
un «agravi» comparatiu, anem a votar en contra, nosaltres en l’oposició també fem faena i 
ens pregunten pel carrer, i venen a casa, fem també molta faena. 
 
 El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que és veritat que no hi ha un 
projecte de poble, i hauria d’haver-ne. Des de fa temps hem presentat mocions com ara 
sobre un pla d’energia alternativa (electrovoltaica). Des de l’posició de l’esquerra el que 
treballa deu cobrar, fins i tot es pot crear un projecte de poble des de l’oposició i vore les 
necessitats. 
 
 L’alcalde contesta que som quatre persones que estem treballant tot el que podem. 
Respecte de si tenim projecte de poble ara estem en un pressupost que ve de la corporació 
anterior i estem preparant el de 2008, i oberts a les propostes que es puguen fer per 
estudiar-ho, com és el cas de les fotovoltaiques. Caldrà fer un informe tècnic sobre la 
viabilitat als edificis, en l’escoleta no es pot fer i en el centre assistencial està inclòs com 
millora la instal·lació de plaques solars per a l’aigua calenta. Hi ha que vore que és possible, 
estudiar-ho i fer-ho. 
 
 El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Victor Mansanet, respecte del comentari de 
l’alcalde sobre si un poble té o no projecte cal dir que este poble no l’ha tingut ni ara ni mai, 
això no vol dir que no es facen coses. Crec que s’està actuant per impulsos. No vaig a dir 
que no teniu un projecte, el teniu i ben clar, almenys el vostre partit. Cal tindre clar els 
objectius que deurien ser producte de l’Agenda 21. Respecte de la proposta de dedicació la 
postura és favorable, qui hi dedica hores deu cobrar, no és un bon antecedent però 
considera que hi ha un rendiment i una persona que treballa deu cobrar. 
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Vista la qual cosa se sotmet a votació la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu:  
 

«PROPOSTA PER A L’ESTABLIMENT DE  
DEDICACIO PARCIAL D’UN REGIDOR 

 
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 l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 

Règim Local, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, estableix que els membres 
de les Corporacions Locals que exerceixquen càrrecs amb dedicació parcial per realitzar 
funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar 
responsabilitats que així ho requereixen, percebran retribucions pels temps de la dedicació 
efectiva a les mateixes, i en eixe cas seran donats d’alta al regim general de la Seguretat 
Social per tal concepte, tot assumint les Corporacions Locals les quotes empresarials que 
corresponguen (art.75.2)  

2. Atès l’article 5 de la Llei 53/1984, en el seu aparat segon, que ha estat modificat 
per la Llei 14/2000, on es diu textualment: 

«... en els supòsits de membres de les Corporacions Locals en situació de dedicació 
parcial es podran percebre retribucions per tal dedicació sempre que s’exerceixquen fora de 
la sua jornada de treball en l’administració» 

3. Atès que l’article 13.4 del Reglament d’organització i funcionament de les Entitats 
locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que el ple de la corporació, 
a proposta del seu president, determinarà, dins de la consignació global  existents per tal fi 
als Pressupostos, la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva i, per tat amb dret a 
retribució, així com les quanties que corresponguen a cadascú d’ells en atenció al seu grau 
de responsabilitat. 

4.Una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions municipals 
celebrades amb data 27 de maig de 2007 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de 
l’ajuntament, i designats els regidors que han de participar més directament en la gestió 
municipal amb l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les àrees/serveis bàsics del 
funcionament d’esta entitat, i donada la major dedicació d’algunes responsabilitats d’àrees  
es considera necessari determinar la dedicació parcial d’algú d’ells. 
 II. Fonaments de dret: 

1. Resulten aplicables els articles 75 de la Llei 7/85, 13.4 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els regidors 
delegats. 
           Per tot açò es proposa 

 
Primer . Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part 

de l’interessat, per al regidor que es dirà i amb les característiques que es detallen. 
 

   Regidor               Dedicació mínima semanal         Assignació(€)/mes 
 

Francisco Garcia Alario                     25 hores                               800,00                 
 
Esta assignació serà de dotze mesos a l’any. 
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Segon . Esta quantitat s’incrementarà anualment amb idèntic percentatge que les 
dels funcionaris municipals. 

Tercer . Els regidor amb dedicació parcial serà donat d’alta en el Regim General de la 
Seguretat Social, tot  assumint la Corporació Locals les quotes empresarials que 
corresponguen. 

Quart.  El regidors delegat amb dedicació parcial no percebrà assistències per al 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’ajuntament, ni les 
indemnitzacions per les delegacions segons acord de 27 de juny de 2007. 

Cinquè.  Publicar integrament el present acord en el BOP de Valencia i al tauler 
d’edictes de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril. 

Sisè.  La dedicació efectiva a les funcions o responsabilitats corresponents deurà 
acreditar-se mensualment mitjançant informe de l’alcalde, en que s’assegure el compliment 
de la jornada establerta. 

Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial deurà acceptar 
expressament la dedicació, i serà comunicada esta circumstancia al proper ple. 

Huitè . La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà amb càrrec a la partida 
pressupostaria que s’habilitarà a l’efecte i per a la seua creació caldrà tramitar l’oportuna 
modificació de crèdits extraordinaris del pressupost municipal. 

Novè : Comunicar a l’interessat el present acord, amb l’expressa advertència de la 
necessitat de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponen al càrrec que 
ocupa.   
                    

                         Simat de la Valldigna, 17 d’octubre 2007. L’alcalde» 
 

Desprès de debatut l’assumpte i vist el dictamen favorable de la comissió informativa,  
el ple de l’ajuntament per SIS (6) vots a favor (4 representants del grup PP, 1 del grup ERPV 
i 1 del grup EUPV- ARC-IRIS) i CINC (5) vots en contra (3 del grup PSPV i 2 del grup BLOC) 
acorda: 

Primer . Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part 
de l’interessat, per al regidor que es dirà i amb les característiques que es detallen. 

