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           PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 9/2010 
SESSIÓ ORDINÀRIA 

Dia:  31 de maig de 2010 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Agustina Brines Sirerol  

Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 
Rafael Cabanilles Inza 
Antonio Magraner Camarena 

 
Grup BLOC  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibáñez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 
Joan Serra i Folguerà 

 
Grup EU – Arc Iris  

 

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)  
Regidors absents:  Eladi Mainar Cabanes 

Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les vint hores i cinc minuts del dia 
trenta-u de maig de dos mil deu, 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 són els del següent  

ORDRE DEL DIA:  

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a la sessions celebrades el dia 14 d’abril de 

2010. 
1.2 Adjudicació definitiva de l’obra “Ampliació i Rehabilitació de planta baixa per servei 

cultural de biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques” inclosa dins del Fons Estatal 
per l’Ocupació i Sostenibilitat Local. 

1.3 Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats 
1.4 Aprovació del calendari escolar 2010/11. 
1.5 Donar compte de la liquidació del Pressupost de l‘exercici 2009. 
1.6 Reconeixement extrajudicial de crèdits 2009. 
1.7 Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i el Grup Muntanya 

Valldigna. 
1.8 Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 

Solidaritat i Ciutadania, i l'Ajuntament DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, de ratificació 
del compromís adquirit per la firma de la carta de bones pràctiques en l'administració 
autonòmica i local. 

1.9 Mocions del Grup Esquerra Republicana. 
1.9.1 Moció per la retirada dels símbols franquistes de Simat de la Valldigna. 
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1.9.2 Moció a favor dels actes de benvinguda a la comunitat dels infants de Simat de la 
Valldigna. 

1.9.3 Moció sobre el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de 
text i material didàctic complementari. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

3. TORN D’INTERVENCIONS 

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

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 l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 14 d’abril de 
2010. 

Es procedeix a examinar aquesta acta. 

Obert el torn d’intervencions, no hi ha cap observació a fer en l'acta. 

Finalitzades les intervencions, es procedeix a la votació i per unanimitat dels 10 membres 
assistents (4 PP, 2 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorden aprovar l’acta del dia 14 
d’abril de 2010. 

1.2 Adjudicació definitiva de l’obra “Ampliació i Rehab ilitació de planta baixa per 
servei cultural de biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques” inclosa dins 
del Fons Estatal per l’Ocupació i Sostenibilitat Local. 

Vista la proposta d’alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

Vist l’expedient tramitat per l’adjudicació del contracte d’obra «Ampliació i Rehabilitació 
de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques» en el  Fons 
Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat local. 

Atès que per acord del Ple adoptat en sessió de 14 d’abril de 2010, s’acorda l’aprovació de 
l’expedient de contractació i la convocatòria de la licitació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

Atès que l’anunci de licitació va ser exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 95 de 23 d’abril de 2010. 

Atès el resultat de l’expedient tramitat per a l’adjudicació mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa amb varis criteris d’adjudicació, i tramitació urgent. I vista 
l’acta de la taula de contractació de 14 de maig de 2010, en la qual es proposa l’adjudicació del 
contracte de l’obra «Ampliació i Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i 
supressió de barreres arquitectòniques», a l’empresa  PROYME ALGINET S.L.U., amb CIF 
B46635991, per import de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL CENT VINT-I-TRES AMB VINT-I-
SET CÈNTIMS (223.123,27 ) i TRENTA MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 
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NORANTA CÈNTIMS ( 30.425,90) corresponents a l’Impost del Valor Afegit, i d’acord amb les 
consideracions següents: 

- Foment de l’ocupació: Número de persones a contractar, 19. 

- Ampliació del termini de garantia: 4 anys, total 5 anys de garantia de les obres 

- Reducció del termini de garantia: 2,5 mesos menys. Total termini d’execució d’obra 4,5 
mesos 

Atès que d’acord amb la clàusula tretzena del Plec de condicions s’exigirà una garantia 
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Vist que per acord plenari de dat 17 de maig de 2009 es va declarar vàlida la licitació i 
adjudicar provisionalment el contracte d’obra «Ampliació i Rehabilitació de la planta baixa per al 
servei de Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques», a l’empresa  PROYME ALGINET 
S.L.U., amb CIF B46635991, per import de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL CENT VINT-I-
TRES AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (223.123,27 €) i TRENTA MIL QUATRE-CENTS VINT-I-
CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (30.425,90 €) corresponents a l’Impost del Valor 
Afegit, i d’acord amb les consideracions següents: 

- Foment de l’ocupació: Número de persones a contractar, 19. 

- Ampliació del termini de garantia.: 4 anys, total 5 anys de garantia de les obres 

- Reducció del termini de garantia: 2,5 mesos menys. Total termini d’execució d’obra 
4,5 mesos 

Considerant que en data 21 de maig de 2010, va presentar el Certificat de l’assegurança de 
caució número. 4.006.165, amb l’empresa «Compañía Española de Seguros y Reaseguros de 
Crédito y Caución, S.A.», amb CIF A28008795, per un import d’onze mil cent cinquanta-tres euros 
amb setze cèntims (11.156,16 euros)  

RESOLC 

PRIMER. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’obres d’«Ampliació i 
Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres 
arquitectòniques», mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb varis 
criteris d’adjudicació, i tramitació urgent, aprovada en sessió plenària del dia 17 de maig de 2010, 
publicada en el BOPV núm. 95 del dia 23 d’abril de 2010 i en el Perfil de contractant. 

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec al finançament atribuït pel Fons Estatal per 
l’Ocupació i Sostenibilitat Local. 

TERCER. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris. 

QUART. Notificar a adjudicatari del contracte, PROYME ALGINET, S.L.U., amb CIF 
B46635991 la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les 
oficines municipals el proper 2 de juny a les 12:00 hores. 
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CINQUÈ. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres de «Ampliació i 
Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres 
arquitectòniques»,  en el Perfil de Contractant i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Valencia en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present 
Resolució. 

SISÈ. Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un certificat del 
Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què constin les dades de 
l’adjudicació, data en que es va produir, identitat de l’empresa adjudicatària, import pel qual 
s’adjudica el contracte, nombre de persones a ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació 
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

SETÈ. Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de 
l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament 
amb informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres i la seva 
posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de 
replantejament i inici de l’obra. 

VUITÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 

Obert el torn d’intervencions, l'Alcaldessa Agustina Brines explica la proposta. 

El regidor Víctor Mansanet, vol saber si s’han solucionat aquells aspectes que van acordar, 
com ara el tema dels lavabos, i també vol saber si el local que estava baix (el soterrani), si es queda 
baix o va a modificar-se. 

El regidor Joan Serra, li contesta respecte al tema dels lavabos, que es quedarien baix, però 
que també es poden utilitzar per la gent que van a la primera o a la segona planta. Respecte al tema 
del local de baix (el soterrani), en principi diu que es queda igual si no hi ha ninguna contra ordre, 
explicant que queda un espai suficientment ampli per al tema dels magatzems dels llibres. 

El regidor Sebastián Mahiques vol comentar el que ja van dir en la Comissió informativa, 
vol explicar el motiu pels que el Partit Popular es va abstenir en l'aprovació provisional, perquè 
creuen que els s’haurien d'haver reunit abans del plenari, per a discutir i per a que se’ls haguera 
explicat més el tema, però diu que desprès d'haver parlat amb l'alcaldessa, i haver sentit l’explicació 
d’eixa situació, van a votar a favor l'adjudicació definitiva. 

L'Alcaldessa Agustina Brines Sirerol afegeix que el regidor Joan Serra, va preguntar a la 
bibliotecària sobre les coses que s'havien comentat, i diu que sí que s'han salvat i que la secció local 
es queda baix. També diu que s'alegra molt per el vot a favor del PP, ja que així demostren que no hi 
ha cap irregularitat. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  
comissió informativa,  per  unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 2 PSOE, 2 Bloc, 1 
ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda:  

PRIMER.  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’obres d’«Ampliació 
i Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres 
arquitectòniques», mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb varis 
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criteris d’adjudicació, i tramitació urgent, aprovada en sessió plenària del dia 17 de maig de 2010, 
publicada en el BOPV núm. 95 del dia 23 d’abril de 2010 i en el Perfil de contractant. 

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec al finançament atribuït pel Fons Estatal per 
l’Ocupació i Sostenibilitat Local. 

TERCER. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris. 

QUART. Notificar a adjudicatari del contracte, PROYME ALGINET, S.L.U., amb CIF 
B46635991 la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les 
oficines municipals el proper 2 de juny a les 12:00 hores. 

CINQUÈ. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres de «Ampliació i 
Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres 
arquitectòniques»,  en el Perfil de Contractant i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Valencia en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present 
Resolució. 

SISÈ. Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un certificat del 
Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què constin les dades de 
l’adjudicació, data en que es va produir, identitat de l’empresa adjudicatària, import pel qual 
s’adjudica el contracte, nombre de persones a ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació 
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

SETÈ. Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de 
l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament 
amb informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres i la seva 
posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de 
replantejament i inici de l’obra. 

VUITÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 

1.3 Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 

Vista la proposta de l’alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Nomenament de representant als òrgans col·legiats. 

Es dóna compte de la proposta per al nomenament de representants al òrgans col·legiats, que 
és la següent: 

Representants en la Mancomunitat de la Valldigna 

L’alcaldessa dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:  

«Article 5é. El ple de la Mancomunitat. 
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1. El ple de la Mancomunitat estarà integrat pels representants designats pels plens dels 
ajuntaments integrats entre els seus respectius membres conforme a l’escala establerta en el 
número següent. 

Els municipis elegiran els seus representants amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres en primera votació i simple en segona, a proposta de l’Alcaldia, que 
haurà de respectar, en la mesura que siga possible, el principi de proporcionalitat respecte de les 
regidories obtingudes por cada candidatura. 

2. El ple estarà integrat pels següents membres:  

2.1 Els alcaldes dels quatre municipis mancomunats, com a membres nats. 

2.2 Onze regidors designats pel ple de cada corporació local, amb la següent distribució: 

- Barx:  1 regidor. 
- Benifairó de la Valldigna:  2 regidors. 
- Simat de la Valldigna:  3 regidors. 
- Tavernes de la Valldigna: 5 regidors. 

3. El nombre de representants assignats a cada municipi, en el qual es computen els 
membres nats, serà immutable dins de cada mandat. Només podrà modificar-se atenent les 
variacions que experimente cada padró municipal d’habitants durant el període de renovació dels 
càrrecs corporatius de la Mancomunitat. 

