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

PLE AJUNTAMENT - Sessió 07/2013 SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 25 de novembre de 2013
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP

Grup Socialista

Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena

David Mogort Alberola (Portaveu)
Álvaro Joaquin Almiñana Andrés
Grup EUPV
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup BLOC-INICIATIVAVERDS- COALICIÓ-COMPROMÍS Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Vicent Ribera Solanes
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)
Regidors absents:
Secretari:

Miguel Vidal Ferrando
Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,45 h. del dia vint-i-cinc de
novembre de dos mil tretze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha
estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

ORDRE DEL DIA:
o
o
o
o
o
o
-

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2013.
Donar compte dels decrets 338, 370, 385, 395, 396 de 2013.
Expedient instruït en virtut de la modificació de crèdits 13/2013, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
Pròrroga, si procedeix, del conveni d’adhesió subscrit amb la Diputació de València per a la Central de Compres
Moció presentada pel portaveu del GMS, David Mogort, sobre el tancament de la
Radio Televisió Pública Valenciana
Escrit de renúncia com a regidor d’Álvaro Joaquín Almiñana Andrés, membre del
GMS-PSOE.
ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
TORN D’INTERVENCIONS
--------------------------- // ----------------------------

Abans de l’inici de la sessió l’alcalde excusa la absència del regidor Miguel Vidal donat que
està fora.
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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.
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
o Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30
de setembre de 2013
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet manifesta que a la pàgina 42 en
la seua intervenció (primer paràgraf complet) on diu: «Hem consta que tot...» ha de dir «Em
costa que tot...» i on diu: «estic content per la teua llavor com regidora», ha de dir «estic content
per la teua labor com regidora»
Fetes estes rectificacions i finalitzades les intervencions, el ple de la corporació per huit
(8) vots a favor dels membres assistents (5 PP, 1GMS-PSOE, 1 EUPV i 1 ERPV) i dos(2)
abstencions (1 GMS-PSOE i 1 BLOC-Compromís) donat que els regidors Álvaro J. Almiñana
Andrés i Vicent Ribera Solanes no van assistir a eixa sessió, s’acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 30 de setembre
de 2013, acta número 5/2013.
o Donar compte de decrets 289/2013 i 291/2013 de 25 de juliol.
Es dóna compte del següents decrets:
 Es dóna compte del decret 338/2013, de 27 de setembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 338/2013
Simat de la Valldigna, 27 de setembre de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que mitjançant Providència de l'Alcaldia de data 19 d'agost de 2013, es va
acreditar la necessitat d'aquest Ajuntament de contractar les obres de «Millora de la xarxa d'aigua:
tram Av. Font Menor des de c/ Xàtiva a c/ Barxeta» el preu de les quals munta trenta mil vuitcents seixanta-nou euros i vint-i-nou cèntims (30.869,29 €) i sis mil quatre-cents vuitanta-dos
euros i cinquanta-cinc cèntims (6.482,55.-€) corresponents a l'IVA.
SEGON. Atès que amb data 20 d'agost de 2013, es va emetre Informe d'Intervenció, en
què s'acreditava l'existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost municipal vigent, als efectes de determinar
l'òrgan competent per a contractar.
TERCER. Atès que amb data 20 d'agost de 2013, es va emetre Informe dels Serveis
Tècnics sobre la no existència de fraccionament de les obres consistents en l'adequació de les
instal·lacions de sanejament i aigua potable existents així com dotar el lloc objecte de les obres de
la màxima accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, que s'executen per part d'aquest
Ajuntament.
QUART. Atès que amb números de Registre d'Eixida Municipal 1.007 a 1.024 de 23
d'agost de 2013 -excepte núm. 1.009, 1.011, 1.012 i 1.020 corresponent a invitacions a empreses a
les quals ha estat impossible practicar la notificació de la invitació, motiu pel qual no es fan
constar- este Ajuntament va invitar a participar en el procediment d'adjudicació a les següent
empreses:
1. CONSTRUCCIONES ALEMANY.
2. OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, SLL.
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3. CONSTRUCCIONS FEDERICO GÓMEZ DONET.
4. CONSTRUCCIONS MARCOS BRINES.
5. CONSTRUCCIONS MIGUEL VIDAL RIBERA.
6. PROCONPAL, SL
7. QUVI, SC
8. CONSTRUCCIONS RODRÍGUEZ GREGORI, SL
9. CONSTRUCCIONS SALVADOR FERRER RIPOLL.
10. CONSTRUCCIONS SOLER BURGUET.
11. PENSOL OBRAS, S.L.
12. RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL
13. MJP SISTEMAS TÉCNICOS, SL
14. CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA, SL
CINQUÈ. Vist que amb data 18 de setembre de 2013 es certificaren les ofertes que
consten en l'expedient.
SISÈ. Vistes les ofertes presentades en forma i termini per les empreses, es considera
com a oferta econòmicament més avantatjosa l'emesa per l'empresa CONSTRUCCIONES Y
CANALIZACIONES CYCA SL.
SETÈ. Atès que en data 18 de setembre de 2013 s'ha emès Informe-proposta de
secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat amb
allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
RESOLC
Primer. Portar a terme les obres relatives a la «MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA:
TRAM AVDA. FONT MENOR DES DE C/XÀTIVA A C/BARXETA» mitjançant el procediment
de contracte menor, amb el contractista CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA
S.L., titular del CIF B-97806210, i domicili al Passeig de les Germanies, 81, esc. A. 8º24ª, 46.702 de
Gandia, per import de TRENTA-MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS I VINT-I-NOU
CÈNTIMS (30.869,29.-€) i SIS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS I CINQUANTACINC CÈNTIMS (6.482,55.-€) corresponents a l'IVA.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra amb
càrrec a l'aplicació pressupostària «151 61902 PPOS 2013 (Obra, redacció de projectes i altres)»
del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si s'escau.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir
de la data de la seua signatura.
SISÈ. Notificar la present Resolució als candidats que no han resultat adjudicataris en el
termini de deu dies a partir de la data de la seua signatura.
SETÈ. Notificar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Servei de Cooperació Municipal als efectes de completar la documentació corresponent a
l'expedient PPOS/2013, número d'obra 411.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; Aurelio Sansixto Bonet, com a secretari, en dóna fe.»
Es dóna compte del decret d’adjudicació de l’obra inclosa en el PPOS 2013 obra «Millora
xarxa aigua c/ Xativa-c/ Barxeta».
Vista la qual cosa, el membres del Ple es donen per assabentats.
 Es dóna compte del decret 370/2013, de 27 de setembre, que es transcriu
a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 370/2013
Simat de la Valldigna, 14 d'octubre de 2013
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SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que este Ajuntament va sol·licitar a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial
de València, mitjançant Decret de l'Alcaldia 245/2013, de 28 de juny, la inclusió al Pla d'Actuacions
Programades per a l'any 2013 de l'actuació «Adequació voreres per a accessibilitat, reforma aigua
potable i reforma instal·lació sanejament i pluvials en C/ del Toro».
SEGON. Atès que amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 25 de juliol de
2013, es va rebre notificació relativa a l'aprovació, en sessió de la Junta de Govern de la
Corporació Provincial de 16 de juliol de 2013, de la inclusió en el Pla d'Actuacions Programades
(PAP) de 2013, de l'actuació sol·licitada, «Adequació voreres per a accessibilitat, reforma aigua
potable i reforma instal·lació sanejament i pluvials en C/ del Toro», amb número d'obra 97,
atorgant a esta entitat una ajuda per import de 50.000,00 euros.
TERCER. Vist que amb data 1 d'agost de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 181 Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
sobre concessió de subvencions del Pla d'Actuacions Programades, constant la subvenció
concedida a este Ajuntament per import de 50.000,00 euros, i que, les directrius del PAP de l'any
2013 estableixen que la justificació de la subvenció concedida es realitzarà en el termini de 6
mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació de la seua concessió en el BOPV.
QUART. Vist que per Decret de l'Alcaldia 346/2013, de 2 d'octubre, es va resoldre
portar a terme el servei de «Redacció del projecte bàsic i d'execució i de l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut de les obres de «Adequació de voreres per a accessibilitat, reforma aigua potable
i reforma instal·lació sanejament i pluvials en C/ del Toro» mitjançant el procediment de
contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, S.L.P., titular del NIF B97543193, per un
import de CINC MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS I VUITANTA-TRES CÈNTIMS (5.504,83.€) i MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS I UN CÈNTIM (1.156,01.-€) corresponents a l’IVA.
CINQUÈ. Vist que amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 4 d'octubre,
AQURB-2005, S.L.P. va presentar còpia del projecte anomenat «Adequació de voreres,
substitució xarxa aigua potable i instal·lació sanejament en C/ del Toro», redactat per Juan José
Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, amb un pressupost bàsic de licitació que
munta 130.884,00 euros i 23.559,12 euros d'IVA, i els honoraris de redacció de projecte i EB de
Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció d'obra que munten la quantitat de 12.629,66 euros (IVA
inclòs).

SISÈ. Vist que per Providència de l'Alcaldia es detectà la necessitat de dur a terme les
obres d'adequació de voreres per a millorar l'accessibilitat, millora de la xarxa d'aigua potable i de
sanejament del Carrer del Toro, obres que es poden qualificar com obres de reforma.
SISÈ. Atès que amb data 14 d'octubre de 2013, s'ha emès Informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació del projecte.
SETÈ. Vist el projecte d'execució de les obres «Adequació de voreres per a
accessibilitat, reforma aigua potable i reforma instal·lació sanejament i pluvials en C/ del Toro», i
examinada la documentació que l'acompanya.

RESOLC
Primer. Aprovar el projecte de les obres anomenat «Adequació de voreres per a
accessibilitat, reforma aigua potable i reforma instal·lació sanejament i pluvials en C/ del Toro»,
redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de
licitació del qual ascendeix a CENT TRENTA-MIL HUIT-CENTS HUITANTA-QUATRE EUROS
(130.884,00 €) i VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS I DOTZE
CÈNTIMS (23.559,12 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa corresponent
als honoraris per redacció de projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció
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d'obra que munta a la quantitat de DOTZE MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS I SEIXANTASIS CÈNTIMS (12.629,66 €), ja que reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Segon. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida «161 61913
REFORMA INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE I SANEJAMENT C/ TORO (PAP 2013)» del
Pressupost municipal vigent.
Tercer. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb
l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a
procedir a la contractació de l'obra.
Quart. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Cinquè. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la Valldigna, a
la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vista la qual cosa, el membres del Ple es donen per assabentats i conformes.


Es dóna compte del decret 385/2013, de 25 d’octubre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 385/2013
Simat de la Valldigna, 25 d’octubre de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:

ANTECEDENTS
Primer. Vist que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna és propietari dels béns mobles
que consten tot seguit:

Lot 1:

Lot 2:

Màquina agranadora EGHOLM model
EG2200

Màquina fotocopiadora GESTETNER DSM 632
Màquina fotocopiadora GESTETNER MP 2000
Impressora EPSON LQ 2070
Impressora OLIVETTI DM 324 SL
Impressora SHARP AR 200
Impressora OKI MC 560
Màquina fotocopiadora RICOH AFISIO MP 1600

i que és convenient per al municipi l’alienació dels béns referits pels motius següents: la necessitat
d’obtindre fons per a finançar inversions no previstes en el Pressupost municipal.
Segon. Vist que amb data 22 d’octubre de 2013 s’ha emès Informe pels Serveis Tècnics
Municipals realitzant una descripció detallada dels béns mobles i una valoració econòmica dels
mateixos.
Tercer. Vist que amb data 22 d’octubre de 2013 s’ha emès Informe de Secretaria sobre
la Legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir.
Quart. Vist que per Decret de l’Alcaldia 379/2013, de 22 d’octubre, es va aprovar iniciar
l’expedient per a l’alienació proposada motivant la necessitat i idoneïtat de la mateixa.
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Cinquè. Vist que amb data 25 d’octubre de 2013, s’ha redactat i incorporat a l’expedient
el Plec de condicions que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb el que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a l’alienació dels béns mobles
patrimonials que consten en el quadre tot seguit, convocant la seua licitació.

