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

PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 15 de Setembre de 2010

NIF: P4623300C

Sessió: 12/2010

1 ASSISTENTS:
Alcalde-President: Agustina Brines Sirerol
1.1 Regidors presents:
Grup PSPV
Eladi Mainar Cabanes
David Mogort Alberola

Grup PP
Sebastián Mahiques Morant
Rafael Cabanilles Inza

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: Estefanía Gregori Robledillo
Mónica Sancirilo Camarena
Antonio Magraner Camarena
Secretària: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les catorze hores i quinze minuts del
dia quinze de setembre 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 extraordinària urgent del Ple de
l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del
següent
ORDRE DEL DIA:
1
2

RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA:
ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPALS:
2.1 Moció per l’aprovació de la declaració de zona d’actuació especial per la restauració
forestal i mediambiental de les zones de Simat de la Valldigna afectades pels incendis
dels dies 7 i 8 de setembre de 2010. ( Art 13 Llei 3/2010 de 10 de Març).
-------------------------------//---------------------------------------

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que
tot seguit s’arreplega.
1

RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA

De conformitat amb el que estableix l’article 79 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Regim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, ha de pronunciar-se el Plenari sobre la
urgència de la sessió.
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L’Alcaldessa explica que aquesta urgència ve donada per els últims incendis ocorreguts els dies 7 i 8
de setembre al terme municipal d’aquesta població, per poder vore quines mesures que podem demanar, per
tant procedeix ratificar la urgència de la convocatòria d’este ple .
Sotmesa a votació la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria per part de l’Alcaldia, el
Plenari, per unanimitat de tots els presents (2 PSOE, 2 BLOC, 2 PP, 1 ERPV i EU-ACAIS) aprecia la
urgència, per la qual cosa es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia.
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ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPALS
2.1 Moció per l’aprovació de la declaració de zona d’actuació especial per la
restauració forestal i mediambiental de les zones de Simat de la Valldigna afectades
pels incendis dels dies 7 i 8 de setembre de 2010. ( Art 13 Llei 3/2010 de 10 de
Març).
Vista la moció presentada que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Moció per l’aprovació de la declaració de zona d’actuació especial per la restauració forestal i
mediambiental de les zones de Simat de la Valldigna afectades pels incendis dels dies 7 i 8 de setembre
de 2010. ( Art 13 Llei 3/2010 de 10 de Març).
Simat de Valldigna ha estat afectat per uns greus incendis forestals ocorreguts el 7 i 8 de setembre de
2010, a més del patits en anys anteriors.
Vist que és un poble menut però amb un gran terme municipal, d’unes 4.500 hectàrees, sent la major
part d’ell de massa forestal, de gran valor paisatgístic i ecològic, i a més a més, sotmès a un atac continu
d’incendis i agressions mediambientals.
Donat que no disposem dels suficient mitjans econòmics, materials i humans per a atendre totes les
necessitats dels nostre territori: desbrossament de la massa forestal, tallafocs, neteja de barrancs, vies
pecuàries, sendes i vies verdes, així com la seua senyalització.
A més, com ve sent habitual, durant la tardor es produeixen pluges torrencials i segons les previsions
meteorològics aquest any no serà una excepció. Davant aquesta possibilitat estem molt preocupats per les
conseqüències que aquestes pluges poden causar, incrementant les possibles barrancades i inundacions.
En base a tot l’exposat SOL·LICITEM:
Primer. Sol·licitar a les Administracions competents, la necessària dotació pressupostària per a
realitzar les següents actuacions:
- La restauració hidrològica forestal, control de la erosió i desertificació, així com treballs
complementaris en els espais forestal incendiats per mitigar els possibles efectes de posterior pluges.
- La recuperació i regeneració ambiental dels efectes produïts pels incendis forestal, donant la