4. Els acords de la Mancomunitat s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple 
del nombre legal de membres, llevat que la normativa aplicable o els mateixos estatuts 
especifiquen un altre quòrum. 

5. El mandat dels membres del ple de la Mancomunitat coincidirà amb el de les 
corporacions respectives.» 

PROPOSTA. 

«Primer. Nomenar com a integrants del Ple de la Mancomunitat de La Valldigna, en la 
condició de “membres designats” per este Ajuntament,  juntament amb l’alcaldessa, “membre nat”, 
els següents regidors: 

- David Mogort Alberola, designat pel grup municipal PSPV 
- Eladi Mainar Cabanes, designat pel grup municipal PSPV 
- Joan Serra Folguera, designat per grup municipal ER. 

Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna». 

3. Representant en el Consorci Provincial de Bombers 

L’alcaldessa dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:  

Primer . Nomenar representant titular d’este ajuntament en el Consorci Provincial de 
Bombers a l’alcaldessa Agustina Brines Sirerol  i representant suplent d’este ajuntament en el 
Consorci Provincial de Bombers al regidor David Mogort Alberola 
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Segon. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers.» 

Obert el torn d’intervencions, l'Alcaldessa Agustina Brines, explica els canvis que s'han 
produit en la Mancomunitat de la Valldigna i en el Consorci de Bombers. 

El regidor Víctor Mansanet, pregunta per la Mancomunitat de la Ribera i si es continua en la 
mateixa representació.  

L'Alcaldessa Agustina Brines Sirerol li contesta que no ha canviat res en la Mancomunitat 
de la Ribera. Diu que han canviat només els dos membres que s'havien comentat perquè l'alcaldessa 
és membre nat. 

El regidor Sebastian Mahiques, diu que voten en contra, perquè un partit majoritari com el 
PP hauria de tenir un representant en la Mancomunitat de la Valldigna. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  
comissió informativa,  per  5 vots a favor (2 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV), 4 vots en contra (PP) i 1 
abstenció (EU-ACAIS), acorda aprovar aquestos nomenaments.  

1.4 Aprovació del calendari escolar 

Vista la proposta d’alcaldia que 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 pel curs 
2010/2011 

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 C.P Valldigna els següents: 

- 11 d’octubre de 2010. 

- 11 de febrer de 2011. 

- 18 de març del 2011. 

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'Alcaldessa Agustina Brines, explica que el Col·legi ha 
escollit els dies que volen com a no electius i que s’han de comunicar  a Conselleria. Enguany els 
dies que es proposen com a no electius en el Col·legi són: l’11 d'Octubre, l’11 de Febrer i el 18 de 
Març.  
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Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, per  unanimitat dels 10 membres 
assistents (4 PP, 2 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda:  

Primer. Acceptar la proposta del Consell Escolar del Col·legi Públic Valldigna i declarar eixos  
dies no lectius a efectes escolars al C.P Valldigna. 

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

1.5 Donar compte de la liquidació del Pressupost exercici 2009. 

Es dona compte de la Resolució d’alcaldia número 273/2010 de 7 de maig, referent a la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2009.  

Obert el torn d'intervencions, l'Alcaldessa Agustina Brines diu que en la Comissió ja es va 
explicar i si hi ha algú que vullga  preguntar alguna cosa. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que vol fer un poc d’història respecte a les declaracions 
fetes per Eladi Mainar Cabanes. Vol recalcar que al entrar el PP en l'any 2007 el romanent de 
tresoreria que van replegar  era de 860.000 €, i no com va declarar Eladi en el Levante que “Simat 
tenia un romanet de 1.200.000 € que es van perdre amb el PP” i després en altres llocs va declarar 
que “El P.P ha cremat 1.200.000 €”. Diu que hi han coses tangibles i documents que estan en 
l'Ajuntament i que es poden demostrar que el romanent de tresoreria era de 860.000 €, per tant no 
s'han pugut cremar 1.200.000 €. Diu que després en l'any 2008 el romanent de tresoreria baixa a 
640.000 €, i ara el romanent de tresoreria de 2009 torna a baixar i està en 88.000 €. Diu que ara si 
feren la mateixa política, podrien dir que el tripartito que està governant ara en Simat ha cremat 
600.000 €, però diu que no fa la mateixa política, perquè entre tots els grups polítics es va aprovar 
en un reunió una sèrie d'actuacions, entre les quals estava la Casa de Música, i és de tots sabut que 
allí s'han gastat molts diners, casi 400.000 €. Aleshores, queden 88.000 € i casi tots saben on estan 
els diners i com s'han gastat. Recapitulant vol dir que en realitat no son 88.000 € perquè hi han 
algunes factures de 2009 que s’han de reconèixer en 2010 i s’hauran que pagar amb el romanent de 
tresoreria. Vol fer eixa aclaració per a dir que el PP no va cremar 1.200.000 €. 

El regidor David Mogort, contesta i parla en el nom del partit i de l'equip de govern. Diu que 
el partit ha entrat en moltes ganes de fer coses i que la situació actual és molt diferent i és normal 
que el tema dels diners hagen baixat molt apressa. També afegeix que les subvencions de 
Conselleria han baixat molt. 

El regidor Joan Serra, diu que és un punt per donar compte, i li pareix bé que s'opine, però 
no li pareix bé que no es diu tot com és i que es pose tot en un bolic. Continua dient que 
possiblement en algunes despeses estarien d'acord i en altres no. Diu que el que s’hauria de veure, 
sobretot per l'oposició, és en lo que s'han gastat diners i si estan d'acord o no. Vore les actuacions 
concretes en que s'ha gastat diners però, dir com ho ha dit no és correcte perquè creu que, o és que 
es volia justificar d’un atac d'una persona que no està ací, o volia dir que aquest equip de govern el 
que ha fet és gastar-se els diners. Diu que li pareix molt bé que es revise tot però no que es pose tot 
en un pilot. Afegeix que el que s’hauria que fer és, si son 11 persones en l'Ajuntament com a 
regidors, 6 en l'Equip de Govern i 5 que no estan en l'Equip de Govern, s’hauria de publicar totes 
les despeses que han fet eixes persones i si algú ha fet més despeses de les que li corresponen, 
s’haurà de  cridar l'atenció, però no es pot mesclar tot.  
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El regidor Sebastián Mahiques, creu que ha intentat ser prou clar en l'exposició. Diu que sí 
que està d'acord en el que diu Joan i que per exemple en el romanent de tresoreria hi ha una despesa 
molt forta en la Casa de la Música, però la resta de diners no saben en què s'han gastat i així demana 
que es done eixa informació i ells podran dir si estan d'acord o no.  

El regidor Joan Serra, diu que totes les modificacions de crèdits que es financen amb el 
romanent de tresoreria han passat pel ple. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que hi ha voltes que eixes despeses es fan i altres no. Si 
no es fa, els diners, s’han quedat ahí.  

El regidor David Mogort, diu que més que en un paper o en un informe seria millor vore-ho 
directament en la comptabilitat.  

L’alcaldessa Agustina Brines, i per finalitzar diu que si és veritat que s'han fet més obres que 
mai i també programes especials d'ocupació, etc. i s'han tingut més despeses del que s'ha previst, 
però si s’han de mirar més coses, es miren. 

1.6 Reconeixement extrajudicial de credits 2009. 

Vista la proposta de l’alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l’expedient instruït per al reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici 2009 per 
un import  de  19.753,12 €.  

Vist l’informe de Secretaria- Intervenció, de data 8 de maig de 2010 en el qual es fa constar 
l’existència de dos factures, degudament relacionades en el llistat que s’acompanya, per un import 
total de 19.753,12  € , que s’han presentat a l’exercici 2010 i que corresponen a despeses de 
l’exercici anterior, i que aquest reconeixement de crèdit haurà de consumir consignació 
pressupostària del pressupost per a l’exercici 2010 

Vist el que especialment disposen els articles 26.2 i 60.2 del RD 500/90, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, els quals autoritzen a aplicar als crèdits del pressupost vigent en el moment del seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, previ reconeixement pel Plenari de 
la corporació. 

Es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a l’exercici 2009 per un import de 
19.753,12 €, segons la relació presentada per Secretaria- Intervenció, que s’aplicarà al pressupost 
per a l’exercici 2010.» 

Obert el torn d’intervencions, l'Alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica la proposta. 

El regidor Víctor Mansanet, diu que s'ha absten perquè el seu grup a traves d'una moció 
demanava l'eixida de la Mancomunitat. 
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Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  
comissió informativa,  per  9 vots a favor (4 PP, 2 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 1 abstenció (EU-
ACAIS), acorda:  

- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a l’exercici 2009 per un import de 
19.753,12 €, segons la relació presentada per Secretaria- Intervenció, que s’aplicarà al pressupost 
per a l’exercici 2010. 

1.7 Aprovació de Conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i el Grup 
Muntanya Valldigna. 

Vist el conveni sigularitzat entre aquest Ajuntament i el Grup Muntanya Valldigna, que es 
transcriu a la lletra tot seguit: 

«CONVENI SINGULARITZAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA 
VALLDIGNA I EL GRUP MUNTANYA VALLDIGNA, PER A LA DO TACIÓ DE 
SUBVENCIÓ A ESTA ÚLTIMA PER LA COL·LABORACIÓ, REALI TZACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT  D'ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE, D'AV ENTURA, DE 
FOMENT DEL RESPECTE AL MEDI AMBIENT I DINAMITZACIÓ TURÍSTICA EN EL 

ÀMBIT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA. 

A Simat de la Valldigna, el 18 de  maig de 2010, compareixen 

D'una banda, el Sr. Joan Serra i Folguerà, Regidor-Delegat de Medi Ambient i David 
Mogort Alberola, Regidor de Turisme de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, amb adreça a la 
Plaça de la Constitució, 1, CIF número P4623300C. 

I d’una altra, el Sr. Juan Vte. Vercher i Gadea, amb DNI núm. 73.911.589-D,  en nom i 
representació de l’entitat sense ànim de lucre denominada GRUP MUNTANYA VALLDIGNA, 
(d'ara endavant “GMV”) amb domicili social en Tavernes de la Valldigna, carrer de Gabriel 
Hernández núm. 52-2, amb CIF.- G-97.883.458 

Ambdues entitats porten a efecte aquest Conveni d'acord amb els següents : 

ANTECEDENTS 

A. Atesa la necessitat d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions en l’àmbit del territori de Simat de la Valldigna, tendint a definir uns objectius i 
garantir a les entitats i associacions en igualtat de condicions l’accés a estes prestacions per a 
serveis i activitats que complementen o suplisquen els atribuïts a la competència local. 