Lot 1:

Lot 2:

Màquina agranadora EGHOLM modelo
EG2200

Màquina fotocopiadora GESTETNER DSM 632
Màquina fotocopiadora GESTETNER MP 2000
Impressora EPSON LQ 2070
Impressora OLIVETTI DM 324 SL
Impressora SHARP AR 200
Impressora OKI MC 560
Màquina fotocopiadora RICOH AFISIO MP 1600

Segon. Aprovar el Plec de Condicions que ha de regir la subhasta, en els termes que
figura en l’expedient.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil del
contractant, si de cas, anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies naturals els
interessats puguen presentar les ofertes que estimen pertinents.
Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vista la qual cosa, el membres del Ple es donen per assabentats i conformes.
 Es dóna compte del decret 395/2013, de 31 d’octubre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 395/2013
Simat de la Valldigna, 31 d’octubre de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que mitjançant Providència de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2013, es
va acreditar la necessitat d'aquest Ajuntament de contractar les obres de «Renovació de
l’enllumenat públic en casc urbà Pla de Corrals» el preu de les quals ascendeix a vint mil dos-cents
trenta euros (20.230,00.-€) i quatre mil dos-cents quaranta-vuit euros i trenta cèntims (4.248,30.€) corresponents a l'IVA.
SEGON. Atès que en data 31 d'octubre de 2013 es va emetre Informe d'Intervenció, en
què s'acreditava l'existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost municipal vigent, als efectes de determinar
l'òrgan competent per a contractar.
TERCER. Atès que en data 31 d'octubre de 2013 es va emetre Informe dels Serveis
Tècnics sobre la no existència de fraccionament de les obres consistents en l'adequació de les
instal·lacions elèctriques del nucli urbà de Pla Corrals a les necessitats i seguretat actuals, que
s'executen per part d'aquest Ajuntament.
QUART. Vistes les ofertes presentades en forma i termini per les empreses
interessades, es considera com a oferta econòmicament més avantatjosa l'emesa per l'empresa
ELECTROGAS SIMAT, S.L.
CINQUÈ. Atès que en data 31 d’octubre de 2013 s'ha emès Informe-proposta de
secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
RESOLC
Primer. Portar a terme les obres relatives a la «RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC EN CASC URBÀ PLA DE CORRALS» mitjançant el procediment de contracte menor,
amb el contractista ELECTROGAS SIMAT S.L.., titular del CIF B-46.111.167, i domicili al Carrer
L’Hort de Quico, 10, 46.750 de Simat de la Valldigna, per import de VINT MIL DOS-CENTS
TRENTA EUROS (20.230,00.-€) i QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS I
TRENTA CÈNTIMS (4.248,30.-€) corresponents a l'IVA.
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra amb
càrrec a l'aplicació pressupostària «151 60900 PLA DE NUCLIS 2013» del Pressupost vigent.
Tercer. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si s'escau.
Quart. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Cinquè. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir
de la data de la seua signatura.
Sisè. Notificar la present Resolució als candidats que no han resultat adjudicataris en el
termini de deu dies a partir de la data de la seua signatura.
Setè. Notificar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Servei de Cooperació Municipal als efectes de completar la documentació corresponent a
l'expedient PNUC/2013, número d'obra 91.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; M. Rosa Mestre Solanes, com a secretària acctal., en
dóna fe.»
Vista la qual cosa, el membres del Ple es donen per assabentats i conformes.
 Es dóna compte del decret 338/2013, de 27 de setembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 396/2013
Simat de la Valldigna, 31 d’octubre de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que mitjançant Providència de l'Alcaldia de data 27 de juny de 2013, es va
acreditar la necessitat d'aquest Ajuntament de contractar el subministrament del mobiliari descrit
en l’Informe de valoració de la «Renovació del mobiliari urbà al casc urbà del Pla de Corrals» el
preu del qual ascendeix a la quantitat de quatre mil cinc-cents seixanta-tres euros i trenta-nou
cèntims (4.563,39.-€) i nou-cents cinquanta-vuit euros i trenta cèntims (958,30.-€) corresponents
a l'IVA.
SEGON. Atès que en data 31 d'octubre de 2013 es va emetre Informe d'Intervenció, en
què s'acreditava l'existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost municipal vigent, als efectes de determinar
l'òrgan competent per a contractar.
TERCER. Vistes les ofertes presentades en forma i termini per les empreses
interessades, es consideren com a ofertes econòmicament més avantatjoses les emeses per:
BENITO URBAN, S.L.U., d’una banda, i MOBIPARK, S.L., d’altra.
QUART. Atès que en data 31 d’octubre de 2013 s'ha emès Informe-proposta de
secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat amb
allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
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RESOLC
Primer. Portar a terme el subministrament del mobiliari que consta en el quadre tot
seguit
Concepte
Lot 5 elements saludables PLUS:
1. Cintura negra
2. Volants negres
3. Hoquei negre
4. Timó negre
5. Esquí negre
Cola 1 kg
Cartell indicatiu
Banc model “NEOBARCINO 1800 NATURAL”
Paperera model “SALOU 65 l.”

Quantitat

1

15
1
2
2

relatiu a la «RENOVACIÓ DEL MOBILIARI URBÀ EN CASC URBÀ PLA DE CORRALS»
mitjançant el procediment de contracte menor, amb el contractista BENITO URBAN, S.L.U.,
titular del CIF B-59.987.529, i domicili postal al Carrer Llevant, 17, 08.560 de Manlleu (Barcelona),
per import de TRES MIL NORANTA-UN EUROS (3.091,00.-€) i SIS-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS I ONZE CÈNTIMS (649,11.-€) corresponents a l'IVA.
SEGON. Portar a terme el subministrament del mobiliari que consta en el quadre tot
seguit
Concepte
Quantitat
Loseta de seguretat 1000x1000x43 verda sense bisel
51
relatiu a la «RENOVACIÓ DEL MOBILIARI URBÀ EN CASC URBÀ PLA DE CORRALS»
mitjançant el procediment de contracte menor, amb el contractista MOBIPARK, SL, titular del CIF
B-96.092.150, i domicili a P.I. Cantavella, C/Llíria, 8, bústia 37, 46.135 d’Albalat dels Sorells, per
import de MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS I TRENTA-NOU CÈNTIMS (1.472,39.€) i TRES-CENTS NOU EUROS I VINT CÈNTIMS (309,20 €) corresponents a l'IVA.
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació dels subministraments citats
amb càrrec a l'aplicació pressupostària «151 60900 PLA DE NUCLIS 2013» del Pressupost vigent.
Quart. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si s'escau.
Cinquè. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Sisè. Notificar la present Resolució als adjudicataris en el termini de deu dies a partir de
la data de la seua signatura.
Setè. Notificar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Servei de Cooperació Municipal als efectes de completar la documentació corresponent a
l'expedient PNUC/2013, número d'obra 91.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; M. Rosa Mestre Solanes, com a secretària acctal., en
dóna fe.»
Vista la qual cosa, el membres del plenari es donen per assabentats i conformes.
1.3. Expedient instruït en virtut de la modificació de crèdits 13/2013, crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits
Es dóna compte de la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa:
«PROPOSTA D’ACORD
Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits
en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de
crèdit, redactada d’acord amb el que disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
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pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les
activitats que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent,
exigeixen efectuar en l’actualitat les despeses especifiques i determinades que s’expressen a
continuació, les quals no poden demorar-se a altres exercicis futurs.
Atès que algunes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el
disponible i, en conseqüència, es proposa:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2013, per
crèdits extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:

a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
PDA

DENOMINACIÓ

CRÈD EXTRA.

155.21001 Manteniment jardins Monestir.........................................................................2.000,00
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

2.000,00 €

b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:
PDA

DENOMINACIÓ

SUP. CRÈDIT

155.21000.............................................MANTENIMENT XARXES PUBS./INFRAEST.
23.000,00
161.22100.................................................AIGUA POTABLE: ENERGIA ELÈCTRICA.
10.000,00
338.22609.....................................................................................FESTES/ACTUACIONS
9.000,00
342.21200..............................POLIESPORTIU: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
6.000,00
342.21299...................PISCINA MUNICIPAL: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
6.000,00
320.22100...............................................................C. PÚBLIC: ENERGIA ELÈCTRICA.
2.000,00
920.22791.....................TREBALLS TÈCNICS, REDACCIÓ PROJECTES I ALTRES
1.800,00
151.61901.......................................PPOS 2012 (Obra, redacció de projectes i altres)
1.200,00
165.22100................................................ENLLUMENAT PÚBLIC (VIES PÚBLIQUES)
1.000,00
232.22100.................................................................JUBILATS: ENERGIA ELÈCTRICA.
1.000,00
332.22100..........................................................BIBLIOTECA: ENERGIA ELÈCTRICA.
1.000,00
151.60901.......................................................................................PLA DE NUCLIS 2012
800,00
312.22100................................................................C. SALUT: ENERGIA ELÈCTRICA.
500,00
321.22100.............................................................ESCOLETA: ENERGIA ELÈCTRICA.
500,00
130.22104...........POLICIA LOCAL: SUBMINISTRAMENT ROBA I ACCESSORIS.
500,00
920.22794.....................................................SERVEI: MANTENIMENT INFORMÀTIC
500,00
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432.22100.................................................................TURISME: ENERGIA ELÈCTRICA.
300,00
920.22797...........................................SERVEI: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
300,00
432.22200......................................TURISME: COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES
200,00
414.22699..................................................................................................AGRICULTURA
150,00
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT
65.750,00€
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS........................................................... 67.750,00 €
Segon. Per a finançar esta modificació de crèdits del Pressupost de l'exercici vigent es
compta amb els següents recursos financers:
Romanent de tresoreria per a despeses generals...............................................67.750,00
Total Romanent

67.750,00

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS............................................................67.750,00 €
Tercer. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en
aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i
presentar reclamacions davant del Plenari.
Quart. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de
quinze dies no es presenten reclamacions.
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut de les modificacions presentades i
que va ser dictaminada favorablement en la comissió informativa, la proposta inicial amb l’esmena
que es va presentar en la pròpia comissió. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
munten un import total de 67.750,00€.
El regidor Joan Serra voldria que s’explicara la modificació que està assignada al
manteniment dels jardins dels monestir.
L’alcalde manifesta que en el pressupost inicial no estava prevista eixa partida i hem vist
que per pagar les despeses dels insecticides, abonaments i totes les despeses relacionades amb
l’assumpte agrícola que es puga gastar al monestir calia tenir una partida i per això s’ha creat.
El regidor Joan Serra pregunta que després es compensarà en els ingressos. L’alcalde
contesta que és clar que sí.
S’explica que en ingressos si que hi havia una aplicació pressupostària d’ingressos per un
import de 8.500,00€, el que no estava previst era una partida concreta per a eixa despesa,
observat que hi ha una certa consistència en la mateixa s’ha decidit, per tenir-ho més clar, crear
una partida específica i concreta en el pressupost de despeses.
L’alcalde contesta i explica la qüestió del ingressos que estan fixats per un conveni amb la
Fundació i informa de com està la gestió de la taronja i que en principi si el mercat anés bé
podríem traure diners de la taronja del monestir.
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Després de debatut i vist el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple
de l’Ajuntament per cinc (5) vots a favor (5 PP)) i cinc (5) abstencions (2 GMS-PSOE, I EUPV,
1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), dictamina favorablement l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2013, per
crèdits extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:
a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
PDA

DENOMINACIÓ

CRÈD EXTRA.

155.21001 Manteniment jardins Monestir.........................................................................2.000,00
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

2.000,00 €

b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:

PDA
DENOMINACIÓ
SUP. CRÈDIT
155.21000 MANTENIMENT XARXES PUBS./INFRAEST...........................................23.000,00
161.22100 AIGUA POTABLE: ENERGIA ELÈCTRICA................................................10.000,00
338.22609 FESTES/ACTUACIONS.....................................................................................9.000,00
342.21200 POLIESPORTIU: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.............................6.000,00
342.21299 PISCINA MUNICIPAL: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ..................6.000,00
320.22100 C. PÚBLIC: ENERGIA ELÈCTRICA................................................................2.000,00
920.22791 TREBALLS TÈCNICS, REDACCIÓ PROJECTES I ALTRES.....................1.800,00
151.61901 PPOS 2012 (Obra, redacció de projectes i altres)......................................1.200,00
165.22100 ENLLUMENAT PÚBLIC (VIES PÚBLIQUES)...............................................1.000,00
232.22100 JUBILATS: ENERGIA ELÈCTRICA..................................................................1.000,00
332.22100 BIBLIOTECA: ENERGIA ELÈCTRICA...........................................................1.000,00
151.60901 PLA DE NUCLIS 2012..........................................................................................800,00
312.22100 C. SALUT: ENERGIA ELÈCTRICA....................................................................500,00
321.22100 ESCOLETA: ENERGIA ELÈCTRICA.................................................................500,00
130.22104 POLICIA LOCAL: SUBMINISTRAMENT ROBA I ACCESSORIS..............500,00
920.22794 SERVEI: MANTENIMENT INFORMÀTIC........................................................500,00
432.22100 TURISME: ENERGIA ELÈCTRICA.....................................................................300,00
920.22797 SERVEI: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS..............................................300,00
432.22200 TURISME: COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.........................................200,00
414.22699 AGRICULTURA.....................................................................................................150,00
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

65.750,00€

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..........................................................................67.750,00 €

Segon. Per a finançar esta modificació de crèdits del Pressupost de l'exercici vigent es
compta amb els següents recursos financers:
Romanent de tresoreria per a despeses generals...............................................67.750,00
Total Romanent

67.750,00

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..........................................................................67.750,00 €
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Tercer. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en
aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i
presentar reclamacions davant del Plenari.
Quart. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de
quinze dies no es presenten reclamacions.