màxima participació a la població de Simat.
- Retirada i tractament de la biomassa forestal cremada.
- Tractament per contra de plagues en les mases forestals.
- Restauració i neteja de infraestructures rurals d’ús general, així com de camins naturals, vies
verdes, sendes i barrancs.
- Les indemnitzacions oportunes pels danys en produccions agrícoles i granaderes, en pous i
comunitats de regants conseqüència dels incendis ocorreguts els dies 7 i 8 de setembre de 2010.
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- Els beneficis fiscals i/o reduccions fiscals especials per activitats agràries en les zones de Simat de
la Valldigna afectades pels incendis.
- La creació d’una Escola Taller per la formació de personal qualificats per la neteja, manteniment i
tasques de reforestació de tot el terme de Simat de la Valldigna afectat pels incendis.
- L’aplicació de la Llei 3/2010, de 10 de març, per la que s’aproven mesures urgents per pal·liar els
danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts en vàries Comunitats
Autònomes, a les zones de Simat de la Valldigna afectades pels incendis dels dies 7 y 8 de setembre
de 2010.
Segon. Donar trasllat de la present moció a Presidència de la Generalitat Valenciana, Conselleria de
Governació, Conselleria de Territori, Medi Ambient i Habitatge, Conselleria d’Agricultura, Conselleria de
Turisme, Delegació de Govern en la Comunitat Valenciana, Ministeri de Medi Ambient, Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, i als municipis afectats.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa Agustina Brines, explica la proposta.
El regidor Eladi Mainar diu que hi ha aspectes a recalcar ja que ell no demanaria la
col·laboració, sinó posaria “ Sol·licitar la dotació pressupostaria per actuar”o siga exigiria
l’obligació d’actuar, cadascú en el que li corresponga.
El regidor Joan Serra, diu que el tema de l’aportació d’Eladi és esplèndida, però també
s’haurà de sol·licitar que hi haja participació o col·laboració de la gent de Simat.
El regidor Eladi Mainar li contesta que amb l’Escola Taller ja estarien contents.
El regidor Víctor Mansanet, diu que està conforme en que es modifique la moció per una
banda, demanant la dotació pressupostària necessària, i per l’altra exigint l’actuació, no sol·licitant
la col·laboració, així com demanant les indemnitzacions escaients. Pregunta també qui és l’òrgan
competent per declarar zona catastròfica.
El regidor Sebastián Mahiques, diu que li pareix prou complet afegint el de la dotació
pressupostària.
Es proposa al plenari que expressen les valoracions que tenen sobre les actuacions fetes en
l’extinció dels incendis.
Comença el regidor d’Urbanisme, explica que l’incendi es va originar al voltant de les dotze
de la nit, en el camí dels Brolls; va arribar la dotació de bombers sobre les 12 hores i 10 minuts, va
ser un inici dur, ja que no sabien on podien anar a carregar aigua els camions.
Va ser una actuació molt bona, ja que van impedir que el mateix continués cap a Barx i Les
Foies, pujant cap a un camp de tarongers i evitant que es desplacés cap a eixa zona; però va ser un
incendi que va tardar més d’un dia en extingir-se. Va ser a l’endemà quan havera pogut estar
extingit, cap a les 12 o 13 hores de l’endemà, però no se sap si perquè hi havien altres punts
perillosos, els camions dels bombers se’n anaven a altres zones que consideraven més perillosos,
aquest incendi es va desplaçar cap a la zona nord del poble. Van ser uns moments molt durs i
difícils, ja que es va apropar a propietats de ciutadans, que veia com estaven en perill les seues
cases, aquest incendi va cremar unes 170 hectàrees. Finalment no va afectar a cap propietat.
Després es va iniciar l’incendi de Rafelguaraf i Barxeta, encara que la major part de
l’incendi va cremar el terme de Simat (de les 2.000 hectàrees més de 1.100 hectàrees són d’aquest
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terme). Ha fet molt de mal, la zona cremada és catastròfica, fúnebre. Sobre tot, la zona de Malet i
Racó d’Espí, hi han dos motors afectats, el de la Redonda (uns 12.000 euros de danys) i el del
Vinya de Tela (uns 26.000 euros de danys), a més els danys ocasionats en les sendes marcades, al
voltant d’uns 23.000 euros, tot això sense contar els danys als particulars (tarongers, degoteig, etc).
