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           PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió:  8/2009 
SESSIÓ ORDINÀRIA 

Dia:  31 de juliol de 2009 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE) 

Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 
Rafael Cabanilles Inza 

 
Grup BLOC  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibañez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 
Joan Serra i Folguerà 

  
Grup EU – Arc Iris   
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)   

Regidors absents:  Belinda Navarro Climent  

Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les divuit hores i deu  minuts del dia trenta-u 
de juliol de dos mil nou, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells 
s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament 
notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de 
la sessió, són els del següent  

ORDRE DEL DIA : 

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1. Examen i aprovació de les actes corresponent a les sessions celebrada els dies 30 de març, 25 de maig i 
29 de juny de 2009. 

1.2. Calendari escolar. Dies no lectius curs 2009/2010. 
1.3. Calendari laboral, any 2010. 
1.4. Ratificació Decret 26/2009 sobre sol·licitud d’ajudes econòmiques destinades al manteniment de 

guarderies infantils de titularitat de Corporacions Locals o entitats privades sense intenció de guany per 
l’exercici 2009. 

1.5. Aprovació designació Jutge de pau, titular i substitut: aprovació proposta al TSJCV. 
1.6. Aprovació MC 6/09 per crèdit extraordinari i suplements de crèdit. 
1.7. PGOU: Acord a prendre. 
1.8. Adhesió al Conveni marc entre la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i 

Ecovidrio. 
1.9. Moció del PSOE BLOC i ER sobre ampliació del col·legi públic Valldigna. 
1.10. Moció de PSOE, BLOC, ER, EU-Arc Iris sobre la iniciativa legislativa popular «Televisió sense 

fronteres». 
1.11.  Moció del PSOE, BLOC, ER, EU-Arc Iris i PP per l’adhesió a la proposta de la Declaració 

Institucional de les Societats Musicals Valencianes com a Bé d’interès Cultural ( BIC). 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

2.1. Mocions de EU-Arc Iris, sobre aconfessionalitat de les institucions públiques 

3. TORN D’INTERVENCIONS -------------------------------//--------------------------------------- 
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que tot 
seguit s’arreplega. 

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

1.1. Examen i aprovació de les actes corresponent a les sessions celebrada els dies 30 de març, 25 
de maig i 29 de juny de 2009. 

Obert el torn d’intervencions,  el regidor Víctor Mansanet vol aclarir que en la pàgina 15 de la 
tercera acta ell volia dir «el regidor d’EU-ACAIS demana perdó pel lamentable espectacle que està donant el 
primer Tinent d’Alcalde sempre que el regidor d’EU-ACAIS pren la paraula». 

L’Alcalde vol dir que a la pàgina 16 de la primera acta posa «matí» i ha de dir «mateix», proposant 
que es faça constar literalment el que va dir. 

Com que l’Alcalde no sap si el que ha dit Víctor és realment el que va ocórrer, acorden que es 
transcriurà a la lletra el que va dir el regidor Víctor Mansanet en aquell moment, quedant de la següent forma 
«Vull demanar disculpes per l’espectacle que el Senyor Serra, cada volta que parle jo, diu i s’inventa coses. 
Se n’acaba d’inventar una. Has dit que jo». L’alcalde li lleva la paraula, doncs ja s’ha disculpat. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 10 membres assistents, 
aprova les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 30 de març, 25 de maig i 29 de juny de 2009. 

1.2. Calendari escolar. Dies no lectius curs 2009/2010. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l'escrit presentat pel Col·legi Públic 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 per al curs 
2009/2010 

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: 

 - 19 de febrer de 2010. 

 - 18 de març de 2010. 

 - 3 de maig de 2010. 

Segon. Trametre certificació d'aquest acord al Col·legi Públic Valldigna i a la Direcció Territorial de 
la Conselleria d'Educació.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica la proposta de l’AMPA de l’Escola. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
informativa, per unanimitat dels 10 membres assistents, acorda: 

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: 

 - 19 de febrer de 2010. 
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 - 18 de març del 2010. 

 - 3 de maig del 2010. 

Segon. Trametre certificació d'aquest acord al Col·legi Públic Valldigna i a la Direcció Territorial de 
la Conselleria d'Educació. 

1.3. Calendari laboral, any 2010. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

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. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna per al 
pròxim any 2010, les següents: 

� dia             . 

� dia                          .» 

Segon. Trametre un certificat d'aquest 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 2010.» 

Obert el torn d’intervencions, es proposa deixar aquest punt damunt la taula, per confirmar que s’han 
realitzat les consultes escaients amb els delegats sindicals. Finalitzades les intervencions el Ple de la 
Corporació, per unanimitat dels 10 membres assistents, acorda deixar aquest punt damunt de la taula. 

1.4. Ratificació Decret 268/2009, sobre sol·licitud d’ajudes econòmiques destinades al 
manteniment de guarderies infantils de titularitat de Corporacions Locals o entitats privades 
sense ànim de lucre per l’exercici 2009. 

Vista la Resolució de l’Alcaldia que  es transcriu a lletra tot seguit: 

«Decret núm.  : 268/2009 
Simat de la Valldigna, 2 de juny de 2009 

 
ELADI MAINAR CABANES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en 

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

I.  Antecedents de fet: 
1. La Conselleria d’Educació ha convocat, a l’empara de l’Ordre de 30 de març de 2009, ajudes 

destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense 
ànim de lucre, per a l’exercici 2009 (DOCV núm.   6.000, de data 24 d’abril de 2009). 

2. Atès que este Ajuntament presta el servei d’Escola d’Educació Infantil Municipal, amb codi 
46027826, que està realitzant per a l’exercici 2009 una ampliació de les seues instal·lacions, augmentant el 
nombre d’alumnes a atendre, i, que acompleix els requisits establerts a l’Ordre citada per tal de sol·licitar l’ajuda 
econòmica. 

3. Atesa la documentació exigida a l’Ordre, a les bases tercera i quarta, respectivament. 
II.  Fonaments: 
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1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa és urgent i inajornable. 
RESOLC: 
Primer. Sol·licitar de la Conselleria d’Educació, a l’empara de l’Ordre de 30 de març de 2009, una ajuda 

destinada al manteniment de les unitats ampliades de l’Escola d’Educació Infantil Municipal citada, per import 
de 87.946,12 €, corresponents al 75% de la diferència entre els ingressos i les despeses previstes per a l’exercici 
2009. 

S’assoleix i es manifesta el compromís de donar compliment al contingut, condicions i requisits 
establerts a la Resolució reguladora d’estes ajudes. 

Segon. Manifestar expressament el compromís de la corporació local d’acomplir les obligacions que es 
deriven de la recepció de la subvenció, en cas de resultar-ne beneficiària. 

Tercer. Fer constar que als Pressupostos d’este Ajuntament per a l’exercici 2009, hi figuren les següents 
partides pressupostàries a l’estat de despeses, on s’aplicaran les despeses ocasionades pel manteniment de 
l’Escola d’Educació Infantil Municipal: 

Partida  Euros 
4.21200 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS / EDIFICIS 25.000 € 
4.13101 ESCOLETA. LABORALS TEMP (SOUS i SS) 82.000 € 
4.20200  LLOGUER BARRACÓ ESCOLETA MUNICIPAL 5.000 € 
4.22003 ESCOLETA. MATERIAL i ALTRES 3.500 € 
4.22100 ESCOLETA. SUBMINISTRES 5.000 € 
1.22000 MATERIAL D’OFICINA 14.000 € 
1.22003 SUBSCRIPCIONS SERVEIS INTERNET 2.000 € 
1.22100 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 88.000 € 
1.22200 COMUNICACIONS (TELÈFON–FAX-INTERNET) 15.000 € 
1.22400 PRIMES D’ASSEGURANCES 7.000 €  
Quart. Sotmetre esta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, a la primera sessió que 

celebre. 
Cinquena. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Contra ella cap recurs contenciòs-administratiu 

davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, o potestativament, recurs de reposició, 
davant esta Alcaldia, en el termini d’un mes, ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació; sense 
perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica la proposta. 
El regidor Víctor Mansanet li agradaria que la Secretària li diguera si els 88.000 euros de 

subministrament d’energia elèctrica no són molt, a lo que ella respon que això és el total de la partida 
pressupostària. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
informativa, per unanimitat dels 10 membres assistents, ratifica la resolució abans transcrita. 