1.4. Pròrroga, si procedeix, del conveni d’adhesió subscrit amb la
Diputació de València per a la Central de Compres.
Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Atès que el ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2008 va
acordar aprovar el model normalitzat de Conveni d’Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada
de l’Excma. Diputació Provincial de València i la seua adhesió al sistema d’adquisició centralitzada

materialitzada en la Central de compres de la Diputació Provincial de València
(CENTRAL).
Atès l’escrit de la Central Provincial de Compres de la Diputació de València pel
qual es comunica que el període de vigència de quatre anys subscrit entre este ajuntament
de Simat de la Valldigna i la Diputació de València finalitza pròximament.
Atès que al mateix escrit ens ofereix l’oferta de pròrroga per quatre anys més del
conveni d’adhesió vigent i per la qual cosa cal prendre acord de ple.
Vist que la Central de Compres provincial, s’ha configurat com un servei
especialitzat de central de contractació, a fi de donar servei a les entitats locals de la
província i, en el seu cas, als diferents departaments i serveis de la Diputació Provincial.
Vist que amb la creació de la Central de Compres de la Diputació Provincial de
València, es pretenen aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses, amb la
conseqüent reducció de la despesa pública, dels ens adherits al sistema de contractació
centralitzada, i al temps, simplificar la tramitació administrativa en l’adquisició de bens i
serveis, potenciant la transparència i seguretat en la contractació.
Per la qual cosa, esta Alcaldia proposa:
Primer. Prorrogar per un període de quatre anys l’adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada materialitzada en al Central de Compres de la Diputació Provincial de
València (CENTRAL).
Segon. Autoritzar a l’Alcalde-President per la signatura de quants documents
siguen necessaris per la formalització de l’adhesió al citat Conveni.
Tercer. Comunicar este acord a la Diputació de València (Central Provincial de
Compres).
Obert el torn d’intervencions l’alcalde explica la proposta i perquè considera que
cal acollir-se a la pròrroga. El que hem fet fins ara en esta central de compres ha sigut la
contractació pel consum d’electricitat. Com el conveni que teníem signat, caduca per
estes dates la Diputació ens planteja la seua pròrroga i eixa és la proposta.
El regidor David Mogort manifesta que com no ens costa diners ni ens obliga a
contractar ens pareix perfecte i ho votarem a favor.
El regidor Víctor Mansanet anuncia que votarem a favor per coherència i donat
que millora les perspectives de contractació.
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El regidor Joan Serra manifesta que s’alegra que es continue en este conveni que
van fer ells quan estaven al govern i sempre es pot discutir si és millor o no, com la
qüestió de la llum, i això pot ser positiu per al poble.
El regidor Vicent Ribera manifesta que la seua posició és la mateixa que la dels seus
companys i es mostra favorable a la proposta ja que afavoreix l’Ajuntament.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el
ple per unanimitat (10) dels membres assistents (5 PP, 2 GMS-PSOE, I EUPV, 1 BlocCOMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
Primer. Prorrogar per un període de quatre anys l’adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada materialitzada en al Central de Compres de la Diputació Provincial de
València (CENTRAL).
Segon. Autoritzar l’Alcalde-President per la signatura de quants documents siguen
necessaris per la formalització de l’adhesió al citat Conveni.
Tercer. Comunicar este acord a la Diputació de València (Central Provincial de
Compres).
1.5. Moció presentada pel portaveu del GMS, David Mogort, RTVV.
Vista la moció presentada pel portaveu del GMS, que va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa i on es van incorporar tres punts d’acord proposats pel regidor Víctor Mansanet i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«David Mogort Alberola en representació del grup municipal socialista de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna, a l'empara del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de
23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a
incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes
del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En les últimes hores, hem assistit al tancament unilateral i sobtat de la Ràdio Televisió Valenciana, en negar-se el govern valencià a acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia que
revocava l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que ja havia afectat a més d’un miler de treballadors.
El tancament de la RTVV, la de tots els Valencians, certifica l’enfonsament del govern del partit popular a la Generalitat col·lapsat pel deute públic, i amenaçat per nombrosos casos de corrupció i
malbaratament dels fons públics. Un règim de qual Canal 9 no ha estat excepció.
L’Estatut d’Autonomia dels Valencians preveu, en el seu article 56.2, el desenvolupament de mitjans de comunicació social a través d’una Ràdio i Televisió públiques. Un deure dels governants, el
d’una informació pública i de qualitat, recollit també a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de
23 de novembre de 1983, i a la Llei originària de creació de l’entitat pública Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), la 7/1984, de 4 de juliol.
Estes lleis van ser aprovades per “la voluntat política d’assumir la responsabilitat concreta de fer
avançar la consolidació de l'Administració Autonòmica i la presa de consciència dels nostres trets
diferencials com a poble”.
Per això, el tancament de l’Ens públic suposa la renúncia al desenvolupament de l’autogovern valencià i també la pèrdua d’un dret identitari com a poble que agraeix directament la nostra
cultura, la nostra llengua, i les nostres senyes d’identitat, així com també impedeix el nostre desenvolupament econòmic i social.
La pèrdua ja és irreversible, tan sols considerant les 1.700 persones que perden el seu treball, a les que s’han de sumar els milers de famílies que es veuran afectades per la desaparició d'este ens públic.
El deute de més de 1.300 milions d’euros que haurem de pagar entre tots els Valencians i Valencianes, és la conseqüència directa de la nefasta gestió del partit popular que ha utilitzat durant quasi
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dos dècades la ràdio televisió pública, la de tots, com a instrument a favor dels seus propis interessos partidistes.
Hui, quan ja està ofegada pel deute i no poden traure més rèdit polític la tanquen, culpant
de forma vergonyosa els treballadors, i volent fent-nos creure que ho fan per a no «tancar hospitals» quan hores d’ara ja han dilapidat l’Estat del Benestar de la Comunitat, realitat que ja coneixen
tots els valencians.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i
aprovació pel Ple els següents ACORDS
1. Revocar amb caràcter immediat la decisió del Govern de la Generalitat de tancar la
Ràdio Televisió Pública Valenciana.
2. Establir mesures de diàleg, juntament amb la resta de forces polítiques de les Corts
Valencianes, el Consell d’Administració de RTVV i representants dels treballadors, per a garantir
la viabilitat i continuïtat de la Ràdio Televisió Pública.
3. Exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu perjudici que s’ha produït com a
conseqüència del malbaratament dels diners públics de tots els Valencians i les Valencianes.
4. Notificar el present acord, per a la seua presa en consideració, a la Mesa de les Corts
Valencianes i al Govern de la Generalitat.
5. Instar el President Fabra que dissolga les Corts i convoque d’eleccions autonòmiques
anticipades després de la decisió del Consell de tancar Ràdio Televisió Valenciana .
6. Manifestar el rebuig al tancament de la Ràdio Televisió Publica Valenciana i
l’acomiadament de 1.600 treballadors i treballadores, fruit d’una decisió injusta provocada per la
imposició d’un ERO il·legal.
7. Manifestar la nostra solidaritat amb el treballadors afectats per una decisió
manifestament injusta i antidemocràtica.»
Obert el torn d’intervencions l’alcalde diu que a la proposta inicial del PSOE s’han afegit
els tres punts proposats per EU en la comissió.
El regidor David Mogort manifesta que efectivament en principi era una moció presentada
per nosaltres i que ells van dir que no tenien cap inconvenient en afegir els punts proposats per
EUPV ja que la seua moció era molt pareguda, i es podia fer d’una forma conjunta, després de
parlar amb el portaveu Víctor Mansanet es va quedar que la defensaria jo.
El regidor David Mogort manifesta que en uns quant dies està previst que es tanquen les
emissions de RTVV, nosaltres pensem que potser esta setmana. Explica el contingut de la moció,
fa referència a l’article 56.2 del nostre Estatut d’Autonomia on es planteja el seu desenvolupament,
així com a la Llei d’Ús i Ensenyament i la Llei 7/1994, lleis que emparen l'existència d’una RTVV
pública, Valenciana i de qualitat. El tancament és una renúncia al desenvolupament de l’autogovern
valencià. Esta TV ha sigut molt parcial i moltes vegades hem demanat que es canviara perquè no
era la RTVV que ens mereixíem tots els Valencians. Però no ens pareix bé que es tanque. Es
perdran 1700 llocs de treball directes. La TVV ha sigut un instrument per fer una sèrie d’històries i
enfocades cap al mateix, creguem que es poden carregar el sector audiovisual valencià el qual
rebia una sèrie de subvencions, és a dir a més del 1700 treballadors que se’n van al carrer, es
carreguen el xicotet sector audiovisual valencià. I a més els 1300 milions d’euros que es deuen
s’han de pagar igual, és a dir, si la tanques l’hauràs tancat però el deute està per pagar. Quan diuen
que es carreguen la TV per no tancar hospitals i escoles, i que serà tot meravellós, quan s’han
desbalafiat molts milions d’euros amb la visita del Papa, el projecte de Calatrava, l’America’s Cup, i
han desfet el sistema financer valencià, i dir ara que tanquen per a respectar la sanitat i les escoles
això és una mentida i una burla. És una Comunitat on hi ha més de 100 imputats de membres del
partit del govern, hi ha una sèrie d’històries que són la vergonya de tota la premsa europea i
americana. S’han fet una ramat de barbaritats i ací no passa res. Som un exemple a no seguir per
tot estos motius i altres, és un tema per a plorar. I passa a donar lectura els set punts d’acord que
hi ha a la moció conjunta amb EU.
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El regidor Víctor Mansanet manifesta que vol agrair la deferència del PSOE d’acceptar els
tres punts que va proposar. Afegir que tot açò em recorda el que dia el famós Tirant lo Blanc:
«Ningú pot construir un castell fort fent els fonaments d’arena». El que ha passat en la RTVV ha
sigut això i sempre ha sigut un problema per als polítics de tots els colorets, la gran majoria d’elles
han incomplit la llei que es va aprovar per unanimitat. Els Valencians fem aeroports sense avions,
camps de futbol sense balons i ara TV sense imatges. Ja ho deia el periodista Vicent Ventura “ La
normalitat és l’anormalitat en el País València”. A EU ens preocupen les més de 1600 persones
que aniran a l’atur, un sector audiovisual que es va muntar al voltant de RTVV també va a
desaparèixer, i TVV té impagats de milions d’euros a empreses d’audiovisuals. Drama humà.
Drama lingüístic, desapareix una emissora que ens oferia algun programa en valencià. Ací passen
coses molts grosses i ningú es fa responsable d’este drama humà, econòmic i d’este atemptat
contra els Valencians. La cosa passarà com passarà i per això volem demanar responsabilitats i el
meu partit està estudiant accions legals.
El regidor Vicent Ribera manifesta que probablement les mocions seran molt semblants i
ens repetirem en les paraules i els arguments. Crec que RTVV s’ha tancat degut al baix índex d’audiència, quan ho veien entre el 7 al 14% dels Valencians, els polítics estaven interessats i anava funcionant. Quan ha baixat i ara era el més baixet de totes les televisions d’Europa i estaven fent gastar un dineral han decidit tancar-la. Hi ha una frase que diu: El que no es veu no existeix. Manifesta
que vol donar lectura a una carta d’una persona que està a l’Argentina però que es simatera i que
va publicar una carta al periòdic. Passa a llegir-la, que està en castellà per estar escrit en Argentina,
i que transcrita a la lletra diu:
«DEFENSA DE CANAL 9
DESDE CORRIENTES, ARGENTINA

Stella Maris Folguerá Crespo
Lamentable pérdida de lo que fue un órgano cultural inserto en una política de verdadero
respeto y fuerte reivindicación de la identidad valenciana.
Canal Nou pasará a ser una más de las «Fulles Grogues» de la sociedad valenciana, pero su
desaparición provoca más que nostalgia, rebeldía.
Porque pudo haberse evitado. Porque pudo haber sido tratado con el cuidado que
merecía un potente medio de comunicación, nacido en el albor de la esperanza democrática de un
pueblo que estuvo en la oscuridad medieval y la discriminación cultural por muchos lustros y que
fue un ejemplo para el mundo por el modo de renacer después de 1975 y mostrarse como una
colectividad vigorosa y dispuesta a recuperar con celeridad los años perdidos por la ignorancia y la
censura.
Canal Nou fue, para el País Valencià, parte fundamental de esa recuperación, parte
indispensable de la valorización y la normalización de la llengua original, parte de la revitalización
de una cultura relegada prácticamente a la transmisión oral.
En lo personal, siempre me sentí –y me sentiré- ligada a ese medio porque su gente –
productores, periodistas, camarógrafos, guionistas- cruzó el Atlántico en 1989 y 1990 y vino a
buscarnos a los descendientes de los valencianos de la Safor o de la Marina que emigraron en
1910 y 1911 detrás del sueño de Vicente Blasco Ibáñez de refundar València en suelo americano.
Estos Nuevos-Valencianos perdidos al otro lado del mar, aparecimos en la pantalla de
Canal Nou en un capítulo de «Fulles Grogues» que se llamó, precisamente, «Un somni Americà» y
se transmitió por primera vez el 7 de octubre de 1990.
El programa se proponía contar la historia de esa colonia de labriegos valencianos
enclavada en los montes y riachos de la zona más subtropical de la Argentina, dispuestos a
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