És veritat que en eixa situació de dificultat, bàsicament tots els regidors han participat directament,
però és trist que en un esdeveniment com el que ha passat, que perjudica a tots, no estiguen tots els
regidors reforçant-se. Ha sigut molt dur, en moments s’han hagut d’interposar per impedir que
algun camió se’n anara.
Vol dir que de la reunió amb el Conseller de Governació (l’Honorable Sr. D. Serafín
Castellano), el tractament, l’actuació rebuda ha sigut molt correcta.
Un altre moment difícil, va ser quan l’incendi de Barxeta s’acostava a la Font d’Agost.
L’alcaldessa Agustina Brines explica també la situació que es va produir, que va ser una de
les més perilloses que ha patit el poble de Simat, donant les gràcies a tots els participants en les
llavors d’extinció del mateix: bombers, IMELSA, brigades de diversos pobles (Morella, Otos,
Marines, etc.). Des del lloc de control es veia com anaven controlant, l’avanç del foc. Cap a les 14
hores, el foc estava extingit; es podia controlar amb les brigades de terra i els bombers, van
desaparèixer els mitjans aeris.
Va començar a moure el vent, amb grans ràfegues de ponent, va començar el caos, a les 17
hores va aparèixer un helicòpter. El segon dia que és quan van pujar a la reunió en Barxeta, a les
11,30 hores va passar el foc de la part de baix del barranc de Palomara a la part de dalt. Continuava
fent molt d’aire, no hi havien mitjans aeris, era una situació d’autèntica impotència.
El sentiment dels veïns del poble, era que no estaven atesos. Quan van vindre l’exèrcit i tots
els mitjans ja es va controlar el foc, en una hora, d’estar tot encès, va passar a controlar-se tot el foc.
Després es van quedar dos o tres dies més per a controlar els possibles focus que existiren, per a que
no tornara a avivar-se.
El regidor Rafa Cabanilles explica que van tindre la mala sort de que hi hagueren diversos
focs en diferents punts de la Comunitat, hi havien molts mitjans treballant, però estaven en altres
zones que hi havia més prioritat.
L’alcaldessa li contesta que ho entén que no haguera la prioritat, però la seua feina és
defendre els interessos del poble, i creu que si el primer dia hagueren estat 30 minuts més,
l’hagueren controlat completament, i no s’haguera estès a la zona nord del poble.
El regidor Joan Serra diu que hi hagueren dos moments clau, que gràcies al cap de bombers,
que va reconsiderar la situació es va salvar. Dona també les gràcies a tots els bombers i a l’exèrcit
(la Unitat Militar d’Emergència), també als bombers de Catalunya i Aragó, que també van vindre,
que van impedir que s’estengués.
Diu també que han intentat concertar unes entrevistes amb el Comissari d’aigües de la
Confederació, també amb D. G. de Prevenció d’Incendis i d’Emergència, a més de amb la D. G. de
Gestió del Medi Natural. El problema és que cada una de les Conselleries actuen en diversos
departaments.
L’alcaldessa Agustina Brines vol agrair l’ajuda que van rebre dels Ajuntaments de Tavernes
i Benifairó de la Valldigna, Gandia, la Guàrdia Civil, la Diputació de València, entre molts altres.
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El regidor Eladi Mainar diu que seria interessant remetre’ls un escrit d’agraïment.
El regidor Rafa Cabanilles parla de fer un Pla front a les situacions d’Emergència.
El regidor Joan Serra li contesta que hi ha un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, que be
a ell i bé a l’intervenció dels coordinadors dels bombers hi van fer un informe sobre els hidrants de
les Foies, però sí que estaria bé que dins de la moció, es podria incloure una planificació d’hidrants
en els llocs possibles i adequar la zona per poder fer front a incendis posteriors. Un coordinador de
bombers, els va informar que ells podrien marcar els punts necessaris, però des de l’Ajuntament no
és suficient, es necessitaria una ajuda.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, per unanimitat dels 8 membres
assistents (2 PSOE, 2 Bloc, 2 PP, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda: aprovar la moció abans
transcrita.
El regidor Eladi Mainar abandona el plenari.
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, 16 de Setembre de 2010
La Secretària

Elisa Armengot Audivert
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