 
1.5. Aprovació designació Jutge de pau, titular i substitut: aprovació proposta al TSJCV. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Atès l’expedient tramitat per l que fa la designació de jutge de pau del municipi una vegada finalitzat 
el termini de vigència de l’anterior nomenament. 

Atès que conclòs el termini per la presentació de sol·licituds se n’han presentat tres: 

1. Guadalupe Vila Hurtado. (Incorre en incompatibilitat). 

2. Adela Mendoza Carmona. 

3. M. Teresa Mansanet Mansanet. 
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Atès que en la Comissió Informativa amb el dictamen favorable dels membres assistents celebrada el 
dia 20 de juliol de 2009 va acordar proposar Adela Mendoza Carmona, com a jutge de pau titular i a M. 
Teresa Mansanet Mansanet jutje de pau subsitut. 

Ates que estes dues persones, independentment de la condició de llicenciat en dret, reuneixen els 
requisits per a la carrera judicial i no incorren en cap cas d’incapacitat o d’incompatibilitat, llevat del 
possible exercici d’activitats professionals i/o mercantils. I que ambdues persones reuneixen els 
condicionaments de capacitat exigibles per a l’exercici del càrrec de Jutge de Pau de Simat de la Valldigna. 

Ates que cal aprovar una proposta al Tribunal Superior de Justícia de la CV, de jutge de pau titular i 
de jutge de pau suplent, esta Alcaldia proposa: 

Primer. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu 
nomenament com a jutge de Pau de Simat de la Valldigna, titular, Adela Mendoza Carmona, amb DNI: 
20780300 F, i per al seu nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, suplent,  M. Teresa 
Mansanet Mansanet,  DNI 73941156. 

Segon. Trametre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica la proposta. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
informativa, per unanimitat dels 10 membres assistents, acorda: 

Primer. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu 
nomenament com a jutge de Pau de Simat de la Valldigna, titular, Adela Mendoza Carmona, amb DNI: 
20.780.300 F., i per al seu nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, suplent,  M. Teresa 
Mansanet Mansanet,  DNI 73941156. 

Segon. Trametre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 

 

1.6. Aprovació MC 6/09 per crèdit extraordinari i suplements de crèdit. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

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. 

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. 

Aquestes 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 a continuació: 
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PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA. 
5.600.00 Adquisicio Solars «Riu Vaca»   35.147,35 € 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS                                                                    35.147,35 € 

b) Concedir suplements de credits a les partides que es detallen a continuacio: 

PDA DENOMINACIO SUPLEMT CREDIT 
4.623.00 Adquisicio màquina agranar 4.294,96 € 
5.610.02 Camins Rurals (Subvenció Ministeri) 19.000,00 € 
4.131.00 Sous Personal laboral, llocs temporals 30.000,00 € 
TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 88.442,31 € 

Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 

a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 88.442,31 €  

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT  88.442,31 € 

Tercer. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació. Durant 
aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions davant 
el Plenari. 

Quart. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze dies 
no es presenten reclamacions.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica la proposta de la modificació. 

El regidor Sebastián Mahiques vol preguntar si el compromís de l’obra del Riu Vaca està escrit o 
s’ha fet de paraula. 

L’Alcalde li contesta que no està per escrit, però està tancat, que ha vingut l’enginyer de la 
Confederació, a més que com son obres d’urgència no hi existeix compromís per escrit, però que l’empresa 
TRAGSA ja ha enviat diverses vegades els seus enginyers per a vore com es farà les obres.  Aquestos diners 
estaven destinats per a Castelló i finalment han canviat de destinació. 

El regidor Víctor Mansanet diu que si seria possible fer una reunió en la que s’informara de les 
actuacions que anaven a fer-se. 

L’Alcalde diu que al final del mes d’agost presentaran l’esborrany de les obres, després es farà una 
reunió amb els tècnics i finalment se’n farà una informativa. Explica que ells van negociar que s’instal·lara 
una Aula de la Natura ben equipada a més també varen sol·licitar que es millore Font Gran, ja que on estava 
l’antic llavador té alluminosis, i aprofitant que el riu naix allí, varen acordar millorar eixa zona. No anaven a 
deixar passar esta oportunitat, a més també els han exigit que per a les mateixes es contracte a la gent del 
poble, sempre que siga possible. 

El regidor Víctor Mansanet li pregunta si l’adquisició de les terres per a eixes obres s’ha realitzat a 
través d’un preu just o d’expropiació. 

L’Alcalde li contesta que s’ha conversat amb els propietaris, el tècnic ha dit que eixe preu és correcte 
i a més els corria pressa ja que TRAGSA necessita que abans del 31 de desembre estiguen totes les terres 
adquirides. 

El regidor Víctor Mansanet li pregunta pels metres quadrats que ocuparia el Bosc. 

L’Alcalde li contesta que  aniria del Gort de l’Ast fins el Pont del bar Levante. 
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El regidor Joan Serra diu que valia la pena aconseguir eixa Aula de la Natura i respecte al paissatge i 
l’ecosistema. 

La regidora Mónica Sancirilo vol que li diguen en què consisteix exactament l’Aula de la Natura. 

El regidor Joan Serra diu que fa tres dies varen vindre uns tècnics per començar un avantprojecte. 

L’Alcalde diu que serà una aula gran, d’uns 40 pupitres, un despatx per la persona, una sala 
d’exposicions menudeta,... i que podrà quedar molt bé. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta per la persona que estarà atenent al públic i l’Alcalde li 
contesta que de moment això no es sap. Igual es demanarà una persona com la de l’Oficina de Turisme, 
mitjançant una subvenció. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta si els 30.000 € de Personal laboral, llocs temporals, són per 
cobrir el Pla de Solidaritat, al que li respon l’Alcalde afirmativament.  

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
informativa, per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 4 abstencions (3 PP i 1 EU-ACAIS), acorda: 

Primer.  

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

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA. 
5.600.00 Adquisicio Solars «Riu Vaca» 35.147,35 € 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS                                                                    35.147,35 € 

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

PDA DENOMINACIO SUPLEMT CREDIT 
4.623.00 Adquisicio Maquina Agranar 4.294,96 € 
5.610.02 Camins Rurals ( Subv Ministeri) 19.000,00 € 
4.131.00 Sous Personal laboral, llocs temporals 30.000,00 € 
TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 88.442,31 € 

Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 

a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 88.442,31 €  

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT  88.442,31 € 

Tercer.  Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest. 
Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions 
davant el Plenari. 

Quart. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze dies 
no es presenten reclamacions. 

1.7. PGOU: Acord a prendre (Aprovació provisional). 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
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Atès que per la Conselleria de Territori i Habitatge va ser aprovat amb data 9 de febrer del 2005, el 
concert previ per a l’aprovació del PGOU de Simat de la Valldigna. 

Atès que el 23 de setembre de 2005, el ple de l’Ajuntament de Simat va acordar sotmetre a 
informació pública el projecte de Pla General d’Ordenació Urbana durant el període d’exposició pública es 
varen presentar al·legacions que consten a l’expedient i es varen sol·licitar informes de les Administracions 
Públiques afectades. 

Atès que entre d’altres, es varen presentar les al·legacions número 5, 31, 37 i 38, a les quals se 
sol·licitava la inclusió d’un sector residencial no previst al projecte de PGOU, exposat al públic. 

Atès que amb data 27 de juliol de 2006, el ple de l’Ajuntament de Simat acordà: 

«Primer: Aprovar la proposta tècnica i jurídica que consta el corresponent informe evacuat pels 
tècnics municipals, amb les excepcions del que es dirà tot seguit, per tractar-se de qüestions de decisió 
pública i no tècnica. 

Segon: Aprovar l’estimació/desestimació a les següents al·legacions. Entre les estimades parcialment 
s’hi trobaven les al·legacions 5, 31, 37 i  38, modificant la fitxa de plantejament i els plànols que se 
sotmeteren a aprovació provisional acceptant la proposta d’homologació, Pla Parcial i resta de documents 
presentats per Neptuno Capital, SL, a l’expedient «PAI La Valldigna Golf». 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió celebrada el dia 28 de febrer de 
2007, va denegar l’aprovació de l’Homologació Pla Parcial i resta de documents del Sector Est que com 
incideix amb el sector previst a l’expedient «PAI La Valldigna Golf». 

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna per acord de Ple de maig de 2007, acorda interposar recurs 
contenciós administratiu contra l’acord de denegació esmentat. 

Atès que per acord de Ple de 26 d’octubre de 2007, acordà «la retirada del recurs contenciós 
administratiu número 01/325/2007 de la Secció Primera Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, presentat contra l’esmentat acord de 27 de juliol de 2006, de la CTU de València, amb la qual 
cosa el mateix esdevingué ferm en dret.» 