 

Regidor   Dedicació mínima semanal         Assignació (€)/mes 
 

Francisco Garcia Alario                     25 hores                               800,00                 
 
Esta assignació serà de dotze mesos a l’any. 
Segon . Esta quantitat s’incrementarà anualment amb idèntic percentatge que les 

dels funcionaris municipals. 
           Tercer.  Els regidor amb dedicació parcial serà donat d’alta en el Règim General de la 
Seguretat Social, tot  assumint la Corporació Locals les quotes empresarials que 
corresponguen. 
           Quart.  El regidors delegat amb dedicació parcial no percebrà assistències per al 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’ajuntament, ni les 
indemnitzacions per les delegacions segons acord de 27 de juny de 2007. 
            Cinquè.  Publicar integrament el present acord en el BOP de Valencia i al tauler 
d’edictes de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL. 
            Sisè.  La dedicació efectiva a les funcions o responsabilitats corresponents deurà 
acreditar-se mensualment mitjançant informe de l’alcalde, en que s’asevere el ompliment de 
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la jornada establerta. 
            Setè. El regidor al qual se li aprove la dedicació exclusiva o parcial haurà d’acceptar 
expressament la dedicació, i serà comunicada esta circumstancia al proper ple. 
            Huitè . La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà amb càrrec a la partida 
pressupostaria que s’habilitarà a l’efecte i per a la seua creació caldrà tramitar l’oportuna 
modificació de crèdits extraordinaris del pressupost municipal. 
            Novè . Comunicar a l’interessat el present acord, amb l’expressa advertència de la 
necessitat de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponen al càrrec que 
ocupa. 
 

2.5.Modificació de crèdits 6/2007. 
Es dóna compte de la proposta final de l’Alcaldia, donat que la comissió informativa va 

modificar la inicialment presentada, sobre la modificació de crèdits núm. 6/2007, del 
pressupost, s’explica el seu contingut, el qual a la lletra, és el següent: 

 

«PROPOSTA MODIFICACIÓ CRÈDITS 6/2007 

 
 SEBASTIAN MAHIQUES MORANT alcalde-president de la Corporació Local de 
Simat de la Valldigna, proposa, al ple de l’ajuntament , la següent modificació de crèdits: 
 I. Antecedents: 

1. Atès que per decret 207/2007, de 10 d’abril, es va aprovar la liquidació del 
pressupost de 2006 i on hi ha uns romanents de tresoreria disponibles per a incorporar al 
pressupost a traves de modificacions de crèdits. 

2. Amb anterioritat ha estat aprovades altres modificacions de crèdits. 
 II. Fonaments: 

1. Cal reflectir comptablement les operacions assenyalades, per a la qual cosa cal 
aprovar la modificació del pressupost municipal que s’indica. 

2. Cal resoldre sobre això, la qual cosa és competència del ple. 
 
 

PROPOSTA: 
 

Primer : Aprovar la modificació de crèdits 6/2007 per «Crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdits», finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de 
l’exercici anterior, consistent a:  

 
A) La creació d’una sèrie de partides de despeses del pressupost municipal per a 

l’exercici 2007, en càrrec al ingressos que s’especifiquen, provenint del romanent de 
tresoreria de la liquidació de 2006. 

 
B) Aprovar el suplement de crèdits, consistent en l’augment d’ingressos i de despeses del 

pressupost municipal per a l’exercici 2007, per un import global, en ingressos i en 
despeses; i pels conceptes que, seguidament es relacionen. 
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A) Crèdits extraordinaris 
 

 Ingressos Actuació  Despeses 
CONCEPTE Import € Nom Partida Import € 

870. Romanent de Tresoreria     2.000,00€ Despeses per dedicació 
regidors 

1-10001- 
RETRIBUCIONS 
CÀRRECS ELECTES 

    2.000,00€ 

870. Romanent de Tresoreria     5.600,00€ Despeses per adquisició 
nova fotocopiadora 

1-62300-ADQUISICIO  
EQUIPS D’OFICINA 

     5.600,00€ 

870. Romanent de Tresoreria     3.000,00€ 
Despeses manteniment 
serveis informàtics i  en 
pagina web 

1-22706: SERVEI: 
MANTENIMENTS 
INFORMATICS I 
PAGINA WEB  

      3.000,00€ 

870. Romanent de Tresoreria     1.200,00€ Despeses per bestreta a 
empleats municipals 

1-831 PRESTECS 
FORA SECTOR PUBLIC 
(BESTRETA 
REINTEGRABLE 
EMPLEATS) 

      1.200,00€ 

 870.Romanent de Tresoreria 
G.A 

 28.000,00€ Despeses canon 
sanejament 

6-225-TRIBUTS:CANON 
DE SANEJAMENT 
 

  28.000,00€ 

 870. Romanent de 
Tresoreria G.A 

 8.000,00€ Despeses Adquisició 
maquinaria municipal 

4-62301-ADQUISICIO 
MAQUINÀRIA  

  8.000,00€ 

 870. Romanent de 
Tresoreria     5.000,00€ 

Despeses en 
mobiliari,material 
informàtic i altres en 
oficina turisme.  

7-625: ADQUISICIÓ 
MOBILIARI i ALTRES 
OFICINA TURISME 

   5.000,00€ 

TOTAL................................       
52.800,00€         

52.800,00€ 
 
 
  B) Suplements de crèdits.  

