
AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
1

                                          

                                              PLE  DE  L’AJUNTAMENT   Sessió:

  

 6/2008 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
Dia:  30 de juny de 2008 

 
ASSISTENTS: 

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

Grup PP Grup PSPV 
Mónica Sancirilo Camarena 
Belinda Navarro Climent 
Rafael Cabanilles Insa 

Eladi Mainar Cabanes (portaveu) 
 
 

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

 Joan Serra Folguera (Portaveu) 

Grup EU – Arc Iris   
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)  
 

 

Regidors absents: Estefania Gregori Robledillo 
David Mogort Mansanet 
Secretari: Elisa Armengot Audivert   
 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 19:45 h. del dia trenta de juny de dos mil 
vuit, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de 
realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els 
assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del 
següent 

 

ORDRE DEL DIA : 
  
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada l’1 d’abril de 2008. 
1.2 Aprovació certificació núm. 17 i última de l’obra «Centre Assistencial». 
1.3 Donar compte de la Resolució d’aprovació de la liquidació del pressupost 2007. 
1.4 Donar compte de la Resolució d’aprovació de l’expedient de MC 2/08 d’Incorporació de 

Romanent. 
1.5 Examen i aprovació de l’expedient de MC 3/08 de Crèdits extraordinari i Suplement de crèdits. 
1.6 Aprovació de la modificació del regim d’indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats. 
1.7 Aprovació regim dedicació recollit en l’article 75.2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim 

Local referits als membres de les Corporacions Locals. 
1.8 Aprofitament de caça del mont municipal: Adjudicació. 
1.9 Aprovació del dies festius del Calendari Escolar 2008/2009. 
1.10 Aprovació calendari laboral any 2009. 
1.11 Aprovació del model de conveni de col·laboració sobre l’Agència de Lectura entre la Generalitat 

Valenciana i l’Ajuntament de  Simat de la Valldigna. 
1.12 Aprovació inici expedient de desafectació de 101,74 m² del pati del CP Valldigna i sol·licitud 

d’autorització prèvia a la Conselleria d’Educació. 
1.13 Aprovació provisional alteració qualificació jurídica del Bar Les Foies. 
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1.14 Moció del grup municipal Esquerra Republicana: 
1.14.1 Moció sobre elaboració de pressupostos participatius. 
1.14.2 Moció per demanar que es concedeixi el nom de «Guillem Agulló» a un carrer del poble. 
1.14.3 Moció per incloure la vacuna contra el pneumococ en el calendari de vacunacions. 
1.14.4 Moció proposant la creació del Consell de Participació Ciutadana. 
1.14.5 Moció demanat un estudi científic sobre el cicle integral de l’aigua. 
1.14.6 Moció sobre noves energies. 
1.14.7 Moció referent a les bandes reductores de velocitat. 

1.15  Moció del grup municipal PSPV-PSOE sobre la proposta de la jornada laboral presentada a la   
Unió Europea. 

1.16 Moció del grup municipal  EU-ACAIS sobre les hores de la setmana laboral.  
1.17 Moció del grup municipal BLOC sobre declaració de Béns de Rellevància Local.             

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA. 
3. TORN D’INTERVENCIONS. 

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

 

1er.  ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada l’1 d’abril de 2008. 
Es dóna compte de l’acta de la sessió plenària celebrada l’1 d’abril de 2008 
 
S’obri el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet demana que en  la redacció de les actes 

s’aplique el «salt» o altre instrument per millorar el text. 
El regidor Eladi Mainar, en referència a la pàgina 8 del plenari on cita a David Mansanet, ha de dir 

David Mogort. 
El regidor Joan Serra, en referència a la pàgina 2 sobre el treball que ERPV va realitzar en relació al 

projecte plantejat del programa Feder, no vol que conste en «alguna acta» sinó que vol que conste en l’acta 
on ho va presentar. 

En el 2n paràgraf de la plana 8 creu que és un error, perquè quan l’Alcalde parla dels pressupostos 
diu que no es presenta cap esmena en la Comissió i per part d’EUPV sí que es presentaren algunes esmenes 
al pressupost. 

L’Alcalde diu que si es presentaren esmenes aleshores allò transcrit seria un error.  
El regidor Joan Serra, també creu que les afirmacions de la pàgina 8 referents al sanejament de les 

aigües de les fonts no són certes, també és un error, quan enumeren les fonts que no eren aptes per al consum 
falta la Font Gran. 

L’Alcalde diu que l’afirmació correcta és la Font Nova, Cirer i la Font  Roja. 
En la pàgina 16, on diu el regidor Joan Serra «que es dóne un xec en blanc a la mancomunitat» 

faltarà un «no» quedant «que NO es dóne un ...». 
La regidora Agustina Brines, fent referència a la pàgina 6, en relació al seu vot en contra dels 

pressuposts li sembla que queda d’una manera molt laxa, no quedant clar el que volien dir, sobre tot en 
relació a l’enfocament del turisme i la importància de l’escoleta. 

  
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada amb data 1 d’abril 2008 i 

l’alcalde president ordena la seua transcripció al Llibre d’Actes. 
 

 
1.2 Aprovació certificació núm. 17 i última de l’obra «Centre assistencial». 

Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu: 
I. Antecedents de fet: 
1. Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va aprovar 

l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del projecte d’obres «Centre Assistencial», a l’empresa 
«CONTRATAS GANDIA, SL» pel preu de QUATRE-CENTS SETANTA-UN MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (471.258,65 €). 
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2. Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra. 
3. Atès que la certificació núm. 17 i última de l’obra «Centre Assistencial» ha estat presentada pel 

director de les obres amb el vist i plau de l’empresa contractista, per un import de 59.315,18 € 
(CINQUANTA NOU MIL TRES-CENTS QUINZE AMB DIVUIT CENTIMS).  

II. Fonaments: 
1. Cal resoldre sobre això. 
  
Esta Alcaldia proposa: 
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 17 i última, corresponent als treballs d’execució del 

projecte de l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, l’empresa 
«CONTRATAS GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 59.315,18 €, IVA inclòs. 

Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE ASSISTENCIAL» 
del pressupost de despeses per 2007, d’incorporació obligatòria al pressupost del 2008 i que tenia com 
antecedent la partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot tenint en compte la 
diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

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

 
            Quart. Donar compte de la present resolució al ple per al seu coneixement, i ratificació si procedeix. 
 

Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós-administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o potestativament, recurs de reposició 
davant esta Alcaldia en el d'un mes, ambdós terminis comptadors des de l'endemà de la notificació; sense 
prejudici de poder exercir qualsevol altres que s'estime adient. 
 

Vista la qual cosa i dictamada favorablement per la Comissió Informativa, sotmesa la proposta a 
votació, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor (1 PSOE, 3PP, 2 BLOC) i 2 abstencions (1 EU Arc Iris, 1 
ER), acorda aprovar: 

Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 17 i última, corresponent als treballs d’execució del 
projecte de l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, l’empresa 
«CONTRATAS GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 59.315,18 €, IVA inclòs. 

Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE ASSISTENCIAL» 
del pressupost de despeses per 2007, d’incorporació obligatòria al pressupost del 2008 i que tenia com 
antecedent la partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot tenint en compte la 
diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

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

 
            Quart. Donar compte de la present resolució al ple per al seu coneixement, i ratificació si procedeix. 
 

Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós-administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o potestativament, recurs de reposició 
davant esta Alcaldia en el d'un mes, ambdós terminis comptadors des de l'endemà de la notificació; sense 
prejudici de poder exercir qualsevol altres que s'estime adient. 

 
S’obri el torn d’intervencions. El regidor Joan Serra explica que la seua abstenció és més abstenció 

que mai, per la burla de la col·locació de la placa solar tèrmica, una única placa solar, tinguent aprovades 
diferents mocions donant suport a les energies alternatives. 

L’Alcalde contesta que se n’ha instal·lat una perquè és el que es necessitava per calfar l’aigua del 
centre. 
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El regidor Victor Mansanet aclara el seu vot,  ja que tal com queda el centre no aporta res nou al que 
n’hi ha, explica que estan molt prop, pel nombre d’habitants, d’aconseguir un nou metge, cosa que implicaria 
al servei de pediatria, el qual considera insuficient. 

 
1.3 Donar compte de la Resolució d’aprovació de la liquidació del pressupost 2007. 

Decret núm.: 260/2008 
Simat de la Valldigna,   23 de juny de 2008 

 SEBASTIA MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la 
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent  em confereix en eixa condició, 
i atenent les següents consideracions: 
 I. Antecedents de fet: 

1. Pel serveis municipals ha esta confeccionada i preparada la liquidació del pressupost de l’exercici 
2007. 
 II. Fonaments: 
 1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta Alcaldia, tot assabentant de la seua aprovació 
al Ple de l’Ajuntament en una propera sessió. 
  

RESOLC: 
Primer Aprovar la Liquidació del pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2007, de la qual, 

extractadament, s’assenyalen les dades següents: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
(1) Drets reconeguts nets: 
(2) Obligacions reconegudes netes: 
(3) Resultat pressupostari (1-2): 
 Ajusts 
(4) (-) Desviacions positives de financiació: 
(5) (+) Desviacions negatives de financiació: 
(6) (+) Despeses finançades amb romanents: 

            (7) Resultat pressupostari ajustat: 

    
           Import 

2.490.918,02 
2.936.768,84 
 -445.850,82 

 
143.980,00 

0,00 
480.866,02 

-108.964,80 

  
ROMANENT DE TRESORERIA  

(A) +Fons líquids a la tresoreria: 
(B) + Deutors pendents de cobrament: 

(1) De pressupost corrent: 
(2) De pressuposts tancats: 
(3) D’operacions no pressupostàries: 
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació: 

(C) - Creditors pendents de pagament: 
(1) De pressupost corrent: 
(2) De pressuposts tancats: 
(3) D’operacions no pressupostàries: 
(4) Pagaments pendents d’aplicació: 

 (D) Romanent de tresoreria total 
(E) (-)Saldos de cobrament dubtós  
(F) (-)Excés de finançament afectat 
(G) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 

Import  
892.474,33 

1.028.706,57 
365.615,76 
  
598.691,52 
  
110.065,68 
     
45.666,39 

790.251,04 
515.543,07 
97.894,90 

201.091,69 
24.091,69 

1.130.929,86 
   

121.802,46 
   143.980,04 

865.147,36 
 
Segon. Donar compte d’esta resolució al Ple de l’Ajuntament. 
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 Tercer. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciòs-administratiu davant el 
jutjat del contenciòs-administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs de reposició davant 
esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de la notificació; sense perjudici 
de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.  

I, perquè conste, signe davant el secretari de la Corporació,Elisa Armengot Audivert 
L’alcalde,        La secretaria, 

 
La Corporació es dóna per assabentada de la resolució anteriorment transcrita. 
 
S’obri el torn d’intervencions. Eladi Mainar sol·licita un aclariment referent als cobraments dubtosos, 

cosa que li ho explica la Secretària. 
Joan Serra proposa que els hi donen la comparativa de l’any passat a enguany i afegeix que si es 

continua a eixe nivell d’aci un any no hi haurà romanent sinó deutes. 
 

1.4 Donar compte de la Resolució d’aprovació de l’expedient de MC 2/08 d’Incorporació de 
Romanent. 

 

Decret núm.: 263/2008 
Simat de la Valldigna,   23 de juny de 2008 

 SEBASTIA MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la 
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent  em confereix en eixa condició, 
i atenent les següents consideracions: 
 
 Vista la proposta d'incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l'exercici de 2008, de data 23 
de juny de 2008, i l'informe emès per intervenció, de conformitat amb el que disposen els articles 175 i 182 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals, i la Base d'Execució del Pressupost núm. 9, RESOLC: 
 
 Primer 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA        DENOMINACIÓ EUROS 
 
1-131.01 Personal tècnic informàtica 8.415,12 
 
Total bossa 1-1  8.415,12 
  

 
4-601.03 PAU 2007 30.000,00 
4-601.07 CENTRE ASSISTENCIAL 200.649,80 
4-622.01 PPOS 2007 76.939,98 
4-601.07 Altres inversions: Resta drets aprofit UA4 15.993,86 
Total bossa 4-6  323.583,64 
 
 
7-131.02 Personal tècnic de promoció turística 9.250,00 
Total bossa 7-1  9.250,00 
 
7-622.02 PLINTUR 2007 21.327,26 
Total bossa 5-6  21.327,26 
 
 

TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 362.576,02 € 
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Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es compta amb els següents 

recursos financers: 
 

A. Els compromisos firmes d'aportació afectats als romanents que es pretenen incorporar: 
 

Subvenció Conselleria de Sanitat (Centre assistencial) 104.865,69 € 
 
    Total compromisos firmes        104.865,69 € 
 

B. Romanent Tresoreria afectat a despeses finanç. afectat: 
 
- Desviació finanç positiva. Personal tècnic informa 6.140.76 € 
- Desviació finançament positiva. Personal tècnic turístic 6.750,00 € 
- Desviació de finanç posit. PAU 2007 24.000,00 € 
- Desviació de finanç posit CENTRE ASSISTEN 35.810,43 € 
- Desviació de finanç posit PPOS 2007 54.217,04 € 
- Desviació de financ posit PLINTUR 2007 17.061,81 € 
     Total Romanent afectat   143.980,04 € 
 

C. Amb Romanent Líquid de Tresoreria:   
 
Personal tècnic informàtica                                                                      2.274,36 
Personal tècnic de promoció turística                                                    2.500,00 
PAU 2007                                                                          6.000,00 
PPOS 2007                                                                                               22.722,94 
Altres inversions: Resta drets aprofit UA4                 15.993,86 
PLINTUR 2007             4.265,45 
CENTRE ASSISTENCIAL                   59.973,68 
 
   Total Romanent líquid Tresoreria      113.730,29 € 
 
 
TOTAL  FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS    362 .576,02  €. 
 