15

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84
introducir en estas tierras los productos de la huerta valenciana y a cultivar arroz en tierra
pródiga y propicia.
Pero más que informar sobre aquel sueño de Blasco y recordar la epopeya de aquellos
valencianos, removió viejas nostalgias y dio nueva savia a vínculos familiares que habían
languidecido por la distancia, y el silencio al que los había condenado su analfabetismo.
Del otro lado del mar era muy lejos en 1910, y era muy difícil escribir en una lengua que
no se habla porque la que se habla no se escribe.
Blasco Ibáñez los había llamado a través de su diario “El Pueblo” y la ilusión de una vida
mejor los arrancó de Simat de la Valldigna, de Villalonga, de Alginet, de Castellón del Rugat…
Canal Nou vino a buscarlos y los descendientes comenzamos a contar nuestras historias que nos
llevaron de vuelta a nuestro origen.
Cuando yo, descendiente de simateros, «regresé» a mi origen, sentarme frente a la
pantalla de Canal Nou ayudó, junto a las voces familiares reencontradas, a que yo misma
recuperara la legua Valenciana que mi abuela se había empeñado en mantener viva en su casa y
que estaba adormecida desde que ella y mi padre «faltaron»
Desde un país, la Argentina, en el que estamos ahora presos por una Ley de Medios
fabricada a medida para posibilitar el monopolio directo o indirecto de los medios de
comunicación en manos de un gobierno autoritario, sus satélites y sus adulones, a los que lo que
menos interesa es la transparencia en la gestión del Estado, se hace difícil emprender una defensa
de la televisión pública.
Pero lo que está en peligro en Valencia no es solamente la libertad y la calidad de la
información, sino un objetivo superior de Política de Estado sostenido cuando se creó Canal
Nou, como lo fue el de que se constituyera en un órgano de servicio para la vertebración del
territorio Valenciano, la difusión de su historia, la consolidación de su cultura y la riqueza de su
lengua, objetivo que ha sido deliberadamente demolido a través de los últimos años, provocando
el desprestigio del ente público a través de la manipulación de la información y los contenidos de
baja calidad. Todo ello, justificaría ahora su “remodelación” y su cambio a un régimen de
privatización que lo convertiría en «empresa amiga del poder». Lo dijo Pere Miquel Campos, ex
presentador del canal, y no creo poder decirlo mejor yo: «Es una pérdida no solo para las 2.000
familias de los despedidos, sino para toda la sociedad. Desaparece nuestra voz. Lo que no se
cuenta, no existe».
«Nos van a dejar a oscuras» expresó una ex Fallera Mayor, con el dolor de sentirse
perdida.
Canal Nou fue un coloso erigido para revitalizar la cultura de un pueblo y jerarquizar su
lengua, es decir, para definir con rasgos perennes su identidad. Ahora pretenden convertirlo en
una fantochada en manos privadas, con un modelo cultural “al uso” de los propósitos de un
unicato cultural contra natura, creando además un problema social del que no se hacen cargo.
Mi Abuela Luzgarda Corts, analfabeta y emigrada a los 24 años a las orillas del Paraná,
trajo consigo una convicción que aplicó a lo largo de toda su vida: «Mentres no perga la llengua
no em trobaré perduda». Por eso es tal vez tan claro lo que hay por debajo de esta decisión que
se pretende disimular bajo el signo de la racionalización de gastos del Estado, gasto del que por
otra parte es la propia política despilfarradora del Estado la que lo generó: Valencia se queda sin
radio y televisión públicas en valenciano, lo que dará impulso seguro a la castellanización y a los
intentos de atropellar las autonomías regionales.
Devastación cultural, tragedia social, desaprensión e irresponsabilidad política.
No volem que es tanque. No volem perdre la llengua i la cultura. Sense elles, estem
perduts.
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Stella Maris Folguerá Crespo
Pasaporte Unión Europea – España
XDA 685486 N»
El regidor Vicent Ribera manifesta que les coses des d’altres llocs també estan preocupats
i que quan es perd una televisió va en merma d’una cultura i del jornal de moltes persones.
El regidor Joan Serra manifesta que ell no voldria parlar massa estona del tema del
RTVV, puc lamentar dos coses, que ací hui som 10 regidors i el tema de la RTVV afecta al poble, a
la qüestió cultural, a llengua i el poble hauria d’haver tret una moció conjunta. Entenc que el PP
tinga que defendre’s, els càrrecs que estan en perill de deixar-lo, molts estan en situació
fraudulenta, en “pleits”, en sentències i no es qüestió d’enfrontar-se al ser grup i entenc que la
seua posició serà en contra o podria ser d’abstenció. Però és lamentable que els grups d’esquerres
no hagem presentat una moció conjunta. Hi havia una moció en comissió aprovada, altra
desestimada i posteriorment una altra presentada per Vicent (Ribera) i per tant no haguera sigut
res de l’altre mon fer una moció conjunta des de l’esquerra donat que tots participen del mateix.
Apuntaré dos cosetes que la moció PSOE-EU no contempla. En primer lloc, per a què es creà la
RTVV? Com a vehicle de la llengua i vertebrador del País, i en este tancament no es tanca sols un
vehicle per vertebrar la nostra llengua, abans ja es tanca un altre, com és TV3. I de qui és causa la
fallida de la RTVV?, dels governs successius del PP que la gestionaven ruïnosament i a través de
directors generals del seu grup i amb comissaris polítics per a manipular la informació, fins que la
gestionarem els treballadors no va aparèixer ni l’accident del metro, la visita del Papa, ni el
“Obispo” ni res. Tot era opac i bonic. Segon punt, que demane jo? que la nova televisió, i nosaltres
com a poble, i segons Europa tenim dret a que siga creada com una televisió pública, independent,
plural i en valencià. I afegir un altre punt, si volem que es mantinga la RTVV cal retirar el Decret
Llei pel qual s’anomena al Director General i al Consell d’Administració saltant-se les Corts
Valencianes i als nostres governants que són els que poden decidir encara que tinga la majoria el
PP. Cal ser més transparents i tindre un mitjà de comunicació a l’abast, és a dir tindre un televisió
de proximitat. Si me diuen “t’agrada la TVV tal com era” la resposta és no, no m’agrada, però la
necessitem per a educar als nostres fills i educar-los en la nostra llengua i que sàpiguen com és el
nostre poble i és per moltes altres coses, si per això la necessitem. Per a la vertebració del nostre
País. En Alacant ja parlen alacantí i en Castelló ja no sabem què es parla, és el que necessitem i no
com diuen alguns dels PP que «hay que hablar castellano». Ja no m’estenc més.
El regidor David Mogort manifesta que per la nostra part no hi ha cap problema per fer-la
conjunta. Es fan una sèrie de comentaris al respecte.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que vol fer un aclariment, jo si que m’he llegit la
moció que presenta Esquerra i sí que estic d’acord. Jo sí que portava una moció per a la comissió,
però vaig considerar que com ja hi havia una del PSOE i va acceptar els punts que vaig proposar
perfecte i jo encantat i com si ara es vol arreplegar alguna proposta més. El regidor David Mogort
manifesta que ell en la comissió ja va dir que no hi havia cap problema en fer una moció conjunta, i
vol que quede clar públicament, que per la seua banda no hi ha cap problema, i ell va oferir que si
es volia fer conjunta i va plantejar també que si el PP volia entrar molt bé.
L’alcalde manifesta que heu tingut una setmana per fer una moció conjunta i no ha pogut
ser. Jo soc dels que quan entre en casa dic: Posa Canal 9! jo sóc dels que suma l’índex d’audiència,
el regidor Vicent Ribera diu que com baixa l’índex d’audiència per això es tanca i jo no ho he
pensat i no comparteix eixe punt de vista. Nosaltres com a PP local i el de la CV també, la decisió
de tancar RTVV no crec que s’haja fet a la lleugera, crec que s’ha intentat al llarg dels anys que
continuara, prova d’això és que la Generalitat Valenciana en 2011 va assumir un deute de 1097
milions d’euros de la RTVV. S’ha vist que en la quantitat de treballadors i la despesa que hi ha es
veu que es inassolible pel govern de la Generalitat, supose que ho hauran pensat ben pensat, crec
que haurà sigut una decisió trista i dolorosa. Llevar un canal que ens aproxima a tots els pobles de
la CV a nosaltres ens dol. S’haguera pogut fer una moció conjunta de tots però no es pot
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“maxacar” políticament a l’adversari i es demana la dimissió d’un o de qualsevol altre. L’altre dia
va eixir que la xica del sindicat estava contenta per intentar negociar, però si no s’arriba a un
acord cal prendre una decisió. La situació és insostenible i per això el Consell pren la decisió de
tancar-lo, pareix que s’ha de votar el dijous en els Corts, estem dolguts però és una decisió que
s’ha de prendre i el Govern de la CV ha pres eixa decisió. Respecte a TV3 crec recordar que el PP
ha estat sempre a favor de que es vega en tota la Comunitat Valenciana, nosaltres hem estat
sempre a favor.
El regidor Joan Serra manifesta que sols el grup popular de Simat, no a nivell de país.
L’alcalde contesta estic parlant des de Simat, nosaltres sí que volem que es parle en
valencià, però el vot del PP de Simat respecte a esta moció no pot ser a favor, i crec que
políticament ho compreneu.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, se
sotmet a votació (CIN (5) VOTS A FAVOR (5), (2 GMS-PSPV, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
d'ERPV) I cinc (5) en contra (5 PP), es produeix un empat.
En haver empat i d’acord amb el que s’estableix a l’article 100.2 del ROF i RJ de les EELL, Reial
Decret2568/1986, de 28 de novembre, cal una nova votació. Es fa una segona votació amb el següent resultat:
El ple de l’Ajuntament per CINC (5) vots a favor (5) ( 2 GMS-PSPV, 1 EUPV,1 BLOCCompromís i 1 d’ERPV) i CINC (5) en contra (5 PP, inclòs l’alcalde).
Vista la qual cosa i d’acord el que estableix l’article 100.2 abans esmentat, decideix el vot
de qualitat de l’alcalde, per tant queda desestimada l’aprovació de la moció.