 
 

Augment d’ Ingressos Actuació Augment de  Despeses 
Partida Import € Nom Partida Import € 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  8.000,00€ Despeses en material 1-22000 MATERIAL DE 

OFICINA 8.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  3.000,00€ Despeses publicacions 

administratives 

1-22001 DIARIS 
OFICIALS-
PUBLICACIONS ADMIN 

3.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  2.000,00€ Despeses en material 

1-22701 SERVEI: 
INVENTARI MUNICIPAL 
I ALTRES 

 2.000,00€ 

870.-Romanent de Tresoreria 6.000,00€ Despeses recaptació 
municipal 

1-22708 SERVEI DE 
RECAPTACIO 
MUNICIPAL 

6.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria 5.000,00€ Adquisició material  

Informàtic 
1-626 EQUIPAMENT 
INFORMATIC  5.000,00€ 
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 870.-Romanent de 
Tresoreria  7.000,00€ Despeses de personal 3-160 SEGURETAT 

SOCIAL  7.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria 15.000,00€ 

Despeses en materials i 
reparac. en edificis 
públics 

4-212 MANTENIM 
INSTAL./EDIFI 15.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria 20.000,00€ Despeses de personal 

4-131 SOUS 
PERSONAL LABORAL 
TEMPORALS 

20.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  5.500,00€ 

Despeses en reparacions 
i mant. vehicles 
municipals 

4-214 MANTENIMENT. 
VEHICLES  5.500,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria 

 9.500,00€ Despeses tractament 
4-22702 SERVEI 
TRACTAMENT DEL 
FEM 

9.500,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  

4.000,00 € Despeses generades pel 
servei 

4-22703 GESTIO 
ECOPARC 

 4.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  9.000,00€ Despeses excés d’obra 4.60105- OBRA:POL/06     9.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  30.000,00€ Despeses excés d’obra  

4.60107- 
OBRA:CENTRE 
ASSISTENCIAL  

   30.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria 10.000,00€ Despeses excés d’obra 

4-62202– AMPLIACIO 
CASA DE LA MÙSICA-
2006  

10.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria 25.000,00€ Despeses en arreglar 

carrers i demes  

5-21001 
MANTENIMENT 
XARXES 
PUBS/INFRAEST. 

  25.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria 3.000,00€ Despeses en l’entorn del 

monestir  

7-219 TREBALLS & 
ENTORN DEL 
MONESTIR 

  3.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  5.000,00€ 

Difusió i promoció de 
Recursos  turístics. Ajuda 
Consell.Turisme.  

7-22604: DIFUSIÓ DE 
RECURSOS 
TURISTICS DEL 
MUNICIPI 

5.000,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  5.500,00€ Despeses diverses en 

turisme.  
7-22608:TURISME: 
DESPESES DIVERSES 5.500,00€ 

 870.-Romanent de 
Tresoreria  3.000,00€ Despeses tases serveis 

gestió tributaria 

9-226-DIPU: TAXA-
SERVEIS 
TRIBUTS 

3.000,00€ 

Total  175.500,00€   175.500,00€ 

TOTAL MODIFICACIO 6/07 228.300,00€     228.300,00€ 

 
Segon . Esposar este expedient al públic mitjançant anunci al BOP , per quinze dies, 

durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el ple. 
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant eixe termini no s’hagueren 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de  un mes para 
resoldre-les. 

 
                        Simat de la Valldigna, octubre de 2007. 

                                L’alcalde,» 
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Vista la qual cosa, el dictamen favorable de la comissió informativa i les propostes de 
modificacions plantejades, el ple de l’ajuntament per NOU (9) vots a favor (4 representants 
del grup PP, 3 del grup PSPV i 2 del grup BLOC) i DOS (2) abstencions (1 del grup ERPV i 1 
del grup EUPV-ARC IRIS), ACORDA: 

 
Primer . Aprovar la modificació de crèdits 6/2007 per «Crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdits», finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la 
liquidació de l’ exercici anterior, consistent a 

 
C) La creació d’una sèrie de partides de despeses del pressupost municipal per a 

l’exercici 2007, amb càrrec als ingressos que s’especifiquen, provenint del romanent de 
tresoreria de la liquidació de 2006. 

 
D) Aprovar el suplement de crèdits, consistent en l’augment d’ingressos i de despeses del 

pressupost municipal per a l’exercici 2007, per un import global, en ingressos i en 
despeses; i pels conceptes que, seguidament es relacionen. 

 
 

B) Crèdits extraordinaris  
 
 

 Ingressos Actuació  Despeses 
CONCEPTE Import € Nom Partida Import € 

870.-Romanent de Tresoreria     
2.000,00€ 

Despeses per 
dedicació regidors 

1-10001- RETRIBUCIONS 
CÀRRECS ELECTES 

    
2.000,00€ 

870.-Romanent de Tresoreria     
5.600,00€ 

Despeses per 
adquisició nova 
fotocopiadora 

1-62300-ADQUISICIO  
EQUIPS D’OFICINA 

     
5.600,00€ 

870.-Romanent de Tresoreria     
3.000,00€ 

Despeses manteniment 
serveis informàtics i  en 

pagina web 

1-22706: SERVEI: 
MANTENIMENTS 
INFORMATICS I PAGINA 
WEB  

      
3.000,00€ 

870.-Romanent de Tresoreria     
1.200,00€ 

Despeses per bestreta 
a empleats municipals 

1-831 PRESTECS FORA 
SECTOR PUBLIC 
(BESTRETA 
REINTEGRABLE 
EMPLEATS) 

      
1.200,00€ 

 870.-Romanent de Tresoreria 
G.A 

 
28.000,00€ 

Despeses canon 
sanejament 

6-225-TRIBUTS:CANON 
DE SANEJAMENT 
 

  
28.000,00€ 

 870.-Romanent de Tresoreria 
G.A  8.000,00€ Despeses Adquisició 

maquinaria municipal 
4-62301-ADQUISICIO 
MAQUINARIA    8.000,00€ 

 870.-Romanent de Tresoreria     
5.000,00€ 

Despeses en 
mobiliari,material 

informàtic i altres en 
oficina turisme.  