Atès que al mateix ple de 26 d’octubre de 2007, l’Ajuntament de Simat acordà «aprovar que el Pla 
Parcial del Sector Est del PGOU es desenvoluparà, a partir de l’estudi econòmic i medi ambient tal que 
sorgisca de l’Agenda 21». 

Atès que amb data 28 de maig de 2008, tingué entrada al registre general d’aquest Ajuntament 
requeriment de la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, aigua, urbanisme i 
habitatge al qual s’indicava que vista que el projecte de PGOU aprovat i remés a la conselleria era 
substancial i significativament diferent de l’exposat al públic inicialment per incloure el sol residencial 
Sector Est: exigia sotmetre l’estudi d’impacte ambiental i el projecte modificat del PGOU a nova informació 
pública per termini de 30 dies. 

Atès que la inclusió de l’esmentat Sector Est implica un increment molt substancial de la població, 
que implica el necessari increment de dotacions públiques i connexions a xarxes supramunicipals que 
dificulten tècnicament l’aprovació del PGOU, la qual cosa, ha estat posada de manifest pels requeriments 
fets per part de les diferents conselleries i administracions públiques amb competències afectades pel Pla 
General. 

Ates que la situació econòmica, no pareix exigir la gestió immediata de sòl amb destinació  
residencial en gran quantitat, en el terme municipal de Simat. 

Atès que al registre general de l’Ajuntament s’han rebut els següents requeriments de subsanació de 
deficiències al projecte de PGOU: 
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Requeriment de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Habitatge amb registre d’eixida 
de 7 d’octubre de 2008, núm. 84876, amb entrada en este Ajuntament el 13 d’octubre de 2008, adjuntant 
informe de la Directora General de Gestió del Medi Natural. 

Requeriment de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Habitatge amb registre de 
eixida de 27 d’agost de 2008, núm. 72823, amb entrada en este Ajuntament el 3 de setembre de 2008,  
adjuntant informe de la Direcció General del Paisatge. 

Informe risc d’inundació de 24 de juliol de 2008, PATRICOVA de l’expedient 67-07 AIA de la 
Direcció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria de Medi Ambient. 

Requeriment de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Habitatge amb registre de 
eixida de 28 de maig de 2008, núm. 47138, amb entrada a este Ajuntament el 6 de juny de 2008, remetent 
informe acústic amb data de 10 d’abril de 2008.  

Requeriment de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Habitatge amb registre d’eixida 
de 21 de maig de 2008, núm. 18865, amb entrada a este Ajuntament el 28 de maig de 2008, remetent informe 
de la Directora General de Gestió del Medi Natural de data 17 d’abril de 2008. 

Informe del Cap del Servei de Biodiversitat de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de 
data 18 de febrer de 2008  

Informe de l’Àrea d’Espais Naturals de la Direcció General del Medi Natural de 28 de febrer de 
2008. 

Informe de l’Entitat de Sanejament d’Aigües de la Conselleria d’Infraestructures i Transports relatiu 
a la capacitat del sistema de sanejament i depuració de Simat de la Valldigna de data 22 de maig de 2007. 

Requeriment de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Habitatge amb registre de 
eixida de 9 de maig de 2008, núm. 41074, amb entrada a este Ajuntament el 19 de maig de 2008, remetent 
informe de la Direcció General d’Obres Publiques, divisió de carreteres de la Conselleria d’Infraestructures i 
Transports. 

Informe sobre vies pecuàries de la Secció Forestal de la Direcció Territorial de València de la 
Conselleria de Territori i Habitatge. 

Requeriment de la Conselleria d’Educació amb registre d’eixida de 2 de gener de 2008, núm. 11, 
amb entrada a este Ajuntament el 9 de gener de 2008, remetent informe del Servei de Projectes i 
Construccions Educatives amb data de 18 de desembre de 2007. 

Requeriment de la Conselleria de Educació amb registre d’eixida de 7 de març de 2008, núm. 7038, 
amb entrada a este Ajuntament el 17 de març de 2008, remetent informe del Servei de Projectes i 
Construccions Educatives amb data de 15 de febrer de 2008. 

Cartografia d’incendis forestals amb registre d’eixida de data de 14 de juny de 2006, amb núm. 
18166, amb entrada a este Ajuntament el 20 de juny de 2006. 

Ates que per l’equip redactor del PGOU, encapçalat per Bernardo Monserrat ha remés per a 
l’esmena de deficiències, la documentació amb les modificacions exigides pels requeriments esmentats i les 
al·legacions al seu moment admeses per l’aprovació inicial del projecte de data 27 de juliol de 2006   

Atesa l’advertència de caducitat remesa per la directora general de gestió del medi natural amb 
registre d’entrada de 22 de maig de 2009, al qual s’adverteix que transcorregut tres mesos sense que 
l’ajuntament aclarirà i completarà la documentació sol·licitada pels requeriments amb data d’eixida de 21 de 
maig i 15 de setembre de 2008, es produiria la caducitat del procediment i es tindria per acabat el mateix 
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d’acord amb el contingut dels articles 87.1 i 92 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions 
Publiques i Procediment Administratiu Comú. 

Vist l’informe subscrit per l’assessor jurídic municipal d’acord amb el qual  

«Primer. Succinta anàlisi jurídica del tràmit que s'ha de seguir per a l'aprovació del PGOU. 

D'acord amb el disposat en l'article 83.2 de la Llei Urbanística Valenciana, conclosa la redacció del 
Pla General d'Ordenació Urbana, el Ple municipal ha de sotmetre-ho de forma simultània:  

a) Informació pública, per un període d'un mes, 

b) informe de les diferents administracions amb competències afectades pel Pla,  

c) dictamen de cada un dels Municipis limítrofs,  

d) informes de les empreses que gestionen serveis essencials i d'utilitat pública.  

L'article 83.3 estableix que acabat el tràmit abans descrit, s'aprovarà provisionalment el Projecte, 
introduint les rectificacions que s'estimen oportunes, requerides en els informes i les al·legacions 
presentades. Després de l'aprovació provisional, es remet el projecte a la Conselleria amb competències en 
matèria d'urbanisme, a este efecte de la seua  aprovació definitiva. 

No obstant això de forma prèvia a l'aprovació i publicació del Pla, d'acord amb l'article 84 de la 
LUV, la Conselleria inicia un període consultiu i d'anàlisi del projecte, a l'efecte del qual novament pot 
demanar informes dels òrgans administratius i empreses amb competències afectades. Fruit d'este estudi la 
Conselleria «Requerirà, si fóra necessari, l'administració promotora del Pla perquè complete l'expedient, 
esmene els tràmits que falten, o motive i aclarisca formalment les propostes de formulació o finalitat 
imprecisa». L'Ajuntament preceptivament ha de complir els requeriments que li faça l'administració 
autonòmica en esta fase del procediment. 

Segon. Tràmits rellevants a este efecte d'este informe, seguits per a l'aprovació del PGOU de Simat: 

1. Durant el període d'exposició pública del Pla, es van presentar les al·legacions  5, 31, 37 i 38, que 
sol·licitaven la inclusió en el projecte de l’anomenat «Sector Est» que havia sigut omès de la redacció final 
del projecte sotmés a informació pública. El sector indicat, per les seues dimensions espacials i rellevància 
econòmica, tenia una incidència fonamental en tot el model urbà que es veia substancialment alterat respecte 
a l'exposat.  

El projecte que es va aprovar provisionalment pel  Ple de l'Ajuntament de Simat, de 27 de juliol del 
2006, va ser el modificat que incloïa el Sector Este.    

2. Remés a la Conselleria d'Urbanisme i Vivenda el projecte aprovat,  en data 28 de maig del 2008 té 
entrada en l'Ajuntament requeriment d'esta Conselleria, que exigeix la reiteració de la tramitació 
administrativa de l'exposició al públic del projecte (art. 83.2 LUV) per quant el projecte aprovat inicialment 
era “substancialment i significativament diferent” a l'exposat al públic.  L'Ajuntament té doncs l'obligació 
d'esmenar la tramitació que la Conselleria considera irregular. 