1.6. Escrit de renúncia com a regidor d’Álvaro Joaquín Almiñana Andrés, membre del GMS-PSOE.
Es dóna compte de l’escrit presentat en el registre d’Entrada de l’Ajuntament el dia 19 de
novembre de 2013, amb el número 1925, pel regidor Álvaro Joaquin Almiñana Andrés, regidor
integrant d’esta Corporació Local per la candidatura electoral presentada pel Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), en les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011, pel qual
presenta la seua dimissió del càrrec de regidor.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.
Obert el torn d’intervencions, el regidor Álvaro Almiñana passa a donar lectura al següent
text:
«Benvolguts amics i companys de Consistori:
Com ja sabeu, hui és el meu últim dia com a Regidor del PSPV de l'Ajuntament de Simat,
el meu poble, el poble on he nascut, m'he criat i sempre he viscut. He de dir-vos,que no ha estat
una decisió gens fàcil. Però entenc que després de molta meditació i fent un exercici de
responsabilitat, és el millor per al poble, per a l’Ajuntament, per al Grup Municipal Socialista i
també per a mi, pues les meues noves funcions professionals no em permeten disposar de tot el
temps que el càrrec de Regidor, entenc jo, requereix, una responsabilitat que he portat amb molt
d'entusiasme i orgull durant tot este temps en el que he estat servint al poble, al costat de la gent.
També vull recordar-me de l'inici del projecte dels Socialistes de Simat d'esta legislatura,
un treball de calent que vam realitzar un grup de gent nova, sense experiència en política i amb el
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denominador comú de buscar el millor per a tots els simaters i simateres. Darrere de David i de
mi, que som els qui posem la cara a l’Ajuntament tenim un nombrós i gran grup de gent recolzantnos i treballant tots en equip, pel bé del nostre poble.
Amb la meua renúncia com a Regidor, no estic ni molt menys abandonant el projecte dels
Socialistes de Simat, tot al contrari, estic reforçant-lo encara més, ja que continuaré com a
Secretari General del PSPV de Simat, coordinant totes les accions de partit a nivell local, i a
València al Comité Nacional del PSPV, del que com sabeu sóc membre, un projecte que cada dia
m'ompli més, donada la impotència que de veritat sentim la gent, davant el partit que ens governa
a Simat, a València i a Espanya, que ens està destruint tots els drets socials i de benestar que tant
ens van costar de guanyar a la gent de la meua generació i la dels nostres pares i familiars. Senyors
del PP de Simat, us emplace a que tinguen un poc de coratge i exigisquen responsabilitats als seus
superiors a València i a Madrid, crec que hi ha que aturar la desfeta social que està fent-se.
En un dia com avui, vull recordar-me'n de la llei contra la violència de gènere, impulsada pel meu
partit, igual que moltes altres, i que avui, pateix els retalls sense pietat del partit popular. Jo els
diria, que menys fotos i demagògia,i que no es toque la partida destinada als pressupostos per a
este tema. Crec que és de justícia.
M'agradaria dir, i demanar, que a Simat, fa falta més democràcia, més debat, més
participació ciutadana … són coses que crec ens enriquixen a tots, i hem de fer-les des de totes
les postures, sempre amb el respecte per davant, però sempre escoltant als altres. Just, el que no
està fent-se, i crec que això no és bo per a ningú.
Per acabar, i encara que sone a tòpic, no ho és, és molt just donar les gràcies a l'agrupació
socialista de Simat, que em dóna tot el suport al que dic o faig, a David, que ja no és el meu
company, és un amic i dels bons, però sobretot, a les persones que més han patit les meues
absències pels compromisos polítics i de treball, moltes gràcies família, a la meua dona i els meus
fills per estar aquí sempre recolzant-me!
Molt bona nit!»
Tot seguit el regidor David Mogort passa a llegir el següent text:
«No podia deixar passar l’oportunitat, de donar-li les gràcies a Álvaro per la seua
dedicació tan gran que ha tingut a l’Ajuntament de Simat com a regidor. Hui Álvaro per a mi, més
que un company és un amic. Amic que aprecie i que respecte, perquè crec que és una persona
honesta, treballadora i compromesa en intentar millorar la societat en la qual vivim i el benestar
de la gent del nostre poble des del punt de vista dels Socialistes, o siga, creient en la sanitat i l
´educació pública i de qualitat. Crític, molt crític amb la manera de fer les coses que té el PP que
estem patint de ja fa molt de temps tan al nostre poble, com a València i no cal dir al Govern
d’Espanya.
Una persona coherent, que quan ha vist que per un tema professional, no podia dedicar-li a la
seua tasca de Regidor el temps que fa falta i després de parlar-ho en l’Agrupació i en l’altre
regidor del PSPV a l’Ajuntament (o siga, amb mi), va decidir molt al seu pesar, deixar de ser
Regidor del nostre poble. A més a més, ara entra Iolanda Navarro i de segur que ho farà molt bé
també. A nivell d’Agrupació i de Secretari General Álvaro, continua amb nosaltres igual de
compromes que sempre i treballant per Simat com fins ara.
Gràcies company.»
El regidor Víctor Mansanet manifesta que ens toca i ja en portem 3 ó 4 vegades, totes són
acceptades, però en este cas em dol una mica més, per què? per moltes raons, sols vaig a dir-ne
una, Álvaro aportava una frescura que jo vaig agrair moltíssim, també en idees, en propostes, vaig
vore una persona molt compromesa, aportava molt de trellat i potser ell no ho sap, però a mi em
va assossegar molt, en la meua voluptuositat històrica. En una reunió prèvia ens hem gastat una
brometa dient que som companyes que «comulguem» en la socialdemocràcia, evidentment hi ha
una xicoteta diferència ell creu en la socialdemocràcia de 1982 cap ací i jo en la de 1914. Té
importància valorar la qüestió humana, ha sigut una sorpresa molt agradable i crec que he guanyat
un amic, com ha dit David. I com dic a tots el que se n’han anat el que deia una cançó de l’Ovidi
Montllor: «Bon vent i barca nova».
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El regidor Vicent Ribera manifesta que ell serà mes breu, jo no he coincidit amb Álvaro en
l’Ajuntament, en eixos moments estava Agustina. M’havia parlat d’ell, se que és una persona molt
sensata i que li agrada plantejar iniciatives, i ara a més coincidim en el treball i és una persona que
val i vull tenir-lo com un amic.
El regidor Joan Serra manifesta que cadascú ha de decidir en algun moment cap on va,
segur que tornarà, en algun moment la cosa s’haurà de recompondre i no caldrà treballar tant i
potser ja podràs dedicar més temps a casa i a la resta de ciutadans d’aquest poble. No coincidim
en un mateix projecte polític però això no impedirà portar endavant projectes que a este poble li
fan molta falta, als grups que vulguen compaginar idees i projectes de què és el que volem, i crec
que pràcticament sóc el més major dels que estem ací i tenim que vore el que volem deixar als
nostres fills, què volem deixar en el nostre poble, en educació, en sanitat, en infraestructures, en
economia i això dins o fora de l’agrupació, podràs participar, sobretot en el teu grup, ànim i a
col·laborar al màxim.
L’alcalde li manifesta que vol agrair la tasca que ha estat fent durant més de 2 anys en l’oposició,
hem sigut companys i quan has dit la desfeta del Partit Popular supose que et refereixes al de la
Comunitat Valenciana. Tots els que estem ací estem per a servir i donar solucions en la mesura
que es puga, des de 1979, este ha sigut un ajuntament democràtic, s’han debatut les coses, cadascú
tenia el seu punt de vista i al final democràticament s’han tret les mocions endavant o s’han
desestimat. Des de que estic ací he intentat ser una persona oberta a tots, als partits de l’oposició
i als veïns del poble, el meu despatx i els dels regidors està obert per a que aporte cadascú les
seus propostes. Al final el que té la paraula és el poble i decideix qui vol que governe el poble. Per
acabar agrair-te eixe treball que has estat fent en este Ajuntament de Simat i com has dit estem
per a servir i donar solucions als problemes que se’ns puguen plantejar des de la població.
Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, (5 PP, 2 GMS-PSPV,1
EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV) acorda:

Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidor integrant d’esta
Corporació Local, presentada per escrit amb data registre d’Entrada de 19 de novembre de 2013,
per Álvaro Joaquin Almiñana Andrés, amb DNI 20806089J, qui resulta triat regidor per la
candidatura presentada pel Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en les eleccions municipals
celebrades el dia 22 de maig de 2011.
Segon. Comunicar el present acord a la Junta Electoral Central amb el prec que, en
compliment del que es disposa en l’article 19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General,
expedisca la credencial que acredite com a regidor integrant d’esta Corporació a la persona que
ha de substituir Álvaro Joaquin Almiñana Andres de la llista presentada pel partit polític PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE), que és Yolanda Navarro Brines, i adjuntar la
documentació pertinent a este efecte.
----------------------------------------------------------------------------------------------En este moment sent les 21,44h el regidor Álvaro Joaquin Almiñana Andrés dóna les
gràcies i abandona la sessió.
----------------------------------------------------------------------------------------------□ ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
D’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde pregunta si hi ha alguna proposta per a
que es tracte per urgència en esta sessió plenària.
L’alcalde planteja que es tracte l’aprovació de la subsanació del Projecte de Modificació de
la Unitat d’Execució UE 2A i de la UE 2B del sòl urbà de Simat de la Valldigna a requeriment de la
Comissió Territorial d’Urbanisme. Assumpte que s’ha tractat en una reunió prèvia i que cal remetre el més aviat possible a la Comissió Territorial d’Urbanisme
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

20

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84
Es planteja la urgència i se sotmet a votació la mateixa. Per unanimitat del membres presents al Ple s’aprova la urgència.
Passa a tractar-se l’assumpte.
2.1. Aprovació, si procedeix, de la subsanació del Projecte de Modificació de la
Unitat d’Execució UE 2A i de la UE 2B del sòl urbà de Simat de la Valldigna a requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme
Vista la proposta de l’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA D’ACORD
En relació amb l’expedient relatiu a la «Redelimitació i reordenació de la Unitat d’Execució
núm. Dos de les Normes Subsidiàries de Planejament», que s’està tramitant en este municipi, en
base als següents