7-625: ADQUISICIÓ 
MOBILIARI I ALTRES 
OFICINA TURISME 

   
5.000,00€ 

TOTAL................................       
52.800,00€         

52.800,00€ 
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  B) Suplements de crèdits.  

 
Augment d’ Ingressos Actuació Augment de  Despeses 

Partida Import € Nom Partida Import € 

 870.-Romanent de Tresoreria  8.000,00 Despeses en material 1-22000 MATERIAL DE 
OFICINA 

8.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  3.000,00 Despeses publicacions 
administratives 

1-22001 DIARIS 
OFICIALS-
PUBLICACIONS ADMINS 

3.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  2.000,00 Despeses en material 
1-22701 SERVEI: 
INVENTARI MUNICIPAL I 
ALTRES 

 2.000,00 

870.-Romanent de Tresoreria 6.000,00 Despeses recaptació 
municipal 

1-22708 SERVEI DE 
RECAPTACIO 
MUNICIPAL 

6.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria 5.000,00 Adquisició material  
Informàtic 

1-626 EQUIPAMENT 
INFORMATIC  5.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  7.000,00 Despeses de personal 3-160 SEGURETAT 
SOCIAL  7.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria 15.000,00 
Despeses en materials 
i reparac. en edificis 
públics 

4-212 MANTENIM 
INSTAL./EDIFI 15.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria 20.000,00 Despeses de personal 4-131 SOUS PERSONAL 
LABORAL TEMPORALS 20.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  5.500,00 
Despeses en 
reparacions i mant. 
vehicles municipals 

4-214 MANTENIMENT. 
VEHICLES  5.500,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  9.500,00 Despeses tractament 4-22702 SERVEI 
TRACTAMENT DEL FEM 

9.500,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  4.000,00  Despeses generades 
pel servei 

4-22703 GESTIO 
ECOPARC 

 4.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  9.000,00 Despeses excés d’obra 4.60105- OBRA:POL/06     9.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  30.000,00 Despeses excés d’obra 4.60107- OBRA:CENTRE 
ASSISTENCIAL  

   
30.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria 10.000,00 Despeses excés d’obra 
4-62202– AMPLIACIO 
CASA DE LA MUSICA-
2006  

10.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria 25.000,00 Despeses en arreglar 
carrers i demes  

5-21001 MANTENIMENT 
XARXES 
PUBS/INFRAEST. 

  25.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria 3.000,00 Despeses en l’entorn 
del monestir  

7-219 TREBALLS & 
ENTORN DEL MONESTIR   3.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  5.000,00 
Difusió i promoció de 
Recursos  turístics. 
Ajuda Consell.Turisme. 

7-22604: DIFUSSIO DE 
RECURSOS TURISTICS 
DEL MUNICIPI 

5.000,00 

 870.-Romanent de Tresoreria  5.500,00 Despeses diverses en 
turisme.  

7-22608:TURISME: 
DESPESES DIVERSES 5.500,00 
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 870.-Romanent de Tresoreria  3.000,00 Despeses tases serveis 
gestió tributaria 

9-226-DIPU:TAXA-
SERVEIS 
TRIBUTS 

3.000,00 

Total 175.500,00   175.500,00 

TOTAL MODIFICACIO 6/07 228.300,00   
  

228.300,00 

 
Segon . Esposar este expedient al públic mitjançant anunci al BOP, per quinze dies, 

durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el ple. 
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant eixe termini no s’hagueren 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de  un mes para 
resoldre-les. 

Es planteja una explicació de vot. 
 

El regidor Joan Serra, portaveu d’ERPV, es manifesta que a diferència de la proposta 
d’un sou per a una persona que treballa, el nostre parer es que a finals d’any no deuen fer-
se estes modificacions, estem fent un mal ús dels 150.000 €, no entenc que açò es faça a 
dos mesos d’acabar l’any, considere que algunes d’estes coses podrien fer-se en el nou 
pressupost, el de l’any vinent. És veritat que tenim un romanent, però si cada any fem estes 
modificacions en uns anys estarem sense patrimoni i sense diners. , 

La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que està a favor, estem en el 
pressupost de 2007 que ja estava fet i per tant cal prevenir el que s’ha de fer. 

 
El regidor David Mogort manifesta que com tresorer tinc el números fets, però açò és 

per previndre uns diners per gastar en la marxa de l’ajuntament. Cal intentar ajustar-nos, no  
veig res negatiu, si teniu ganes de gastar pogue fer-ho.  

L’alcalde contesta que fem les coses per necessitat, ne és que tingam ganes de 
gastar diners, cal fer el manteniment del poble, això s’ha de fer i això costa diners. 

El portaveu Joan Serra manifesta que es parteix d’una situació de venda de 
patrimoni, no dubte que hi ha despeses que es deuen fer,  però part del patrimoni es ven per  
fer més patrimoni, s’ha de planificar. Respecte de les depeses en camins si hi ha 
subvencions per les pluges cal demanar-les i que contribueixca l’Estat Espanyol i la 
Generalitat. hi ha un decret que diu cóm s’ha de demanar. 

El regidor Francisco Garcia explica les gestions fetes, davant l’OCAPA, la valoració 
de danys que s’ha fet, en camins més de 350.000 €. Encara no hi ha res clar respecte de les 
subvencions, el decret és un «globo sonda», estem pendents del BOE. Explica el que ha fet 
Tavernes, i el que es pot fer. 