3. En paral·lel, a l'aprovació del PGOU, s'estava tramitant un Programa d'Actuació Integrada, per a 
aprovar l'ordenació detallada i gestionar la urbanització immediata del denominat Sector Este. No obstant 
això, la Comissió Territorial d'Urbanisme de València  va denegar l'aprovació d'este denominat «PAI La 
Valldigna golf» el dia 28 de febrer de l'any 2007. Enfront d'esta decisió, l'Ajuntament va presentar 
inicialment Recurs Contenciós Administratiu, que no obstant això posteriorment es va retirar per acord de 
Ple de novembre del 2007, en el que a més es va acordar que el Sector Este del PGOU, es gestionarà 
únicament «a partir de l'estudi econòmic i mediambiental que sorgisca de l'Agenta 21». 
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4t. A més del requeriment de la Conselleria amb registre d'entrada de 28 de maig de 2008, que exigia 
l'esmena de la tramitació de l'aprovació provisional, s'han rebut en l'Ajuntament diversos requeriments més, 
perquè s'esmenen diferents errades o manques detectades per les diferents administracions implicades. Amb 
data 22 de maig es va rebre l'últim dels requeriments, que incloïa una advertència de caducitat de l'expedient, 
si no s'esmenaven les deficiències. 

Tercer. Prossecució del tràmit administratiu: 

1r. L'Ajuntament ha d'esmenar el tràmit administratiu de l'aprovació municipal del Pla, i completar 
els projectes i memòries requerits, i remetre'ls a la Conselleria abans del pròxim 22 d'agost de 2009. El 
contrari implicarà la caducitat i conseqüent arxiu definitiu de l'expedient.   

2n. Per a mantenir la redacció actual del PGOU, que inclou el Sector Est, el tràmit administratiu ha 
de reiniciar-se, exposant al públic novament el Projecte (segons article 83.2 LUV)  amb el referit sector, tal i 
conformement ha suggerit la Conselleria. 

En reiterar-se novament l'exposició pública del projecte, després de l'entrada en vigor de la LUV, la 
justificació del Pla realitzada d'acord amb l'anterior Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística, hauria de ser 
adaptada a la nova llei, d'acord amb la DT Primera de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana. Esta opció 
suposaria un retard substancial en la tramitació de tot el projecte. 

3r. L'acord de la Comissió Territorial de València de 28 de febrer de l'any 2007, que va denegar 
l'aprovació del «PAI La Valldigna golf», evitant la seua gestió immediata i en paral·lel a l'aprovació del 
PGOU, i l'acord de Ple de 26 octubre de 2007, que admetia el dit acord de la CTU, i posposava la gestió del 
Sector, a la conclusió dels treballs de l'Agenda 21, pareixen indicar la volta, per part de les administracions 
públiques implicades, al projecte del PGOU inicialment exposat al públic al setembre de 2005. 

En coherència amb l'anterior, si és esta la voluntat del Ple, es podria també esmenar el requeriment 
de Conselleria, reiterant no l'exposició al públic, sinó l'aprovació provisional efectuada, que hauria d'anar 
referia de forma inequívoca al projecte efectivament sotmès a exposició pública al setembre de 2005.  

L'admissió parcial de les al·legacions 5, 31, 37 i 38 efectuada en la primera aprovació provisional, 
podria ser corregida en el sentit de ser admeses igualment de forma parcial, però únicament per a introduir 
les modificacions necessàries en les DEUT del Pla, perquè no s'impedisca una possible futura reclassificació 
de sòl no urbanitzable comú, per a executar una urbanització amb característiques semblants a les previstes 
en el referit Sector Est, i en el mateix emplaçament previst en el Concert Previ del Pla». 

Aquesta equip de govern proposa: 

Primer.  Aprovar provisionalment el projecte de PGOU exposat al públic per acord de Ple de 
23/9/05, en la seua redacció inicial. 

Segon. Reiterar l’aprovació d’al·legacions feta al Ple de 27 de juliol de 2006, exceptuant les 
al·legacions números 5, 31, 37, 38 que s’accepten parcialment, en el sentit què la urbanització del sòl inclòs 
al Sector Est previst al concert previ no siga impedit per les DEUT, la redacció de les quals s’aprova en el 
present acord. 

Tercer. Aprovar els documents relacionats anteriorment i aportats pel redactor del PGOU per a 
subsanar la resta de deficiències detectades per les diferents Administracions Públiques amb competències 
afectades pel PGOU. 

Quart. Remetre el present acord Plenari i la resta de documents adjunts,  a la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, abans del proper 27 d’agost de 2009.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica la proposta. 
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El regidor Sebastián Mahiques diu que el PGOU és una cosa primordial per al poble. En el concert 
previ hi havia un camp de golf, en la legislatura  passada, el PP i el PSOE aprovaren el PGOU amb el camp 
de golf. Ara la proposta que es presenta és llevar el camp de golf per Sol No Urbanitzable Comú, pensem 
que eixa no és l’única solució, també es podrà acordar exposar-ho al públic, ells creuen que la exposició al 
públic no seria una nova exposició al públic, no implicaria passar de la LRAU a la LUV. Ells volen tindre en 
compte el model territorial que volen, quan presentaren el PP i PSOE eixe model apostaven per un turisme 
de qualitat. Quan es va fer la moció de censura es va dir que es faria un referèndum sobre si el poble volia o 
no el Camp de Golf i no s’ha fet en un any. Creuen que es més interessant sotmetre de nou el PGOU a 
exposició pública. 

L’Alcalde diu que s’ha de tindre continuïtat amb el discurs, però el PP en el seu dia va paralitzar el 
camp de golf. Li diu que segons està, canvia d’opinió i diu una cosa o altra. Li demana mantenir la línia en el 
temps i en el discurs. 

El regidor Víctor Mansanet diu que el seu grup considera que el PGOU és l’actuació més important 
que es fa en el poble. És necessari que Simat tinga un PGOU però considera que si s’ha tardat tant ha sigut 
gràcies al PP i al PSOE. El seu grup vol fer consideracions, quant a informes, com ara: 

1. El de l’Agenda 21 hauria de ser l’eix del PGOU, a través del qual es mouen les 
actuacions. L’Agenda 21 ha fet unes primeres conclusions molt interessants, com ara el 
diagnosi mediambiental, estudi socioeconòmic,  en un document concret i ben elaborat. 
Aquest document recomana, entre altres coses, renunciar a les macrourbanitzacions, 
dotar de valor al casc antic, promoure l’habilitació d’habitatges, potenciar el turisme, 
unificar les dues cooperatives agràries, etc. 

2. L’estudi de la Universitat de València, que diu que el polígon està sobredimensionat i 
dona una sèrie de consideracions de cara a la viabilitat d’aquest polígon industrial. 

3. En el text que li dona l’actual advocat i l’Arquitecte van també trobar també algunes 
coses curioses, tractament que li se dona a la zona dels clots, l’impacte línia alta tensió, 
el sol no urbanitzable comú té una més fàcil reclassificació, de cara a un futur poder 
posar un camp de golf o inclús una urbanització. 

4. La manera de curar-se en salut sobre un objecte que ells no volen, en la zona Est (Camp 
de golf), de declarar-la  sol no urbanitzable protegit, basant-se en la llei de Sol no 
Urbanitzable, concretament l’article 4. 

5. Ells considerem el PGOU el Pla més important per Simat, per això pensen que cal una 
nova exposició, un nou termini per presentar al·legacions. El govern municipal i el PP 
volen que s’aprove prompte el PGOU.  

6. Les seues propostes son, vistes les preses que hi han, degudes a temes partidistes,  o per 
dir que “ nosaltres hem fet açò”, que implicaran que ens donen problemes. EU-ACAIS 
va demanar una moció que no va prosperar, una moratòria de 20 anys en la que es 
manifestava la renúncia expressa a la macrourbanització en el sentit en que s’havia 
mostrat anteriorment, per tant, proposa que el Sector Est es declare Sol No Urbanitzable 
Protegit. Proposen diàleg social per evitar especulacions urbanes, el Ple va acordar que 
tots els estudis serviren d’eix per al PGOU, a més de proposar també un Pla de 
participació ciutadana.  

Per tot això, EU-ACAIS votarà en contra d’aquesta proposta.  