ANTECEDENTS
Primer. El municipi de Simat de la Valldigna té com a Instrument de Planejament vigent
unes «Normes Subsidiàries de Planejament Municipal», aprovades definitivament en sessió de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de data 26 d’abril de 1988.
El 23 de maig de 1995 es va aprovar una «Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries», en què es va delimitar la Unitat d’Execució núm. 2, objecte de la present modificació, sent la seua classificació la de SÒL URBÀ i la qualificació de RESIDENCIAL.
Segon. Que resultant adequat als interessos generals redelimitar la Unitat d’Execució
núm. DOS creant en el seu lloc dos noves unitats UE-2A i UE-2B per a facilitar el seu desenrotllament i gestió, podent-se executar de forma simultània o successiva.
El ple celebrat el dia 1 de març de 2010 va acordar:
Sotmetre a informació pública durant UN MES el projecte de modificació puntual de la Normes
Subsidiàries de planejament denominat “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ UNITAT D’EXECUCIÓ NÚM. 2 “.
Sol·licitar informe de la Conselleria d’Educació, Confederació Hidrogràfica del Xúquer i d’Informes de les empreses que gestionen o exploten infraestructures de servicis declarats essencials o
d’utilitat pública.
L’exposició pública ha sigut efectuada d’acord amb el que estableix els articles 90.2 i 83.2 de la de
la Llei 16 2005/Urbanística Valenciana, havent-se presentat les al·legacions i informes que hi ha en
l’expedient administratiu.
Tercer. Tal com es descriu en el projecte de “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ
UNITAT D’EXECUCIÓ NÚM. 2” la modificació que es proposa es limita bàsicament, a les determinacions de l’ordenació detallada, redelimitant-se la unitat d’execució sense alterar substancialment l’aprofitament dels propietaris. No obstant això es millora la delimitació del sòl dotacional
educatiu inclòs en la xarxa primària de dotacions públiques, per la qual cosa l’aprovació correspondrà a la Conselleria d’Urbanisme, d’acord amb el que estableix l’article 91.2 de la LUV.
Així doncs, després de l’exposició pública i emissió dels informes indicats, l’Ajuntament en
Ple contesta les al·legacions presentades, i va aprovar inicialment el projecte, que es va remetre a
la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Habitatge, per a la seua aprovació definitiva.
Així, després de l’exposició pública, el ple de data 27 de juliol de 2010 va acordar:
PRIMER. Incorporar a l’expedient els següents Informes rebuts: d’IBERDROLA de data 22
d’abril de 2010 NRE 741/2010; de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en data 28 de maig de
2010, NRE 1287/2010; de la Conselleria d’Educació de data 12 de maig de 2010 NRE 1053/2010.
SEGON. Desestimar les al·legacions presentades per Antonio Vercher Mansanet, Santiago
Felipe Tur Roig, en representació de Consuelo Molleví Soler en relació amb l’expedient de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament, pels motius expressats en l’informe de l’Assessor jurídic abans reproduïts.
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TERCER. Estimar parcialment les al·legacions presentades per Magdalena Soler Pellicer, en
representació d’Hereus d’Augusto Soler Donet en relació amb l’expedient de modificació de les
Normes Subsidiàries de Planejament, en conseqüència, es rectifica el traçat del vial de separació de
les UE-2A i UE2-B, que discorrerà per les posteriors de l’assetjat dels al·legants, sense que afecte
l’activitat en el mateix desenrotllades. No es modifica el traçat de les Unitats d’Execució; d’acord
amb l’informe reproduït.
QUART. Aprovar provisionalment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament, amb les modificacions resultants de l’apartat anterior.
CINQUÈ. Una vegada diligenciat, elevar l’expedient de Pla d’Ordenació Municipal a la
Conselleria competent en matèria d’Urbanisme, a fi que resolga sobre la seua aprovació definitiva.
Quart. L’aprovació definitiva correspon a l’administració autonòmica, es regula en els articles 85 i concordants de la Llei Urbanística Valenciana, d’acord amb el qual:
1. La Generalitat no podrà aprovar definitivament els Plans que incórreguen en infracció
d’una disposició legal estatal o autonòmica.
2. L’aprovació autonòmica definitiva de Plans municipals podrà formular objeccions a ella
en compliment d’algunes d’estes comeses:
a. Garantir la classificació com a sòl no urbanitzable dels terrenys que estime mereixedors
d’ella, d’acord amb les Lleis del Sòl No Urbanitzable i d’Ordenació del Territori i Protecció del
Paisatge, de La Generalitat.
b. Assegurar que el model de creixement triat pel Municipi respecta l’equilibri urbanístic
del territori, sense esgotar els seus recursos, ni saturar les infraestructures supramunicipals o desvirtuar la funció que li és pròpia. Si haguera instrument d’ordenació del territori amb previsions
aplicables al cas, la resolució autonòmica es fundarà en elles.
c. Requerir en l’ordenació estructural del Pla unes determinacions amb precisió suficient
per a garantir la correcta organització del desenrotllament urbà i, amb tal fi, demanar la creació,
ampliació o millora de reserves per a espais públics i la resta de dotacions, així com vetlar per la
idoneïtat de les previstes per a serveis supramunicipals.
d. Coordinar la política urbanística municipal amb les polítiques autonòmiques de conservació del patrimoni cultural, d’habitatge i de protecció del medi ambient.
e. Avaluar la viabilitat econòmica del Pla en aquelles actuacions que augmenten el gasto públic en obres de competència supramunicipal.
En exercici de les competències atorgades pel precepte indicat la Direcció Territorial
d’Urbanisme de València ha efectuat a l’Ajuntament els següents informes i requeriments:
- Informe de 6 de juny de 2013 de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües, que informava
favorablement la modificació del planejament proposat sempre que es compliren 9 condicionants
enumerats en l’informe, tots ells en compliment de la legislació vigent en matèria de depuració
d’aigües en el moment de gestió de les previsions del Planejament.
- Informe de la Subdirecció General d’Ordenació Planificació i Actuacions Territorials Estratègiques de data 14 de juny de 2013, que informava favorablement l'Estudi d’Integració Paisatgística de la modificació del planejament, amb la condició d’incloure en les fitxes de gestió de les
dos unitats d’execució delimitades la necessària preservació i posada en valor del recurs paisatgístic i etnogràfic el «Llavador de la Font Menor».
- Informe de Servei Territorial d'Habitatge i Projectes Urbans de 29 d’agost de 2013, en el
qual es demanava que: Ja que el procediment d’aprovació s’ha iniciat després del 30 de Juny de
2008, però abans del 2 d’agost de 2012, d’acord amb la Disposició Addicional sexta de la LUV la
reserva per a habitatge protegida deu d’atendre la demanda que es preveja en el Sistema Territorial d’Indicadors de Demanda de Habitatge (STD)
- Informe d’1 d’agost de 2013 de la Direcció Territorial d’Urbanisme en què es posava de
manifest:
a) Que els aprofitaments plantejats en cada una de les unitats d’execució, estan descompensats (0,5731 m2sn/m2sb per a la UE-2A i 0,4599 m2sn/m2sb en la UE-2B), incomplint el que
estableix l’article 122.5 del ROGTU. Per això se sol·licitava que es mantinguera una única unitat
d’execució, o que es compensaren els aprofitaments proposats.
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b) Que en la fitxa de gestió de cada una de les unitats de gestió s’havien d’incloure els condicionants de l’EPSAR.
c) Que s’havia de complir allò que s’ha indicat pel «Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge» que exigia la necessària preservació i posada en valor del recurs paisatgístic i etnogràfic del
Llavador de la Font Menor, plantejant la remodelació de les parcel·les B i D i la seua consideració
de sòl dotacional.
d) Es recordava l’Informe de la Conselleria d’Educació de 22 d’abril de 2010 que demanava
la inclusió d’un article en les normes urbanístiques de regule les condicions de la parcel·la educativa.
e) Se sol·licitava el compliment d’allò que s’ha exigit per l’informe de Servici Territorial de
Habitatge i Projectes Urbans de 29 d’agost de 2013.
Cinquè. Als efectes de complir els requeriments indicats, s’han introduït per l’equip de
redacció en la proposta de Modificació Puntual les modificacions següents:
1. S’incorporen a les fitxes de gestió d’ambdós unitats de gestió els condicionants imposats
a l’informe de l’EPSAR de 6 de juny de 2013.
2. S’incorpora el precepte requerit per la Conselleria d’Educació per a regular les condicions d’edificació de la parcel·la educativa.
3. Als efectes d’evitar la descompensació dels aprofitaments i aconseguir la preservació i
posada en valor del Llavador de la Font Menor, es proposa per a la seua aprovació una modificació
de l’ordenació de les unitats d’execució. L’antic llavador passa a ser sòl dotacional quedant rodejat
per una xicoteta zona verda. Baixa l’aprofitament de la UE-2A i en canvi l’aprofitament s’incrementa en la UE-2B canviant lleugerament la solució de confluència de dos carrers. Este canvi resulta
prou per a compensar les edificabilitats d’ambdós unitats fins a deixar-les en nivells dels legalment
admissibles i per a preservar els valors etnològics i paisatgístics del Llavador. L’aprofitament global
de l’ordenació proposada és menor a l’augmentar el sòl dotacional previst.
Sisè. S’ha emès un informe pels serveis jurídics municipals del següent tenor literal:
Primer. En relació a les exigències relatives a la previsió de habitatges de Protecció Pública:
Entenem que no resulta d’aplicació l’exigència d’incrementar la reserva de sòls residencials
destinats a habitatges de protecció pública respecte dels inicialment previstos pel planejament vigent a Simat de la Valldigna per quant resulta d’aplicació l’excepció prevista, en el paràgraf tercer
del punt quint de la Disposició Addicional Sexta de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana, quan
diu:
«Els plans de reforma interior en sòl urbà que comporten delimitació d’un sector no previst en el planejament general i que no incrementen l’edificabilitat residencial de l’àmbit, no hauran
d’establir reserva addicional de habitatge subjecta a règims de protecció pública».
En el present cas, la modificació del planejament no es tramita a través d’un PRI sinó d’una
modificació puntual del planejament, no obstant això, el contingut material d’esta modificació és
idèntic al previst en el precepte. S’ha redelimitat i subdividit un sector en sòl urbà sense incrementar l’edificabilitat inicial prevista, per a facilitar la gestió del mateix permetent l’obtenció de tots els
sòls dotacionals previstos en el planejament i el respecte a la situació de les edificacions ja consolidades d’acord amb el Títol III de la Llei Urbanística Valenciana.
L’únic contingut material de la modificació puntual és la redelimitació del sector i les unitats que el conformen, mantenint usos, aprofitament, tipologies edificatòries, per la qual cosa no
resulta exigible l’increment de les reserves de sòl urbà, respecte de les inicialment previstes.
L’increment de la dita reserva respecte de les previsions inicials, hauria d’efectuar-se a través d’una modificació del planejament general a aprovar per la Conselleria a l’empara del punt primer de la Disposició Addicional Sexta de la mencionada llei no, obstant això, la present modificació puntual no constitueix el procediment adequat per a vehicular l’increment de la reserva.
Les disposicions legals que beneficien a l’administrat, com seria el present cas en relació als
propietaris de sòl de la unitat, entenem que se’ls ha d’aplicar de forma immediata, no tenint sentit
que en estos moments s’obligue a incloure una reserva de sòl amb destinació a habitatge de protecció pública, quan eixa exigència, d’acord amb l’informe de la pròpia Conselleria, en estos moments ja no està vigent.
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Segon. Les modificacions en estos moments introduïdes no alteren de forma substancial el contingut de la proposta exposada al públic. L’únic propietari afectat de forma particular
per l’alteració és el propi Ajuntament, que veu modificada la consideració jurídica del Llavador de
la Font Menor inicialment considerat patrimonial i que passa a ser dotacional.
Totes les modificacions s’introduïxen a requeriment de diferents administracions públiques, per al compliment de la legislació sectorial afectada. No resulta necessari efectuar una nova
exposició pública del projecte, de forma prèvia a la seua aprovació provisional, que esta justificada
en el compliment dels requeriments efectuats per la Conselleria d’Urbanisme a l’empara de l’article 85 de la LUV.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 61 a 64, 81, 94 concordants de la Llei 16/2005, 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística de València.
— Els articles 138 a 154 i 213 i següents del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.
— Els articles 11 i 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Sòl.
— Els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establida en la
Legislació aplicable, procedint la seua aprovació pel Ple, per majoria absoluta del número legal de
membres de la Corporació, tot això de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Per això, s’eleva la següent PROPOSTA:
PRIMER. Incorporar a l’expedient els següents Informes rebuts:
- Informe de 6 de juny de 2013 de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües.
- Informe de la Subdirecció General d’Ordenació Planificació i Actuacions Territorials Estratègiques de data 14 de juny de 2013.
- Informe de Servici Territorial d'Habitatge i Projectes Urbans de 29 d’agost de 2013.
- Informe d’1 d’agost de 2013 de la Direcció Territorial d’Urbanisme.
SEGON. A requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme aprovar la nova redacció
de la modificació puntual del planejament en què:
1. S’incorporen a les fitxes de gestió d’ambdós unitats de gestió els condicionants impostos en l’informe de l’EPSAR de 6 de juny de 2013.
2. Els paràmetres urbanístics de la parcel·la dotacional en destinació educativa seran els indicats a l’informe de la Conselleria d’Educació de data 22 d’abril de 2010.
3. Als efectes d’evitar la descompensació dels aprofitaments entre ambdós unitats d’execució i preservar i posar en valor del Llavador de la Font Menor, es modifica lleument l’ordenació
prevista de manera que l’antic llavador passa a ser sòl dotacional, quedant rodejat per una xicoteta
zona verda i l’aprofitament de la UE-2B s’incrementa canviant lleugerament la solució donada a la
confluència de dos carrers. Este canvi resulta prou per a compensar les edificabilitats d’ambdós
unitats fins a deixar-les en nivells dins dels legalment admissibles i per a preservar els valors etnològics i paisatgístics del Llavador. L’aprofitament global de l’ordenació proposada és menor a l’augmentar el sòl dotacional previst.
TERCER. Complits els requeriments efectuats, elevar l’expedient de modificació puntual a
la Conselleria competent en matèria d’Urbanisme, a fi que resolga sobre la seua aprovació definitiva.»
Obert el torn d’intervencions es passa a informar el contingut de la proposta i del qual
s’ha donat compte en la reunió que s’ha fet amb antelació al ple. Se’ns demana que solucionem una
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sèrie de qüestions que estan contingudes en la proposta i per la qual cosa s’ha d’aprovar la mateixa. Es dona lectura al tres punts d’acord i es fa referència als documents que s’acompanyen.
El regidor David Mogort manifesta que este és un tema que tots els governs ho han portat
i quan s’ha portat al ple, sempre s’ha aprovat per unanimitat, és una qüestió de seny i ara que és el
cas al contrari i encara que esteu en majoria absoluta anem a votar a favor.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que el seu grup també va a votar a favor perquè considerem que és coherent amb totes les decisions que ha pres sempre el seu grup en referència