 
2.6.Sector Est del PGOU:Retirada recurs contenciós- administratiu.  
Es dóna compte de la proposta inicial presentada pels portaveus de tots el grups 

polítics, la qual a la lletra, diu: 
«Els sotasignats representants dels grups politics de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna presenten al ple de l’ajuntament la següent 
 

MOCIÓ  
 
 Atès que el ple  de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006, va 
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aprovar provisionalment l’Homologació, Pla Parcial, Estudi d’Impacte Ambiental i Acústic, 
Estudi de Protecció del Paisatge i Estudi de Necessitats d’Habitatges. 

Atès que  la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió celebrada el dia 
28 de febrer de 2007, en allò relatiu a l’Homologació i el Pla Parcial del sector Est aprovat 
provisionalment pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006, va 
acordar denegar l’aprovació del mateix en base a una sèrie de fonaments jurídics, tot donant 
un termini per a la presentació de recursos. 

Atès que el ple de l’ajuntament amb data 2 de maig de 2007, va aprovar Interposar 
recurs contenciós administratiu contra l’acord de denegació de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Valencia, en sessió celebrada el 28 de febrer de 2007, relatiu a 
l’Homologació i Pla Parcial del Sector Est de Simat de la Valldigna. 

Atès que el passat 16 de juny és va constituir una nova Corporació municipal, la qual 
ha estudiat aquest assumpte i en exercici de les seus facultats de planejament,  
 

PROPOSA 
 

Primer . Aprovar la retirada del recurs contenciós-administratiu número 01/325/2007, 
de la Secció Primera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en relació 
a la denegació de l’aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme relatiu a 
l’Homologació i el Pla Parcial del sector Est del PGOU aprovat provisionalment pel ple de 
l’ajuntament en sessió celebrada  el dia 27 de juliol de 2006. 

Segon.  Comunicar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
València i al jutjat, Secció Primera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, per al seu coneixement.  

Tercer . Comunicar aquest acord al lletrat Vicente Duart Císcar, als efectes oportuns. 
                            Simat de la Valldigna, 24 d’octubre de 2007.  

 
Sebastian Mahiques Morant (PP)               
Eladi Mainar Cabanes (PSPV)                                      
Agustina Brines  Sirerol (BLOC) 
Joan Serra i Folguerà (ERPV)       
Victor Mansanet Boigues (EU-ARC IRIS)» 
 
    El  portaveu del grup ERPV, Joan Serra, explica com es van produir el fets sobre 
l’aprovació del PGOU i el Pla Parcial, i com trobem ara en este punt. Pregunta sobre la 
situació del Pla Parcial del Camp de golf i fa una proposta d’adició a la plantejada que 
consisteix en un punt que  textualment diu el següent: 

«Segon.   Aprovar que el Pla Parcial del Sector Est  del PGOU es desenvoluparà, a 
partir del estudi econòmic i mediambiental que sorgisca  de l’Agenda 21.» 
 
 L’alcalde contesta que quan es va aprovar el PGOU es va presentar el Pla Parcial del 
camp de golf i ara amb la retirada del recurs queda com un «tacá», som una corporació 
nova i si hi haguera una proposta som nosaltres que l’hauríem de decidir, això no vol dir que 
no s’haja de fer l’Agenda 21, però si pel que fora hi haguera una proposta caldria que esta 
corporació estiguera d’acord. 
 
           El portaveu Joan Serra, contesta que això ho diga l’alcalde no ho entén, quan en la 
corporació anterior va votar a favor de l’Agenda 21, però ara ha de desenvolupar-se, no la 
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podem tindre aparcada,  i si ve una empresa i vos agrada, que passa, es faria?. 
L’alcalde contesta que l’Agenda 21 serà una proposta o informe però que al final som 

els regidors els qui hem de decidir. 
            El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que abans dos grups 
es posaren d’acord i ho feren, del voluntarisme i de les bones paraules no ens fiem. 
L’Agenda 21, es va aprovar per unanimitat que es fera però no s’ha desenvolupat. No 
desitge que vinga una empresa privada i ens faça una proposta. Fa referència a una reunió 
d’empresaris amb els grups polítics i al que el seu grup no ha estat citat. No estem frenant 
els desenvolupament del poble, però plou sobre mullat, no es refiem de la bona voluntat, per 
això està a favor de l’esmena d’adició presentada. 

L’alcalde ratifica que hi havia una empresa que volia parlar amb tots els grups 
politics. 

El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que podem estar d’acord amb la 
proposta de Joan Serra, però fent-la més ampliable i no sols al sector Est, podíem fer una 
moció més ampla sobre el PGOU i que l’Agenda 21 abastira tot el poble. 

El portaveu Joan Serra, manifesta que evidentment l’Agenda 21, és per a tot el poble. 
Les coses s’aproven quan es presenten. Ara es proposa que retirem el recurs però no tenim 
el camp lliure per fer el que volem, el poble es deu desenvolupar a partir d’un estudi on es 
s’estableixquen les necessitats que contempla l’Agenda 21. Cal tindre un model de 
creixement, de progrés i que hi haja una millor qualitat de vida per al ciutadà. 

La regidora Mònica Sancirilo considera que teniu raó quan a l’Agenda 21, però la 
qüestió és si lleva el recurs o no. 

Debatut l’assumpte per part de l’alcalde es planteja si s’accepta l’esmena d’adició 
proposada pel portaveu Joan Serra. 

Sotmesa a votació l’esmena d’adició presentada el ple, per unanimitat dels onze 
membres assistents, vota a favor d’incorporar l’esmena proposada. 
            Per tant la proposta que se sotmet al ple queda textualment de la següent forma:  
 

i el dictamen favorable de la comissió  
               

«Els sotasignats representants dels grups politics de l’Ajuntament de Simat de 
la Valldigna presenten al ple de l’ajuntament la se güent 

  
MOCIÓ 
 Atès que el ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006, va 

aprovar provisionalment l’Homologació, Pla Parcial, Estudi d’Impacte Ambiental i Acústic, 
Estudi de Protecció del Paisatge i Estudi de Necessitats d’Habitatges. 