 
 Segon 
 
 Donar compte al Plenari de la corporació de la resolució adoptada en la primera sessió que se celebre. 

 
S’obri el torn d’intervencions. Joan Serra, sol·licita un aclariment de la partida del PLINTUR. 2007, 

comentant que eixa subvenció  es va incloure dintre de Modificacions de Crèdits en l’anterior legislatura. 
L’Alcalde li contesta que es tracta de despeses del 2007 afectades al 2008, tal com havia explicat la 

Secretària, y que l’ultima factura pagada era de l’any 2008. 
 
La Corporació es dona per assabentada de la resolució anteriorment transcrita. 
 
 

1.5 Examen i aprovació de l’expedient de MC 3/08 de Crèdits extraordinari i Suplement de 
crèdits. 

 Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu: 
 «Vista la memòria realitzada per l’Alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el 
Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari ,redactada d’acord amb el que 
disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
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 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. 
 
 Estes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el disponible i, en 
conseqüència, es proposa: 
  
 Primer.  
 a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen tot seguit: 
PDA DENOMINACIÓ  CRÈD EXTRA.  
1.100.01 Retribucions carrecs electes                                                  3.000,00 € 
1.100.02 Asignacio grups politics    6.300,00 € 
4.221.01 Subminist, Man, Conserv Aigua Potable                       45.000,00 € 
4.227.10 Treballs Tecnics, redaccio projectes i altres   25.000,00 € 
4.620.00 Construccio Rampa Font Gran    11.000,00 € 
4.623.00 Millora piscina municipal    8.000,00 € 
1.623.00 Adquisicio Equipament Telecentre    1.700,00 € 
1.626.00 Equipament informatic/arxiu    4.000,00 € 
 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS                                                                    104.000,00 € 
 

b) Concedir suplements de credits a les partides que es detallen a continuacio: 
PDA DENOMINACIO SUPLEMT CREDIT 
3.480.01 Subv ( Serveis socials Menjar a casa)                           1.500,00 € 
4.622.01 Ampliacio Casa de la Musica         381.801,00 € 
1.227.08 Servei Recaptacio municipal           15.000,00 € 
4.227.04 Treballs d’altres empreses           10.000,00 € 
7.601.00 Turisme: Inversio Adequ RRTT                2.524,78 € 
7.226.08 Turisme: Despeses Diverses i Seguretat                6.600,00 € 
 
TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT          417.425,78 € 

 
TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS            521.425,78 € 

 
 
 Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 
 
 a) Baixa de credit: 
- Partides:  6.226.00 «Serveis Col·lab assesorament»,                   24.000,00 € 
 1.226.03 «Actuacions judicials i Opos Atline»       9.000,00 € 
 4.227.05 «Estudis treballs tècnics/ Poligon Industrial»     24.800,00 € 
 4.227.09 «PGOU i serveis col·laboracio»      13.000,00 € 
 0.310.00 «Interesso  prestecs»         5.000,00 € 
 0.913.01 «Amortització Crèdits, dotació ajuntament»         2.500,00 € 
 
TOTAL FINAÇAMENT AMB BAIXES DE CRÈDIT     78.300, 00 € 
 
b) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria                             443.125,78 €  
 
 

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS         521.425,78 € 
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Segon 
 Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, pel 
termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest. Durant aquest termini 
els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions davant del Plenari. 
Tercer 
 Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze dies no es 
presenten reclamacions. 

 
Obert el torn d’intervencions l’alcalde diu que s’obrin partides noves, com la referent a l’aigua,  

retribucions a càrrecs electes, per aplicar el sou de Paco fins que se li va llevar el sou, assignació a grups 
politics. En relació a l’aigua potable  l’alcalde informa que s’ha pagat el treball dels últims mesos que es te 
que incloure en la partida corresponent, però que donat que encara no havia creat, per part de la Secretària-
Interventora s’ha fet el reparament adient al pagament donada la falta de consignació pressupostària. 

El regidor Eladi Mainar i Joan Serra demanen aclariments referents a aquest reparament y queden 
de vore’l al final del Ple. 

El regidor Joan Serra vol comentar que tot el món que treballa té dret a cobrar en relació a allò que 
s’ha dit abans i que les coses es podrien fer millor. A més voldria saber la partida Treballs Tècnics, 
redacció projectes altres, i pregunta per què es necessita la partida i si eixa partida és el caixò de sastre, 
perquè de vegades apareixen projectes dels que no saben res i que igual el Plenari no esta d’acord en que es 
facen estos projectes, vol saber per a què es destinen eixos diners. Dels projectes, quins són els projectes 
que es tenen que fer i concretar les quantitats destinats a cada projecte. També pregunta per les despeses 
del Turisme, però recalca que ho tindrien que haver sabut tot en la Comissió Informativa, en definitiva el 
problema es que no es acompleixen els compromisos adquirits, tindrien que tindre acordat  a hores d’ara la 
constitució de la Empresa Municipal de l’Aigua tal com s’acorda pel plenari, així recorda que ell porta tota 
la documentació per poder portar una empresa municipal de l’aigua i concretament l’empresa municipal 
d’aigua de Sueca. 

 
L’Alcalde explica que hi ha aprovat coses en Plenari com ara la Casa de Musica, i eixos projectes 

s’han de pagar, i també està el projecte de l’Escoleta i d’altres coses, per tant, hem de tindre els diners 
pressupostats per poder-los pagar. 

 
En estos moment s’incorpora Belinda Navarro al Saló de Plenaris. 
 
El regidor Eladi Mainar diu que de les paraules que ha dit Joan Serra es dedueix una privatització 

encoberta de les aigües potables. Demana que li confirmen l’import gastat en la rampa. 
La regidora Agustina Brines explica que s’han d’obrir partides per poder pagar, però que ell lloc 

on s’haurien de preparar i discutir aquest temes deuria ser la Comissió Informativa. 
El regidor Victor Mansanet diu que els informes en relació a la partida de l’aigua deuen fer-se 

segons la normativa y fent referència a la que s’aplica en cada informe. En referència a la partida Treballs 
Tècnics, redacció de projectes, etc, que quins projectes son i si serveixen per alguna cosa fer-los. En una 
partida de Turisme hi ha un apartat referent a seguretat i sol·licita a que es refereix, ja que no voldria que 
s’estiguera pagant el guarda de seguretat del Monestir. 

L’Alcalde explica que totes les despeses corresponen a l’Ajuntament i no per a pagar les despeses 
o col·laborar amb qualsevol altre organisme, ja siga el Monestir, mancomunitat .....  

El regidor Eladi Mainar sol·licita informació sobre la despesa de 15.000,00 € en recaptació. 
El regidor Joan Serra diu que la  Modificació de crèdit que ara estan tractant, vol dir que queden 

300.000 € de romanent de Tresoreria. L’Alcalde aclareix que queden 343.721,52 €. 
L’Alcalde explica que les primeres partides son crèdits extraordinaris i les segons partides son les 

que es suplementen ; aixo es financia en baixes de crèdit i la resta en romanent de tresoreria . 
 
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per  4 vots a 

favor (4 PP) i 5 abstencions (1 EU Arc Iris, 1 ER, 2 BLOC, 1 PSOE), acorda: 
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 Primer.  
 
 a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació: 
PDA DENOMINACIÓ  CRÈD EXTRA.  
1.100.01 Retribucions carrecs electes                                                  3.000,00 € 
1.100.02 Asignacio grups politics    6.300,00 € 
4.221.01 Subminist, Man, Conserv Aigua Potable    45.000,00 € 
4.227.10 Treballs Tecnics, redaccio projectes i altres   25.000,00 € 
4.620.00 Construccio Rampa Font Gran    11.000,00 € 
4.623.00 Millora piscina municipal    8.000,00 € 
1.623.00 Adquisicio Equipament Telecentre    1.700,00 € 
1.626.00 Equipament informatic/arxiu    4.000,00 € 
 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS                                                                    104.000,00 € 
 
b) Concedir suplements de credits a les partides que es detallen a continuacio: 
PDA DENOMINACIO SUPLEMT CREDIT 
3.480.01 Subv ( Serveis socials Menjar a casa)                            1.500,00 € 
4.622.01 Ampliacio Casa de la Musica          381.801,00 € 
1.227.08 Servei Recaptacio municipal            15.000,00 € 
4.227.04 Treballs d’altres empreses            10.000,00 € 
7.601.00 Turisme: Inversio Adequ RRTT                  2.524,78 € 
7.226.08 Turisme: Despeses Diverses i Seguretat                 6.600,00 € 
TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT                       417.425,78 € 

 
TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS              521.425,78 € 

 
 
Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 
 
a) Baixa de credit: 
- Partides:  6.226.00 “ Serveis Col·lab assesorament”,                24.000,00 € 
 1.226.03 “ Actuacions judicials i Opos Atline”     9.000,00 € 
 4.227.05 “Estudis treballs tecnics/ Poligon Industrial”   24.800,00 € 
 4.227.09 “ PGOU i serveis col·laboracio”    13.000,00 € 
 0.310.00 “ Interesso  prestecs”       5.000,00 € 
 0.913.01 “ Amortitzacio Credits, dotacio ajuntament”      2.500,00 € 
 
TOTAL FINAÇAMENT AMB BAIXES DE CREDIT    78.300, 00 € 
 
b) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria                           443.125,78 €  
 
 

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS         521.425,78 € 
 

Segon 
 
 Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, pel 
termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest. Durant aquest termini 
els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions davant del Plenari. 
Tercer 
Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze dies no es presenten 
reclamacions. 
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1.6 Aprovació de la modificació del regim d’indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats. 
 

Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu: 
«Atès que en sessió de 25 de juny de 2007, s’acordà la determinació de les percepcions econòmiques 

de la Corporació, 
De conformitat amb el que disposa l’article 75.3 de la LRBRL correspon al Ple l’aprovació i 

modificació de l’import de les assistències que es corresponen als membres de les mateixa que no tinguen 
dedicació parcial ni exclusiva, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que 
formen part. 
 

En atenció a esta disposició i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa esta Alcaldia 
proposa al plenari l’adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans col·legiats que han 
de percebre els membres de la Corporació, excepte que tinga consignat càrrec amb dedicació exclusiva o 
parcial, segons el següent detall: 

- Assistència sessió Ajuntament Ple: 83,00 €. 
- Assistència sessió Comissió Informativa: 42 €. 
- Assistència reunions: 24 €. 
Segon. Estes quantitats s’actualitzaran anualment, en funció dels increments pressupostaris que 

s’aproven per l’Estat per les retribucions dels empleats públics. 
Tercer. Assignar una dotació econòmica pels grups municipals en els següent termes: 

a)Per a cada grup municipal una quantitat fixa mensual de 60 euros. 
b)Per a cada grup municipal una quantitat de 20 euros/mes i regidor. 
Quart. El càrrec de les despeses als grups municipals ho serà contra la partida de despeses 111-

100.00 (funcional –econòmica). 
Cinquè. Els imports rebuts en concepte d’assistències es procedirà a retenir, en concepte d’IRPF, els 

imports que se’n deriven ( actualment: 15%). 
Sisè. Els regidors seran indemnitzats per les despeses de representació, amb els imports que en cada 

moment estableixin les normes aplicables, i en base als justificants aportats. 
Setè. Els efectes pràctics del presents acords, tindran caràcter retroactiu, sent eficaços a partir de l’1 

de gener de 2008. 
Vuitè. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.». 

 
S’obri el torn d’intervencions, el regidor Eladi Mainar planteja fer una proposta, pensem que el més 

adequat és deixar-ho sobre la taula per el proper Ple i discutir-ho pròximament. L’alcalde planteja que es 
quede sobre la taula. 

El regidor Victor Mansanet diu que es plantegen sobre la base del que s’ha plantejat propostes noves. 
El regidor Joan Serra diu que no és urgent però que la proposta excepte, el Grup Popular, la resta 

dels grups la tenia fa 2 o 3 mesos. 
El regidor Eladi Mainar diu que no se’n recorda però potser té raó . 
Vista la qual cosa i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou 

membres assistents acorda deixar sobre la taula la proposta abans transcrita. 
 

1.7 Aprovació regim dedicació recollit en l’article 75.2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim 
Local referits als membres de les Corporacions Locals. 

 
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu: 

 Antecedents de fet: 
1. Atès que l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local, 

modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, estableix que els membres de les Corporacions Locals 
que exerceixquen càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o 
ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixen, percebran retribucions pels 
temps de la dedicació efectiva a les mateixes, i en eixe cas seran donats d’alta al règim general de la 
Seguretat Social per tal concepte, tot assumint les Corporacions Locals les quotes empresarials que 
corresponguen (art.75.2)  
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2. Atès l’article 5 de la Llei 53/1984 en el seu aparat segon, que ha sigut modificat per la llei 
14/2000, on es diu textualment: 

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

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

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

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

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

 
Regidor Dedicació mínima semanal Assignació(€)/mes 

 
Rafael Cabanilles Insa   3,5 hores    330,00  
Monica Sancirilo Camarena  3,5 hores    330,00 
Belinda Navarro Climent  3,5 hores    330,00 
David Mogort Alberola   3,5 hores     330,00 
Juli Ibañez Montagud   3,5 hores    330,00 
               

Esta assignació serà de dotze mesos a l’any. 
Segon. Esta quantitat s’incrementarà anualment amb idèntic percentatge que les dels funcionaris 

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

 
S’obri el torn d’intervencions Joan Serra proposa que es deixe damunt la taula, sobretot perquè 

llegint els pagaments per al regidors que tinguen dedicació parcial s’inclouen els plenaris i les comissions, 
però, i quan el regidor no va a una comissió o un plenari li pareix que aço es té que parlar i vore com es pot 
rectificar. 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
12 

Vista la qual i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou 
membres assistents aprova deixar sobre la taula la proposta abans transcrita. 