B. Esta administració local és conscient de la importància que tenen les subvencions com a 
estímuls positius als administrats perquè col·laboren en el compliment de determinats fins fixats 
prèviament en atenció a l'interés general, així com el mitjà de direcció econòmica que done suport 
financer a entitats o associacions, per a foment d’activitats d’utilitat pública, interés social o veïnal 
o consecució d'un fi públic, en què esta corporació està rigorosament compromesa a donar suport i 
prestar l’ajuda necessària. 

C. L’article 9.3 de la nostra Constitució disposa que correspon als poders públics promoure 
les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s’integra siguen reals i 
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efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la 
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 

D. En l’àmbit local l’article 25 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, preveu que l’ajuntament de Simat de la Valldigna, per a la gestió dels seus interessos 
i en l’àmbit de les seues competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar tots els serveis 
públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. En eixa 
línia, l’article 72 del mateix text legal estableix que les corporacions locals afavoreixen el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels 
veïns. Així mateix, es preveu l’atorgament d’ajudes econòmiques per a la realització de les seues 
activitats. 

E. Es té en compte el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que regula el règim jurídic general de les subvencions atorgables per les 
administracions públiques (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003). 

F. L’article 2 de la Llei 38/2003 defineix el concepte de subvenció com tota disposició 
dinerària realitzada per qualssevol dels subjectes previst en l’article 3 d’esta Llei, a favor de 
persones públiques o privades, i que complisca els següents requisits: 

a) Que l’entrega es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b) Que l’entrega estiga subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un 

projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja 
realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació. El beneficiari ha de 
complir les obligacions materials i formals que s'hi hagen establit. 

c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment 
d'una activitat d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública. 

G. L'article 3 establix l'àmbit d'aplicació subjectiu, i assenyala que s'entén per 
administracions públiques: 

a) L'Administració General de l'Estat. 
b) Les entitats que integren l'Administració Local. 
c) L'Administració de les Comunitats Autònomes. 

H. L'article 22.2.a) de l'esmentada Llei estableix que podran concedir-se de forma directa les 
subvencions següents: 

a) Les previstes nominativament en els pressuposts generals de l'Estat, de les comunitats 
autònomes o de les entitats locals, en els termes arreplegats en els convenis i en la 
normativa reguladora d'estes subvencions. 

I. Per la seua banda, l'article 28.1 establix que la resolució de concessió i, si és procedent, els 
convenis a través dels quals es canalitzen estes subvencions, establiran les condicions i els 
compromisos aplicables de conformitat amb què disposa esta Llei. 

Els convenis seran l'instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos generals de l'Estat o en els de les corporacions locals, sense 
perjuí d'allò que establisca la seua normativa reguladora sobre això. 
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J. Finalment, s'ha d'assenyalar que la disposició addicional catorzena de la mencionada Llei 
disposa que els procediments regulats en esta Llei s'adaptaran reglamentàriament a les condicions 
d'organització i funcionament de les corporacions locals. 

La competència per a exercir el control financer de les subvencions concedides per les 
corporacions locals i els organismes públics que en depenen correspondrà als òrgans o funcionaris 
que tinguen atribuït el control financer de la gestió econòmica d'eixes corporacions, a què es 
refereixen els articles 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals. 

El que estableix el títol III d'esta Llei sobre l'objecte del control financer, l'obligació de 
col·laboració dels beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l'objecte de 
la subvenció o justificació, així com les facultats i deures del personal controlador, s'aplicarà al 
control financer de les subvencions de les administracions locals. 

K. El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), deroga la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. Els articles 214 i següents del TRLRHL es refereixen al control 
financer de la gestió econòmica de les corporacions locals. 

En vista dels antecedents exposats, ambdues parts acorden subscriure este Conveni d’acord 
amb les següents 

CLÀUSULES 

Clàusula 1a. Activitats objecte de subvenció. 

L’objecte d'este Conveni és concedir una ajuda econòmica per a l’organització, realització i 
desenvolupament  d’activitats a l’aire lliure, d’aventura, de foment del respecte al medi ambient a 
l’àmbit de Simat de la Valldigna, que a continuació es detallen: 

- Col·laborar en l’ajuntament en l’organització d’activitats per a conèixer les muntanyes 
i les seues sendes. 
- Col·laborar en l’ajuntament en el manteniment de les senyals de tota la red de senders 
del terme. 
- Posar a disposició de l’ajuntament, tota la informació i el material tant fotogràfic com 
informatiu o divulgatiu per fer fullets turístics. 
- Col·laborar en l’ajuntament amb l’organització d’activitats a l’aire lliure  que 
organitzen.  
- Col·laborar en les activitats en el dia del Medi Ambient, que organitze l’ajuntament. 
- Col·laborar en les d’activitats en el Dia de l’arbre, que organitzen l’ajuntament. 
- Col·laboració en la creació i desenvolupament de guies turístiques. 
- Col·laborar en l’execució de projectes sobre les rutes turístiques. 
- Organització d’activitats de muntanya. 
- Col·laboració en el Voluntariat Mediambiental de Prevenció d’Incendis Forestals. 
- Organitzar el Campament Provincial de València, de la Federació d’Esports de 
Muntanya i Escalada de la CV. 
- Col·laboració en la tramitació d’un Càmping Municipal en la zona recreativa de 
l’Escoleta del Pla de Corrals.  
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Igualment, atesa l’ajuda econòmica que rep l’entitat beneficiària, esta es compromet a 
realitzar tota la seua producció documental en valencià, per a la qual cosa l’ajuntament de Simat de 
la Valldigna, donarà el suport tècnic adequat. 

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna assumirà la publicitat dels actes, que prèviament 
s’hagen consensuat i aprovat. La publicitat d’aquestes activitats, programes, fullets, cartells, etc., 
inclouran necessàriament el logotip de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna com a patrocinador 
dels mateixos. 

Clàusula 2a. Import de la subvenció 

1. L’ajuda econòmica que es concedeix al beneficiari de la subvenció ascendeix a un import 
de 3.000 €, els quals es consignen  en la partida pressupostària de Medi Ambient “Conveni Grup 
Muntanya Valldigna” del  vigent  Pressupost general per a l'exercici 2010. 

2. L’entitat subvencionada haurà d'haver justificat suficientment, abans del cobrament de la 
subvenció, l'import de les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat, si és el cas. 

3. L'import de la subvenció objecte d'este Conveni no podrà ser mai de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d’altres administracions públiques o 
d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l’activitat que ha de 
desenvolupar el beneficiari. 

Clàusula 3a. Obligacions del beneficiari (article 14 de la Llei 38/2003) 

1. El beneficiari de la subvenció, que haurà de trobar-se en situació que legitima la concessió 
i complir els requisits i les condicions que comporta la concessió de l’ajuda, estarà obligat a: 

a) Fer l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, en els termes i terminis previstos i 
establits per a cada programa, obra, projecte, servei o activitat. 
b) Acreditar davant l’ajuntament la realització de l’activitat o el programa objecte de la 
subvenció, així com el compliment dels requisits i les condicions exigits per a la concessió 
o gaudi de les subvencions. 
c) Sotmetre’s i facilitar les comprovacions, que efectuarà l’ajuntament, encaminades a  
garantir la correcta realització de l’actuació subvencionada. 
d) Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció de 
l’ajuntament, així com facilitar-li tota la documentació que li requerisca per tal d’efectuar la 
corresponent fiscalització, relacionada amb les subvencions i ajudes concedides. 
e) Comunicar a l’ajuntament l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol altres administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, així com les alteracions de les condicions tingudes en compte 
per a atorgar la subvenció. 
f) Fer constar l’escut de l’ajuntament de Simat de la Valldigna en tota informació, 
propaganda impresa (anuncis, tríptics, etc.) o documentació pròpia de l’activitat, juntament 
la indicació que eixa activitat està subvencionada per la Mancomunitat de la Valldigna. 
g) Redactar en valencià tota la documentació, propaganda, etc. que gènere l’activitat.  

2. Les activitats subvencionades hauran d’estar realitzades abans del 31 de desembre de 
l’any de la concessió. 

3. No s’autoritzen canvis de destinació de les subvencions concedides. 
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Clàusula 4a. Pagaments 

Per a poder dur a terme els propòsits, activitats o projectes inherents a la subvenció, es 
realitzaran quatre lliuraments de fons equivalents al 25 per 100 del total de la subvenció. Els 
pagaments s’efectuaran trimestralment, preferentment en l’ultima setmana de cada trimestre. El 
lliurament de l’últim 25 per 100 s’efectuarà una vegada justificat pel beneficiari el compliment de 
les activitats assenyalades en la clàusula primera d'aquest conveni. 

Clàusula 5ª. Termini i forma de justificació pels beneficiaris del compliment de la 
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció (article 30 de la Llei 38/2003) 

1. Per a percebre la subvenció concedida d’acord amb les prescripcions d'aquest Conveni, 
cal presentar en l’ajuntament de Simat de la Valldigna els corresponents documents justificatius. La 
justificació de l’aplicació dels fons lliurats caldrà que s'efectue abans del 31 de desembre de 2010. 

2. Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i la resta de documents de valor probatori 
equivalent amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits 
reglamentàriament. 

3. Les factures originals, referides a les despeses efectuades en el compliment del programa 
subvencionat, hauran de complir els requisits establits en el Reial Decret 2402/1985, modificat pels 
reials decrets 1624/1992, 1811/1994 i 267/1995, que regulen el deure d’expedició de factures per 
empresaris i professionals. Així mateix, hauran de complir els següents requisits: 

a) Ser originals o fotocòpies compulsades pel secretari d’ajuntament. 
b) Estar datades durant l’any en què s'haja concedit la subvenció i, si es tracta d’una 
activitat puntual, en la data corresponent a la mencionada activitat. 
c) Contenir el document nacional d’identitat del perceptor. 
d) Contenir les dades identificadores del proveïdor o empresa que expedisca la factura 
(nom o raó social, NIF o CIF, domicili). 
e) Ajustar-se al pressupost presentat en el moment de formular la sol·licitud. 

4. La documentació justificativa a què fa referència l’apartat 1 d'esta base es presentarà dins 
dels trenta dies següents de realitzada l’activitat o activitats singulars. En eixa justificació es faran 
constar el compliment de la finalitat i l’aplicació de les quanties percebudes per a la realització de 
les activitats o programes subvencionats. 

5. L’aprovació i pagament, si és el cas, correspondrà a l’Alcalde/ssa de l’Ajuntament de 
Simat de la Valldigna. 

Clàusula 6a. Modificació de la resolució de concessió 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en 

tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens 
públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de 
concessió, d’acord amb els articles 16.2, 17.3.l) i 19.4 de la Llei 38/2003. 