Atès que  la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió celebrada el dia 
28 de febrer de 2007, en allò relatiu a l’Homologació i el Pla Parcial del sector Est, aprovat 
provisionalment pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006, va 
acordar denegar l’aprovació del mateix en base a una sèrie de fonaments jurídics, tot donant 
un termini per a la presentació de recursos. 
 Atès que el ple de l’ajuntament amb data 2 de maig de 2007, va aprovar  Interposar 
recurs contenciós administratiu contra l’acord de denegació de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Valencia, en sessió celebrada el 28 de febrer de 2007, relatiu a 
l’Homologació i Pla Parcial del Sector Est de Simat de la Valldigna. 

Atès que el passat 16 de juny és va constituir una nova Corporació municipal,  la qual 
ha estudiat aquest assumpte i en exercici de les seus facultats de planejament,  
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PROPOSA 

 
Primer . Aprovar la retirada del recurs contenciós-administratitu número 01/325/2007, 

de la Secció Primera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en relació 
a la denegació de l’aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme relatiu a 
l’Homologació i el Pla Parcial del sector Est del PGOU aprovat provisionalment pel ple de 
l’ajuntament en sessió celebrada  el dia 27 de juliol de 2006. 

Segon.   Aprovar que el Pla Parcial del Sector Est del PGOU es desenvoluparà, a 
partir del estudi econòmic i mediambiental que sorgisca  de l’Agenda 21. 

Tercer . Comunicar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
València i al jutjat, Secció Primera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, per al seu coneixement.  

Quart . Comunicar este acord al lletrat Vicente Duart Císcar, als efectes oportuns. 
 
               Vista la qual cosa i el dictamen de la comissió informativa, el ple de l’ajuntament 
per unanimitat dels onze membres assistents, ACORDA: 
 

Primer . Aprovar la retirada del recurs contenciós-administratiu número 01/325/2007, 
de la Secció Primera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en relació 
a la denegació de l’aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme relatiu a 
l’Homologació i el Pla Parcial del sector Est del PGOU aprovat provisionalment pel ple de 
l’ajuntament en sessió celebrada  el dia 27 de juliol de 2006. 

Segon.   Aprovar que el Pla Parcial del Sector Est  del PGOU es desenvoluparà, a 
partir del estudi econòmic i mediambiental que sorgisca  de l’Agenda 21. 

Tercer . Comunicar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
València i al jutjat, Secció Primera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, per al seu coneixement.  
           Quart . Comunicar aquest acord al lletrat Vicente Duart Císcar, als efectes oportuns. 
 

2.7. Donar compte de resolucions judicials. 
Es dóna compte de l’auto núm. 551 de la Secció 1 de la Sala Contenciosa-Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 24 de setembre de 
2007, pel qual es declara la inadmissibilitat del recurs interposat en nom de MFPF contra 
acord d’este ajuntament de 27 de juliol de 2006, sobre homologació i Pla Parcial del Sector 
Est i PGOU. 

Es dóna compte de la sentència núm. 1077/2007, de la Secció 1a de la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 
data 20 de setembre de 2007, sobre el recurs núm. 81/02 (incident d’execució) pel qual 
s’estima en part el recurs interposat per l’ajuntament contra l’auto dictat el 14 d’abril de 2006, 
pel Jutjat del CA núm. 2 de València, en el recurs contenciòs-administratiu núm. 81/02, 
revocant-lo en el pronunciament relatiu a la multa coercitiva, a l’objecte que prèviament a la 
seua imposició siguen escoltats els membres del ple de la Corporació. 

Vista la qual cosa, i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple de 
l’ajuntament per unanimitat ACORDA: 

 
Primer .  Donar-se per assabentat de les resolucions dalt esmentades.  
Segon . Incorporar el present acord als expedients de referència. 
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3r.  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 dia. 

El sr. Alcalde planteja si algun portaveu te assumpte que vol tractar. 
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que vol sotmetre al ple per raons 

d’urgència la següent moció: 
 
 
3.1. Moció del grup municipal d’Esquerra Republican a (ERPV) sobre esmenes 

als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2008. 
El  regidor Joan Serra considera urgent tractar esta moció que dóna a conèixer als 

regidors, donat que el passat 23 d’octubre es van aprovar esmenes als pressupostos 
generals de l’Estat, a Madrid, que incloïen 2 que afectaven directament a Simat apart 
d’altres que afectaven a la Safor. Una afecta la Font Gran, interessa que la nostra Font Gran 
se sanege, considera que la Generalitat s’ha «desantés», fa referència al resultat de les 
analítiques que es feren al seu momet  i diu que apareixia contaminada amb vàries bactèries 
i des d’aleshores no s’ha regenerat. Demana als grups que tenen influència a Madrid que 
facen gestions en el sentit d’influir en eixe sentit. 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que està d’acord en 
la urgència i en el contingut de la moció, el seu grup a les Corts Espanyoles i a les 
Valencianes està d’acord. 