 
1.8 Aprofitament de caça del mont municipal: Adjudicació. 
 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu: 
1. Este Ajuntament ha rebut comunicació de l’assenyalament de l’aprofitament de caça del mont de 

propietat municipal Mont/V-3028, anomenat EL MONT, inclòs al Pla d’aprofitaments de CAÇA de l’any 
2009; així com l’autorització per a la seua adjudicació. 
 2. Tradicionalment l’adjudicació d’eixe aprofitament es fa a favor de la societat de caçadors d’este 
municipi. 
 II. Fonaments: 
 1. L’import de l’adjudicació a aprovar i la necessitat de garantir el gaudiment de l’aprofitament pel 
major nombre possible de veïns de la població, permeten i exigeixen l’adjudicació de forma directa a favor 
de la societat de caçadors d’este municipi. 

2. Cal resoldre sobre això, la qual cosa és urgent i inajornable. 
  
Propose: 
Primer. Aprovar l’adjudicació de l’aprofitament de caça del mont de propietat municipal Mont/V-

3028, anomenat EL MONT, aprofitament inclòs en el Pla d’aprofitaments de CAÇA de l’any 2009, a favor 
de la societat de caçadors de Simat de la Valldigna: «Sociedad de Cazadores San Humberto», amb NIF G 
46279709; amb subjecció als següents extrems: 

• Termini de vigència de l’aprofitament:  de l’1 d’agost de 2008, al 30 d’abril de 2013. 
• Superfície de l’aprofitament:   2.279 Has. 
• Import anyal de l’aprofitament:  1.231,48 €, IVA inclòs. 
• Condicionaments: El Pla de caça es regirà per la resolució aprovatòria del Pla tècnic d’ordenació 

Cinegètica del coto on estiga integrat. 
En la pràctica i execució del gaudi es tindrà en compte el disposat en la Llei 3/1993, de 9 de 

desembre de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana, en els seus articles 30 i ss i el 
seu reglament; i serà d’aplicació el Plec General de condicions tècniques facultatives pel qual es regeix 
l’execució de l’aprofitament en monts a càrrec d’esta Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, publicat en el BOP de València, de 5 de juliol de 1975, i per la Llei 43/2003, de 21 de novembre, 
de Monts, i dels corresponents plecs de condicions econòmiques elaborats per les Entitats propietàries dels 
monts, en tot allò que no s’hi opose al de les condicions facultatives. 
 Segon. Notificar esta resolució a la «Sociedad de Cazadores San Humberto» i a la Conselleria de 
Medi Ambient. 

  Tercer. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciòs-administratiu davant el 
Jutjat del Contenciòs-administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs de reposició 
davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de la notificació; sense 
perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.» 
  
             Obert el torn d’intervencions l’alcalde explica que com que és un punt que es va parlar en la 
Comissió Informativa es passe directament a votar. 
 
 Vista la qual cosa i amb el dictamen favorable de la Comissió informativa, sotmesa la proposta a 
votació, el Ple de la Corporació per 7 vots a favor ( 4PP, 1 ER, 1 BLOC, 1 PSOE) i  2 vots en contra (1 
BLOC i 1 EU- ACAIS)   acorda aprovar: 

 
Primer. Aprovar l’adjudicació de l’aprofitament de caça del mont de propietat municipal Mont/V-

3028, anomenat EL MONT, aprofitament inclòs en el Pla d’aprofitaments de CAÇA de l’any 2009, a favor 
de la societat de caçadors de Simat de la Valldigna: «Sociedad de Cazadores San Humberto», amb NIF G 
46279709; amb subjecció als següents extrems: 

• Termini de vigència de l’aprofitament:  de l’1 d’agost de 2008, al 30 d’abril de 2013. 
• Superfície de l’aprofitament:   2.279 Has. 
• Import anyal de l’aprofitament:  1.231,48 €, IVA inclòs. 
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• Condicionaments: El Pla de caça es regirà per la resolució aprovatòria del Pla tècnic d’ordenació 
Cinegètica del coto on estiga integrat. 

En la pràctica i execució del gaudi es tindrà en compte el disposat en la Llei 3/1993, de 9 de 
desembre de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana, en els seus articles 30 i ss i el 
seu reglament; i serà d’aplicació el Plec General de condicions tècniques facultatives pel qual es regeix 
l’execució de l’aprofitament en monts a càrrec d’esta Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, publicat en el BOP de València, de 5 de juliol de 1975, i per la Llei 43/2003, de 21 de novembre, 
de Monts, i dels corresponents plecs de condicions econòmiques elaborats per les Entitats propietàries dels 
monts, en tot allò que no s’hi opose al de les condicions facultatives. 
 Segon. Notificar esta resolució a la «Sociedad de Cazadores San Humberto» i a la Conselleria de 
Medi Ambient. 

  Tercer. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciòs-administratiu davant el 
Jutjat del Contenciòs-administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs de reposició 
davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de la notificació; sense 
perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.» 

 
1.9 Aprovació calendari Escolar 2008/2009. 

 
Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 
«Vist l'escrit presentat pel Col·legi Public Valldigna, on consta la proposta del Consell Escolar a 

presentar a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en relació als 3 dies festius a nivell escolar pel curs 
2008/2009. 

Per part d’esta Alcaldia es proposa:  
Primer  
Acceptar la proposta del Consell Escolar del Col·legi públic Valldigna i declarar dies no lectius a 

efectes escolars al CP Valldigna els següents: 
 - 20 de febrer de 2009. 
 - 18 de març de 2009. 
 - 30 d’abril de 2009. 
Segon 
Trametre certificació d'este acord al Col·legi Públic Valldigna i a la Direcció Territorial de la 

Conselleria d'Educació.» 
 

Vista la qual cosa, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la proposta al Ple 
de la Corporació per unanimitat dels 9 membres presents s’acorda aprovar la proposta 

 Primer 
Acceptar la proposta del Consell Escolar del Col·legi públic Valldigna i declarar dies no lectius a efectes 

escolars al CP Valldigna els següents: 
 - 20 de febrer de 2009. 
 - 18 de març del 2009. 
 - 30 d’abril del 2009 
Segon 
Trametre certificació d'este acord al Col·legi Públic Valldigna i a la Direcció Territorial de la Conselleria 

d'Educació. 
 

1.10 Aprovació del dies festius del Calendari Laboral. 
 

 Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrit diu: 
 «Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, Direcció Territorial d’Ocupació 
i Treball, per mitjà del qual sol·licita la remissió de l'acord de la corporació municipal que especifique les dues 
festes locals que, amb caràcter de no recuperables, se celebraran en aquest municipi durant el pròxim any 2009, a 
l'objecte de procedir a l'elaboració del Calendari Laboral de la província. 
 Es proposa al Plenari: 
 Primer 
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 Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna per al pròxim any 
2009, les següents: 
 
 dia 20 de marc: dia següent a Sant Josep. 
 dia 20  d’abril:  dia de Sant Vicent. 
 
 Segon 
 Trametre un certificat d'este acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, a l’efecte que 
s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2009.» 
 

Sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou membres assistents 
acorda: 
 
 Primer 
 Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna per al pròxim any 
2008, les següents: 
 dia 20 de marc: dia següent a San Josep. 
 dia 20  d’abril: Dia de Sant Vicent. 
 

Segon 
 Trametre un certificat d'este acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, a l’efecte que 
s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2008. 
 

 
1.11 Aprovació del model de conveni de col·laboració sobre l’Agència de Lectura entre la 

Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 
 

Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 
«Vist el Decret 119/2005, que té com a objecte regular la creació de centres de lectura pública 

municipals de la Comunitat Valenciana que s'integren en el Sistema Bibliotecari Valencià, en desplegament 
de la Llei 10/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, d'Organització Bibliotecària de la Comunitat 
Valenciana, i de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià. 
 

Vist que els ajuntaments que en l'actualitat tinguen subscrits els convenis de col·laboració i de 
creació per a xarxa bibliotecària municipal, biblioteca pública municipal, agència de lectura pública 
municipal o biblioteca escolar pública, d’acord amb els models de convenis aprovats en virtut dels acords 
adoptats pel Consell de la Generalitat, de data 3 de juny i 9 de desembre de 1997, tindran un període màxim 
de tres anys, comptadors a partir de l'entrada en vigor del present decret, per a adequar els serveis 
bibliotecaris municipals al que disposa este decret i firmar els nous convenis. 

Atès el model de Conveni de Col·laboració sobre l’Agència de Lectura entre la Genereralitat i 
l’Ajuntament de Simat, remès per  la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. 
 

En base a tot el exposat anteriorment, esta Alcaldia  
 

PROPOSA 
 

Primer . Aprovar el model de conveni de col·laboració sobre l’Agència de Lectura entre la 
Generalitat i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.                                . 

Segon. Facultar a l’alcalde- Presidente perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Simat de 
la Valldigna, subscriga el conveni, el text del qual s’incorpora al present acord com a annex. 

Tercer. Assumir el compromís per part de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, de realitzar el 
projecte d’ampliació de la Biblioteca Municipal, de conformitat amb el Decret 119/2005. 

S’obri el torn d’intervencions. L’alcalde explica el punt, i diu que presentaran a la Conselleria  una  
memòria del que és i el que serà la biblioteca quan s’habilite el local on està ara el Centre de Salut i tal com 
quede l’edifici, complirà els requisits per estar dins de la Xarxa de Biblioteques. 
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El regidor Eladi Mainar explica que el termini s’amplia a dos anys i no sap si és necessari fer-ho 
necessariament ara. 

L’Alcalde explica que Conselleria demana que se signe este conveni i que es l’Ajuntament el que 
disposa de dos anys per dur a terme el projecte. 

Joan Serra ho sent molt perquè tant el PP com el PSOE no saben on estem; ja fa cinc anys que es 
necessari la remodelació de la Biblioteca i recorda que en la Comissió es va quedar que es presentarien varis 
projectes i a vore quin enllaçava en el Casal de la Joventut, que no hauria de deixar-se apartat. El seu grup 
donarà suport a la Biblioteca; respecte al conveni explica que per portar-lo endavant hauriem de tindre-ho 
pressupostat i tot ve a correlació d’allò de sempre: marcar prioritats i decidir que és allò que es fa. Els 
plantejaments són pocs seriosos i a corre-cuita hi ha que exigir-li al Govern de la Generalitat que no 
discrimine els xiquets de la Valldigna. Així planteja que el lloc ideal de la Biblioteca, a un termini més llarg 
seria la par vella de les Escoles. 

El regidor Eladi Mainar fa una reflexió publica, i és que la culpa de tot el que passa són dels 7 
d’esquerres , ja que és una vergonya que es deixe governar així sent que està en les seues mans canviar-ho. 

El regidor Victor Mansanet diu que creu que es tracta d’una actuació important un Centre de lectura, 
és importat des del punt de vista cultural i formatiu. Explica que no li preocupat tant el lloc com el contingut. 
Afegeix que s’ha de tindre en compte la promoció de la lectura en català o en valencià. 

La regidora Agustina Brines Sirerol diu que és veritat que necessitem saber el tema del local, i ella 
també havia entès que es portarien les 2 propostes i demana  que es presenten i s’estudien ambdues; o altres 
que es puguen fer, per vore quina és més adequada. 

L’Alcalde diu que als que demanen de vore més propostes, sí que es poden mirar i presentar més 
propostes i la Conselleria no tindria cap objecció en acceptar una altra proposta, però que no és ràpid 
perquè inclòs havent-se fet la memòria actual el tècnic encara no s’ha dit a quans diners pujarà, per tant 
proposa que en principi s’envie esta proposta i desprès fer les reflexions o canvis que calguen. 

El regidor Joan Serra explica que, en el text, la Conselleria no es compromet a res i, per tant  qui 
assumeix el compromís el l’Ajuntament. Respecte el tema dels Projectes recorda que el convocaren i es 
presentaren uns esbossos de projectes, que incloïa el Casal de la Joventut, però ara pareix que eixes 
directius han variat. 

L’Alcalde li contesta que en la reunió, es va plantejar de tombar-ho tot, però esta opció per a ells es 
un desgavell i en el projecte d’ara no cal tombar res, sols s’ha d’adequar el local per poder complir els 
requisits del Conveni així proposa que s’aprove açò i desprès es plantejaran més opcions. 

El regidor Juli Ibañez demana que donat que són del mateix partit a vore si es pot aconseguir alguna 
cosa més. 

 
Vista la qual cosa, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la proposta a 

votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 9 membres assistents acorda aprovar: 
 

Primer . Aprovar el model de conveni de col·laboració sobre l’Agència de Lectura entre la 
Generalitat i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.       