amb este tema.
El regidor Vicent Ribera també manifesta que el seu grup va a votar a favor.
El regidor Joan Serra manifesta que s’alegra que es presente açò, perquè això vol dir que
independentment dels governs municipals pot haver una millora, una continuïtat i s’entén que en
este moment ha hagut una sol·licitud per part de les conselleries i per tal de portar una viabilitat a
un sector del poble que des de fa molt de temps està molt deteriorat i continua així i que en un
futur molt immediat i quan la situació possiblement siga més “boiant” i millor, es puga arreglar i
tindre una entrada de poble respectable i d’alguna manera ben definida i sobre tot en transparència. A diferència del que diu el regidor David Mogort que tots els governs han estat interessats en
fer este tipus de projecte, no ha sigut sempre així, ha hagut durant algun temps que el projecte ha
estat paralitzat possiblement per altres tipus d’interès, possiblement en altres governs que els
interessos no eren el poble. Però entenc que eixa postura de portar-ho endavant i de continuar-ho és interessant i val la pena per al poble, anem a votar a favor.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, per unanimitat dels 9 membres
assistents, (5 PP, 1 GMS- PSOE, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís, 1 ERPV), que representa la majoria absoluta dels membres de la Corporació, ), acorda:
PRIMER. Incorporar a l’expedient els següents Informes rebuts:
- Informe de 6 de juny de 2013 de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües.
- Informe de la Subdirecció General d’Ordenació Planificació i Actuacions Territorials Estratègiques de data 14 de juny de 2013.
- Informe de Servici Territorial de Habitatge i Projectes Urbans de 29 d’agost de 2013.
- Informe d’1 d’agost de 2013 de la Direcció Territorial d’Urbanisme.
SEGON. A requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme aprovar la nova redacció
de la modificació puntual del planejament en què:
1. S’incorporen a les fitxes de gestió d’ambdós unitats de gestió els condicionants impostos en l’informe de l’EPSAR de 6 de juny de 2013.
2. Els paràmetres urbanístics de la parcel·la dotacional en destinació educativa seran els indicats a l’informe de la Conselleria d’Educació de data 22 d’abril de 2010.
3. Als efectes d’evitar la descompensació dels aprofitaments entre ambdós unitats d’execució i preservar i posar en valor del Llavador de la Font Menor, es modifica lleument l’ordenació
prevista de manera que l’antic llavador passa a ser sòl dotacional, quedant rodejat per una xicoteta
zona verda i l’aprofitament de la UE-2B s’incrementa canviant lleugerament la solució donada a la
confluència de dos carrers. Este canvi resulta prou per a compensar les edificabilitats d’ambdós
unitats fins a deixar-les en nivells dins dels legalment admissibles i per a preservar els valors etnològics i paisatgístics del Llavador. L’aprofitament global de l’ordenació proposada és menor a l’augmentar el sòl dotacional previst.
TERCER. Complits els requeriments efectuats, elevar l’expedient de modificació puntual
a la Conselleria competent en matèria d’Urbanisme, a fi que resolga sobre la seua aprovació definitiva.
-----------------------------------------------------------------------------------------D’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde pregunta si hi ha algun grup polític que
vol proposar alguna moció per a que es tracte per urgència en esta sessió plenària.
El regidor Joan Serra manifesta que vol presentar evidentment per urgència perquè no es
va acceptar en la comissió. Considera que és més lògic que l’haguera presentat una dona i en este
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ajuntament per molt de temps ha hagut dones i han presentat poques mocions al respecte, no sé,
igual no és del seu interès, però esta és una situació un poc caòtica la que patim, sempre un abús
dels homes respecte de les dones i això entre tots havíem d’intentar que s’acabara. Esta moció és
amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere, per part dels homes sobre les dones
i considera que el ple hauria de traure una moció al respecte.
Es planteja la urgència i es sotmet a votació la mateixa. Per unanimitat del membres presents al Ple s’aprova la urgència.
Vist la qual cosa es passa a tractar el contingut de la moció.
2.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERE.
Vista la moció que presenta el portaveu del grup Esquerra Republicana, sobre la violència
de gènere, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Moció amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25 de novembre)
En Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià, presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de la Ajuntament la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Cada 25 de novembre les diferents instàncies públiques s’adhereixen a la commemoració
del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Per la seva banda, la societat està prenent diàriament una major consciència i sensibilitat davant aquest tipus de violència i es fa més evident la necessitat de donar una resposta integral i global a la problemàtica que representa.
Malauradament, continuem constatant amb impotència el nombre creixent de dones que
pateixen violència masclista, una violència estructural que està lluny de desaparèixer i que es fonamenta en el patriarcat com a sistema estructurador de les relacions desiguals entre homes i dones.
Aquesta violència constitueix el principal atac contra els drets de les dones i suposa una coerció
de la llibertat i autonomia individuals.
No podem obviar que els municipis juguem un paper molt important en la lluita contra aquesta xacra, atès que són els ajuntaments les instàncies que ofereixen proximitat a les ciutadanes, cosa que
comporta la responsabilitat de conèixer i donar resposta a les seves necessitats. Per això, és fonamental que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna continue donant impuls a tots els esforços realitzats, que s’implique fermament en la lluita contra la violència masclista i que incidisca en la consciència social per tal que ningú faça bandera del masclisme.
Per tot el que hem expressat anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana del
País Valencià proposa al ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents
ACORDS
Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna de seguir treballant des
dels diversos àmbits municipals el tractament de la violència masclista.
Adoptar el compromís d’elaborar un protocol per a una intervenció coordinada contra la
violència masclista amb tots els actors municipals necessaris.
Estudiar la creació de programes de sensibilització i formació ciutadana que contribuïsquen
a l’eliminació de la tolerància de les violències contra les dones i fomenten l’assumpció de tots els
paràmetres de la cultura de la pau.
Elaborar memòries i reculls de dades sobre la violència masclista al municipi per poder
planificar estratègies que tinguen un impacte real sobre la realitat.
Difondre els valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els ciutadans i ciutadanes.
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Demanar a la Generalitat Valenciana que garantisca i augmente, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació
integral de les víctimes de violència contra les dones.
Exigir a la Generalitat Valenciana que aplique i prioritze polítiques integrals encaminades a
la prevenció, la detecció, l’atenció i l’eradicació de la violència contra les dones amb la posada en
marxa d’una xarxa d’atenció i recuperació integral.
Demanar a la Generalitat Valenciana que es garantisca una coordinació eficaç dels circuits
dels serveis assistencials existents per aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de
les víctimes.
Demanar a la Generalitat Valenciana que es creen canals de comunicació i actuació conjunta entre
les institucions i els moviments de dones del País Valencià perquè juntes reclamem amb més força
la fi de la violència masclista.
Demanar al Govern de l’Estat reformes legals urgents per millorar l’eficàcia de la Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de la lluita contra la violència masclista.
Transmetre aquests acords, al Govern de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats.»
El regidor Joan Serra, proposant de la moció, manifesta que tots els 25 de novembre, des
de diferents institucions s’adhereixen a les activitats en el dia internacional contra la violència de
gènere, ací en el País Valencià ha hagut 12 dones que han mort. Vull assenyalar que l’eliminació de
la violència contra les dones no es pot arreglar. No es pot solucionar si s’eliminen pressupostos.
De les més de les 128.000 dones que han demanat ajuda sols s’ha atés el 15,99%. S’estan eliminant
una quantitat de recursos necessaris per poder pal·liar estes situacions. En este cas el PP, que és el
que mana, respecte de l’atenció que estan patint violència de gènere. Nosaltres el que volem és
presentar una sèrie de coses que l’Ajuntament les recolze i les porte endavant. És veritat que
molts dels acords s’han aprovat però no s’apliquen any rere any. Passa a donar lectura a les propostes d’acords de la moció i especifica el que no es fa. No es fa perquè no hi ha recolzament. Entenc que en un ajuntament menut no hi ha recursos però ací s’han patit agressions contra les dones i alguna cosa s’ha de fer, al menys sensibilitzar sobre açò, i com es pot fer? Fent actes i hui no
s’ha fet cap acte, potser entre els pocs pobles que no han fet res ha sigut Simat. Potser hi hagen
persones que el que vulguen és donar suport a “Cásate y sé sumisa”, pagat amb diners de tots, el
que fa és promocionar un llibre que el que es vol és que les dones han de ser submises, deixar-les
en un segon pla perquè no tinguen els mateixos drets que les persones que són homes. Des de
l’Ajuntament es podria haver fet alguna cosa, posar una pancarta, una reunió amb dones, llegir un
manifest, fer un minut de silenci en les escoles. Tot el que redunda en l’escola és el que anirà forjant i canviant el futur.
La regidora Mónica diu que la pancarta està posada al balcó de l’Ajuntament, i clar que ens
interessa el tema de les dones i si hui no hem fet actes és perquè estem treballant o pel que siga.
Estic d’acord en que cal promoure des de l’escola i des de casa, educar als nostres fills, nebots, als
nets i crec que tots anirem educant en eixe aspecte, no crec que eixa qüestió no ens interessa a
les dones, ens interessa i molt.
L’alcalde manifesta que respecte a la moció dir un poquet i passar a la votació que supose
que s’aprovarà per unanimitat. Respecte al que has dit de dones maltractades a Simat sí que hi han
hagut, la policia està fent la seua tasca, han hagut denúncies però no és per anar dient per ahi,
s’intenta donar la solució i la policia local intenta donar-les, s’està pendent d’això i fa coses. Per estes dates sempre algun partit polític ha plantejat mocions contra la violència de gènere, si busquem
en els plenaris tots els grups han presentat mocions i s’han aprovat per unanimitat. En la Diputació
en compte d’una moció es fa una lectura d’un manifest que recolzen tots els grups polítics. Els que
ens dediquem a la política estem conscienciats que la violència de gènere s’ha d’eradicar, està aquí,
la patim tots i en qualsevol poble que puga passar una cosa d’estes, estem en contra. Recorda que
la pancarta està en el balcó de l’Ajuntament, i estarà una setmana i diem que Simat està en contra
de la violència de gènere. Planteja dos modificacions a la proposta presentada que suposa que no
hi haurà cap problema en que s’accepten, i són:
1. En el punt 7, canviar exigir per demanar.
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2. En el punt 9, canviar País València per Comunitat Valenciana.
El regidor proposant Joan Serra manifesta que cal acceptar el que diu la Constitució i l’Estatut que en el preàmbul parla del País Valencià, jo ja no he posat Països Catalans, he posat País
Valencià. Respecte a canviar exigir per demanar, vull dir per a complementar el que dius que es fan
moltes coses, la violència contra les dones s’ha convertit en un pandèmia i el que fa el Govern és
reduir un 71% el pressupost per a les campanyes contra la violència de gènere, i este ajuntament
també ha reduït temps i dedicació, no s’ha fet cap de campanya. És important que l’alcalde o el regidor es presente a l’escola i plantege que els se’ls parlarà d’estos assumptes, que són importants i
que donen més igualtat a les persones. S’ha disminuït un 23% de salut i d’igualtat, on s’incloïa la violència de gènere, deixar sense partida específica el programa de reeducació dels maltractadors,
tancar centres d’acollida i de protecció, reduir en més de 80.000€ el tractament d’emergència per
a les víctimes, a més ens imposen una llei d’educació que recolza i provoca més aquesta xacra social i sols ens queda el telèfon d’emergència 016 i les polseres. I en el tema de l’educació l’Església
promociona amb diners de tots per exemple un llibre que es diu “Cásate i sé sumisa”, sí que és
veritat que la ministra s’ha oposat i anem a vore qui manarà la ministra o l’Església. Respecte a
canviar exigir per demanar accepta que al punt 7 es diga demanar i no exigir. En quan al punt 9 on
diu País València considera que no ho pot acceptar.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que ell no pot renunciar a eixe nom, de fet el seu
partit es diu EU del País Valencià.
L’alcalde manifesta que si anem a la legalitat és la Comunitat Valenciana. Hi ha comentaris
però no es fa més debat al respecte i es procedeix a la votació.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, per unanimitat dels 9 membres assistents, (5 PP, 1 GMS- PSOE, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís, 1 ERPV), acorda:
Únic. Aprovar la moció presentada i en conseqüència:
 Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna de seguir
treballant des dels diversos àmbits municipals el tractament de la violència
masclista.
 Adoptar el compromís d’elaborar un protocol per a una intervenció coordinada contra la violència masclista amb tots els actors municipals necessaris.
 Estudiar la creació de programes de sensibilització i formació ciutadana
que contribuïsquen a l’eliminació de la tolerància de les violències contra
les dones i fomenten l’assumpció de tots els paràmetres de la cultura de la
pau.
 Elaborar memòries i reculls de dades sobre la violència masclista al municipi per poder planificar estratègies que tinguen un impacte real sobre la
realitat.
 Difondre els valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència
entre tots els ciutadans i ciutadanes.
 Demanar a la Generalitat Valenciana que garantisca i augmente, segons les
necessitats existents, els recursos necessaris per a l’atenció, l’assistència,
la protecció, la recuperació i la reparació integral de les víctimes de violència contra les dones.
 Exigir a la Generalitat Valenciana que aplique i prioritze polítiques integrals
encaminades a la prevenció, la detecció, l’atenció i l’eradicació de la violència contra les dones amb la posada en marxa d’una xarxa d’atenció i recuperació integral.
 Demanar a la Generalitat Valenciana que es garantisca una coordinació eficaç dels circuits dels serveis assistencials existents per aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de les víctimes.
 Demanar a la Generalitat Valenciana que es creen canals de comunicació i
actuació conjunta entre les institucions i els moviments de dones del País
Valencià perquè juntes reclamem amb més força la fi de la violència masclista.
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Demanar al Govern de l’Estat reformes legals urgents per millorar l’eficàcia de la Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de la lluita contra la violència masclista.
Transmetre aquests acords, al Govern de la Generalitat Valenciana i als
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