Clàusula 7a. Incompliment de les obligacions i reintegrament de les quantitats 
percebudes indegudament. 
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1. En cas d’incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en aquest 
Conveni i en especial d’algun dels requisits exigits pel que fa a la quantia, justificació, finalitat o no 
inversió, s’atendrà el que disposa l'art. 37 de la Llei 38/2003. 

2. Serà procedent el reintegrament de les quantitats concedides, així com l'exigència de 
l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la 
procedència del reintegrament, en els següents supòsits: 

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a fer-ho o ocultant 
les que ho hagueren impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció 
del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció. 
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes 
establits en les normes reguladores de la subvenció. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en 
l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003. 
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 
financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l'incompliment de 
les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan se'n derive la 
impossibilitat de verificar l’ocupació donada als fons percebuts, el compliment de 
l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals. 
f) Incompliment de les obligacions imposades per l'administració als beneficiaris, així 
com dels compromisos assumits per estos, amb motiu de la concessió de la subvenció, 
sempre que afecten o es referisquen a la manera en què s'han d'aconseguir els objectius, 
realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la 
concessió de la subvenció. 
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’administració als beneficiaris, així 
com dels compromisos assumits per estos, amb motiu de la concessió de la subvenció, 
distints dels anteriors, quan se’n derive la impossibilitat de verificar l’ocupació donada 
als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 
subvencionades o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, 
nacionals, de la unió europea o d’organismes internacionals. 
h) L’adopció, en virtut d’allò que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de l’unió 
Europea, d’una decisió de la qual es derive una necessitat de reintegrament. 
i) En les altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció 

3. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, i hi resultarà 
aplicable el que preveuen el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. 

I perquè així conste i faça els efectes escaients, subscriuen aquest document per exemplar 
duplicat en la data i lloc abans indicats. 

JOAN SERRA I FOLGUERÀ DAVID MOGORT ALBEROLA 
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Regidor Delegat d’Urbanisme, Medi  Regidor de Turisme. 
Ambient i Sostenibilitat 
Ajuntament de Simat de la Valldigna Ajuntament de Simat de la Valldigna 

JUAN VICENTE VERCHER GADEA 
PRESIDENT DEL GRUP MUNTANYA VALLDIGNA» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra vol remarcar que en la Comissió es va 
proposar la modificació de dos punts. El primer punt que tracta la publicitat, s’ha de canviar i dir 
que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna assumirà la publicitat dels actes que prèviament s'hagen 
consensuat i aprovat. I també s’ha de modificar el punt que diu que l'aprovació dels pagaments no li 
correspon al regidor, sinó a l'Alcalde/ssa.  

El regidor Víctor Mansanet, pregunta per la quantitat que va a concedir-se per subvencionar 
estes activitats, també vol reconèixer l’activitat i llavor exemplar que estan duent a terme, a través 
d’aquest conveni. 

El regidor David Mogort, vol comentar que el Conveni el firma la Regidoria de Turisme i la 
de Medi Ambient, i creu que la tasca que es fa per aquesta empresa és molt bona tant per al medi 
ambient, com a nivell turístic. 

Recapitulant, el regidor Joan Serra vol afegir que a part del que hi ha en el conveni, vol 
comentar la tasca que s'ha fet respecte al Grup Muntanya de la Valldigna, nomenant les activitats 
que desenvolupen: rutes de senderisme, dia de l'arbre, voluntariat ambiental de pasqua, etc. Diu que 
les rutes de senderisme es fan pràcticament tots el dissabtes i estan tenint èxit, i això pot atraure a 
més gent el que suposa augmentar els ingressos del poble. Diu que el Grup Muntanya de la 
Valldigna està col·laborant en la planificació, en la confecció dels plànols i redacció de la 
documentació necessària per a la sol·licitud de les subvencions, etc. S'ha organitzat l'acampada 
territorial de València en el Pla de Corrals, que ha recollit més de 100 grups d’excursionistes, i el 
que vol remarcar és que és una zona idònia per a fer coses i amb l'ajuda de la Regidoria de Turisme 
i Tresoreria espera que es continuen fent coses. Continua dient que per al futur s'ha plantejat la 
senyalització de la senda del Toro i cova Patricio, manteniment de la de les Foies i Penyalva, la 
confecció de fullets de senders de Simat, col·laboració amb el voluntariat d'aquest estiu, i ara vol 
recalcar que la Conselleria ha desestimat la mínima subvenció que aportava, encara que se li va 
notificar que degut a la gran extensió de territori muntanyenc, es necessitava, i a petició de la 
Conselleria, que volia que els ajuntaments col·laboraren, li van demanar l’extensió de la subvenció 
del Voluntariat Medi Ambiental des de l’època  de Pasqües fins a passar l'estiu, pràcticament tot 
l'any.  

Continua explicant que la Conselleria no ha contestat l'escrit, però sí que l’ha denegat, ja que 
ja està publicat. Creu que la Conselleria s'estima més que en un moment determinat, que vinguen 3 
helicòpters, 4 cubes de bombers i en una hora gastar-se més que tot el voluntariat, que previndre. 
Afegeix que des de fa dos anys que es fa el voluntariat no ha hagut cap incendi, mentre que en els 
anteriors anys els incendis eren terribles: de 1900 hectàrees, 1500 hectàrees, etc. Acaba dient que 
s'intentarà col·laborar per a fer un càmping municipal en Pla de Corrals, amb el consentiment del 
Plenari en el moment en què corresponga. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa i per  unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 2 PSOE, 2 Bloc, 1 
ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda aprovar el conveni abans transcrit.  
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1.8 Aprovació Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria 
de Solidaritat i Ciutadania, i l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, de ratificació 
del compromís adquirit per la firma de la carta de bones pràctiques en 
l'administració autonòmica i local. 

Vist el conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i aquest Ajuntament, que es 
transcriu a la lletra tot seguit: 

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A T RAVÉS  DE 
LA CONSELLERIA DE SOLIDARITAT I CIUTADANIA, I L'AJU NTAMENT DE SIMAT 

DE LA VALLDIGNA, DE RATIFICACIÓ DEL COMPROMÍS ADQUI RIT PER LA 
FIRMA DE LA CARTA DE BONES PRÀCTIQUES EN L'ADMINIST RACIÓ 

AUTONÒMICA I LOCAL 

Valencia, 1 de juny de 2010 

REUNITS 

D'una part, el Sr. Rafael Blasco Castany, Hble. Conseller de Solidaritat i Ciutadania, 
nomenat per Decret 2012009, de 3 de novembre, del president de la Generalitat, trobant-se 
autoritzat per a la firma d'este conveni per acord del Consell de data 

I d'una altra, la Sra. Agustina Brines Sirerol, en qualitat d'alcaldessa – presidenta de 
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d'aquest. Està legitimat per a aquest 
acte per raó de l'acord plenari de data 31 de maig de 2010. 

Les parts en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament la capacitat per a 
convindre i obligar-se en els termes del present conveni 

MANIFESTEN 

I. El Decret 19/2009, de 3 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es 
determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, atorga a la 
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania competències en matèria de relacions amb les Corts, cohesió 
territorial, administració local i el seu patrimoni urbà, immigració, participació ciutadana i 
cooperació al desenrotllament. 

II. El Decret 207/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, atribueix a la Direcció General de 
Ciutadania i Integració, la funció d'impulsar l'acostament de les institucions de la Generalitat a la 
societat civil i als ciutadans, així com dur a terme l'exercici de les actuacions de caràcter 
institucional amb xarxes socials dins i fora de la Comunitat Valenciana 

A l'empara d'estes competències, correspon a la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania posar 
en marxa i fomentar les polítiques de cohesió territorial, immigració, participació ciutadana i 
cooperació al desenrotllament d'acord amb la societat de hui. Per a fer-ho cal desplegar i impulsar 
polítiques integradores davant del creixement demogràfic a causa especialment dels fluxos 
migratoris dels últims anys. Així mateix, es pretén una major implicació de la societat en els 
assumptes públics, aconseguint, d'esta manera, un model més avançat de democràcia amb majors 
nivells de participació. 
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La Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la 
Comunitat Valenciana, persegueix impulsar la participació de la ciutadania en els assumptes 
públics i enfortir el teixit associatiu, generant una cultura participativa en la societat valenciana. 

El Pla Director de Ciutadania 2008-2011 és l'instrument que estableix les línies d'actuació 
per a este període en matèria de ciutadania i xarxes socials, i desplega les mesures per aconseguir 
els objectius plantejats en les normes anteriorment mencionades. 

III. A causa de la complexitat de la societat actual, s'ha fet necessari establir una nova 
forma de govern basada en la proximitat i la relació recíproca amb els ciutadans i les ciutadanes de 
la Comunitat Valenciana. Per a este fi, la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, juntament amb 
les tres Diputacions Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, van firmar el 
15 de gener del 2008 el Protocol d'Intencions sobre la Carta de Bones Pràctiques en 
l'Administració Autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana. 

Per mitjà d'esta iniciativa comuna, l’administració valenciana es va comprometre a complir 
el que ha establert el seu Estatut d’Autonomia, el qual, en l'article novè del títol II, regula el dret a 
la bona administració. Per a això garanteix el dret a la participació dels agents de la societat civil i 
dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, i també la defensa dels drets socials 
dels valencians. Al mateix temps s'exigix a sí mateixa el compliment d'estos compromisos a través 
del seu control conjunt per mitjà de mecanismes de qualitat. 

El desenrotllament del contingut d'esta Carta, enfocat a garantir l'eficàcia i la millora en la 
gestió, està supeditat al respecte del dret a l'autonomia local recollit en l'article 63 de l'Estatut 
d'Autonomia. Segons este article "les entitats locals compreses en el territori de la Comunitat 
Valenciana administren amb autonomia els assumptes propis, d'acord amb la Constitució 
Espanyola i este Estatut" i a més "les administracions públiques locals de la Comunitat Valenciana 
es regeixen en les seues relacions pels principis de coordinació, cooperació i col·laboració". 

L'elaboració de la Carta de Bones Pràctiques va tindre com a objectiu fonamental posar en 
marxa les recomanacions establides pel Consell d'Europa en la seua Agenda de Budapest per a la 
Bona Governança Local i Regional, ressaltant el foment de la cooperació entre les distintes 
administracions. En el marc de les directrius definides pel Llibre Blanc de la Governança Europea 
i la Declaració acordada a València en la XV Conferència de Ministres Europeus responsables 
d'administracions locals i regionals, celebrada els dies 15 i 16 d'octubre del 2007, va sorgir La 
Carta de Bones Pràctiques com a expressió del compromís que pretén establir el Consell 
juntament amb les administracions locals amb la ciutadania, a fi de garantir una sèrie de drets la 
materialització dels quals redundarà en la millora del funcionament de les nostres institucions i en 
el desenrotllament de diferents recursos que cobrisquen les necessitats amb què es troba el 
ciutadà/na en el seu dia a dia. 