Segon. Facultar a l’Alcalde- Presidente perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Simat de 
la Valldigna, subscriga el conveni, el text del qual s’incorpora al present acord com a annex. 
 

Tercer. Assumir el compromís per part de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, de realitzar el 
projecte d’ampliació de la Biblioteca Municipal, de conformitat amb el Decret 119/2005. 
 
 

ANNEX 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOBRE L'AGÈNCIA DE LECTURA  ENTRE LA 
GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA .València, 

 
REUNITS 
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D'una part, l'Honorable Sr. «CONSELLER», conseller de Cultura, Educació i Esport, en virtut dels acords 
adoptats pel Consell de la Generalitat de data ----------- especialment facultat per a la subscripció del present 
conveni. 

 
I d'una altra, el senyor Sebastián Mahiques Morant alcalde-president de l'Ajuntament de Simat de la 

Valldigna en nom i representació d’este, especialment facultat per a la subscripció del present conveni, en 
virtut de l'acord adoptat en la sessió del Ple de «--------------»; assistit en este acte pel secretari de la 
corporació, i d'acord amb l'article 9 de la Llei 10/1986, de 30 de desembre, d'Organització Bibliotecària de la 
Comunitat Valenciana. 

 
MANIFESTEN 

 
 Que la Generalitat gaudix de competències en matèria de biblioteques d'acord amb l'article 148.1.15 

de la Constitució Espanyola i l'article 31.6 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de 
la Comunitat Valenciana. Pel Reial Decret 3.066/1983, de 13 d'octubre, la Generalitat assumix totes les 
funcions en matèria de biblioteques d'interés per a la Comunitat Valenciana. Posteriorment, per l’Orde de 29 
de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, es van dictar les normes i els requisits 
mínims per a la creació de biblioteques i agències de lectura pública municipals a la Comunitat Valenciana.  

La consolidació territorial del servei bibliotecari a la Comunitat Valenciana ha d'anar acompanyada d'una 
adaptació dels centres de lectura pública a les noves funcions i serveis que adquireixen en la Societat de la 
Informació i del Coneixement. Per això, era necessari dictar noves normes i requisits tècnics per a la creació 
de biblioteques públiques municipals, agències de lectura pública municipals i biblioteques centrals de 
xarxes urbanes concordes amb les últimes directrius, pautes i recomanacions tècniques nacionals i 
internacionals en matèria de biblioteques públiques. 

El resultat d'això és el Decret 119/2005, que té com a objecte regular la creació de centres de lectura 
pública municipals de la Comunitat Valenciana que s'integren en el Sistema Bibliotecari Valencià, en 
desplegament de la Llei 10/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, d'Organització Bibliotecària de la 
Comunitat Valenciana, i de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià. 
El Decret 119/2005 es complementa amb la Resolució d'11 d'octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esport, per la qual s'estableixen les recomanacions tècniques per a la creació i la renovació 
d'infraestructures a centres de lectura pública. 

 En la disposició transitòria única del Decret 119/2005 s'estableix que els convenis de col·laboració 
per a xarxa bibliotecària municipal, biblioteca pública municipal o agència de lectura pública municipal entre 
la Generalitat i els ajuntaments, s'adaptaran a les normes establides en el citat decret. Els ajuntaments que en 
l'actualitat tinguen subscrits els convenis de col·laboració i de creació per a xarxa bibliotecària municipal, 
biblioteca pública municipal, agència de lectura pública municipal o biblioteca escolar pública, d’acord amb 
els models de convenis aprovats en virtut dels acords adoptats pel Consell de la Generalitat, de data 3 de juny 
i 9 de desembre de 1997, tindran un període màxim de tres anys, comptadors a partir de l'entrada en vigor del 
present decret, per a adequar els servicis bibliotecaris municipals al que disposa este decret i firmar els nous 
convenis.  

 Així mateix, la disposició derogatòria única deroga l'Orde de 29 de juny de 1984, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència, que dictava les normes i els requisits mínims per a la creació de biblioteques 
i agències de lectura pública municipals a la Comunitat Valenciana fins aquell moment i que regulaven els 
anteriors convenis. 

Amb el present Conveni es pretén garantir que les normes arreplegades en el Decret 119/2005 i en la 
Resolució d'11 d'octubre de 2005 siguen complides i que les nostres biblioteques puguen oferir un servei 
bibliotecari modern en resposta a les demandes de la nostra societat. 

 
 Que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport estan 

d'acord a establir una col·laboració per al suport mutu en la consecució dels objectius que perseguixen. 
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CLÀUSULES 

I. Sobre l'Agència de Lectura 

Clàusula 1a. L'agència de lectura pública establida al local ubicat a «DOMICILI», forma part del Sistema 
Bibliotecari Valencià i participa de tots els avantatges, beneficis i obligacions inherents a esta condició. 

  
Clàusula 2a. L'agència de lectura pública se sotmetrà a les disposicions i inspecció que sobre els 

centres de lectura pública puga establir la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. 

II. De les obligacions de l'Ajuntament 

Clàusula 3a. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna s'obliga a: 
a) Proporcionar un local per a la instal·lació de l'agència de lectura pública que s'ajuste a les 

condicions mínimes exigides per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i mantenir-lo tot per a este 
servici. El local ha de tenir una superfície mínima de 200 m² útils per a ús exclusiu de l'agència de lectura 
pública, sense barreres arquitectòniques per a discapacitats. L'agència de lectura pública haurà de posseir 
entrada directa o independent des de la via pública. 

b) Consignar en les partides pressupostàries les quantitats necessàries per a l'adquisició regular de 
documents propis de la col·lecció bibliogràfica, adquisició de mobiliari, dotació d'equipament informàtic, 
realització d'activitats destinades al foment de la lectura i necessitats pròpies dels centres de lectura pública. 

c) Pagar les despeses de manteniment del local destinat a agència de lectura pública municipal. En 
les despeses s'inclouen la climatització del local amb els sistemes d'aire condicionat i calefacció que es 
consideren oportuns i una bona il·luminació artificial. 

d) Mantenir dotada en la plantilla de funcionaris de la corporació com a mínim una plaça de tècnic 
mitjà de biblioteques o una plaça de tècnic auxiliar de biblioteques. 
 

El personal tècnic mínim requerit serà ajudat en les seues funcions per la resta de personal no 
especialitzat en Biblioteconomia necessari per a oferir un servei digne de lectura pública. 

e) Establir l'horari d'obertura al públic de l'agència de lectura pública, com a mínim, en 20 hores 
setmanals, preferentment a la vesprada. 

f) Enviar regularment les estadístiques mensuals i anuals de l'agència de lectura pública, on aparega 
l'ús de les instal·lacions del centre de lectura pública, a la Direcció General del Llibre i Biblioteques. 

 
III. De les obligacions de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport 

Clàusula 4a. La Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la seua part, s'obliga a: 
 

a) Convocar ajudes per a l'increment bibliogràfic, la compra de mobiliari, la millora d'instal·lacions 
informàtiques i les activitats de foment de la lectura. La convocatòria de les ajudes estarà supeditada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat. Les 
convocatòries anuals per mitjà d’una orde de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport d'estes ajudes, 
fixaran les bases en funció de les quals es distribuiran les ajudes entre els ajuntaments que les sol·liciten. 

b) Assumir la direcció tècnica de l'agència de lectura i coordinar-la amb la resta de centres de lectura 
de la xarxa. 

c) Atendre totes les consultes tècniques i bibliogràfiques que efectue l'Agència de Lectura Pública 
municipal. 

e) Inspeccionar tècnicament l'agència de lectura pública. 
 

Clàusula 5a. Este conveni entrarà en vigor el dia de la firma, i podrà ser rescindit a petició de 
qualsevol de les parts. 

La Generalitat podrà rescindir el conveni en el cas que, durant el primer any de vigència, no s'execute 
la prestació corresponent a l'exercici. 

 
Clàusula 6a. La vigència del conveni serà indefinida. 
Clàusula 7a. Amb la firma del present conveni es dóna per finalitzat l'anterior conveni i les seues 

addendes, si n'hi haguera, entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i l'Ajuntament de Simat de la 
Valldigna 
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EL CONSELLER DE CULTURA,   L’ALCALDE-PRESIDENT DE 
EDUCACIÓ I ESPORT   L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 
«CONSELLER»    «ALCALDE-ALCADESSA 

 
 

1.12 Aprovació  inici expedient de desafectació de 101.74 m² del pati del CP Valldigna i sol·licitud 
d’autorització prèvia a la Conselleria d’Educació. 

Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 

«L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, és propietari de l'edifici escolar siti a l’Av. Font Menor, 
d'esta localitat, amb qualificació jurídica de bé de domini públic, inscrit en el Registre de la Propietat 
d’Alzira, Tom 653, Llibre 22, Foli 249, Finca registral núm. 2609, Inscripció núm. 1, i en el Llibre Inventari 
de Béns de la corporació Local amb el núm. 143. 

Considerant que la part del pati de 101,74 m² que es pretén desafectar de l’expressat edifici escolar 
es pot enquadrar  en el tercer dels supòsits següents:  

— Quan l'immoble deixe de ser necessari, en tot o en part, per al desenrotllament del servei públic de 
l'ensenyament. 

— Quan, prèvi peritatge tècnic, les condicions o característiques físiques de l'immoble, o de la part la 
desafectació de les quals es proposa, no resulten adequades a la finalitat educativa. 

— Quan concórrega qualsevol altra circumstància, de la qual es deduïsca la conveniència o 
necessitat desafectar-ho, amb justificació prèvia raonada en l'expedient. 

Considerant l'informe de Secretaria emès amb data 13 de juny, i l'informe dels Serveis Tècnics de 
l'Ajuntament de data 13 de juny, en el qual es considera que per la seua situació el dit edifici seria un 
emplaçament adequat per a l’ampliació de l’escoleta infantil municipal i centre d’educació infantil per al 
primer cicle, per les raons següents poder ampliar amb dues aules, una per als xiquets d’1 a 2 anys i una 
altra per als de 2 a 3 anys, així com adaptar els serveis personals per a discapacitats. 

Per tot això, esta Alcaldia PROPOSA 

Primer . Iniciar la desafectació de 101.74 m² del pati de l’edifici escolar siti a l’Av. Font Menor, 
perquè deixe d'estar afecte un ús o servei públic i passe a ser un bé patrimonial de l'Ajuntament. 

Segon. Publicar este Acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament durant el termini d'un mes, perquè durant este període es realitzen les al·legacions que 
s'estimen pertinents. 

Tercer. Sol·licitar autorització prèvia a la desafectació dels immobles i edificis públics escolars a la 
Secretaria Territorial d’Educació de la Conselleria d’Educació. 

S’obri el torn d’intervencions l’alcalde explica el punt, que ja es va tractar en la Comissió 
informativa. 

El regidor Joan Serra manifesta que quan es va traure el tema de l’escoleta i es va proposar la manera 
de portar-la, es va dir que cobririen les necessitats del poble. Va continuar la escoleta i ara tenen un 
problema: no poden donar servei a les famílies que tenen necessitat. Per tant sorgeix un problema, es planteja 
que en l’escoleta hi havia dues aules quasi concedides i és ara quan es presenta per primer vegada al plenari 
este tema, la desafectació de part del pati per l’ampliació de l’Escoleta, Per tant, quan apareix un problema 
com este, és de tots, tots poden moure’s en la mesura que puguen. Així per part del seu grup es brinden en 
qualsevol problema a intervindre per poder solventar-lo. 

La regidora Agustina Brines explica que Joan Serra ha dit una veritat, perquè eixe problema sabien 
que anava a vindre, primer es va fer com una cosa provisional, per començar, però era per desprès seguir. En 
la reunió dels pares s’ha dit que s’augmente la ràtio i altres coses, però ella va dir que aço és un  problema 
del Consistori i la solució ha eixit de tot, tots han participat. Finalment la regidora Agustina afegeix que 
espera que per a l’any que ve se solucione i que no torne a passar el que ha passat enguany. 

El regidor Victor Mansanet diu que l’escoleta es va fer precipitadament i mal, en aquella ocasió un 
grup presentà una moció o dues, on desprès de recaptar informació de Conselleria va proposar 3 coses molt 
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interessants: Primera, la creació d’una Comissió; la segona es va demanar un informe per debatre en el Ple i 
tercer es va sol·licitar un conveni per signar amb la Conselleria. La moció no va ser considerada i en aquell 
temps ja s’avisa del que podia passar. 

Afegeix que l’any passat també va passar el mateix, al final també es va solucionar gràcies a la 
intervenció de alguns tècnics de Conselleria, i igualment proposa la possibilitat de crear un menjador en 
l’escoleta. Continua el regidor explicant que una altra cosa que també s’ha insistit, i també Joan ha insistit en 
repetides ocasions, és la creació del Consell Escolar Municipal, explica que la Llei dels Consells Escolar del 
País Valencia determina que es pot crear el Consell Escolar Municipal en una sola escola, no és obligatori 
però es pot fer, en una escola es potestatiu. Així ara es troben davant un problema complex que només es pot 
solucionar de dues formes: 1) Ampliació de l’escoleta. 2) Augment de la ràtio i adequació de una Guarderia 
Infantil, que siga legal i complisca tots els requisits per a incloure totes les sol·licituds. Finalment manifesta 
que ara s’ha solucionat provisionalment, per això s’ha d’aprendre i fer-se de una manera més seriosa. 