--------------------------------------------------------L’alcalde en finalitzar este punt explica el perquè no es va aprovar la urgència en la comissió, és perquè es presentà un hora abans de la comissió, es presenten 5 mocions d’ER i una
d’EUPV, a vore si es pot presentar en temps i forma, per a que tots els grups puguem tractar-les
el millor que puguen. Comprenc que com no tens grups en la Diputació presentes les mocions al
ple.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que ells havien presentat una moció en les mateixes
condicions tècniques que ER i el PSOE, era una moció sobre el 30 aniversari de la llei d’Ús i Ensenyament del valencià i de defensa de la llengua. L’alcalde m’ha fet una proposta i he consultat amb
la meua representant en la Diputació i és una moció interessant perquè fa una defensa de la llengua i a un document que ha presentat l’Escola Valenciana i sembla que és veritat que està consensuant-se una moció en la Diputació i quan me la donen a mi ja la portaré modificada i la presentaré
al ple.
□ TORN D’INTERVENCIONS
El regidor David Mogort pregunta, què ha passat amb el cotxe de la policia local, si s’ha
pogut arreglar, si està previst comprar-ne un altre, si s’apanyen amb el que tenim de la Diputació.
El regidor Joan Serra pregunta, supose que serà l’últim ple de l’any. L’alcalde li contesta
que igual suposes mal. Joan Serra contesta que ja ho sap perquè de vegades venen a corre cuita.
El regidor Joan Serra manifesta primer que res vol dir que el talant democràtic de la Corporació ha canviat per a bé, hui ha hagut prou tolerància respecte del «explajament» de cada persona. L’alcalde apunta que hui i sempre.
Es comenta la qüestió de la gravació dels plens. El regidor Antoni Magraner planteja algunes qüestions sobre si es va prohibir gravar les sessions. L’alcalde planteja que es facen les preguntes i si és possible acabem prompte i el regidor Joan Serra li diu que això ho tenies fàcil dient:
Toni tu no tens la paraula. El regidor Antoni Magraner li diu: Perdona Joan. El regidor continua dient que ell va presentar la moció que considerava més urgent, és la que considera pel temps que
estem més urgent en la comissió i esta és la que considere més important, la de la violència de gènere.
El regidor Joan Serra manifesta que les meues preguntes respecte a la situació que estem,
és que estem a final d’any i havíem de tindre, per llei, un esborrany del pressupost, on es marquen
els canvis i les directrius bàsiques del que es vol fer al poble i del que no es vol fer i ací no s’ha fet
res. Si que sabem que de vegades en molta precipitació en sessions com la d’avui, se’ns convoca
per aprovar coses i jo tinc molta preocupació en l’assumpte del PGOU, dels tres condicionants
que marcava la Conselleria en contra del Pla General (PG), tema aigua ja està resolt, no hi havia
dotació escolar, i estava fent-se l’elaboració el catàleg de béns de rellevància municipal, i supose
que des de que se’n van anar no s’ha continuat. Sí una «reformeta» (la de la Font Menor) ha tardat
2 any i mig, imagina't en un Pla General. Si això no es fa al PGOU no s’aprovarà i el Polígon Industrial (PI) tampoc. Quan es va plantejar el PI se sabia qui anava a costejar-lo, però ara qui correrà
amb les despeses de la llum i la depuradora del Polígon Industrial, en els informes es deia que recauria sobre els propietaris dels terrenys on esta el PI, i ara no es farà perquè va a desenrotllar-se
en fases diferents, però tu el projecte l’has de presentar i les coses s’hauran de pagar. Tenim una
informació del PG molt escarida i molt segada. El PP no sap què vol del PGOU del poble i està
pendent del que li diga la Conselleria. Tu tenies un compromís respecte a que s’anava a millorar
l’escola i la qüestió del fred, tenim problemes en les finestres de l’escola, en quant al tema de les
goteres, que es fa respecte a qui és responsable d’un centre educatiu i no actua, Consentir-ho,
deixar que caiga el sostre?.
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L’alcalde contesta que el que hem fet és tancar les aules perquè no li caiga el sostre a ningú al cap. Si les coses milloren, i no passa res, l’any que ve es farà l’obra sempre que hi haja partida
pressupostària. Segurament la Generalitat tindrà la partida, si no m’han enganyat a mi. Confie que
l’any que ve amb les negociacions que esta Alcaldia ha fet amb la Conselleria –Víctor ho sap cada
vegada que vaig li ho dic-, ja m’he reunit amb tots, be menys amb la Consellera, amb la Consellera
no oficialment, extraoficialment sí. I li he contat dos, no tres vegades, la problemàtica de Simat.
L’alcaldia de Simat vol que es faça el més aviat possible, no ho dubtes, estem aquí, insistint en els
organismes de la Conselleria, som com tu ací, i som una «maceta». És la feina que tenim i que fem.
Si no hi ha recursos, o se’ls gasten en altres coses, tenim el sostre sense arreglar. Estem damunt
d’això i no vull que ho dubtes.
El regidor Joan Serra contesta que estàs posant en la meua boca coses que jo no he dit, jo
no dubte de que estàs fent el que dius, però des de fa molts anys la Conselleria toreja al poble de
Simat i hauríem de vore que això no passe. El compromís teu, segons consta en l’acta del plenari,
era arreglar això. L’alcalde diu que encara li queden dos anys de legislatura i si és un compromís
ho faré. I li manifesta que tu has estat (el regidor Joan Serra) tres anys governant en l’equip de govern i les finestres estan igual ara que fa 5 anys. Si jo em vaig comprometre, en el moment que
tinguem l’opció d’invertir aquí, invertirem.
Hi ha un debat entre el regidor Joan Serra i l’alcalde sobre açò. L’alcalde li diu al regidor
quants minuts vol per acabar la seua intervenció i fer les preguntes que considere.
El regidor Joan Serra manifesta que plateja les següents preguntes:
Ell reivindica els pressupostos. I vol saber quant i en quina forma estaran?
Jo vaig demanar els escrits que la Conselleria ens ha enviat i els que s’han enviat des de
l’Ajuntament en relació al PGOU i sols se m’ha donat l’escrit enviat a la Diputació per l’Ajuntament sobre la contractació de determinats treballs.
I respecte al pressupostos tu et vas comprometre a arreglar la situació de l’escola que està
en un estat tercermundista i no hi ha prioritats, aquí està l’estat d’execució de les inversions, es fa
el que es vol- com asfaltar una senda-, i els xiquets estan o han estat en hivern, almenys l’any passat, a 7 graus i això és intolerable. Tal vegada per fortuna pels professionals que hi ha allí s’aguanta,
però això no és correcte, invertim en llocs que no són de primera necessitat –com la gespa artificial- i on fa falta no, en educació no invertim. Quan has d’acomplir eixe compromís?.
L’alcalde en relació a la pregunta del regidor David Mogort sobre el cotxe de la policia local, és veritat que estem fent el servei de la policia en la furgoneta de la Dipu, perquè el cotxe
comprat en 2010 ha sigut una «castanya», i a més crec que ha hagut una falta de responsabilitat
dels qui el porten. Segons el mecanic s’ha cremat-gripat- el motor perquè no tenia ni oli, l’oli estava carbonitzat. De qui és el fallo? Del mon. L’anem a donar de baixa o subhastar. La idea és incloure en el PPOS de l’any que ve, que com sabeu seran bianuals, l’adquisició del cotxe i comprar-lo el
més aviat possible, estem mirant marques i pressupostos, i ara la idea és comprar un cotxe més altet i que puga anar per tots els llocs, i adaptar-nos a l’economia, és a dir, mirant sempre el diners i
que siguem responsables del seu manteniment perquè és un cotxe de tots.
L’alcalde en relació a les preguntes del regidor Joan Serra li contesta que pel que fa els
pressupostos, en 3 anys que has estat en l’equip de govern, sempre s’han presentat en el mateix
any, el de 2009 en 2009, el de 2010 en el 2010 i el de 2011 en 2011, i en els mesos de gener, febrer o març. Estem dos mesos treballant en això, respectant les partides de cada regidor. Quan el
presentarem? A vore si podem quadrar-lo igual el presentem en desembre i si no en gener, i tenim
encara més d’un mes i a vosaltres se vos donara en temps i forma, tot els que hi ha aquí i tota la
informació està a l’abast de tots. Tot el que heu demanat se vos ha donat sempre.
Respecte al Polígon Industrial i al PGOU, la informació la tens tota, no sé per què dius el
que dius, sempre he dit i dic que qualsevol cosa que demane el Sr. Serra que se li done, per cert
ho has demanat per registre d’Entrada?.
El regidor Joan Serra manifesta que si té la mateixa validesa si es fa en precs i preguntes. I
a ell no se li ha donat res sobre el PG, sols un escrit enviat a la Diputació.
L’alcalde contesta que ja recorda l’escrit que et van donar, és el que estava relacionat en la
mateixa informació que vosaltres vareu enviar a la Diputació, i són els treballs que ha de fer el tèc_____________________________________________________________________________________
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nic Bernardo Monserrat, la Diputació en 2012 no va poder assignar el tècnic. Estem fent el que
podem fer i el que legalment hem de fer. Si hi ha algun escrit que no s’ha donat al senyor Serra
que se li done. I pots venir a parlar amb els tècnics i que t’ho expliquen. Respecte a l’asfaltat de la
senda, per allí baix va una canonada d’aigua potable i tu ho saps. Hi ha una persona que s’ha gastat
molt diners i vam pensar que ara era el moment de canviar eixe tros i parlant amb els que porten
el manteniment de l’aigua, vam pensar que asfaltem això per pujar en les millors condicions possibles. La gespa de futbol ha sigut una inversió esplèndida. Amb recursos al 50% entre la Diputació i
l’Ajuntament, s’ha fet legalment, i tu estàs criticant la inversió. I jo em vaig quedar molt disgustat
quan l’oposició, després de que jo anara a plantejar al President de la Diputació que teníem un
camp de futbol que no es podia regar, on hi havia molta polseguera i estava en molt males condicions, i li vaig plantejar fer l’obra. El President em va dir que paciència que ens donaria 200.000€ a
l’any 2012 i jo me’n torne tot il·lusionat, i que em sent en arribar ací, que ara no és hora, que si la
crisi, quan tots els que l’usen i els seus pares, tots estan molt contents del camp que tenim. Per
cert esta és una inversió que volíeu fer amb recursos propis i nosaltres arrepleguem 200.000 € i
veniu dient que ara no és hora, ningú de l’oposició va votar a favor, em va caure el món al peus.
Presente una subvenció de 200.000€ i menys mal que l’equip de govern tira endavant, si no encara
tindríem pols, ara els que venen dels pobles del voltant es quedem meravellats i estem gastant-ho.
Respecte a quant em vareu proposar canviar les finestres de l’escola, vaig dir que ara no es podia
fer perquè la prioritat eren les reixes que valien 7.000 o 8.000€ i les reixes estaven podrides, amb
por que els xiques pogueren tallar-se i l’Ajuntament va fer una inversió que no li pertocava però
es va fer perquè era una cosa “precisa”. Jo també he anat a eixa escola els meus fills també, i feia
fred. Jo voldria que tot fora meravellós i que la conselleria haguera invertit i estiguera tot molt bé,
això ho volem tots, però les circumstàncies són les que són. Quan es puga es farà. Ara amb el que
anem a traure de la subhasta de l’agranadora, que va costar 60.000€, i ha sigut un desastre. No sé
com no li feres cas a Lerma, li vas fer cas omís, en 60.000 euros haguéreu pogut canviar totes les
finestres de l’escola. Ara anem a vendre-la perquè és un desastre, arreglar-la costava 6.000€, Joaquin Lerma em va dir que ell en 3000 euros ho arreglava i després resulta que ens costa 5.097€.
L’ha tingut en l’aparador per vore si la podia vendre. El secretari diu que s’ha de vendre en subhasta. I el preu d’eixida és de 15.000€ i en açò podrem invertir. Vaig anar a parlar amb la directora i li
vaig dir quina és la prioritat. I anem a pintar-la i si ens sobren diners invertirem en l’escola, anem a
canviar la gespa de la pista de pàdel, si no passa res canviarem la gespa del pàdel vell que la gent es
rellisca. Nosaltres si no tenim no ho fem. I si sobren diners comprarem estufes hi ha un parells de
classes o tres que els fa falta. He estat parlat amb la directora i està en marxa. També anem a subhastar unes fotocopiadores (abans ens gastaven molts diners en tòner). Estem fent coses per a millorar i estalviar. Treballem barbaritats i tenim l’obligació moral i estem per a servir al poble. I és el
que estem fent.
El regidor Joan Serra comenta que en l’any 2009 i 2010 no hi havia pressupost per al
PGOU però es van solucionar i que estan en un CD i podeu mirar-ho, la conclusió que faig és que
des de 2011, quan nosaltres ens en varem anar, no s’ha presentat cap documentació.
L’alcalde li contesta que el tècnic ha fet una feina i no ha cobrat i això no podia continuar
així. Hem esperat tot el 2012, jo vull treballar amb seguretat, i fins que la Diputació adjudique el
contracte no hem estat parats, mentrestant, ens em dedicat ell i jo a parlar en les Conselleries i
anar recopilant dades per vore com anem a fer els treballs i anirà fent-los a poc a poc. Encara que
no s’ha adjudicat el contracte al Sr. Bernardo, per cert s’ha adjudicat a altres persones i tenen 4
anys per fer-ho. Al ritme que anem podria durar 20 ó 25 anys. I si no se li adjudica a ell potser diguem no volem res, no ens el subvencioneu.
El regidor Joan Serra diu que és lamentable eixa manera d’actuar, pareix una burla, el que
no es pot governar és a base de decrets. Hui ens hem assabentat de coses que no havies dit. L’alcalde li contesta que tot el que he dit hui ho sabies. Si tingueres interès passaries per ací. Tu em
deies en l’anterior legislatura que jo no anava a res. Jo venia quan m’interessava i conclou, per favor.
El regidor Joan Serra manifesta que si jo estic un divendres i no se me diu res de nou i dos
hores després apareix un decret convocant per urgència una sessió, de la que no se m’ha dit res.
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D’acord amb l’article 21.4 del Reglament de Participació Ciutadana l’alcalde a continuació
dóna la paraula als veïns presents en la sala que ho sol·liciten.
La veïna Inma Cunyat manifesta que per tal d’aclarir la situació de l’escola, comenta les
deficiències i com està la qüestió respecte a tancar la part vella de l’escola, el quadre de
comandaments s’ha anul·lat i el centre no disposa ni de biblioteca. Pregunta que quin centre del
País València, no en té. I en quan al fred hui a les 8,50 h estàvem a 11 graus i a mig mati a 15, i
gràcies a que durant el matí ens deixen estufes. L’escola està «infradotada» i en moltes ocasions
ens estem morint de fred, jo aguante però ho dic pels alumnes. Volem fer moltes coses i no tenim
condicions. No tenim ni una sala per reunir-nos. Que quede clar que hi ha unes prioritats en
Simat.
L’alcalde li diu que això és el que teníem, i poden demanar-li a la directora un lloc per a
reunir-se, segur que es pot solucionar. I si hagueren hagut 200.000€ estaria resolt, però si el que
ha de posar diners no els posa que anem a fer. Et pregunte, com a professora i representant d’un
grup polític, això era una prioritat en 2009, 2010 i 2011. Si ens haguera obert la «perilleta» a tots,
incloent-me a mi, i haguérem sigut valents la Corporació i la gent que tenia la responsabilitat de
governar haguera dit que la prioritat és que el xiquets tinguen l’escola al 100%, i haguérem dit que
en el Pla Zapatero no anem a fer la Font Menor, ni la Font Gran o la Biblioteca, i anem a fer una
escola de categoria encara que depenga de la Conselleria. Però no, es va decidir que l’escola ens la
faça la Conselleria. I els diners es gastaren en la Font Menor i ara resulta que no es pot ni
desaiguar.
La veïna Inma Cunyat manifesta que des de fa un any i mig hi ha un deteriorament de
l’escola. Si que és veritat que hi havia goteres. Però des de fa un any i mig el deteriorament és
més evident. L’alcalde li contesta que sí, que des de que governa el Partit Popular.
L’alcalde contesta que vaig enviar uns treballadors i es va vore com estava, per cert molt
mal, i li vam preguntar a la Conselleria d’Educació, si ells es feien responsables de que es donaren
classes ací. I la Conselleria va dir que no. I per això es va tancar encara que la gent diga el que
tinga que dir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 del dia 25 de novembre de 2013 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. El secretari,
A la data de la signatura electrònica.
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