Amb això es potencien vies d'informació i participació amb l'objectiu d'estimular una 
cultura participativa, en la qual tots gaudim tant d'uns drets com d'uns deures o compromisos que 
s'han de complir. 

La Carta vol promoure, a més, la diversitat cultural i la interculturalitat a fi d'aconseguir la 
integració dels residents estrangers en la Comunitat i en la vida pública local, reflectint el que 
l'Estatut afirma en l'article dotze "la Generalitat vetllarà per la protecció i la defensa de la 
identitat i els valors i interessos del Poble Valencià i el respecte a la diversitat cultural de la 
Comunitat Valenciana". 
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IV. Els principis que han de regir l'actuació de l'administració autonòmica i local de la 
Comunitat són, entre altres: 

1. L'estat de dret 
2. Participació 
3. Receptivitat 
4. Transparència i rendició de comptes 
5. Eficàcia i eficiència 
6. Coordinació 
7. Compromís ètic 
8.  Innovació 
9. Sostenibilitat 
9. Consolidació pressupostària (dèficit zero) 
10. Foment del diàleg Interreligiós 
11. Drets humans 
12. Integració 
13. Lluita contra la xenofòbia 
14. Informació 

V. Les Diputacions Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies es van 
comprometre a difondre la Carta perquè la totalitat dels Ajuntaments la conegueren i feren seua. 

VI. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna és partidari d'evolucionar cap a una democràcia 
participativa, solidària i integradora, i va aprovar el passat 31 de maig de 2010 la Carta de Bones 
Pràctiques per a l'Administració Autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana. 

VII. Tant la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania com l'Ajuntament de Simat de la 
Valldigna estan interessats a orientar les seues actuacions cap a una ciutadania participativa i 
articular un teixit participatiu basat en el reconeixement dels drets ciutadans a la participació més 
intensa i activa en la vida política i social de la ciutat. 

Per tot això, les parts es reconeixen mútuament amb competència i capacitat per a subscriure 
este conveni, que s'articula per mitjà de les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte del conveni 

L'objecte del present conveni és l'adhesió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, als 
principis continguts en la Carta de Bones Pràctiques en l'Administració Autonòmica i Local. 

SEGONA. Compromisos de l'Ajuntament. 

L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en firmar este conveni, es compromet a aplicar 
cada un dels principis que s'hi estableixen en la seua gestió quotidiana. 

TERCERA. Compromisos de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania 

La Conselleria de Solidaritat i Ciutadania es compromet a prestar a l'Ajuntament de Simat 
de la Valldigna suport institucional i assessorament tècnic per al desenrotllament dels principis de 
la Carta de Bones Pràctiques en l'Administració Autonòmica i Local, 
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QUARTA, Comissió de Seguiment. 

Amb la finalitat de vetllar per l'adequat compliment del que estableix el present conveni, 
podrà constituir-se una Comissió de Seguiment formada per la directora general de Ciutadania i 
Integració i un tècnic nomenat per esta com a representants de la Conselleria de Solidaritat i 
Ciutadania i el Regidor de Participació Ciutadana com a representant de l'Ajuntament de Simat de 
la Valldigna, que es reuniran a instància d'alguna de les parts, quan es considere necessari. 

Són funcions d'esta Comissió vetllar pel compliment del que estableix el present conveni, 
així com realitzar les valoracions pertinents sobre el desenrotllament del seu objecte, a més 
d'afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts. 

CINQUENA. Difusió 

En tots els elements de propaganda o difusió de les actuacions dutes a terme per raó del 
present acord, figurarà la imatge gràfica d'ambdós institucions. 

SISENA. Extinció 

Constituirà motiu de resolució del present conveni, la voluntat de les parts, l'incompliment 
de qualsevol de les seues clàusules o la concurrència de qualsevol altra causa prevista en la 
legislació vigent. 

En cas de resolució del present conveni, per qualsevol, causa, les parts es comprometen a 
complir les obligacions i compromisos pendents, sempre que hagueren sigut assumits amb 
anterioritat a la data de finalització del conveni. 

SETENA. Jurisdicció 

La Conselleria de Solidaritat i Ciutadania i l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, es 
comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol dubte o conflicte que pupa sorgir en 
la interpretació i l’aplicació d'este conveni. 

En cas de no poder evitar les discrepàncies, ambdós parts acorden el sotmetiment d'estes als 
tribunals de l'orde contenciosa administrativa de la ciutat de València. 

HUITENA. Vigència del conveni 

El present conveni tindrà vigència indefinida des del dia de la firma. 

I en prova de la seua conformitat, les parts firmen el present document en triplicat exemplar 
en el lloc i la data assenyalats en l'encapçalament.» 

Obert el torn d’intervencions, l'Alcaldessa Agustina Brines, explica la proposta i diu que es 
tracta d'uns principis a seguir i uns consells de bones pràctiques en tota l'Administració Pública.  

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa i per  unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 2 PSOE, 2 Bloc, 1 
ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda aprovar el conveni abans transcrit.  

1.9 Mocions del Grup Esquerra Republicana. 
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1.9.1 Moció per la retirada dels símbols franquistes de Simat de la Valldigna. 

Vista la moció presentada pel grup ERPV, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ PER LA RETIRADA DELS SÍMBOLS FRANQUISTES 

Tot just fa trenta dos anys que es va aprovar una Constitució, que tot i tenir mancances 
importants, ens ha portat al període democràtic més llarg del segle XX. Per tant, ens hem trobat 
immersos en un segle on el nostre país ha sofert dues dictadures; dues etapes basades en l’opressió 
i en la imposició, de les quals ja ens hem deslliurat però encara resten elements que ens les 
recorden. És per això que creiem que no podem mantenir a la nostra ciutat un seguit de símbols que 
ens recorden aquest passat tan obscur.  

Molts dels Ajuntaments del País Valencià ja han fet desaparèixer els símbols i vestigis del 
franquisme. Simat no pot mantenir tot allò que evoque o exalte la dictadura i les seues “gestes” 
contra la democràcia i contra la llibertat.  

Atès que la nostra ciutadania ha après que és possible una nova manera de governar; on els 
valors democràtics, els valors de la pau i de la justícia han estat els substituts d’aquelles 
imposicions. Si des del consistori es vol vetllar per la cultura de la pau és necessari mostrar un 
rebuig contundent per les diferents mostres de suport a períodes dictatorials que s’han caracteritzat 
per l’ús injustificat de la imposició i opressió cap a persones i col·lectius contraris a la seva 
ideologia.  

Atès que encara resten alguns rastres (amb elements que ens traslladen a aquells temps, que 
si bé són històrics, no són democràtics) que mantenen viva la memòria del franquisme. Com per 
exemple, les plaques indicatives dels habitatges de protecció oficial construïts als anys 50, 60 i 70, 
les quals inclouen l’emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes, entre d’altres.  

Atès que la inscripció “A nuestros caídos MCMXXXVI – MCMXXXIX” que s’encontra en 
una làpida del Cementeri Municipal amb la finalitat d’homenatjar només les víctimes d’un dels 
bàndols contendents a la guerra. A causa del context històric en què es va afegir la inscripció no es 
pot considerar com a homenatge col·lectiu de totes les víctimes de la guerra i la postguerra.  

Per tot això, el Grup Municipal Esquerra Republicana de Simat proposa a l’Ajuntament, 
mitjançant el Ple, l’adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Realitzar un inventari exhaustiu dels elements franquistes que encara perduren 
al poble.  

SEGON.- Retirar tots els elements franquistes inventariats al poble, en especial les plaques 
dels edificis del Instituto Nacional de la Vivienda. Informar els veïns dels edificis afectats per tal 
de consensuar la retirada de les plaques.  

TERCER.- Estudiar la millor manera de fer que la inscripció afegida a la làpida del 
Cementeri Municipal siga representativa de totes les persones víctimes de la guerra (1936-39) i la 
postguerra, indiferentment de la seva ideologia. 

QUART.- Restituir la memòria de tota persona o entitat que va ser perseguida o 
il·legalitzada durant períodes dictatorials.  



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 

 

 
2

CINQUÈ.- Transmetre a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
l’acord de la retirada de totes les plaques amb l’emblema de la Falange de tots els habitatges de 
promoció pública.  

SISÈ.- Traslladar aquests acords a la Generalitat Valenciana, als Grups Parlamentaris de les 
Corts Valencianes i a les entitats del poble.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra, fa una correcció i diu que en la 
Comissió es va fer extensible a la resta  de grups polítics: Bloc, PSOE, ERPV i EU i després explica 
la moció. 

El regidor Sebastián  Mahiques,  creu que esta moció no s’ha de presentar a ple, perquè diu 
que hi ha una llei de Memòria Històrica de l’any 2007 i la llei hauria d'aplicar-se. Diu que la moció 
fa referència a una làpida del cementiri i ells han preguntat i els han dit que és particular, per tant, 
creu que si és així, no haurien d’entrar en les coses privades. Per tant diu, que si és privada ells 
votaran en contra. 

El regidor Joan Serra, li contesta que el cementiri municipal no és privat, és públic, i és 
potestat de tot el poble, per tant, l’Ajuntament té la potestat necessària, a més diu que si es llig bé la 
llei de Memòria històrica, s’està  parlant de llocs públics i la llei diu que s’han de llevar. També diu, 
que les façanes de qualsevol casa també son privades i no poden tindre símbols franquistes. També 
diu que poden votar en contra o a favor, però l’excusa no pot ser  mai que eixa siga un patrimoni 
privat, el patrimoni del cementeri és públic i per tant s’ha de respectar aquesta llei.  

El regidor Sebastián Mahiques, vol preguntar si el monòlit que estava davant de l’Església,  
es va llevar perquè era un símbol franquista. 

El regidor Joan Serra, li contesta que creu que la pregunta que fa no té res a veure amb la 
moció que van a votar ara. 

El regidor Juli Ibáñez, li contesta que es va llevar, per a millorar un espai. 

La regidora Mónica Sancirilo, al·lega que ho han preguntat perquè creuen que està 
relacionat, i no entenen per què es presenta la moció, ja què el monòlit es va llevar sens donar 
compte al Plenari. 