L’alcade diu que es queda en que allò darrer que ha dit Víctor, que hi ha un problema. S’ha fet tot el 
possible per donar el servei al poble, la solució és una ampliació de ràtio de 48 ó 49, i els altres 11 xiquets 
cobriran adequant una aula a la Parroquial. L’Ajuntament haurà d’assumir un cost d’adequació que serà 
mínim i contractar a una persona que acompleixca els requisits. L’Alcalde explica que el tema que estem 
votant és la desafectació de 101 m² del pati escolar, esta és l’única manera d’ampliar l’escoleta  i si volen fer 
l’ampliació cal utilitzar eixa zona de recreo i utilitzar part del pati de l’escola. La Conselleria va vindre i va 
dir que havíem de sol·licitar la desafectació, i tal com està la memòria se’ns concedirà, finalment hi ha que 
fer el projecte que s’enviarà a Conselleria per tal que s’aprove . 

 
Vista la qual cosa, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la proposta a 

votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 9 membres assistents acorda: 
Primer . Iniciar la desafectació de 101.74 m² del pati de l’edifici escolar siti a l’Av. Font Menor, 

perquè deixe d'estar afecte un ús o servei públic i passe a ser un bé patrimonial de l'Ajuntament. 
Segon. Publicar este Acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament durant el termini d'un mes, perquè durant este període es realitzen les al·legacions que s'estimen 
pertinents. 

Tercer. Sol·licitar autorització prèvia a la desafectació dels immobles i edificis públics escolars a la 
Secretaria Territorial d’Educació de la Consellera d’Educació. 

 

1.13 Aprovació provisional alteració qualificació jurídica del Bar Les Foies.  
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu: 
«Considerant que per Providència d'Alcaldia de data 16 de juny s'ha incoat expedient relatiu a la 

proposta d'alteració de la qualificació jurídica desafectació del bé immoble Bar les Foies, el bé deixarà de 
destinar-se a l'ús o servei públic que es descriu a continuació: servei de bar, canviant la seua qualificació de 
bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial.  

Considerant que l'expressat immoble no compleix ja amb la finalitat pública a què va ser destinat, i 
que a causa de la seua situació es considera que el dit edifici seria un emplaçament adequat per desenvolupar 
diferents activitats lúdiques per als veïns de la zona de Les Foies. 

Considerant acceptats els motius en què es fonamenta la providència d'Alcaldia, i que a través dels 
documents que consten en l'expedient queden acreditades la legalitat i oportunitat de la desafectació 
proposta. 

Considerant que és competència del Ple de la corporació aprovar l'expedient i que s'ha seguit el 
procediment assenyalat en l'article 8 del Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

Esta Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa 

PROPOSA 

Primer . Aprovar provisionalment l'alteració de la qualificació jurídica [desafectació] del bé 
immoble [Bar les Foies], canviant la seua qualificació de bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial.  

Segon. Anunciar l'acord d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini d'un mes, perquè durant este període es realitzen les al·legacions 
que s'estimen pertinents.  

Tercer. Considerar este acord com definitiu, si no es presentaren al·legacions en termini. 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
20 

Quart . Quan el present acord siga definitiu, reflectir en la rectificació anual del Llibre Inventari de 
Béns de la corporació l'alteració de la qualificació jurídica que ha patit el bé immoble. 

 Quint. Realitzar l'acte de recepció formal del bé immoble que ha sigut desafectat, de conformitat 
amb l'article 8.3 del Reglament de Béns de les entitats locals.  

Sext. Facultar l'alcalde perquè subscriga els documents que siguen necessaris amb vista a l'execució 
dels precedents Acords. 

S’obri el torn d’intervencions i l’alcalde explica la proposta: hi ha una moció aprovada per cedir el 
Bar de les Foies a la Associació de Veïns de les Foies presentada pel PSOE i per poder portar endavant la 
moció és necessari desafectar l’immoble, canviar la qualificació del bé. 

El regidor Joan Serra diu que encara que ha fet referència a la moció del PSOE, una cosa és la 
alteració de la qualificació i una altra la moció del PSOE que recollia unes necessitats però que no arreplega 
altres problemes que també hi ha, de sanejament i altres 

La regidora Agustina Brines diu que s’ha de vore en quines condicions es fa la cessió però això es 
una cosa fonamental i tot va lligat. 

 
Vista la qual cosa i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 9 

membres assistents aprova la proposta: 
 
Primer . Aprovar provisionalment l’alteració de la qualificació jurídica [desafectació] del bé 

immoble [Bar les Foies], canviant la seua qualificació de bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial.  
Segon. Anunciar l'acord d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler 

d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini d'un mes, perquè durant este període es realitzen les al·legacions 
que s'estimen pertinents. 

Tercer. Considerar aquest acord com definitiu, si no es presentaren al·legacions en termini. 
Quart . Quan el present acord siga definitiu, reflectir en la rectificació anual del Llibre Inventari de 

Béns de la corporació l'alteració de la qualificació jurídica que ha patit el bé immoble. 
 Quint. Realitzar l'acte de recepció formal del bé immoble que ha sigut desafectat, de conformitat 

amb l'article 8.3 del Reglament de Béns de les entitats locals. 
Sext. Facultar l'alcalde perquè subscriga els documents que siguen necessaris amb vista a l'execució 

dels precedents Acords. 
 

1.14 Moció del grup municipal Esquerra Republicana: 
 

1.14.1 Moció sobre elaboració de pressupostos participatius. 
Moció que presenta Joan Serra i Folguerà, regidor Portaveu del grup municipal d’Esquerra 

Republicana, moció per a l’elaboració d’uns pressupostos participatius. 
Segurament quan es presenta i debatisca esta moció, l’equip de govern estiga preparant o haja 

preparat ja els pressupostos municipals per a l’any 2008. En l’anterior legislatura l’elaboració de 
pressupostos es va caracteritzar per la poca participació. Fins i tot la forma de presentar els pressupostos als 
grups de l’oposició, amb poc temps per treballar-los, no facilitava ni la participació ni fer aportacions. 

En tots els plens d’aprovació de pressupostos va sorgir esta queixa. Poc es va debatre del contingut 
de les propostes de pressupostos i encara menys es va poder recollir cap aportació ni de l’oposició ni dels 
ciutadans en general. 

Considerem que cal fer un canvi en este aspecte i obrir l’elaboració dels pressupostos a la 
participació ciutadana, començant evidentment per treballar-los en conjunt amb l’oposició al govern actual i 
escoltant les possibles aportacions o demandes de la resta de ciutadans. 

Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA proposa al ple d’adopció dels 
següents ACORDS: 

Primer . Un cop l’equip de govern tinga una proposta de pressupostos, la farà arribar a tots els grups 
polítics, en suport informàtic, i es donarà un temps prudencial al voltant de 15–20 dies per poder-los 
treballar. Es convocarà llavors una reunió amb l’objectiu no de crítica a la proposta, sinó de fer i recollir 
aportacions que puguen millorar-la. 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
21 

Segon. El mateix procediment es farà amb les entitats del poble, especialment aquelles que per la 
seva base social o pel seu mandat, estan íntimament relacionades amb les inversions municipals, sense 
oblidar les entitats culturals i esportives i les associacions de mares i pares de les escoles, 

Tercer. Es repetirà este procés amb els comerciants i industrials i llauradors per oferir-los també la 
possibilitat de fer aportacions i de ser escoltats. 

Quart . La forma de fer estes reunions per tal de garantir l’agilitat i que no s’eternitze el procés 
d’aprovació de pressupostos, serà una decisió de l’equip de govern, desprès d’haver escoltat les propostes 
que des de l’oposició es poden fer. El mateix criteri s’aplicarà per als continguts que es poden fer més o 
menys públics en referència a informació i dades reservades que podrien ser susceptibles de usar-se 
indegudament o que contravinguen la llei de protecció de dades o altres ordenances. 

Cinquè. L’equip de govern es compromet a recollir aquelles aportacions als pressupostos que 
vinguen argumentades i recolzades per un nombre important de ciutadans, a través de les seves 
organitzacions socials i polítiques i que no siguin contràries a la legalitat. 

Sisè. L’equip de govern es compromet a complir els compromisos adquirits en el reglament de 
participació ciutadana. 

 
S’obri el torn d’intervencions i el regidor Joan Serra explica que la moció va lligada als pressuposts i 

que la gent puga debatir una part dels pressuposts, que es faça participar a la gent. 
El regidor Victor Mansanet diu que la moció és correctíssima i recull la lletra del Reglament de 

Participació Ciutadana, convé que això serveixca per a que es potencie l’associacionisme. 
El regidor Eladi Mainar creu que una moció esta enllaçada a l’altra, perquè ell creu que és més 

important la moció de la creació del Consell de Participació Ciutadana, si es fa el que es planteja es paralitza  
el funcionament de l’Ajuntament, es més correcte el Consell de Participació Ciutadana. 

El regidor Victor Mansanet considera que son complementaries. 
El regidor Joan Serra diu que basant-se en el reglament del regidor vol contestar-li a Eladi. En 

l’anterior plenari la moció va quedar damunt la taula a proposta del PSOE per tal que este partit fera alguna 
millora i no s’ha presentat cap, diu que no creu que si s’aprova esta moció es bloqueje l’Ajuntament ja que  
en altres pobles ho fan. 

La regidora Agustina Brines explica que ells recolzaran la moció perquè és una proposta molt 
interessant i es pot portar endavant perfectament; igual es podria completar un poc més. 

 
Vista la qual, amb el dictamen favorable de la comissió informativa , sotmesa la proposta a votació,  

el Ple de la Corporació desprès d’efectuar la votació per 4 vots a favor (2 BLOC, 1 ER Arc Iris, 1 ERPV), 4 
en contra (PP) i 1 abstenció (PSOE) obté un empat i el Ple sotmet la proposa a segona votació, vots a favor 4 
(2BLOC, 1 ER Arc Iris, 1 ERPV), en contra 4 (PP) i abstencions 1 (PSOE), amb el vot de qualitat 
s’acorda no aprovar la moció abans transcrita. 
 

1.14.2 Moció  per demanar que es concedeixca el nom de «Guillem Agulló» a un carrer del poble. 
Moció que presenta Joan Serra i Folguerà, regidor portaveu del grup municipal d’Esquerra 

Republicana. Moció per tal de demanar que es concedeixca el nom de «Guillem Agulló» a una carrer del 
poble. 

Atès que enguany es commemora el 15è aniversari de la mort de Guillem Agulló, jove 
independentista militant de Maulets, el qual va ser brutalment assassinat a mans de joves d’ideologia feixista; 

Atesos els recents casos d’agressions de caràcter xenòfob, feixista i espanyolista perpetrades en 
diferents punts dels  Països Catalans, com les recents   agressions a Castelló 
de la Plana, a Xàtiva, València, Gandia , Sabadell o a Silla. 

Conscients de la creixent sensibilitat al si de la societat envers aquestes agressions i l’alarma social 
que generen; I coneixedors de l’ especial preocupació dels i les membres del Consistori envers aquestes actes 
despreciables i de la capacitat del Consistori d’utilitzar els recursos a l’abast per tal de perpetuar la 
necessària memòria de fets que han de ser coneguts per les generacions actuals i futures; 

Sol·licitem del Ple Municipal: 
Que s’atorgue el nom de «GUILLEM AGULLÓ» a un carrer del municipi; i alhora S’utilitzen els 

mitjans i recursos a l’abast del Consistori  per tal de donar suficient difusió a l’acte en qüestió, a fi i efecte 
que aquest gest siga conegut pel màxim de ciutadans i ciutadanes del municipi. 
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S’obri el torn d’intervencions i el regidor Juli Ibañez proposa que com que la iniciativa ve del grup  
«Maulets» i representa la defensa de les llibertats i de la llibertat d’expressió ell proposa que el grup ERPV i 
el BLOC en representació del grup Maulets presenten la moció.  

Hi ha dos minuts de recés. 
El regidor Joan Serra diu que es rectifica l’encapçalament de la moció de Guillem Agulló i serà de la 

següent manera: Moció que presenten BLOC, Esquerra Unida, ERPV i Maulets per al seu debat al plenari de 
l’Ajuntament. 

La moció és per defensar les llibertats dels que pensen diferent al pensament únic espanyol, és per 
denunciar tot l’assassinat del Guillem, un jove independentista, maulet, per persones d’ideologia feixista i 
per denunciar totes les agressions feixistes, espanyolistes, etc. en diferents punts dels països catalans. Es 
demana el nom de Guillem Agulló per a un carrer de Simat i donar coneixements d’este a la resta de l’Estat 
Espanyol. 

El regidor Victor Mansanet manifesta que comparteix la idea i la filosofia, creu que és una cosa molt 
important esta. Li haguera agradat que s’haguera inclòs l’aportació d’un grup parlamentari minoritari al 
govern de la Generalitat per aconseguir un premi amb el nom de Guillem que Les Corts van rebutjar. 
Considera que és  necessari i just fer el reconeixement a este jove i també afegeix altre nom, Miquel Grau, un 
jove nacionalista, independentista, d’Alacant que va ser assassinat vilment. 

El regidor Juli Ibañez diu que s’ha de fer un exercici de reflexió sobre el que significa Guillem 
Agulló. 

El regidor Eladi Mainar diu que va a votar en contra; ell creu que es va fer un crim, però el que no 
podem fer és donar en cada poble un nom a Guillem Agulló, perquè és un  agravi comparatiu, i es pregunta 
per què no li fiquem un carrer a Batiste Ferrando o d’altres que van patir persecucions i morts a la guerra 
Civil, per la mateixa raó es podrien dedicar molts carrers a persones del poble que també es mereixen un 
homenatge. 