La Regidora Agustina Brines contesta que el procés del PGOU ha sigut molt llarg i difícil, fa vora 12 
anys que estem tramitant-lo,  va a anar a lo puntual, quan va entrar el PP al govern, la Conselleria ens va 
requerir que no estava el PGOU tal com calia. En una reunió els varen dir que s’havien de llevar tres coses, 
en eixa línia continuaren fent les reunions amb Conselleria, encara que la prioritat màxima era el polígon 
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industrial. Afirma que ells treballen seguint les directrius de Conselleria, els adverteixen de les modificacions 
que s’han donat a les lleis que s’apliquen, si exposen el PGOU al públic o tornen enrere o trenquen el procés, 
hauran d’entrar en informes mediambientals més complexes i difícils de superar, per tant, es decideix tirar 
endavant el procés perquè és el més important  

Continua exposant que es comença l’Agenda 21, es parla de referèndum, consulta popular, i eixa era 
la seua idea. S’encarrega l’estudi universitari que diu que el polígon industrial esta sobredimensionat, han 
recabat tota la informació tècnica i seriosa. La sorpresa és quan reben un escrit de Conselleria en el que ens 
exigeix que estiga presentat el PGOU abans del 27 d’agost.Però Conselleria els exigeix que el dia 27 d’agost 
estiga el PGOU presentat, per tant, no es pot fer una altra exposició al públic, ja que si no ho enviem, 
s’haguera produït  la caducitat de l’expedient. 

El regidor Joan Serra vol repassar en una pinzellada dels antecedents en la tramitació del PGOU: 

Parla de quan estava el PP en el govern. Explica que ells van presentar la moció en la que 
rebutjavem eixa proposta del PGOU, però, s’aprova la proposta del PGOU, 

Actualment la situacio es que el 27 d’agost és la data en la que ens exigeix Conselleria que li envien 
la proposta, ja que encara què l’any passat també els varen enviar un requeriment on també es marcaven les 
deficiències del PGOU, on s’havien d’aclarir una sèrie de punts, deures del PP, i que aquestos no es varen 
solucionar. 

El 27 de maig de 2009 els diuen que hi han deficiències que si no es solucionen, s’haurà de 
començar la negociació d’un PGOU de nou, una sèrie de requisits on la forma més fàcil per tramitar-lo era 
eliminar la zona est, i la cantera i la zona urbanitzable del Pla de Corrals, a més de les deficiències que hi 
han. 

La proposta d’acord deuria de ser si seguíem amb el PGOU o en  començàvem de nou un altre. 

Es pregunta perque el 25 de juliol de 2007 el PP i EU-ACAIS no van considerar mocions aprovades 
per este consistori, com la retirada del concert previ, reubicar i reestudiar un PGOU, perquè en aquell temps 
no ho volien i ara sí.  

Si el que volen ara és no col·laborar, quin és el sentit en profunditat que ara vol votar en contra, 
doncs que el PP el que vol és el camp de Golf i un passeig com si fora el de la «Castellana». Abans també es 
parlava del concert previ, i ell creia que no anavem a parlar d’abans,  que anàven a parlar de la nova 
proposta. Torna a preguntar per què el 25 de juliol el PP i EU no van acceptar una moció per a replantejar el 
PGOU. 

En este PGOU en el que no hi ha camp de golf ni macrourbanització, uns diuen que açò no permet 
fer camp de golf i altres que sí, per tant, voten en contra. 

Si es pogueren fer més tramitacions, tinguéren l’Agenda 21 acabada, podríen elaborar unes directrius 
molt més sensates, d’acord amb les necessitats i el que vol la gent. El 26 d’octubre de 2007, s’acorda aprovar 
que eixe Pla Parcial sortiria dels resultats de l’Agenda 21. 

El que demanen és que aproven aquesta proposta que permet tindre solucionar les deficiències 
existents.  

El regidor Sebastián Mahiques diu que el PP sempre ha tingut les idees clares, i des de que varem 
entrar en el govern fins que varen acabar van tindre les mateixes  idees. El PP no era qui tenia que solucionar 
les mancances, això eren els tècnics qui ho havien de fer.  No ha hagut voluntat de participació de l’oposició, 
ha sigut l’equip de govern qui ho ha tramitat i després en dues setmanes ens ho han informat per a que ho 
acceptem. Creuen que si es fera l’exposició pública, no creu que el 22 d’agost caducara l’expedient, sempre i 
quant s’avisara a Conselleria, si no s’ha fet ha sigut perquè l’equip de govern no ha tingut ganes. 
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El regidor Víctor Mansanet, diu que el seu equip ha sigut prou clar en aquest procés. Ells no se’n van 
ni un poc de la seua línia. Sí que hi ha una cosa que quan es va presentar en el 2007, van votar a favor de 
l’urgència però van votar en contra en l’acord, perquè no tenia coneixements per a poder-ho votar. No volen 
un camp de golf ni una macrourbanització, volen que es respecte el medi ambient, si es fa algo en eixa zona, 
volen que es faça bé, de manera participativa, amb tots els informes tècnics i mediambientals que calguen i 
solucionant totes les deficiències que hi hagen. Consideren que els informes que ens varen facilitar els 
tècnics, en els que hi havien moltes deficiències. Però ells segueixen unes directrius per a la sostenibilitat ... 
Ahi és on veuen el perill, abans i ara, per tant, no van a allunyar-se ni una línia de la seua posició.  

La regidora Agustina explica  que evidentment a través de la participació ciutadana es farà el que 
vullga el poble. No existeix només el camp de golf, ni la macrourbanització, en el sector turístic pot eixir un 
altre servei. L’economia de turisme ofereix moltes possibilitats. Les deficiències venien del sector turisme, la 
voluntat del poble és la que es farà. Si en un moment donat el poble decideix fer un camp de golf, es farà. No 
estan parlant d’una cosa concreta. No van a interrompir-se la participació ciutadana  en el poble de Simat, 
però ara hi han uns tràmits que s’han de fer en uns terminis, però a travès de l’Agenda 21 o a través de 
referèndum s’actuarà. Saben el que han posat ahí, i és que el poble decidisca i que ens diga el que vol. 

El regidor Víctor Mansanet diu que li va preguntar a l’advocat sobre eixe sentit, ell entenia també  el 
que era la decisió voluntària i majoritària del poble, a més de la del poble, era la decisió del plenari.   

El regidor Joan Serra diu que li pareix molt bé que tingen un model de poble, que decidiren en l’altra 
legislatura,  però hauran de respectar la decisió unànime d’esta legislatura. A més a més, esta proposta 
d’acord, que es va aprovar en el plenari del 26 d’octubre de 2007 acorda aprovar el Pla parcial del Sector Est 
es realitzarà a partir dels resultats dels estudis econòmic i mediambiental que sorgisca de l’Agenda 21. 
Repeteix les opcions que tenien en quant a la tramitació del PGOU. Tot es pot modificar en un planejament, 
a no ser que siga especialment protegit,  en un sol agrícola comú també es pot fer un camp de golf, altra cosa 
és que a partir d’on ha de sorgir eixa activitat en eixe o altre sector, haurà de ser el que vullga la ciutadania 
del poble, el que decidisca la majoria. Si un equip de govern no respecta la voluntat de la decisió d’un 
plenari, malament anirà.  

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
informativa, per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 4 en contra (3 PP i 1 EU-ACAIS), acorda: 

Primer.  Aprovar provisionalment el projecte de PGOU exposat al públic per acord de Ple de 
23/9/05 ,en la seua redacció inicial. 

Segon. Reiterar l’aprovació d’al·legacions feta al Ple de 27 de juliol de 2006, exceptuant les 
al·legacions números 5, 31, 37, 38 que s’accepten parcialment, en el sentit què la urbanització del sòl inclòs 
al Sector Est previst al concert previ  no siga impedit per les DEUT, la redacció de les quals s’aprova en el 
present acord. 

Tercer. Aprovar els documents relacionats anteriorment i aportats pel redactor del PGOU per a 
subsanar la resta de deficiències detectades per les diferents Administracions Públiques amb competències 
afectades pel PGOU. 

Quart. Remetre el present acord Plenari i la resta de documents adjunts,  a la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge abans del proper 27 d’agost de 2009. 

1.8. Adhesió al Conveni marc entre la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge i Ecovidrio. 

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, es transcriu a lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
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Vist el Conveni marc signat en data 19 de febrer de 2009, entre la Generalitat, mitjançant la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i ECOVIDRIO, d’acord amb el que disposa 
l’article 9 de la Llei 11/11997, de 24 d’abril , d’envasos i residus d’envasos,   

Vista la voluntat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, de participar voluntàriament en el 
sistema integrat de gestió autoritzat i 

Atès que esta voluntat es fa efectiva mitjançant l’adhesió al Conveni Marc subscrit entre la 
Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i 
Ecovidrio. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, la regidoria de Medi Ambient proposa: 

Primer. Adhesió al Conveni Marc entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, i ECOVIDRIO. 