El regidor Joan Serra, contesta que hi ha una llei que diu que els símbols franquistes s’han 
de llevar, i per tant com ací en Simat encara queden, s’haurà de fer un inventari de tot el que hi ha, i 
retirar tots els elements inventariats, estudiar les formes en què s’ha de fer la inscripció, en eixe cas 
una inscripció afegida a la làpida per a què contemple a tot el mon (la làpida del cementeri). Diu 
que si s'aprova la proposta, s’ha d’aplicar, a més,  tots són lliures per a votar el que consideren. 

El regidor Víctor Mansanet, vol dir que li queda el dubte, de si és una lapida o un monòlit. 
En el cas de que siga un monolito, ell creu que no és particular perquè les inscripcions que figuren 
no pareix que foren d'un particular. Vol fer constar que hi ha una llei i s’ha de complir. 

L'Alcaldessa Agustina Brines, diu que encara que hi ha una llei es pot portar la moció, a més 
afegeix que seria molt estrany que el monòlit fora particular, de totes formes diu que la moció 
s'estudiarà i evidentment no es llevarà si és d'un particular, primer s’haurà de demanar el 
corresponent permís. 
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El regidor Víctor Mansanet, diu que també seria important rehabilitar a totes les persones 
que van ser inhabilitades i perseguides en el seu treball. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que ells s'abstenen. 

El regidor Joan Serra, diu que com ell proposa la moció, per tant, ha de ser ell qui tanque les 
intervencions, ja que és qui la presenta.  

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa i per  6 vots a favor (2 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 4 
abstencions (PP), acorda aprovar la moció abans transcrita.  

1.9.2 Moció a favor dels actes de benvinguda a la comunitat dels infants de 
Simat de la Valldigna. 

Vista la moció presentada pel grup ERPV, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA A F AVOR DELS 
“ACTES DE BENVINGUDA A LA COMUNITAT” DELS INFANTS D E SIMAT. 

Vist que els infants són moltes vegades oblidats i, en canvi, formen part d'allò més important 
de la nostra terra, com és la continuïtat generacional. 

Vist que malauradament les vulneracions dels seus drets més bàsics estan presents a la 
nostra societat. 

Vist que els “actes de benvinguda” o “batejos civils” provenen de la tradició republicana 
francesa que es van portar a terme per primera vegada a Estrasburg el 13 de juliol de 1790. 

Vist que els actes de benvinguda refermen el compromís del municipi per avançar cap a una 
societat més lliure, justa i democràtica, en la qual els drets dels infants gaudeixen d’una protecció 
preferent. 

Per tot allò exposat, el grup municipal d’Esquerra proposar ACORDAR: 

PRIMER: Aprovar les normes reguladores de l’organització dels “actes de benvinguda a la 
comunitat” dels infants de Simat. 

SEGON: Facultar a l'Alcalde o regidor en qui delegue a oficiar aquest Acte de Benvinguda. 

NORMES REGULADORES DE L’ORGANITZACIÓ DELS “ACTES DE  BENVINGUDA A 
LA COMUNITAT” DELS INFANTS DE SIMAT. 

Exposició de motius: 

• Els drets dels infants són un símbol del progrés de la humanitat. 

• Els “actes de benvinguda a la comunitat” dels infants de Simat són un compromís del poble 
envers els drets dels nounats. 
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• La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat exposa que “les autoritats 
municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, la dignitat de tots i la qualitat de 
vida dels seus habitants”. Per part seua, la Declaració Universal dels Drets de l’Infant, aprovada 
per les Nacions Unides el 1959, té per objectiu garantir els drets dels xiquets i les xiquetes, 
sense excepció. Segons la Declaració, “l’infant gaudirà d’una protecció especial i disposarà 
d’oportunitats i de serveis, dispensat, tot això, per la llei i altres mitjans, a fi que puga 
desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i socialment, d’una manera 
sana i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat”. 

DRETS DELS INFANTS 

Contingut dels drets dels infants. 

Els infants gaudiran, de conformitat amb el que disposa l’article 3 de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, dels drets que els reconega la Constitució i els 
tractats internacionals ratificats per Espanya, en especial la Convenció dels drets del xiquet de 
Nacions Unides, així com els altres drets garantits en l’ordenament jurídic: 

• Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. 

• Dret al lliure desenvolupament de la personalitat, mitjançant una criança i formació que ho 
garantesca. 

• Dret a buscar, rebre i utilitzar la informació adequada per al seu desenvolupament. 

• Dret a la llibertat d’ideologia, consciència i religió. 

• Dret a participar plenament en la vida social, cultural, artística i recreativa del seu voltant, 
així com a una incorporació progressiva a la ciutadania activa. 

• Dret a la llibertat d’expressió i l’accés als ajuts que l’Ajuntament o els organismes 
autònoms dependents d’aquest, establesca per a tal finalitat. 

• Dret a ser escoltat i tingut en compte, tant en l’àmbit familiar com en qualsevol 
procediment administratiu o judicial en què estiga directament implicat i que conduesca a 
un decisió que afecte la seua esfera personal, familiar o social. 

• Dret a la igualtat, no podent ser discriminat per raons de raça, color, sexe, idioma, religió, 
opinió política o d’una altra índole, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, 
condició física, psíquica o sensorial, estat de salut, naixement o qualsevol altra condició del 
menor o dels seus pares o representants legals. 

• Dret a la protecció de qualsevol tipus de maltractament, negligència, crueltat o manipulació, 
explotació, abús sexual, o explotació sexual comercial. 

• Dret a la protecció de la salut, inclosa la prevenció de l’ús de substàncies que poden generar 
dependència, i a no ser utilitzat en el tràfic de drogues. 
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• Dret a ser protegit davant la possible explotació econòmica o davant treballs perillosos que 
puguen perjudicar la seva salut o impedir el seu dret a l’educació, a la formació i al 
desenvolupament de la seva personalitat. 

REGULACIÓ DELS ACTES DE BENVINGUDA A LA COMUNITAT. 

1- Objecte 

És objecte d’aquest document la regulació de l’organització de l’acte social anomenat 
“benvinguda a la comunitat“ en virtut del qual el poble fa públic un reconeixement d’acolliment al 
xiquet o xiqueta i es compromet, conjuntament amb la seua família, a vetllar per la seua educació i a 
defensar i garantir els seus drets. 

2- Finalitat 

L’acte de benvinguda a la comunitat no té efectes legals ni pressuposa cap privilegi o 
preferència del xiquet o xiqueta acollit en l’accés als serveis municipals. 

Els actes de benvinguda refermen el compromís del municipi per avançar cap a una societat 
més lliure, justa i democràtica, en la qual els drets dels infants gaudesquen d’una protecció 
preferent. 

3- Subjecte 

Aquest acte social està adreçat als infants del municipi de Simat o a aquells que els seus 
familiars visquen al municipi. 

4- Requisits 

a. Estar empadronat al municipi de Simat o que ho estiga algun familiar de primer grau. 

b. No tenir una edat superior a dos anys 

c. Consentiment del pare i/o mare del menor o del tutor/a. 

5- Procediment 

Presentació d’una instància en el registre general d’entrada de l’Ajuntament sol·licitant la 
participació en l’acte social signada pel pare i/o mare (o tutor/a) de l’infant, adjuntant una fotocòpia 
del document nacional d’identitat i del llibre de família, i posant la data i hora de celebració de 
l’acte. 

En cas que la instància no reunesca els supòsits es comunicarà des de l’Oficina Municipal 
d’Atenció al Públic la no procedència de la seua tramitació. 

En el supòsit que reunesca tots els requisits es tramitarà la petició i en el termini d’un mes 
l’Ajuntament ho comunicarà al sol·licitant. 

6- Celebració 

a. Lloc: en un espai públic. 
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b. Presidència: l’acte serà presidit per l’alcalde o regidor en qui delegue.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la proposta i diu que quan naix 
un persona, des de l'Ajuntament i des de tot el poble tenen que reafirmar el compromís per avançar 
cap a una societat més lliure, justa i democràtica i per la qual els infants tenen el dret i tenen que 
gaudir de la protecció  preferentment. Això s’ha de fer en un acte solemne. Diu que en aquest 
moment no hi ha ningun compromís per part del municipi de donar la benvinguda a eixes persones 
que han de començar no més puga a intervindre en qualsevol situació de aspecte, de convivència o 
municipal: com ara, anar a la piscina, anar a l'escoleta, etc. Per tant com no hi ha ningun compromís 
en relació amb la benvinguda de eixes persones, és presenta  esta moció.  

El regidor Víctor Mansanet, diu que li sembla bé, però vol fer una reflexió sobre la moció, 
en base a una moció que es va aprovar per unanimitat fa un any i recorda que es va acordar una 
forma de donar la benvinguda mitjançant la plantació d'un arbre per cada xiquet nounat a Simat. 
Diu que ell és partidari de fer les coses més senzilles i esta moció li sembla bé. 

L’alcaldessa Agustina Brines, diu que són coses diferents i complementàries i cadascú és 
lliure de fer el que vullga, aquesta moció es per a aquella gent que no vol donar la benvinguda en 
ningun ritu religiós, encara que esta moció no exclou a l'altra. 

El regidor Joan Serra,  diu que la gent s’alegra molt quan va a algun lloc i veu un arbre amb 
la plaqueta del nom d’algun xiquet. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa i per  6 vots a favor (2 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 4 
abstencions (PP), acorda aprovar la moció abans transcrita.  

1.9.3 Moció sobre el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de 
llibres de text i material didàctic complementari 

Vista la moció que presenta el regidor Joan Serra, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROGRAMA COOPERATIU PER AL FOMENT DE LA REUTILITZAC IÓ DE 
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI 

Justificació  

La despesa en llibres de text de les famílies que tenen fills i filles en edat escolar s’ha anat 
incrementant considerablement en els darrers anys, i ha acabat esdevenint una càrrega econòmica 
important, especialment per a aquelles famílies amb rendes més baixes. 

Davant aquesta situació, una part dels centres educatius, tant públics com concertats, 
apliquen per iniciativa pròpia diferents projectes de reutilització dels llibres de text i material 
didàctic en  col·laboració amb les AMPA.  

Un dels principals objectius de l ‘Ajuntament és impulsar la cohesió social mitjançant 
polítiques d’equitat que garantesquen la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu de qualitat. D’altra banda, les administracions públiques han d’orientar les seves 
polítiques vers un consum més racional i un ús dels recursos més sostenible des de la perspectiva 
ecològica i mediambiental 
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Des del punt de vista de l’educació en valors, és important poder transmetre a l’alumnat 
actituds positives i valors fonamentals, com són ara la conservació responsable dels llibres i del 
material, la cooperació, la solidaritat i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles.  