L’Alcalde diu que condemna públicament este assassinat i qualsevol altre. I que es passe a la 
votació. 

El regidor Joan Serra, contestant les paraules del regidor Eladi Mainar, diu que mai es negaran a 
donar suport a una moció a persones que lluitaren per les llibertats, la recolzarà i per tant no es pot al·legar la 
negativa basant-se en una comparació . 

 
Vista la qual cosa, amb el dictamen favorable de la Comissio Informativa, sotmesa la proposta a 

votació, el Ple de la Corporació per 4 vots a favor (1 EU Arc Iris, 1ERPV, 2 BLOC) i 5 en contra (1 
PSOE, 4 PP) acorda no aprovar la moció abans transcrita. 

 
 

1.14.3 Moció per incloure la vacuna contra el pneumococ en el calendari de vacunacions. 
Moció que presenta Joan Serra i Folguerà, regidor-portaveu del grup municipal d’Esquerra 

Republicana. Moció per incloure la vacuna contra el pneumococ en el calendari de vacunacions 
 
El pneumococ és un bacteri que pot causar infeccions en parts diferents del cos, moltes d'elles molt 

greus, com per exemple: 
• La Meningitis (en el cervell) 
• La Bacteremia (circulació de bacteris en la sang) 
• La Pulmonia (en els pulmons) 
• La Sinusitis (en les membranes dels sins paranasals) 
• L'Otitis mitjana supurada (en les oïdes) 
El pneumococ és un bacteri que viu naturalment en els humans en la part posterior del nas. Moltes 

persones són portadores d'este bacteri i mai s'emmalalteixen. De fet, el ser un portador ajuda a augmentar les 
defenses o immunitat natural de la persona contra la malaltia. Les persones que no són immunes poden 
posar-se molt greus amb les infeccions causades pel aquestos bacteris. Les infeccions pel pneumococ ocorren 
més sovint durant els mesos d'hivern. Es disseminen de persona a persona de la mateixa manera en què es 
dissemina la influença o els refredats comuns, açò és, per les xicotetes gotes de saliva que travessen l'aire al 
tossir o esternudar, o per contacte directe –com per les mans, quan el portador no se les llava–, o a través dels 
besos. La malaltia pot estendre's ràpidament, sobretot en llocs on hi ha molts xiquets o xiquetes, com les 
estades o guarderies infantils, i en les escoles d’infantil. 
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Els xiquets i xiquetes menuts no han desenvolupat el seu sistema immunològic totalment, la qual 
cosa els fa estar en risc d'adquirir les infeccions bacterianes com el pneumococ. 

Una nova vacuna oferix als xiquets i xiquetes, protecció contra les infeccions causades pel 
pneumococ. És més eficaç contra les malalties greus causades pel pneumococ, com la bacteremia, la 
meningitis i la pulmonia o pneumònia. La vacuna pot ser eficaç per a previndre les infeccions de l'oïda i la 
sinusitis. La vacuna antineumocóccica és molt segura i pot ser aplicada per separat, però alhora que altres 
vacunes. 

L'Acadèmia Americana de Pediatria recomana que tots els xiquets i xiquetes menors de 2 anys d'edat 
reben la vacuna antineumocòccica conjugada heptavalente Prevenar. La vacuna ha d'aplicar-se als 2, 4, 6 i el 
reforç entre els 12 a 15 mesos d'edat. Si s'inicia la seua aplicació després de l'any, només s'aplica una dosi. 
També se'ls ha d'aplicar als xiquets entre els 2 i els 5 anys, en especial als que tenen algun problema de salut 
que els fa estar en risc d'adquirir el pneumococ. Hi ha dos tipus de vacuna contra el pneumococ, i alguns 
pacients poden requerir les dues vacunes. 

Cal recordar que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la meningitis està ubicada entre 
les deu malalties principals de l’ésser humà i deu ser considerada com a emergència infectològica. 

Les estadístiques mostren que en períodes no epidemiològics el 25% dels afectats són nadons menors 
d’1 any i el 50%, menors de tres anys; la resta correspon a xics i xiques menors de 15 anys. 

Països com ara Gran Bretanya, Holanda i Austràlia ja han aplicat esta vacuna administrada de 
manera massiva en la població pediàtrica, i això ha disminuït eficaçment les estadístiques per infecció en 
vora un 90%. A l’Estat espanyol hi ha proves de l’eficàcia d’esta vacuna i, ara per ara, els mateixos pediatres 
arreu de l’Estat, tant els que exerceixen la medicina en els centres de salut públics, com aquells que 
l'exerceixen de forma privada, la recomanen, informen sobre esta i vacunen els nadons amb esta vacuna, i el 
País Valencià concretament no són una excepció. 

Malgrat la importància d’esta vacuna, per a salvaguardar la vida dels nostres nadons, la vacuna 
heptavalent no està inclosa en el calendari de vacunacions de la nostra autonomia (i això es pot comprovar en 
la mateixa pàgina web del Ministeri de Sanitat) i el cost de cadascuna de les quatre dosis de la vacuna és de 
(vora) 74,96 euros, que multiplicat per quatre resulta la no menyspreable quantitat de 299,84 euros, quantitat 
que HAN D’ASSUMIR ELS PARES/MARES. 

En canvi, la comunitat autònoma de Madrid, SÍ inclou esta vacuna contra el pneumococ en el 
calendari de vacunacions de manera totalment GRATUÏTA. 

Des d’ESQUERRA no entenem esta diferència, ni tampoc per què els nostres menuts han de quedar 
exposats a esta greu malaltia ja que s’ha demostrat que mata, i no seria la primera volta que moren xiquets i 
xiquetes a la nostra terra. 

Sembla que ha arribat l’hora d’actuar en aquest sentit i, pels motius assenyalats anteriorment, el Grup 
Municipal d’ESQUERRA a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna presenta al Ple de l’Ajuntament, per tal 
de debatre i, si escau, aprovar, el següent ACORD: 

 
1) Demanar per part de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna explicacions, a la Conselleria de 

Sanitat , que té competències en matèria de sanitat, per no incloure la vacuna contra el neumococ en el 
calendari de vacunacions dels nostres nadons. 

2) Exigir a la Conselleria de Sanitat , que incloga de manera TOTALMENT GRATUÏTA –tal com es 
fa a Madrid- la vacuna contra el pneumococ. 

 
Obert el torn d’intervencions i el regidor Joan Serra explica la moció i demana que este Ajuntament 

demane explicacions a la Conselleria de Sanitat i que incloga esta vacuna i a mes de manera totalment 
gratuïta. 

El regidor Victor Mansanet li sembla correcta la moció perquè és injust que determinades vacunes, 
com ara el rotavirus i la prevenar, que són caríssimes, moltes veïnes i veïns no les puguen ficar perquè no les 
poden pagar. Però a més vol fer una crida perquè les industries farmacèutiques retiren d’estes vacunes el 
Diomersal, que es un conservant que conte mercuri es neurotòxic. 

A la proposta del regidor Victor Mansanet d’inclusió de les altres vacunes, el regidor Joan Serra diu 
que la moció esta prou completa i prefereix que es quede com està. 

L’Alcalde proposa que si es podia canviar el llenguatge a l’hora de dirigir-se a la Conselleria i ser 
més elegant, en primer lloc. En segon lloc, es podria ficar demanar i no exigir utilitzant un vocabulari menys 
agressiu, el regidor Joan Serra 
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El regidor Victor Mansanet diu que el rotavirus és una vacuna caríssima i en alguns llocs es gratuïta i 
ací a Simat i Tavernes es paguen 177 Euros. 

 
Vista la qual cosa, amb el dictamen favorable de la comissió informativa, sotmesa la proposta a 

votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 9 membres assistents acorda aprovar el següent 
acord: 

1) Demanar per part de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna explicacions, a la Conselleria de 
Sanitat , que té competències en matèria de sanitat, per no incloure la vacuna contra el neumococ en el 
calendari de vacunacions dels nostres nadons. 

2) Demanar a la Conselleria de Sanitat, que incloga de manera TOTALMENT GRATUÏTA –tal com 
es fa a Madrid- la vacuna contra el pneumococ. 

 
 
1.14.4 Moció proposant la creació del Consell de Participació Ciudatana 

Moció que presenta Joan Serra i Folguerà, regidor Portaveu del grup municipal d’esquerra 
republicana. Moció proposant la creació del Consell de Participació Ciutadana 

 
Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA de Simat, en aplicació dels 

articles 91 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat al Ple Ordinari de la Ajuntament la següent 
MOCIÓ sobre la necessitat de la Creació del Consell de Participació Ciutadana per al seu debat i aprovació 
si s’escau. 

Exposició de motius: 
És evident que una de les característiques bàsiques del sistema democràtic és la participació 

ciutadana en les diferents institucions del govern. Esta participació no es pot veure reduïda a les votacions 
realitzades temporalment pels ciutadans Per tal d’escollir els seus representants en els diferents governs; al 
contrari, el sistema democràtic s’enforteix amb la posada en funcionament de mecanismes que impliquen 
cada vegada més la ciutadania les seues administracions. 

En este sentit, els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania, tenen un paper 
fonamental per reforçar la participació ciutadana, una participació que cohesiona els municipis i els fa més 
democràtics. 

Per tot això, es demana al Ple de l’Ajuntament de Simat l’aprovació de les següents propostes,. per 
tal de crear un òrgan, el Consell de Participació Ciutadana, que coordina a través d’una Carta de Participació 
Ciutadana, la participació dels ciutadans en les decisions i ciutadanes municipals, i en concret en l’elaboració 
dels pressupostos de l’ajuntament. Es tracta, entre altres coses, de portar al nostre municipi la iniciativa dels 
«pressupostos participatius» que ja s’ha posat en marxa en altres localitats i que implica les associacions del 
poble en la distribució dels diners què anualment disposa el municipi. 

Pels motius adés assenyalats, el Grup Municipal d’ESQUERRA proposa al Ple de l’ajuntament, 
l'adopció del següent: ACORD 

1. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna crearà el Consell de Participació Ciutadana, un òrgan de 
representació de les diverses associacions del poble. 

2. El funcionament i les capacitats d’aquest Consell estaran regides per una Carta de Participació 
Ciutadana. 

3. Tant el Consell com la carta s’elaboraran amb la participació de les diferents entitats existents 
actualment al municipi i entra en funcionament durant l’any 2008, per tal que el Consell ja puga participar en 
l’elaboració dels pressupostos municipals. 
 
 S’obri el torn d’intervencions i el regidor Joan Serra explica que aquesta proposta va lligada a la de 
pressupostos participatius, sent aquesta la primera i l’altra la segona. Explica que el que es demana que es 
constituexca el Consell de Participació Ciutadana. 

El regidor Victor Mansanet pregunta si es refereix a les associacions del poble i suposa que son 
aquelles que estan en el Registre, o siga que seran cero. 

El regidor Joan Serra explica que el que es pretén es crear el Consell i que comence a funcionar. 
  Vista la qualcosa, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la proposta a 

votació el Ple de la Corporació per 5 vots a favor (2 BLOC, 1 ERPV, 1 PSOE, 1 EU Arc Iris) y 4 
abstencions (PP) acorda aprovar la moció abans transcrita. 
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1.14.5 Moció demanant un estudi científic sobre el cicle integral de l’aigua. 

Moció que presenta Joan Serra i Folguerà, regidor Portaveu del grup municipal d’esquerra 
republicana. Moció demanat un estudi científic sobre el cicle integral de l’aigua 

En Joan Serra i Folguerà, com a Portaveu-Regidor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en 
representació del Grup Municipal d’ESQUERRA, en aplicació dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per a 
la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l’Ajuntament la següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació si 
s’escau. 

L’aigua és un bé imprescindible i escàs. Per evitar aquesta situació des d’ESQUERRA de Simat, 
demanem l’elaboració d’un estudi científic sobre el cicle integral del aigua, avaluant els recursos disponibles, 
la seua qualitat, els aqüifers que alimenten els pous de reg i els continguts de sals. I les demandes presents i 
futures per emprendre les accions oportunes tendents a garantir la satisfacció de les necessitats domèstiques, 
turístiques, industrials i agrícoles de la població. 

No podem oblidar dintre del cicle de l’aigua la depuració d’aigües residuals i parlar de la depuradora 
de Simat i les del entorn es dir que son insuficients. Les depuradores ben dimensionades estan en rendiments 
que superen el 95% en cabal d’aigua depurada. I atès que la depuradora municipal en èpoques no dona 
abasts, es la causa de danys ambientals per l’arribada a la Font Gran al riu Vaca d’aigua amb una elevada 
càrrega orgànica, per defecte de depuració, que altera i provoca canvis als ecosistemes, produint la 
degradació i qualitat del aigua. 

Atès que de seguir l’actual línea de les corporacions locals, continuarem tenint aigua amb una 
elevada carrega orgànica d’excrements directament als nostres aqüifers. Al nostre entendre la solució passa 
pel disseny d’un model de desenvolupament sostenible planificat. Proposta d’acord 

Primer-. Que per part de l’Ajuntament de Simat , inicie els tràmits per l’elaboració d’un estudi    
científic sobre el cicle integral de l’aigua, per evitar en el futur problemes per l’abastiment i depuració 
d’aigua que pot repercutir molt negativament en el futur de Simat. 