Segon. Autoritzar al Regidor de Medi Ambient, per la signatura de tots els documents que se’n 
deriven d’aquest acord. 

Tercer. Donar trasllat del present acord a la Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge i Ecovidrio.» 

Obert el torn d’intervencions, Joan Serra explica la proposta. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta si l’empresa recull el vidre del contenidor i insisteix que hi ha 
gent que tira en contenidors de fem orgànic el vidre. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
informativa, per unanimitat dels 10 membres assistents, acorda: 

Primer. Adhesió al Conveni Marc entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, i ECOVIDRIO. 

Segon. Autoritzar al Regidor de Medi Ambient, per la signatura de tots els documents que es deriven 
d’aquest acord. 

Tercer. Donar trasllat del present acord a la Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge i Ecovidrio.» 

ANNEX I 

 
Protocols d ´adhesió 

 
Model A 

Protocol d´adhesió per a 
Entitats locals d´àmbit municipal 

 
 Mitjançant aquest protocol, l´entitat local de Simat de la Valldigna s ´adhereix al conveni marc 
firmat  amb data 19 de febrer de 2009 entre la Generalitat, mitjançant de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, i Ecovidrio, d´acord amb el que disposa l´article 9 de la Llei 11/1997, de 24 
d´abril, d´envasos i residus d´ envasos, i assumeix tots els compromisos i les condicions que s´hi defineixen.  
 
 Prèviament a la firma d´aquest protocol, el ple de la corporació, en sessió celebrada en data 27 de 
juliol de 2009 ha adoptat aquest acord pel qual s´accepten les condiciones del conveni marc esmentat.  
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 Atés que l´autorització  a Ecovidrio preveu que les entitats locals puguen participar voluntàriament 
en el sistema integrat de gestió autoritzat, aquesta es fa efectiva mitjançant l´adhesió al conveni marc subscrit 
entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i Ecovidrio.  
  

1. Recollida selectiva monomaterial de residus d´envasos de vidre 
 

Respecte a la recollida i el transport dels residus d´envasos de vidre procedentes de la recollida selectiva, 
l´entitat local firmant opta per: 

           1. Encarregar la gestió integral de la recollida selectiva de residus d`envàs de vidre a Ecovidrio, qui 
haurà de realitzar les operacions de recollida i transport del vidre, com també el manteniment, la neteja i 
la reparació dels contenidors tipus iglú. 

2. Coneixement del conveni marc 
L´entitat local firmant coneix el contingut d´aquest conveni marc entre la Generalitat, mitjançant la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i Ecovidrio, inclosos tots els annexos, i 
queda obligada pel contingut d´aquest.  

 

3. Vigència del protocol d´adhesió 
Aquest protocol d´adhesió entrarà en vigor a la firma i tindrà una duració inicial fins al final de la 

vigència del conveni marc, i quedarà automàticament renovat en tots els seus termes en el cas de pròrroga 
o renovació, de conformitat amb el que estableix la clàusula deu, excepte el cas que el consorci adherit 
adopte acord exprés en sentit contrari mitjançant el ple, en el termini màxim de tres mesos a partir de 
l´endemà que reba la comunicació d ´aquesta pròrroga o renovació per part de la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. En aquest cas, haurà de ser remés el certificat de l´acord plenari 
adoptat a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en el termini màxim de quinze 
dies naturals comptadors a partir de l ´endemà de l´adopció. 

4. Resolució del protocol d´adhesió 
Són causes de resolució d´aquest protocol d´adhesió aquelles que es detallen en la clàusula setze 

d´aquest conveni marc.  

I en prova de conformitat amb quant antecedeix, el Sr. Joan Serra Folguerà, Regidor de Medi 
Ambient  de Simat de la Valldigna, facultat per acord del ple de la corporació de data 27 de juliol de 
2009, subscriu aquest protocol d´adhesió per duplicat exemplar. 

Simat de la Valldigna, a 28 de juliol de 2009. 

1.9. Moció del PSOE BLOC i ER sobre ampliació del Col·legi Públic Valldigna. 

Vista la moció que presenta l’equip de govern  i que es transcriu a lletra tot seguit: 

«Els grups municipals del PSPV-PSOE, Bloc Nacionalista Valencià i Esquerra Republicana del País 
Valencià, 

MANIFESTEN 

Fa uns mesos els representants polítics d’aquest Ajuntament, alcalde i regidora d’Educació, junt a la 
Directora del CP Valldigna, van acudir a la Conselleria d’Educació, per entrevistar-se amb el DG de Règim 
Econòmic de la dita Conselleria, mostrant-li el seu parer respecte de l’estat de conservació i a les necessitats 
d’ampliació del CP Valldigna, situació que ha sigut denunciada en innombrables ocasions tant per part de la 
direcció del centre, com per l’AMPA, com per aquest Ajuntament en diferents mocions. 

Que d’aquesta reunió es va fer palès per part del Director General que abans de finalitzar el mes de 
juny hi hauria una resposta a aquestos, representant en un sentit o un altre. 

Que des de fa setmanes aquesta Alcaldia ha intentat posar-se en contacte amb aquest Director 
General sense tenir cap resposta, mitjançant cridades telefòniques i avisos per fax. 
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Que degut al temps en que estem, és necessari per part d’aquest Ajuntament saber quin és l’estat de 
la possible ampliació de dit col·legi per part de la Conselleria. 

ES PER AIXÒ QUE DEMANEM,  

Que per part de la Conselleria es facen les oportunes gestions perquè l’ampliació del Col·legi Públic 
Valldigna siga una realitat abans que acabe el proper curs 2009-20010, degut sobre tot a les mancances 
estructurals que sofreix la part antiga de l’edifici, i a la manca d’espai per desenvolupar les tasques ordinàries 
i educatives del professorat amb total normalitat. 

Traslladar aquest acord al Director General de Règim Econòmica, Alejandro Bañares, a la Directora 
Territorial d’Educació, a la Directora General de Centres i al mateix Conseller.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica la moció. 

El regidor Sebastián Mahiques repeteix el que va dir en la Comissió, l’Ajuntament no ha fet els 
deures ja que el prioritari és tindre els terrenys de l’ampliació de l’Escola per poder pressionar, però de 
moment, com encara no els tenen, no podem forçar a la Conselleria per a que puguen ampliar l’escola. 

L’Alcalde li contesta que si el Govern Autonòmic pensara en l’ensenyament públic, ens donaria ja el 
centre ampliat. En relació als terrenys, explica que estan negociant amb els propietaris dels terrenys, hi ha 
una persona amb una predisposició total, però hi ha un altre propietari amb qui no han arribat a ningun acord, 
encara que això no vol dir que no vaja a solucionar-se, ells sí que estem fent els deures, estan negociant amb 
els propietaris dels terrenys i han anat a Conselleria a demanar l’ampliació. 

El regidor Víctor Mansanet diu que la moció s’està plantejada en termes correctes, s’ha de demanar a 
Conselleria, per a que ho puguen tindre en compte a l’hora d’elaborar els pressupostos. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
informativa, per unanimitat dels 10 membres assistents, acorda aprovar la moció abans transcrita. 

1.10.  Moció del PSOE BLOC, ER i EU-ACAIS sobre la iniciativa legislativa popular «Televisió 
sense fronteres». 

Vista la moció que presenten els grups PSOE BLOC,  ER i EU-ACAIS i que es transcriu a lletra tot 
seguit: 

«MOCIÓ PRESENTADA PER Esquerra Unida - Arc Iris, Esquerra Republicana, Bloc i PSOE de 
Simat de la Valldigna  AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT D E Simat de la Valldigna 

ANTECEDENTS 

La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del pluralisme lingüístic. 
L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders públics de l’Estat d’especial 
respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural 
comú. D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l’accés 
dels grups socials i polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es 
respecte el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya. Aquesta última previsió posa de 
manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el 
plurilingüisme. 

Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de l’Estat espanyol de 
la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de 
protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix 
les obligacions de les Parts respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l’apartat segon que: 
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«Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de 
televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o 
minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en 
aquesta llengua.» 

Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís comporta no sols 
eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa 
de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una 
forma idèntica o pròxima (Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, 
paràgraf 11). 

Atenent a tot l’anterior la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei 
«Televisió sense Fronteres» va a presentar a la Mesa del Congrés una proposta de llei amb aquest nom que té 
com a objecte garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades 
totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les 
Llengües Regionals o Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals compartisquen llengua 
utilitzada en una forma idèntica o semblant, per tal  d’afavorir el desenvolupament dels espais de 
comunicació de les dites llengües. 