Dur a terme projectes d’aquestes característiques ha de servir, també, per construir teixit 
social dins els centres escolars i per promoure la cooperació entre les famílies, el professorat i 
l’alumnat. 

Finalitat del programa  

La finalitat d’aquest programa és facilitar, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de 
préstec, llibres de text i material didàctic complementari de diferents àrees, matèries i assignatures 
establertes per als diferents nivells educatius, a l’alumnat d’educació obligatòria matriculat en els 
centres docents públics on estan escolaritzats els alumnes de Simat que s’acullen al programa.  

Objectius  

• Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic 
complementari. 

• Afavorir la gratuïtat a les famílies amb rendes més baixes, mitjançant la complementarietat amb 
les beques d’ajut i altres ajudes per a aquest mateix concepte.  

• Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic complementari.  

• Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa.  

• Garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat.  

• Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.  

• Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos. 

• Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic. 

• Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.  

• Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.  

• Millorar quantitativament i qualitativa els recursos didàctics disponibles als centres educatius.  

Implantació del programa  

El programa s’implantarà en dues fases diferenciades:  

Primera fase: a partir del curs 2010-2011, amb caràcter experimental.  

Segona fase: a partir del curs que siguen vigents els nous currículums derivats del 
desplegament de la nova Llei orgànica de l’educació (LOE). Tindrà un caràcter general i sistemàtic 
començant pels primers cursos de les etapes d’educació obligatòria, amb una implantació 
progressiva. 

Fase experimental del Programa de cooperació per al foment de la reutilització de 
llibres de text i material didàctic complementari  

Què es pretén amb la fase experimental del programa?  
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Contribuir a consolidar els projectes de reutilització de llibres de text i material didàctic 
complementari que en l’actualitat ja funcionen en diversos centres educatius.  
Promoure noves iniciatives de centres docents per a la reutilització de llibres de text i material 
didàctic complementari en el marc dels objectius explicitats.  

Quan s’iniciarà l’aplicació del programa experimental?  

Aquesta fase s’iniciarà durant el curs 2010-2011 i serà vigent mentre no canvien els 
currículums actuals. 

Quins centres podran acollir-s’hi?  

Els centres sostinguts amb fons públics que el curs 2010-2011 tinguen implantada alguna modalitat 
de reutilització de llibres de text i material didàctic.  

També s’hi podran acollir aquells altres centres que vulguen començar a reutilitzar llibres de text i 
material didàctic complementari en el curs 2010-2011  

Com hi contribuirà l’Ajuntament?  

L’Ajuntament atorgarà, mitjançant concurs públic, un ajut genèric perquè els centres puguen 
adquirir llibres de text i material complementari amb la finalitat d’organitzar, mitjançant un sistema 
de préstec, la seva conservació i reutilització en cursos posteriors.  

Quines ajudes rebran els centres?  

L’import de l’ajut serà el següent:  

• Educació infantil, 0-3 anys, .................................................................__________euros.  

• Educació infantil 4-5 anys, .................................................................__________euros. 

• Educació primària, primer cicle per a cada línia autoritzada, .............__________euros.  

• Educació primària, segon cicle per a cada línia autoritzada, ..............__________euros.  

• Educació primària, tercer cicle per a cada línia autoritzada, ..............__________euros. 

• Educació secundària obligatòria, per a cada línia autoritzada, ...........__________euros. 

• Als centres incomplets se’ls atorgarà la part proporcional corresponent. 

Quan s’abonarà l’ajuda?  

L’abonament de l’ajuda es farà a l’inici del curs escolar en el compte corrent pel qual el 
centre percep les dotacions econòmiques per a despeses de funcionament.  

Què cal fer per acollir-se al programa experimental?  

• Els centres que hagen iniciat una experiència de reutilització de llibres de text i material 
didàctic complementari han d’adjuntar a la sol•licitud còpia del projecte vigent, aprovat pel consell 
escolar, i una memòria valorativa de l’experiència en el seu centre. 

• Els centres que vulguen iniciar la implantació del programa durant el curs 2010-2011, cal 
que presenten un projecte on faran constar els objectius, procediments, nivells educatius i nombre 
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total de l’alumnat que hi participa, així com la relació de llibres i material didàctic complementari i 
el pressupost aproximat de la despesa prevista.  

També s’hauran d’indicar la composició i les funcions de la comissió de seguiment i gestió 
del projecte. 

Quin compromís adquireix el centre?  

Els centres hauran de manifestar el compromís explícit del consell escolar de participar en el 
programa durant un mínim de tres cursos en el cas dels centres d’educació primària, i de quatre 
cursos en els d’educació secundària obligatòria.  

Quin compromís adquireixen les famílies?  

Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text i de retornar-los 
al centre en finalitzar el curs escolar, així com a restituir-los en cas que n’hagin fet un ús inadequat 
que impedesca reutilitzar-los posteriorment.  

Qui gestiona el programa?  

En cada centre docent, i en el si del consell escolar, es constituirà una comissió de seguiment 
i gestió dels llibres de text, que s’encarregarà de la gestió i supervisió del programa.  

Aquesta comissió estarà integrada, com a mínim, pels membres següents:  

a) president/a del consell escolar, o persona en qui delegui, que actuarà com a president,  

b) el/la secretari/ària del centre docent, que actuarà com a secretari,  

c) un/a professor/a,  

d) dos pares o mares d’alumnes, com a mínim un de l’AMPA,  

e) un/a alumne/a en el cas dels centres de secundària.  

Com es gestiona el programa? 

Els centres docents podran adquirir els llibres de text i el material didàctic complementari en 
els proveïdors que lliurement hagen triat. Els centres docents donaran d’alta aquests llibres en 
l’inventari del centre i seran propietat del centre. La utilització d’aquests llibres es farà mitjançant el 
préstec per a l’alumnat i de la manera que la comissió de seguiment i gestió considere més adient 
per al bon funcionament, d’acord amb les directrius del consell escolar. L’alumnat restarà obligat a 
fer un bon ús i conservació dels llibres de text lliurats i a reintegrar-los al mateix centre en finalitzar 
el curs, a fi que siguen revisats per determinar el seu grau de conservació i la seva possible 
reutilització en cursos següents.  

En el supòsit que s’incomplesca l’obligació de conservació, la comissió de seguiment i 
gestió adoptarà les mesures oportunes per a la seva restitució, entre les quals podrà exigir el 
reintegrament del cost d’aquests llibres als pares o tutors legals.  
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Els pares o tutors legals de l’alumnat que no vulguen participar en la fase experimental del 
programa de llibres de text i material didàctic presentaran davant el director o directora del centre 
una declaració jurada on faran constar la seva renúncia.  

Els llibres de text tindran una vigència d’ús mínim de tres cursos escolars a l’educació 
primària, i de quatre a l’educació secundària obligatòria, llevat que el seu grau de deteriorament no 
permeta reutilitzar-los. 

Com es justifica l’ajuda? 

Els centres docents públics hauran de justificar la despesa realitzada amb càrrec a l’ajuda 
rebuda per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari, a proposta de la 
comissió de seguiment i gestió dels llibres de text, per a la qual cosa hauran de presentar al Ple de 
l’Ajuntament abans del 15 d’octubre, la documentació següent  

• Certificació del president o presidenta del consell escolar conforme es va aprovar la 
despesa, amb detall de les factures o comprovants conformats, i acreditació que els ingressos i 
despeses derivats de l’activitat estan reflectits en la comptabilitat del centre.  

El programa, és complementari amb altres ajudes?  

L’alumnat que es beneficie d’aquest programa podrà participar en les convocatòries 
d’ajudes que, amb la mateixa finalitat (adquisició de llibres de text), convoquen altres 
administracions públiques o ens públics o privats.  

Orientacions i suport per a l’elaboració i la posada en pràctica dels projectes 

Aquestes orientacions tenen com a finalitat ajudar els centres que vulguen iniciar el 
programa per a la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari. El que es 
proposa, en cap cas no vol ser una guia tancada; ans al contrari, es pretén mostrar que el programa 
és únic pel que fa a les finalitats, però que cada centre docent té plena autonomia i capacitat per 
dissenyar l’organització del programa i determinar la seva concreció.  

Les diverses experiències dels centres posen de manifest la pluralitat de models existents 
amb formes d’implantació molt dinàmiques. També, l’experiència acumulada pels centres educatius 
que duen a terme experiències en aquest àmbit demostra que totes poden ser útils a l’hora de 
dissenyar i materialitzar un projecte d’aquestes característiques.  

Cada centre ha d’elaborar el projecte que sigui més adequat a les seves necessitats i a la seva 
singularitat, tenint en compte els objectius i el marc general del programa en fase experimental.  

En tot cas, sembla que hi ha alguns aspectes relatius a la presa de decisions i a l’organització 
d’aquestes experiències que, més enllà dels models concrets, són coincidents i poden ser molt útils 
per a aquells centres que vulguen iniciar un projecte propi.  

En primer lloc, cal un acord d’intencions previ de la comunitat educativa, ja siga a iniciativa 
de l’AMPA, del claustre o de l’equip directiu, que es traslladarà al consell escolar del centre perquè 
l’aprove. 

En segon lloc, és recomanable obrir un període de sensibilització de tota la comunitat 
educativa respecte de la conveniència de reutilitzar llibres de text i material didàctic complementari.  
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Per últim, cal determinar quins llibres de text seran objecte de reutilització i com 
s’organitzarà el sistema de préstec. En aquest context, es pot demanar la col·laboració de les 
famílies perquè facen donació de llibres usats i, d’aquesta manera, poder disposar d’un fons inicial 
de llibres.  

En l’actualitat no està previst cap canvi curricular i en el marc de la present fase 
experimental, cal que l’aplicació inicial siga el més global possible, ja siga per a la totalitat de 
l’etapa educativa, per a una part (per exemple un cicle de primària o primer i segon d’ESO, etc.) o 
per matèries (per exemple, per a l’adquisició dels atles i diccionaris, o els llibres de lectura, de 
ciències, etc.)  

El projecte, sobretot en el cas d’aplicació global o per agrupació de cursos o matèries, hauria 
de comportar el compromís de les famílies i l’alumnat de cedir els llibres usats en bon estat al “banc 
de llibres del centre” i, amb la dotació econòmica del programa i la corresponent aportació de les 
famílies, reposar els llibres que falten. Es podria establir un sistema de compensació per a les 
famílies que cedeixen un nombre més gran de llibres.  