 
   S’obri el torn d’intervencions i el regidor Joan Serra explica que ens trobem en una situació 

deficitària en relació a les aigües que ens rodegen i proposa que l’Ajuntament deu ser valent i afrontar la 
problemàtica de la qualitat de l’aigua. 

El regidor Eladi Mainar diu que caldria dir Cicle Integral de l’Aigua a Simat. 
L’Alcalde planteja que en quina partida del pressupost es pot ficar. 
 
Vista la qual, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la proposta a votació, 

el Ple de la Corporació per unanimitat dels 9 membres assistents acorda aprovar la moció abans 
transcrita. 

 
 
1.14.6 Moció sobre noves energies. 

Moció que presenta Joan Serra i Folguerà, regidor Portaveu del grup municipal d’esquerra 
republicana. Moció noves energies. 

 
Exposició de motius 
 
A diferència del que succeïa una dècada enrere, avui la comunitat científica internacional ja ha 

arribat a un consens sobre l’existència d’un procés accelerat de canvi climàtic provocat per causes 
antròpiques. Aquest consens està basat, en bona mesura, en la tasca duta a terme per l’Intergovernamental 
Panel on Climatic Change (IPCC), organisme assessor de Nacions Unides creat l’any 1988. El paper de 
l’IPCC ha estat reconegut el 2007 amb el premi Nobel de la Pau. 

Tots els escenaris considerats en el darrer informe de l’IPCC, publicat este mateix any, posen de 
manifest que les emissions antropogèniques de gasos que potencien l’efecte hivernacle (en particular de 
diòxid de carboni, però també de metà, d’òxid nitrós i d’altres compostos menys freqüents) generaran, a curt 
termini, modificacions significatives en el clima, que al nostre país es manifestarien en forma d’accentuació 
dels fenòmens extrems: sequeres més llargues i continuades i episodis de precipitacions torrencials més 
violents i amb menor període de retorn. 
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Les mateixes projeccions evidencien que, si no es redueix de manera immediata l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle a l’atmosfera, els canvis provocats en el clima poden ser catastròfics i irreversibles abans 
d’acabar el segle en què vivim. Anem, doncs, cap a la paradoxa que la influència de les activitats humanes en 
un procés natural que és imprescindible per al desenvolupament de la vida a la Terra acaben per posar en 
perill el seu equilibri. 

Evidentment ens trobem davant d’un problema d’àmbit global que requereix de respostes globals. En 
aquest sentit el Protocol de Kyoto, redactat el 1997 i que va entrar en vigor el 16 de febrer de 2005, és una 
eina de la qual s’ha dotat la comunitat internacional amb l’objectiu de limitar i reduir paulatinament les 
emissions de CO2 i de la resta de gasos d’efecte hivernacle. 

No obstant això, la lluita contra el canvi climàtic requereix del compromís del conjunt de les 
administracions públiques, dels agents econòmics i socials i de la ciutadania. La màxima ecologista «Pensa 
globalment, actua localment» pren en este cas tot el seu significat. A nivell municipal s’han donat ja 
iniciatives en aquesta direcció, entre les quals cal citar la creació en 2004 de la Red Española de Ciudades 
por el Clima en el marc de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

L’actual model energètic, basat en bona mesura en la crema de combustibles fòssils (carbó, petroli i 
gas natural) en centrals tèrmiques, contribueix a perpetuar els nivells d’emissions de CO2, gas que s’allibera 
en qualsevol procés de combustió. La generalització en l’ús de les anomenades energies netes (solar, eòlica, 
geotèrmica...) permetria minimitzar aquestes emissions, que es reduirien a la fase de construcció 
d’infraestructures i esdevindrien nul·les en la fase d’explotació. 

Des dels ajuntaments, com a administracions més pròximes a la ciutadania, és possible i necessari 
prendre mesures que avancen en la potenciació de les energies netes, però també que fomenten la millora de 
l’eficiència i la reducció del consum energètic. 

Per tot això DEMANEM a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna: 
• Incloure en les Ordenances Fiscals mesures de bonificació per als edificis (tant ja existents com de 

nova construcció) que incorporen l’ús d’energies netes més enllà del que marque la normativa existent: 
energia geotèrmica com a font de calor i fred, petites instal·lacions solars fotovoltaiques i/o eòliques per a 
l’abastament elèctric de nuclis petits i edificacions aïllades... 

• Vetllar perquè en els edificis de nova construcció es compleixen les mesures incloses en el Codi 
Tècnic d’Edificació de 2006 i relacionades amb l’estalvi energètic. 

• Incorporar a les dependències municipals existents, en la mesura del possible, les disposicions 
anteriorment citades del CTE de 2006. 

• Incloure en les Ordenances Fiscals mesures de bonificació sobre les actuacions destinades a 
l’estalvi energètic i a la millora de l’eficiència energètica: bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; bonificacions per l’ús del ecoparc per dipositar electrodomèstics vells d’alt consum... 

• Reduir la despesa energètica en totes les actuacions municipals (enllumenat públic, senyalització, 
activitats diverses...) ja siga instal·lant fonts de baix consum, ja siga utilitzant les energies netes allà on siga 
possible: geotèrmia per climatitzar espais públics tancats, solar fotovoltaica .... 

• Incloure clàusules destinades a l’estalvi energètic en els plecs de condicions de tots els projectes 
que l’Ajuntament traga a concurs. 

• Dur a terme campanyes d’educació ambiental i de conscienciació relacionades amb el paper de 
l’energia en la lluita contra el canvi climàtic. 

• Sumar-se a la Red Española de Ciudades por el Clima. 
 

S’obri el torn d’intervencions i el regidor Joan Serra explica la moció. 
L’Alcalde diu que l’Ajuntament acompleix la normativa en estos punts i en tots els altres que es 

demana. Un altre punt que també hi hauria de treballar-se en breu és el del soroll.  
El regidor Joan Serra precisa que no hi ha hagut mai cap campanya d’educació ambiental i de 

conscienciació relacionades amb el paper de l’energia en la lluita contra el canvi climàtic. 
Victor Mansanet diu que, per cert, el punt va ser aprovat per unanimitat en desembre en una proposta 

d’Esquerra Unida. 
 

Vista la qual cosa, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  sotmesa la proposta a 
votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 9 membres assistents acorda aprovar la moció 
abans transcrita. 
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1.14.7 Moció referent a les bandes reductores de velocitat. 
 

Moció que presenta Joan Serra i Folguerà, regidor Portaveu del grup municipal d’esquerra 
republicana. Moció referent a les bandes reductores de velocitat. 

 
Atès que en la darrera legislatura l’anterior equip de govern va procedir a la instal·lació de bandes 

reductores de velocitat sense que ens conste l’existència d‘un estudi tècnic que avale les ubicacions. 
Resultant que hi ha diverses peticions i/o possibilitat d’instal·lació de bandes reductores de velocitat 

que no han estat ateses sense que hi haja una raó tècnic que avali les decisions preses. 
Considerant que les bandes reductores de velocitat malmeten molt més els vehicles i que són menys 

estrictes que les plataformes. 
El Grup Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, proposa als membres que 

formen el Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
Primer. Que s’encarregue a la Policia Local un estudi tècnic sobre la ubicació de plataformes i/o 

bandes reductores de velocitat al poble 
Segon. Que es dóne compte al Ple de les conclusions de l’estudi en una propera Sessió Plenària 

d’aquest ajuntament. 
No obstant, el Ple de l’Ajuntament adoptarà l’acord que estimi més adient. 
 
S’obri el torn d’intervencions. Joan Serra explica que esta proposta cal completar-la amb un estudi 

de la policia local. Afegeix que estes bandes es poden combinar amb bandes reductores amb plataformes 
reductores on hi ha passos zebra. A més, explica, que hi ha carrers importants d’eixida del poble on molts 
passen sense fer l’Stop corresponent, hi entén que hi hauria de completar l’estudi de la Policia Local. 
   

Vista la qual, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la proposta a votació, 
el Ple de la Corporació per unanimitat dels 9 membres assistents acorda aprovar la moció abans 
transcrita. 

 
 

1.15 Moció del grup municipal PSPV-PSOE sobre la proposta de la jornada laboral presentada a 
la Unió Europea. 

Moció que presenta el grup municipal PSPV-PSOE referent a la proposta de jornada laboral 
presentada a la unió europea. 

Exposició de motius  
Els ministres de Treball i Assumptes Socials de la Unió Europea van aprovar, en la seua última 

reunió, una directiva que permet estendre a 60 i 65 hores la jornada laboral setmanal. Esta decisió haurà de 
ser ara sotmesa a debat i aprovació pel Parlament Europeu. 

Si bé és cert que no es tracta d'imposar sinó de permetre l'extensió de la jornada, no és menys cert 
que el projecte de directiva constitueix un atemptant al model social europeu. Un model que, per equitatiu i 
pròsper, s'ha convertit en exemple que s'ha de seguir per països tant en via de desenrotllament com 
d'economies pròsperes. No deixa de ser paradoxal que, en ple segle XXI, la Unió Europea obligue els seus 
treballadors a reivindicar, com en 1886 (fa 122 anys), «huit hores per al treball, huit hores per al somni i huit 
hores per a la casa». 

Ara Europa no pot fer front al «dumping» laboral adoptant models de països en via de 
desenrotllament, propis dels primers anys de la Revolució Industrial. Si Brussel·les considera «un pas avant 
per als treballadors» el límit setmanal de 65 hores, on queda la cobejada conciliació de la vida laboral i 
familiar? 

No podem mantindre'ns impassibles davant este projecte de directiva europea.  
Per tant, el Grup Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna la següent 

proposta d'ACORD, 
Que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna (València) sol·licite als Grups Polítics del Parlament 

Europeu, que rebutgen amb el seu vot la directiva que permet estendre a 60 hores (i fins a 65 en casos 
específics) la jornada laboral setmanal en la Unió Europea. 
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S’obri el torn d’intervencions, el regidor Eladi Mainar únicament demana que s’aprove la moció. 
 

Vista la qual , amb el dictamen favorable de la Comissi Informativa, sotmesa la proposta a votació, 
el Ple de la Corporació per unanimitat dels 9 membres assistents acorda aprovar la moció abans 
transcrita. 

 
 
1.16 Moció del grup municipal  EU-ACAIS sobre les hores de la setmana laboral.  

El portaveu del grup municipal D’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS formula la següent moció sobre 
les hores de la setmana laboral. 

Exposició 
 
Els ministres de Treball de la Unió Europea han aprovat una proposta de la presidència eslovena que 

permetrà a cada estat membre modificar la seua legislació per elevar la setmana laboral vigent de 48 fins a 60 
hores, en casos generals, i a 65, per a certs col·lectius, com els metges. 

La setmana laboral màxima de 48 hores és un dret social consagrat per l’Organització Internacional 
de Treball (OIT) fa 91 anys. 

Avui, aquesta directiva europea impulsada per un liberalisme econòmic radical i abanderada per 
Gran Bretanya i Alemanya, amenaça amb l’acabament d’una conquesta laboral de quasi un segle de durada. 

És un fet que empreses transnacionals i nombrosos governs europeus volen acabar amb el ja devaluat 
model social europeu. Si açò es consuma, no podrà deixar de tenir importants conseqüències negatives per a 
l’estabilitat social i institucional a la Unió Europea. 

La directiva de temps de treball aprovada, i pendent de votació al Parlament Europeu, autoritza un 
allargament de la jornada laboral molt per dalt de les 48 hores setmanals mitjançant l’únic acord entre 
l’empresari i el treballador o treballadora individual. 

Els estats membres podran modificar la seua legislació i permetre que els treballadors i les 
treballadores pugen negociar acords individuals amb els seus empresaris sobre la duració de la jornada, fins a 
un màxim de 60 hores setmanals, en els casos generals, i de 65, en els casos especials com els metges. Este 
temps es computa com a mitjana durant els tres mesos, per la qual cosa es podran aconseguir jornades fins a 
78 hores. 

El que s’ha aprovat atempta contra el dret constitucional a la negociació col·lectiva i introdueix la 
possibilitat que el treballador i la treballadora renuncie als seus drets. 

Entre els molts efectes negatius també destaca el període en què el treballador i la treballadora es 
troba disponible però inactiu, període que no es considera temps de treball. Açò va en contra de la 
jurisprudència de la Cort de Justícia Europea; i els treballadors sanitaris seran dels col·lectius més afectats. 

És per això que el Grup Municipal d’EU-ARC IRIS presenta la següent: 
 
Proposta d’acord 
 

1. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta el seu rebuig a l’elevació de la jornada 
setmanal vigent de 48 hores i exigeix el manteniment d’aquesta conquesta social. 

2. Instar les Corts Valencianes i el Govern Espanyol a rebutjar aquesta directiva. 
3. Instar el Parlament Europeu i la Comissió Europea a rebutjar la directiva, que autoritza a 

cada Estat membre a modificar la seua legislació per elevar la setmana laboral vigent de 48 hores. 
4. Traslladar aquests acords a les Corts Valencianes, al Govern espanyol, al Parlament Europeu 

i a la Comissió Europea. 
 
 

Vista la qual cosa, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la proposta a 
votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 9 membres assistents acorda aprovar la moció 
abans transcrita. 
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1.17 Moció del grup municipal BLOC sobre declaració de Béns de Rellevància Local.             
 