Desprès de debatuda la urgència, l’alcalde la sotmet a votació amb el següent 
resultat:  

 
 -Vots a favor de declarar la urgència: ONZE (11), unanimitat dels membres presents. 
 - Vots en contra: Cap (0) 
- Abstencions: Cap (0).  
A la vista de la qual cosa i d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del ROF i RJ de 

les entitats locals el ple de l’ajuntament per unanimitat, acorda la urgència i ratificar la 
inclusió en l’ordre del dia per a que es tracte, la següent moció: 
 
«Moció que presenta per via d’urgència, Joan Serra,  portaveu del grup 
municipal d’Esquerra, al Ple de l’Ajuntament de Sim at sobre les esmenes al 
Pressupostos Generals de l’Estat 
 

Atès que el Grup Parlamentari d’Esquerra al Congrés Espanyol, ha presentat dijous 
25 d’octubre a les 20 h, les esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat i que a 
continuació es detallen: 
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Nom esmena Comarca  Import  
(milers €) Justificació 

LÍNEA GANDIA-DENIA 
(PC) 
Incremento Prov. 46: 
València 

Safor 500 

Por considerar necesario la inversión 
en el Proyecto Constructivo después 
de varios años de previsión 
presupuestaria para el Estudio 
Informativo. Es conveniente avanzar 
en la consolidación de la Línea 
Gandia-Dènia, dando conexión y 
continuidad a la línea. 

Restauración del Castell de 
Bairén (Gandia) 

Safor 500  
Por considerarse necesaria su 
restauración por su valor histórico y 
patrimonial. 

0083 Laminación y mejora 
del drenaje en la rambla 
Gallinera de Oliva. 

Safor 7.328  
Por considerarse innecesario el 
proyecto dado el rechazo que ha 
provocado en la ciudadanía   

Promoción de la innovación 
industrial y tecnológica. 
Plan la Safor 

Safor 1.000  
Por considerar necesario y 
conveniente 

Saneamiento de la Font 
Gran de Simat de la 
Valldigna 

Safor 500  

Por considerar necesaria la inversión 
dado que debido al incremento de 
población en la zona y la insuficiencia 
de la depuradora de Barx, la Font 
Gran de Simat de la Valldigna parece 
estar contaminada expulsando aguas 
fecales. 

Laminación y mejora de 
drenaje del Río Vaca 
(incremento) 

Safor 500  
Por considerar necesario acelerar el 
saneamiento del Río Vaca 

 
Atès que la setmana del 8 de novembre es votaran en comissió, es demana 
Al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 
 
Primer . Donar suport a les anteriors esmenes. 
Segon . Transmetre l’acord als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés de 

Diputats per a la seua consideració i aprovació. 
 

Simat de La Valldigna, 26 d’octubre de 2007.» 
 



 

 
20 

 
 

El  portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que hi ha coses en castellà. La 
majoria dels grups haurà presentat mocions semblants. En el fons ho tenim clar, hi ha coses 
que caldria especificar, no estem d’acord amb la filosofia de demanar per demanar, però sí 
en millorar la Safor i Simat. 

El regidor Joan Serra explica el procés de les mocions, explica el projecte de 
drenatge del riu Vaca, hi ha coses que depenen de Madrid i tots podríem actuar més. Cal 
respostes als problemes que tenim.  

El regidor Francisco Garcia contesta que el dia 5 i 6 d’agost, en festes, vingueren de 
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè s’havia taponat el riu Vaca. Enviarem un 
escrit de les deficiències que hi ha tant en la Font Gran com en el riu Vaca i la necessitat de 
netejar els barrancs, i ara ens han contesta que vindran a voreu per fer coses. 

 
Desprès de debatuda la moció, l’alcalde la sotmet a votació amb el següent resultat:  
 
-Vots a favor de la moció: ONZE (11), unanimitat dels membres presents. 
- Vots en contra: Cap (0) 
- Abstencions: Cap (0).  

A la vista de la qual cosa, el ple de l’ajuntament, ACORDA: 
 

Primer . Donar suport a les anteriors esmenes. 
Segon . Transmetre l’acord als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés de 

Diputats per a la seua consideració i aprovació. 
 
(versió en castellà remesa al Congrès Espanyol) 
 
«3. ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA 
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día i antes de pasar al 

punto de ruegos y preguntas (Turno de intervenciones), el alcalde al amparo de lo que 
establece el articulo 91.4 del ROF y RJ de las EELL, propone someter al pleno por razones 
de urgencia los asuntos no incluidos en el orden del día y que después se debatirán y 
votaran. 

//…// 
Después de conocidos los asuntos el pleno por unanimidad de los miembros 

asistentes acuerda la urgencia para tratar el siguiente asunto: 
 
3.1. Moción del grupo municipal de ESQUERRA REPUBLI CANA (ERPV) sobre 

enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado p ara 2008. 
 
Se da cuenta de la moción presentada por el grupo ERPV y que textualmente dice: 

 
«Moción que presenta por vía de urgencia, Joan Serra, portavoz del grupo 

municipal de Esquerra, al Pleno del Ayuntamiento de Simat sobre las enmiendas a los 
Presupuestos Generales del Estado 
 

Considerando que el Grupo Parlamentario de Esquerra al Congreso Español, ha 
presentado el jueves 25 de octubre a las 20 h, las enmiendas a los Presupuestos Generales 
del Estado que a continuación se detallan: 
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Enmienda 

 
Comarca 

Importe 
(miles de €) 

 
Justificación 

LÍNEA GANDIA-DENIA 
(PC) 
Incremento Prov. 46: 
Valencia 

Safor 500 

Por considerar necesario la inversión 
en el Proyecto Constructivo después 
de varios años de previsión 
presupuestaria para el Estudio 
Informativo. Es conveniente avanzar 
en la consolidación de la Línea 
Gandia-Denia, dando conexión y 
continuidad a la línea. 

Restauración del Castell de 
Bairén (Gandia) 

Safor 500 
Por considerarse necesaria su 
restauración por su valor histórico y 
patrimonial. 