Davant aquesta iniciativa, el plenari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ACORDA: 

Donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
davant les Corts espanyoles amb el nom de «Televisió sense Fronteres», la qual s’adjunta al present acord, 
amb la confiança que, previs els tràmits necessaris, serà aprovada per tal de garantir legalment i de forma 
definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió realitzats en alguna d’aquestes llengües 
en el conjunt dels territoris que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques. 

Així mateix, aquest Ajuntament anima a la ciutadania a recolzar mitjançant la seua signatura, 
l’esmentada iniciativa legislativa popular. 

Aquest acord és comunicarà a les Corts espanyoles i a la Comissió promotora de la Iniciativa.» 

Obert el torn d’intervencions, Joan Serra explica la moció. 

El regidor Víctor Mansanet vol dir que lo interessant és que aquesta moció ha sigut presentada per 
iniciativa popular, per la gent. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
informativa, per 7 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), i 3 abstencions (PP), acorda 
aprovar la moció abans transcrita. 

1.11. Moció sobre adhesió a la proposta de declaració institucional de les societats municipals 
valencianes com a Bé d’Interès Cultural (BIC). 

Vista la moció que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna (PSPV-
Bloc-ERPV)  que  es transcriu a lletra tot seguit: 

«MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA 
VALLDIGNA (PSPV, BLOC, ERPV) PER A L’ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL DE LES SOCIETATS MUSICALS VALENCIANES COM A BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL (BIC) 

Els Grups Municipals formats pel PSPV, Bloc i Esquerra, manifesten: 

Que tot i d’acord a les prescripcions establertes a la Llei 4/1998, d’11 de juny de la Generalitat 
Valenciana, de Patrimoni Cultural Valencià, en consonància al contingut de la Llei Valenciana de Música, 
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Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat Valenciana, aquest Ajuntament, per acord plenari de data 27 de 
juliol de 2009, manifesta expressament el seu recolzament i la seua adhesió a la proposta de declaració 
institucional  de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Bé d’Interès Cultural (BIC) de la 
Comunitat Valenciana, en la tipologia legal Bé Immaterial, paradigma de la idiosincràsia valenciana, 
representatiu del patrimoni etnològic del nostre poble, per la seua contribució, conservació i potenciació del 
patrimoni cultural valencià, mitjançant les seues accions d’enriquiment, foment, protecció, coordinació, 
difusió i promoció de la música als nostres pobles, com a significatives expressions de les nostres tradicions 
en les seues manifestacions musicals i artístiques i la seua determinant contribució a l’ensenyament musical a 
tota la geografia valenciana, constituint veritables eixos vertebradors i de cohesió social del poble valencià. 

S’adjunta al present escrit, testimoni de l’acord esmentat per a la seua constància documental. 

Aquest acord, es remetrà per correu postal a les oficines de la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana, carrer Sorní, 22-1a de València (46004), abans del 31 de juliol de 2009. 

Finalitzades les intervencions es procedeix a votar la urgència d’incloure aquesta moció a  l’orde del 
dia, i per unanimitat dels 9 membres assistents, acorden incloure-la. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Juli Ibáñez explica la moció. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
informativa, per unanimitat dels 10 membres assistents, acorda aprovar la moció abans transcrita. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

2.1. Mocions de EU-Arc Iris, sobre aconfessionalitat de les institucions públiques 

Vista la moció que presenta el grup EU-ACAIS,  el qual, es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal d'EUPV ARC IRIS a l’Ajuntament de 
Simat de la Valldigna, en nom i representació del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les 
atribucions que li confereix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals (aprovat por Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu 
debat la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Constitució de 1978 estableix de manera explícita el caràcter aconfessional de l’Estat Espanyol. 
Per tant, els representants de les institucions públiques elegits democràticament, no poden actuar ni participar 
en actes religiosos ostentant la representació de la institució de la qual formen part sense vulnerar el principi 
constitucional esmentat.  

La separació església-estat és un tret fonamental dels sistemes democràtics moderns, i ha de ser 
respectat per totes les institucions de caràcter representatiu al seu àmbit d’actuació. 

Així, la participació com a tal de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, 
en actes convocats per l’església catòlica, com ara puguen ser processons, misses majors, etc, esdevé com 
una vulneració i incompliment flagrant de la nostra norma fonamental i dels principis del nostre ordenament 
jurídic. En aquests actes, els membres de la Corporació que hi acudeixen, ho fan proveïts dels símbols de 
representació pública de l´Ajuntament, «representant» il·legítimament així tota la ciutadania, la qual cosa a 
banda de ser il·legal, és evidentment inadmissible, i crea confusió sobre el caràcter democràtic, representatiu 
i aconfessional de la nostra institució. 

A més a més, aquesta Corporació té en vigor un codi ètic, precisament presentat pel grup municipal 
d’EUPV-Arc Iris i aprovat sense cap vot en contra, en el punt 9 del qual diu que «Ni el titular de l’Alcaldia 
ni cap altre membre de la Corporació Local podrà assistir, en qualitat d’autoritats, a actes o manifestacions 
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públiques de caràcter religiós (misses, processons, etc.), d’acord amb el principi d’aconfessionalitat que dicta 
la Constitució Espanyola». 

Per tant, es proposa al Ple de la Corporació local, l’adopció dels següents: 

ACORDS 

1. Que la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna procedisca a complir 
amb el principi constitucional d’aconfessionalitat de les institucions públiques i amb el codi ètic d’aquest 
Ajuntament, abstenint-se de participar en cap acte de caràcter religiós. 

2. Que els membres de la Corporació Municipal que des de la seua llibertat religiosa opten per 
participar en actes de caràcter religiós, ho facen a títol particular, i sense cap signe extern ni protocol·lari de 
representació pública de l´Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

Es procedeix a votar la urgència d’incloure aquesta moció en l’Ordre del Dia i el Ple de la 
Corporació, per 6 vots a favor (3 PP,  1 PSOE, 1 ER i 1 EU-ACAIS) i 4 abstencions (2 PSOE i 2 Bloc), 
acorden incloure aquesta moció en l’Ordre del Dia de la sessió. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica la moció. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la Corporació, amb el vot en contra de la Comissió 
informativa, per 2 vots a favor (EU-ACAIS i ERPV), 5 en contra (2 PP, 2 PSOE i 1 Bloc) i 3 abstencions 
(PP, PSOE i  Bloc), acorda no aprovar la moció abans transcrita. 

3. TORN D’INTERVENCIONS 

El regidor Víctor Mansanet li pregunta a Juli sobre l’elecció del DJ que va actuar l’altra nit. També vol 
preguntar sobre la concessió de les barres de bar, li agradaria saber què li va costar a l’Ajuntament i quina 
empresa va portar a eixe senyor. 

El regidor Juli Ibáñez li contesta que es va fer eixe dia perquè eixe DJ sols podia eixa data i es l’únic 
espectacle que va dirigit als joves de 15 a 30 anys. En relació a les barres, l’empresa que ho va fer volia 
posar barres, però l’equip de govern va dir que sols contractava l’event, sense barres. L’event va costar 1.900 
euros. Vol aclarir que la revetlla que es va fer dues setmanes abans, no va costar res a l’Ajuntament. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta que si l’emplaçament era el millor. 

El regidor Juli Ibáñez diu que en el mateix lloc de la revetlla de l’altra setmana, hi havia un concert. Vol 
condemnar a la gent que els ha atacat i insultat. 

El regidor Víctor Mansanet diu que li agradaria que aquestes actuacions  s’anunciaren amb temps i el regidor 
Juli li contesta que sí que s’ha fet propaganda. 

El regidor Juli Ibáñez explica que la «batucada» estava organitzada per la Societat Unió Musical de Simat, 
l’Ajuntament només ho recolzava. Si s’intenta fer una cosa és per a crear una activitat, de diversió o 
econòmica per al poble. La crítica sempre és acceptable. 

El regidor Víctor Mansanet diu que quan s’anuncie un espectacle de  tipus musical o esportiu, haurien de 
figurar els organitzadors per l’esforç que han fet. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta per la contractació del nou tècnic informàtic, vol saber els motius del 
canvi. 
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El regidor David Mogort li contesta que el contracte de manteniment estava signat fins el mes de maig,  li 
varem notificar que no renovàvem. Hi havia gestions i problemes que no s’acabaven de solucionar, per tant, i 
fins que no hi haja un nou contracte, està venint una altra persona, també veí de Simat, que cobra per hores. 