Antecedents: 
Les hortes sempre han estat sistemes adaptables a diversos factors, conreus, estructura i mentalitat de 

la població, noves relacions socials i innovacions tecnològiques, etc. Les successives adaptacions impliquen 
sovint la transformació del conreu, la seva substitució i fins i tot el seu abandó. En les darreres dècades han 
primat més els factors foranis en l’evolució del regadiu històric valencià fins arribar en alguns llocs a la 
substitució de l’horta per les urbanitzacions. En paraules de Joan F. Mateu de Dpt. de Geografia de la UV. 
«els fonaments del regadiu històric valencià (aigua, terra, hereters) encaren el nou mil·lenni amb noves 
denominacions (dotacions, sòl, usuaris)». 

Abans que siga massa tard cal inventariar el ric patrimoni hidràulic natural i cultural, per tal de 
documentar la diversitat d’uns ecosistemes humanitzats i la seva evolució . 

El 7 de març de 2007, i per registre d’entrada el Bloc va presentar sengles mocions sobre la 
declaració com a Bé de Rellevància Local (BRL) previ a la sol·licitud a Conselleria de Cultura com a Bé 
d’interès Cultural (BIC) del sistema de reg tradicional i de l’antiga Mesquita de la Xara, així mateix i amb 
registre d’entrada de 30 de març de 2007, entrava a l’ajuntament, l’informe del Consell Valencià de Cultura 
sol·licitat pel BLOC i pel CEIC Alfons el Vell de Gandia, sobre el patrimoni a Simat. Tots aquest escrits junt 
amb un informe elaborat per Vicente Duart, foren tractats al ple de 2 de maig de 2007, sense que a hores 
d’ara tingam coneixement del que s’ha fet o s’està fent. 

Ara, davant el pronunciament del Consell Valencià de Cultura el grup municipal Bloc Nacionalista 
Valencià presenta davant el Ple la següent: 

 
Proposta d’acord: 
Primer . L’Ajuntament de Simat declara Béns de Rellevància Local els següents elements: 

Aqüeductes de la Font de Cirer, Les fonts Gran i Menor, Gorg i Gorg de l’As, Partidor de Benifairó, Cup i 
Molí Company, Sèquia de la font Gran, Partidors de l’Alquenència i Mitja Horta, i de la 1a. 2a. i 3a. De la 
Xara, Sèquia de l’Almoada, Sèquia de la Font Menor amb el seus sifons i «pontets». 

Segon. L’Ajuntament de Simat acorda iniciar l’expedient per declarar l’antiga Mesquita de la Xara 
Bé de Rellevància Local. 

Tercer. L’Ajuntament de Simat elaborarà el Catàleg de Béns del Patrimoni cultural etnològics, 
etnogràfics i paisatgístic del seu terme municipal. 

Quart . Instar la Conselleria de Cultura la declaració de Béns d’interès Cultural (BIC) del sistema de 
reg tradicional de la Valldigna (sèquies, cups, assuts, Molins), així com de l’ermita de Santa Anna. 

Cinquè. Comunicar este acord als Ajuntaments de Benifarió i Tavernes de la Valldigna, al CVC i a 
la Conselleria de Cultura de la Generalitat. 

 
S’obri el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines explica que  Simat és un poble que té 

molta riquesa cultural i es tracta d’obrir un expedient per protegir el patrimoni cultural, etc. Quan es parla de 
fer projectes de Turisme si no es té açò en compte ens quedarem sense res; hem de protegir el que tenim. 
Este projecte es va parar per si era incomplatible amb el PGOU i ara ja sabem que no ho es. El que es vol fer 
és fer un catàleg de béns del patrimoni cultural, etnològic, etnogàfic i paisatgístic. A continuació cita una 
relació de béns a protegir del sistema de regadiu i a més l’Ermita de Santa Anna. Explica que hi ha un 
informe del Consell de Cultura que diu que esta tasca s’ha de fer i creu que és una moció fonamental per 
protegir els béns culturals de Simat. 

L’Alcalde diu que creu que primer s’hauria de consensuar el que es vol protegir i no protegir i 
desprès actuar. 

Joan Serra diu que les sèquies són monuments històrics i hauríem de protegir-les. 
Victor Mansanet diu que es deuria ser més ambiciós i que hi ha elements de l’entorn  que necessiten 

una urgent cura i protecció. 
Agustina Brines diu que és un tema molt interessant, però que es tracta de mocions diferents i no es  

el moment per discutir-les. Explica que esta moció és urgent aprovar-se  i que ja ha estat prou endarrerida pel 
tema del PGOU. 
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 Vista la qual , amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la proposta a votació 
el Ple de la Corporació per 5 vots a favor (2 BLOC, 1 ERPV, 1 PSOE, 1EU Arc Iris) i 4 abstencions (PP) 
acorda aprovar la moció abans transcrita. 

 
2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA. 

 
 
3. TORN D’INTERVENCIONS. 

 
 
S’obri el torn d’intervencions. El regidor Eladi Mainar diu que fa molt de temps es va decidir que es 

faria una comissió per als llibres de text i no s’ha complit. En un altre ple es va preguntar com i per què 
s’haurien asfaltat uns camins i part en propietats privades, ja fa temps, i encara no ha rebut contestació. 
Desprès hi ha moltes subvencions per part de Diputació i Conselleries; per a la regidora de serveis socials, la 
Diputació a concedit dos milions i pico de subvencions que han rebut uns ajuntaments i Simat no n’ha rebut 
cap. La Diputació el 14 de març va convocar subvenció per Esdeveniments Esportius, beques per a joves 
esportistes, per programes municipals de joventut, per als majors, obres d’instal·lacions esportives, etc. i  
creu que no s’han demanat i per tant, sol·licita que li donen contestació l’Alcalde o els regidors. 

L’Alcalde diu respecte dels llibres de text  que és veritat que no s’ha fet la reunió, i demana 
disculpes. Respecte de l’asfalt dels camins, ho va pagar tot Conselleria, 30.000 € i per a l’Ajuntament el cost 
ha estat  cero. Es va demanar al tècnic de l’Ajuntament quins camins es podrien asfaltar i ell es va assessorar 
i aleshores si que pareix que hi havia un tram que era prioritari. Desprès d’asfaltat es va vore que un tram era 
d’un particular,  però el tècnic municipal va dir que era públic. 

En el tema de les subvencions l’alcalde diu que s’han demanat moltes i recalca que totes les que es 
demanen no es donen. Instal·lacions esportives, la de la gespa artificial no s’ha demanat pel tema del Pla 
General. S’ha demanat  el Padle, la subvenció dels majors s’ha demanat  i la de la joventut també. 

El regidor Eladi Mainar diu que vol que li donen una còpia de l’informe de les modificacions de 
crèdit i de l’informe del tècnic de l’asfalt dels camins. 

El regidor Juli Ibañez diu que un grup d’usuaris de la piscina, li ha passat unes queixes ... abans es 
ficaven uns separadors per al carril de natació i el socorriste ha dit que no té permís de l’ajuntament., i que no 
es poden fer les mateixes hores de waterpolo que abans. 

L’Alcalde explica que va parlar amb el socorrista i va dir que per ell no havia problema. Que parlarà 
amb el responsable de tot per a solucionar aquest problema. Respecte del Waterpolo, l’any anterior es jugava 
a partir de les 8, el xic que neteja la piscina diu que necessita unes hores per netejar-la amb profunditat i 
l’Alcalde ho va deixar en mans d’ells per tal que s’ho arreglaren. 

Juli Ibañez demana que li passen una copia de les actes del Consell Agrari Local. També sol·licita en 
referència a les festes, que li passen  pressupostos de tots els actes que s´han de fer. Per últim, informar que 
la justícia ja ha desbloquejat la llei Foral Valenciana, i que esta ja està activa per a tot aquell que ho 
necessite. 

La regidora Agustina Brines pregunta si s’han enviat a tots els llocs la moció de la Llei de 
Dependència. L’alcalde diu que es passa a tots els llocs on es demana. 

El regidor Victor Mansanet, pregunta si s’havia plantat algun arbre amb la rajoleta amb el nom. Vol 
que conste en acta que al primer arbre es fiquès el nom d’Andreu Cristobal Mansanet Martinez, i que li 
agradaria que es convidara als pares. 

L’Alcalde ha demanat el llistat de xiquets de 2008 i a partir d’ahí començar a treballar. 
El regidor Victor Mansanet diu que en el barranc de Palomara està fent-se servir la zona neta i 

convertint-la en un abocador de fem. I un veí d’allí es queixa perquè un altre propietari ha llevat la mota que 
aguanta el marge i fa por que caiga tot. La brutícia que s’aboca, és d’obra. Continua dient que ha sentit parlar 
de Padle, waterpolo, però de la pilota valenciana res; li agradaria que s’iniciara en les Escoles. El regidor 
Victor Mansanet demana que la moció sobre el deute generat pel malbaratament dels fons entregats al  
monestir entrarà en el pròxim plenari.  

El regidor Joan Serra diu que no vol ser reiteratiu en el que ha parlat Eladi, però en el tema dels 
llibres, s’hauria de plantejar com es donen les ajudes. Enguany els pares i mares tenen llibres gratuïts en 1er. 
2n. 3er de l’ESO, s’ha de controlar perquè no es dupliquen els pagaments. També en el tema de l’escoleta 
perquè hi ha subvencions per als pares en un montant superior al cost de l’Escoleta i això s’hauria de regular. 
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Hi ha qüestions que son d’Alcaldia i altres  que no, i són responsables de no fer participes a la resta de partits 
politics. Per què no està creat el Consell Escolar Municipal?. En la participació esta la claredat. En el Consell 
Agrari que és, un òrgan consultiu, en la penúltima sessió  es va signar uns camins que s’havien d’asfaltar, 
així no és prou que el tècnic decideixca el que s’ha de fer baix el seu punt de vista i també donar la felicitació 
al grup popular perquè està convocant el Consell Agrari. Respecte de les subvencions, demana que se’ls 
passe una relació per a vore quines són possibles; fa mesos que no els en passe ni una. Hi ha una sobre la 
dinamització del Turisme i no sabem si s’ha demanat ni s’ha donat ninguna explicació. També tenim una 
subvenció del Pla Feder i si no ens ho han concedit ho han de dir, que ell ja va dir que no ho concedirien 
perquè no tenien el Pla de Participació Ciutadana com cal. L’Agenda 21 és l’instrument de planificació i hi 
ha que acceptar-lo. Primer és l’Agenda 21 i segon el PGOU. Ho diu per la referència en premsa per boca del 
senyor Alcalde en el tema del Pla General en proposta concreta, que no s’ha decidit ací, que diu que a partir 
d’ara l’Ajuntament anava a lluitar pel PGOU que tenen presentat a la Conselleria amb el camp de golf i 
d’urbanització i això no s’ha decidit, encara que hi ha hagut dues sessions informatives i afegeix que els 
tècnics han de plantejar els temes des d’un punt no vist tècnic i no ideològic. 

L’Alcalde diu que en relació als llibres de text, si no s’ha convocat no pot dir res al respecte. En 
relació a la creació del Consell Escolar i altres coses, moltes vegades el dia a dia de l’Ajuntament no ho 
permet fer tot el que es voldria fer. L’Alcalde afegeix en relació als camins que no s’enrecorda que l’anterior 
legislatura s’havien acordat uns camins, i que l’anterior regidor Paco va fer allò que més convenia en 
consens amb el tècnic que solament l’assessorava. En referència a les subvencions potser que la persona que 
s’encarrega tinga massa feina i no puga abastir-ho tot i recalca que la informació no se la vol guardar, sinó 
que vol que la tinguen tots. Respecte de la dinamització del turisme estan preparant-se  unes bases perquè la 
gent puga preparar projectes. Els Plans FEDER es tramiten per mitja de la Diputació i en la relació que ens 
han passat no figura Simat, tot eren pobles molts grans, encara que és possible que tinguen en compte a 
Simat en l’apartat de la Diputació. Respecte de l’Agenda 21, tenen 2 pressupostos de 2 empreses diferents 
que passaran als grups politics.  

El regidor Joan Serra diu que la clau està quan l’Alcalde diu el PGOU que està presentat a 
Conselleria. El PGOU que es presenta a Conselleria és en un camp de golf i urbanització, un Pla General que 
no s’havia exposat al públic, així hi ha un moment en que l’ajuntament presenta un recurs a Conselleria. 
Seguidament l’ajuntament es planteja desistir del recurs i ell entén que desistia del camp de golf i lac 
urbanització, així ho entén ell. Per tant la clau de la qüestió es quin PGOU és el que volia embotir el tècnic 
redactor o el primer PGOU que no contempla el camp de golf o altre i de moment no s’ha decidit res. 

L’Alcalde contesta que en el PGOU presentat a Conselleria hi ha una taca ja es diga camp de golf o 
el que es vullga dir. 

El regidor Joan Serra explica que l’Ajuntament de Simat el PGOU que ha presentat a informació 
pública és el que no té cap de taca, si on es decideix altra cosa, i recorda que cal fer el PGOU d’acord amb 
una proposta aprovada en l’Ajuntament que tot els que es faça eixirà de l’Agenda 21. 

El regidor Serra no diu que no s’haja de fer el Pla General. 
L’alcalde el que diu és que si s’ha d’aprovar qualsevol cosa ha de ser amb l’acord dels grups. La 

informació estarà en mans de tots, es faran les reunions que calguen a fi que ixca un consens o majoria. 
El regidor Joan Serra diu que el primer a fer és vore les al·legacions, mai s’ha portat a plenari la 

decisió pública de contestar al·legació per al·legació. 
 
 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 23 hores i 10 m.,  
del dia 30 de juny i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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.» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Simat de la Valldigna, 30 de juny de 2008. 
La secretària 

 