0083 Laminación y mejora 
del drenaje en la rambla 
Gallinera de Oliva. 

Safor 7.328 
Por considerarse innecesario el 
proyecto dado el rechazo que ha 
provocado en la ciudadanía   

Promoción de la innovación 
industrial y tecnológica. 
Plan la Safor 

Safor 1.000 
Por considerar necesario y 
conveniente 

Saneamiento de la Font 
Gran de Simat de la 
Valldigna 

Safor 500 

Por considerar necesaria la inversión 
dado que debido al incremento de 
población en la zona y la insuficiencia 
de la depuradora de Barx, la Font 
Gran de Simat de la Valldigna parece 
estar contaminada expulsando aguas 
fecales. 

Laminación y mejora de 
drenaje del Río Vaca 
(incremento) 

Safor 500 
Por considerar necesario acelerar el 
saneamiento del Río Vaca 

 
Considerando que la semana del 8 de noviembre se votaran en comisión, se solicita 

al Pleno del Ayuntamiento, la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero . Apoyar las anteriores enmiendas. 
Segundo . Comunicar el acuerdo a los portavoces de los grupos parlamentarios del 

Congreso de Diputados para su consideración y aprobación. 
Simat de la Valldigna, 26 de octubre de 2007» 
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El portavoz del grupo ERPV, regidor Joan Sierra, explica el contenido de la moción 
presentada. 

//….// 
Después de debatida la moción el pleno del ayuntamiento por unanimidad de los 

miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero . Apoyar las enmiendas contenidas en la moción presentada. 
Segundo . Comunicar el presente acuerdo a los portavoces de los grupos 

parlamentarios del Congreso de los Diputados, para su consideración y aprobación. 
 

  Este acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra él cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado del contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el 
plazo de un mes, sin perjuicio que se pueda interponer cualquiera otro que se estime 
procedente. Ambos plazos contados desde el día siguiente de la notificación.» 

 
4t. TORN D’INTERVENCIONS 

 
4.1. El regidor Víctor Mansanet, manifesta que te moltes mocions presentades i vol 

preguntar per a quan s’inclouran?. Ell voldria que forà el proper ple, almenys les tres últimes. 
L’alcalde diu que tenim pendent la de la pilota, mirarem les altres tres quan potser.  
 
4.2. El regidor Víctor Mansanet, pregunta perquè la continuació del carrer Sant Antoni no 

està asfaltada, en eixa zona les aigües han fet mal , no es pot asfaltar?. 
L’alcalde contesta que no és tan fàcil com pareix, són cotxeres, si interessa s’asfaltarà. Ho 

he comentat amb el tècnic municipal i hi ha problemes, caldrà parlar-ho. 
 
4.3. El regidor Víctor Mansanet, manifesta que fa un mes li va fer entrega a l’alcalde d’una 

petició d’alumnes de BUP de Tavernes sobre el bus, pregunta quina contestació hi ha?. 
L’alcalde diu que es podria preparar per al proper pressupost. Ja contestaré a la petició. 
 
4.4. El regidor Víctor Mansanet, prega que es faça una petició formal de que el canvi del 

DNI es fera al municipi, com fa anys. 
L’alcalde diu que ho mirarà. 
 
4.5. La regidora Agustina Brines, manifesta que sobre la qüestió de l’aigua al carrer Pintor 

Sorolla hi ha un barranquet, i l’aigua ha fet prou de mal. Què se sap al respecte? 
L’alcalde contesta que a ell també li han dit el mal que ha fet l’aigua, ha tombat una paret. 

Ha de parlar amb el tècnic per tal de buscar una solució. 
 
4.6. La regidora Agustina Brines, manifesta que al carrer de l’Om va rascant-s’hi el 

cement i quan plou això pareix una pista de patinatge amb el perill que comporta. 
L’alcalde contesta que eixes queixes són de cada dia, apunteu-me les deficiències per tal 

d’anar solucionant-les. 
 
4.7. La regidora Agustina Brines, manifesta que es va dir que Vicent Duart anava a 

preparar un pla urbanístic per a la zona del Llavador de la Font Menor, i pregunta quan es va 
a constituir el consell agrari?. 
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 L’alcalde li contesta que efectivament parlarà amb Vicent Duart sobre el sector del 
Llavador de la Font Menor. I respecte de la CAM es queda per al dilluns 5 de novembre de 
2007 per tractar-lo.  

 
4.8. El regidor Eladi Mainar pregunta si per a la gent del Pla de Corrals que no té bona 

mobilitat, des de Benestar Social es té previst que un taxí les baixe al metge? 
Per part de la regidora Belinda Navarro i el regidor Francisco Garcia es contesta que s’ha 

parlat amb el taxi però es difícil posar-se d’acord en baixar a un hora. 
 
4.9. El regidor Joan Serra, manifesta el seu agraïment per haver-se aprovat l’esmena dels 

pressupostos generals, i desprès fa una petició a l’alcalde en el sentit que quan hi hagen 
assumptes d’interès a tractar fora del municipi que s’invite els grups politics per si poden anar. 

L’alcalde li contesta si no em veus com un interlocutor vàlid i representatiu del poble? 
El regidor Joan Serra contesta que altres vegades, com per exemple al Subdelegat del 

Govern hem anat tots, així és més transparent i reforçat, perquè si no anem, resulta que si el 
resultat és bonic es compta i sinó no. 

 
4.10. L’alcalde informa sobre l’inici de les obres al Pla de Corral (Pla de Nuclis), el 

condicionament dels parcs municipals i altres obres a carrers del poble. 
 
               -------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, si volen.  

 
Per part de determinades persones presents a la sessió es plantegen qüestions 

relacionades amb les pluges i el mal que havien fet i sobre el trànsit als carres del poble i el 
seu perill. 

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

resolucions administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords 
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 

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

administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, 
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, 
sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós 
terminis comptadors des l’endemà de la notificació.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 23 

hores i 30 m., del dia 26 d’octubre de 2007 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present 
acta. 

 
Simat de la Valldigna, novembre de 2007. 

El secretari, 