El regidor Juli Ibáñez vol precisar que es tracta  d’agafar i fer números i vore com s’estava fent i gestionant, i 
mirar com està fent-se ara provisionalment, ells estan esperant una proposta de millores sobre unes activitats 
informàtiques que han de quadrar. Sempre han de tindre en compte la persona que siga del poble, però no 
afectant a les arques de l’Ajuntament, ja que són diners de tots. Estan esperant la millor oferta de 
manteniment de les instal·lacions informàtiques.  

L’Alcalde vol aclarir que els tenim la responsabilitat sóm els polítics, no la secretària. Ho fan pel be del 
poble. A esta persona  ja li han dit que ho solucionarem de la millor forma possible. 

El regidor Víctor Mansanet diu que hi ha un pilotari del poble, concretament Salva, que ha guanyat el premi 
de raspall, per tant, proposa que li se felicite per escrit de part de l’Ajuntament. 

El regidor Juli Ibáñez li diu que sí, a més diu que li haguera agradat que hi haguera més representació de 
l’Ajuntament en la final. L’Alcalde li proposa a Víctor que ho redacte i que Juli ho penge a la web. 

El regidor Sebastián Mahiques pregunta pel Pla de Solidaritat. 

L’Alcalde li contesta que hi han 4 caps i 16 peons, s’ha fet una elecció però després han aparegut persones 
amb altra problemàtica i s’ha fet un esforç de contractar a 4 persones més per a 15 dies. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que pujant al Pla de Corrals, en el primer barranquet fa molt de temps que 
hi ha un abocament, no sap si el varen netejar i s’han tornat a embrutar, però demana que el netegen. 

El regidor Joan Serra diu que encara que no correspon a l’Ajuntament, ho netejaran. 

El regidor Sebastián Mahiques diu  que hi ha un altre abocament al final del camí dels Fangars. 

El regidor Joan Serra diu que les persones que fan el voluntariat així com la Policia Local, són els qui ho 
informen. 

El regidor Sebastián Mahiques pregunta per l’arreplegada de fem del Pla de Corrals i de les Foies. 

El regidor Joan Serra li contesta que s’ha mantés el contracte com l’any passat, sempre que hi han 
contenidors que no s’han arreplegat, se li ha descomptat del preu els dies que no han passat a arreplegar el 
fem. 

La regidora Mónica Sancirilo pregunta si en les festes hi haurà arreplegada de fem, ho diu perquè en la festa 
de disfresses se’n fa molt. 

El regidor Joan Serra diu que no sap si passaran en la festa de disfresses, que ho tindrà en compte. 

El regidor Joan Serra vol fer dues preguntes al Partit Popular, pregunta sobre la moció que es va aprovar 
l’any passat de la Dinamització del turisme, ell ha preguntat que s’ha fet perquè era una moció molt 
ambiciosa i el regidor Sebastián Mahiques li contesta que no es va fer res. 

També li vol preguntar al PP que es pot fer política, en el diàleg i en la discrepància,  però en el plenari 
anterior va dir que el Romanent de Tresoreria de 2009 era de 234.000 euros, no enten com en el pamflet 
apareixen sis-cents i pico mil euros. Vol que diga on s’han equivocat. A partir d’ahi respecte al sou li diu que 
el sou que ell tenia, és a dir el de l’anterior alcalde, aquest equip de govern l’ha distribuït entre el de 
l’Alcalde i el de l’Assessor.  

El regidor Sebastián Mahiques li diu que ho llija bé. 
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El regidor Joan Serra, explica que en el pamflet diu que el romanent de tresoreria de 2008 era de 634.626 
euros, en el plenari va dir que hi havia 234.000. Ahi falta descomptar els 400.000 euros de la música. A mes 
en els mesos de març i juny es presente una proposta per regularitzar el tema de les retencions i eixa proposta 
no es va aprovar perquè després va haver una moció de censura, perquè hi havia membres que no acudien a 
les comissions, a lo millor tampoc feien la feina que els corresponia. Després el tema es va deixar damunt la 
taula, ja que es va aprovar la moció de censura. A més, els anteriors regidors cobraven per les 3 hores 
d’assistència a les comissions i plenaris, en canvi ara, l’equip de govern cobra per 5 hores que treballen, 
encara que realment en fan moltes més.  

El regidor Sebastián Mahiques li diu que si mires l’estat de comptes del 2008, el romanent dona eixa xifra, 
ara bé, a data d’avui, està en aproximadament 42.000 euros. 

L’Alcalde diu que, que no li importa que es diga el que ell cobra però li pareix poc ètic posar les nòmines de 
la gent en un pamflet. Eladi li diu que hi han més falsedats, que es fa el màrtir. Li diu que ell cobrava uns 
1.460 euros, mentida, ja que  tenia un sou de 1.890 euros. Que ell paga un 2% de retenció quedant-li-se la 
nòmina en 1092 euros, en canvi, a l’anterior alcalde li retenien un 15%. El regidor del PP es posa el seu sou 
en net, i en canvi,  a mi em posa el sou brut, si es parla en net és per a tots el net. Els regidors del PP van 
cobrar uns 700 euros en novembre. Tenien un regidor que cobrava 800 euros. Eixa nòmina de 3906 euros va 
ser la de desembre, que eixa nòmina inclou la paga extra. D’eixa nòmina, 132 euros de retards de l’IPC 
actualitzat, que Sebastián també el té, a més hi han dietes i desplaçaments, concretament tinc un 
desplaçament a Santes Creus, cinc a València, entre altres. El que sí que hi ha és una errada que es va 
solucionar en febrer, que és quan es va detectar. Entre l’assessor i l’Alcalde es cobra el mateix que l’anterior 
alcalde. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que les dades que apareixen al pamflet sorgeixen de les dades que li ha 
facilitat l’Ajuntament. També diu que quan van començar es va dir que mensualment s’informaria de la tasca 
de cadascun de les persones, ara fa un any que està el nou equip de govern i no hi ha cap informe de les 
tasques que estan fent-se en les regidories. 

La regidora Mónica Sancirilo diu que viatges n’ha fet igual, no veu que siga normal que s’hagen de fer 
viatges. Molt bonic és traure el que els dona la gana i dir lo que els dona la gana. 

El regidor Joan Serrra, la responsabilitat dels fets interessa decantar-la cap a un o altre lloc. Quan hi ha una 
despesa és pública. No hi ha opacitat. Si hi ha alguna cosa que es pot explicar, es pregunta. A partir d’ací si 
no tens la satisfacció, ho llença. Es té dret a cobrar dietes i desplaçament, qui no ho cobra és perquè no vol. 

La regidora Monica Sancirilo diu que es varen assabentar primer de si les xifres es podien publicar o no. El 
que cobraren David i JUli, si són retards, es la primera persona que ho reconeix, que diu que són retards. 

Canviant de tema, el regidor Joan Serra vol aclarir lo de l’Ecoparc. El cobrament de l’Ecoparc el tenen per 
escrit i signat per l’Alcalde de Benifairó i això ho ha fet aquest equip de govern. Una altra millora és la 
separació de l’enderroc net del brut. El net es tira en l’enderroc net i no en el brut. La diferència de preu és 
23€ per tona el brut i 3 € per tona el net. Això suposen molts diners. A partir de setembre, es gestionarà pel 
Consorci de la Ribera, es farà un tribut individual als habitants de la Valldigna. Creuen que eixe tribut 
castigarà més i no farà una  política mediambiental. Qui aboque menys pagarà menys. Informa que van a fer 
un tríptic des de l’Ajuntament respecte on s’han de deixar cada deixalla, tant en l’Ecoparc, així com els 
horaris, etc. 

El regidor Sebastián Mahiques vol felicitar l’actual regidor de Medi Ambient per dur a terme les 
negociacions que ha aconseguit respecte l’Ecoparc. 

L’Alcalde vol  fer una declaració institucional que votarem si estem tots d’acord l’enviarem 

“L’Ajuntament de Simat de la Valldigna representat per tota la corporació, condemna enèrgicament aquest 
atemptat. Volem expressar la solidaritat amb les famílies de  les víctimes i manifestar que la l’organització 
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terrorista ETA no te cabuda en un estat democràtic com el nostre, on totes les opinions poden ser defensades 
lliurement.” 

Es dona pas a la participació dels assistents, no volent ningun d’ells fer ninguna aportació.  

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

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 contenció -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, 17 d’agost de 2009 
La Secretària 