L’aplicació del programa ha de comportar un estalvi efectiu de la despesa de les famílies per 
a llibres de text 

Com que aquest programa promou la reutilització de llibres de text i material didàctic 
complementari i coneixedors de l’ús de llibres de text no reutilitzables en alguns cursos – infantil i 
primer cicle de primària principalment- l’ajuda en aquestos cursos aniria destinada a material 
didàctic d’us comú. » 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la proposta i diu que esta 
proposta ja s'havia presentat en vàries etapes. Està aprovada en l'Ajuntament la proposta inicial, ara 
s'ha adaptat perquè s’ha produït  un canvi en la llei d'Educació.  

Continua explicant que la finalitat d'esta proposta i moció és per a que a les famílies els 
coste menys diners els llibres escolars i també que li coste menys diners a l'Ajuntament. Diu que ara 
existeix un sistema, que ell nomena “bonovoto”, en el qual es dona diners a tot el món en un 
principi, podent o no podent, per a que tots estiguen contents. El que es tracta, és que el xiquet 
intente preocupar-se de conservar els llibres i si es pot, passar-los als xiquets dels cursos següents 
durant el major periode possible. D’esta manera es compleix un objectiu que en l'educació és molt 
gratificant, perquè d'una manera l'alumne està preocupant-se de curar el material que té al davant. El 
programa esta bé seqüenciat, planteja com es té que implantar en diferents fases, i es pot començar 
des de poquet fins a molt, sempre amb el compromís dels mestres i de l'AMPA. Enumera dades 
d'altres llocs on està practicant-se este programa, i diu que lo que reporta és que la despesa del llibre 
en compte d'anar a comprar el llibre, és dotar a les escoles i les aules de suficient material educatiu, 
per això el que es plantetja,  és aportar  material didàctic complementari i llibres de text. Diu que és 
millor dotar el centre de material i que es puga utilitzar durant  3-4 anys, que donar diners per als 
llibres per a que els xiquets es despreocupen i a l'any següent tiren al fem. Diu que no és fàcil 
portar-ho endavant  perqué es necessita el compromís de tots, però s’ha de parlar i col·laborar junt a 
la Regidoria d'Educació. Explica que en el cas de que no resulte fructífer, no s’ha de dur endavant. 

El regidor Víctor Mansanet, diu que el programa li pareix correcte i interessant perquè pot 
incentivar als xiquets a cuidar i estimar els llibres. També vol recordar que en una anterior proposta, 
es va dir que es crearia una Comissió en la que hi hauria un representant de la Corporació. Vol saber 
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quins són els centres que es podran acollir i també pregunta per les quantificacions de l'ajuda  i vol 
saber com es calculen. 

El regidor Joan Serra, contesta que el pressupost té una partida destinada a l'ajuda de llibres, 
respecte d’eixa ajuda,  la rebran els cursos que s'adherisquen al programa, perquè s’haurà de 
justificar l'ajuda que es necessita des de l'Ajuntament. Diu que a partir d'eixe moment es 
quantificarà, perquè això no es  pot quantificar abans ja que no es sap el nombre dels xiquets. 
Primer es quantificaran les necessitats i desprès l’Ajuntament ja aportarà el que puga, pero 
prèviament s’haurà de justificar. 

La regidora Estefania Gregori, explica que estan a favor de la proposta, i reconeix que és 
una proposta en la que han de participar tots no sols l’Ajuntament, sinó des del Centre Educatiu, 
l'AMPA i sobretot els pares i els xiquets. Tots hauran de fer un bon ús del material didàctic.   

La regidora Mónica Sancirilo, vol dir que considera que a més de rebaixar les despeses 
familiars, és una forma de donar responsabilitat als xiquets. 

L’alcaldessa Agustina Brines, considera que encara que està a favor, la veu difícil de posar 
en marxa. També considera que hi han cursos on serà més difícil d’implantar. 

El regidor Joan Serra, vol agrair a tota la Corporació i espera que ara per tercera vegada siga 
“la que toca”. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa i per  unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 2 PSOE, 2 Bloc, 1 
ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda aprovar la moció abans transcrita. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

Es procedeix a votar la inclusió en l’ordre del dia i per unanimitat de tots els assistents  (4 
PP, 2 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorden incloure aquest punt en l’ordre del dia. 

2.1 Nomenament dels representants de la Corporació a la Mancomunitat de Municipis de 
la Safor. 

Vista la proposta de l’alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

« PROPOSTA D’ALCALDIA 

Vist que en la sessió del dia 29 de setembre de 2008, es va procedir al nomenament dels 
representants d’aquest ajuntament en la Mancomunitat de la Safor. 

Vist que s’ha detectat la necessitat de modificar aquest nomenament. 

Aquesta alcaldia PROPOSA al Ple, l’adopció del següent acord: 

Primer. Nomenar com a integrant vocal de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, en 
representació d’este Ajuntament, a Agustina Brines Sirerol, com a regidora designada pel grup 
municipal del Bloc, en compte de l’anterior regidor Juli Ibáñez Montagud. 

Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor. 

Obert el torn d’intervencions, l'Alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica la proposta. 
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El regidor Sebastián Mahiques, diu que ells voten en contra pel mateix motiu, ja que com a 
partit majoritari que són, considera que hauria de tenir algun representant en la Mancomunitat de la 
Safor. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa i per  6 vots a favor (2 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 4 en contra 
(PP), acorda: 

Primer. Nomenar com a integrant vocal de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, en 
representació d’este Ajuntament, a Agustina Brines Sirerol, com a regidora designada pel grup 
municipal del Bloc, en compte de l’anterior regidor Juli Ibáñez Montagud. 

Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor. 

3. TORN D’INTERVENCIONS 

El regidor Joan Serra vol preguntar al representant del partit majoritari quantes vegades van 
assistir, quan tenien la representació a la Mancomunitat de la Safor. 

L'alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica que en la reunió de la Mancomunitat de la 
Valldigna s'ha reduït l'aportació d'un 25% que representa pràcticament tota la part de cultura. 
L'alcaldessa diu que en la situació en que es troben, no es poden fer certes despeses i s’han de 
cenyir el cinturó. Explica també que en relació al que s'havia comentat abans referent a la postura 
d'Esquerra Unida, diu que van quedar per parlar sobre el que volien fer amb la Mancomunitat de la 
Valldigna. 

També vol comentar sobre les obres del Poliesportiu i explica que han hagut problemes 
seriosos, inclòs s'han parat les obres, perquè no estaven conforme en com ho estaven executant, 
però diu que els tècnics de l'Ajuntament han fet molt de la seua feïna i que en estos moments estan 
molt avançades les obres. Continua dient que la piscina la volien obrir aquest cap de setmana però 
fins que no estiguen habilitat els vestidors i lavabos de l'entrada, no s’obrirà. 

El regidor Víctor Mansanet, pregunta per el tema del bar, si es pot tocar. Vol dir que una 
vegada que es fa una obra s’haurien d'haver intentat reformar els accessos i pregunta si s'ha tingut 
en compte. 

L'Alcaldessa Agustina Brines, contesta que el Poliesportiu en realitat necessita una reforma 
integral, i ara simplement s'ha fet una reparació.  

El regidor Víctor Mansanet, pregunta si les pistes de tenis es queden com estaven. 

El regidor Joan Serra, contesta que hi ha un tros que es quedarà en un altre perfil, i diu que 
no es pot millorar perquè quan es va començar a fer la reparació de la pista van alçar un tros de 
pista amb una màquina que tal vegada, no era la adequada i ara ja no es pot quedar conforme es 
volia. De moment no hi ha ninguna eixida millor, com acceptar eixe tros i desprès reparar tot el 
demés i avançar l'obra perquè sinó es quedaven totes les pistes tancades. Vol remarcar que la pista 
de bàsquet s'ha fet nova. 

Vol afegir respecte al tema del fem i reciclatge. Explica que ara s'estan col·locant més 
contenidors grocs i blaus, de plàstic i cartró en tot el poble. Diu que ara hi hauran 30 contenidors 
més aproximadament. Això suposa una reorganització per part de l'Ajuntament dels contenidors de 
fem. L'Ajuntament va fer un estudi, i diu que si els contenidors estan més a prop de la gent, es 
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recicla molt més, per tant s’intentarà col·locar on hi ha un contenidor d'envasos lleugers, un de 
cartró, si es possible un de vidre i un de fem encara que no serà en tots els llocs possible. Continua 
explicant que els contenidors trencats es van a arreglar.  

En relació al fem, vol dir que s’ha fet un treball per part de l’Ajuntament i per altres 
persones que no són treballadores de l’Ajuntament,  exquisit, de fet, explica la modificació de 
l'ordenança del fem bonificant la taxa en un 50% per a aquells jubilats que complisquen unes 
determinades característiques. Recapitulant diu que en aquest moment hi han dos rebuts de fem, un 
que el cobra directament l'Ajuntament, i l'altre que el cobra el Consorci per mig de la Diputació. 
Diu que han intentat ajustar exactament per a què quede un rebut amb poc més d'augment que l'any 
passat i per això el rebut de 95 € l'han baixat a 50 €. Diu que també s'ha baixat, en altres 
circumstàncies el rebut del Pla de Corrals i Les Foies, i s’ha de tindre en compte que l'any que ve es 
s’ha de reconciliar eixe rebut, perquè està molt per baix del que li costa a l'Ajuntament. També diu 
que de tots els rebuts que s'han tingut, aproximadament 2300 rebuts, han hagut una equivocació o 
una mala interpretació o mal ajust en 15 rebuts del poble, el d’aquelles activitats que estan inclosos 
en el epígraf d’«altres activitats». Ara vol aclarir que desprès d'analitzar-ho, està tot solucionat. 
També vol que es compare la taxa resultant en la dels pobles colindants.  

Finalment afegeix que en relació a les despeses de l'Aplec dels Països Catalans on diu les 
despeses i que sumen un  total de 4.272 €.  

El regidor Sebastián Mahiques, vol saber si s'ha regulat la utilització de la Casa de la 
Música, ja que aquest any, s’ha celebrat una comunió. 

L’alcaldessa Augustina Brines diu que avui s'ha comentat aquest tema i això s’ha de mirar i 
parlar.  

El regidor Joan Serra, diu que tot el mon que rep subvencions per part de l'Ajuntament té 
l'obligació de passar programes, actuacions i té l'obligació de justificar la despesa que l'Ajuntament 
fa en eixe col·lectiu. Per tant entén que des del seu grup, s’intentarà demanar les explicacions 
corresponents. Diu que com es tracta d’una cosa pública, s’ha de justificar. 

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, 1 de juny de 2010  

La Secretària 
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Elisa Armengot Audivert 


