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

NIF: P4623300C

Sessió: 12/2008

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 29 de setembre de 2008
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSOE)
Regidors presents:
Grup PSPV
Estefania Gregori Robledillo
David Mogort Alberola

Grup PP
Mònica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Belinda Navarro Climent
Sebastian Mahiques Solanes

Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents:
Secretària: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i trentacinc minuts del dia vint-i-nou de setembre de dos mil vuit, es reuneixen les persones
que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de
realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada
com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la
convocatòria de la sessió, són els del següent

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies
26 de maig, 30 de juny, 8 de juliol, 28 de juliol i 4 d’agost de 2008.
1.2 Donar compte dels decrets d’Alcaldia
1.3 Aprovació règim dedicació recollit en l’article 75.2 de la Llei Reguladora de Bases
de Règim Local referits als membres de les Corporacions Locals.
1.4 Aprovació de la modificació del règim d’indemnitzacions per assistències a òrgans
col·legiats.
1.5 Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
1.5.1 Representants en la Mancomunitat de la Valldigna
1.5.2 Representants en la Mancomunitat de la Safor
1.5.3 Representant en el Consorci Provincial de Bombers.
1.5.4 Representant en el Consell Escolar del Col·legi Públic Valldigna
1.5.5 Representant en la Mancomunitat de la Ribera
1.5.6 Representant i suplent en l’Associació de la Xarxa de Municipis Valencians cap a
la sostenibilitat.
1.5.7 Representant en el Consorci del pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII.
1.5.8 Representant en el Fons Valencià per la Solidaritat.
1.6 Donar compte de la resolució de l’Alcaldia en matèria de nomenament de tinents
d’alcalde i delegació d’atribucions.
1.7 Adjudicació de l’obra «Millora Casa de la Música 2008», inclòs en el PPOS 2008.
1.8 Ajuda municipal d’adquisició llibres de text.
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1.9 Modificació de la plantilla municipal.
1.10 Modificació de crèdits núm. 4/08 per crèdit extraordinari.
1.11 Aprovació acord en relació a l’exempció IBI rústica exercici 2007.
1.12 Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat de
València i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en el marc del Centre Internacional de Gandia.
1.13 Estudi i aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament
de llicències municipals d'ocupació d'edificacions.
1.14 Aprovació Conveni de col·laboració entre SIGFITO AGROENVASES, SL i
«CENTRO DE AGRUPAMIENTO» per implantar mecanismes que faciliten la recollida selectiva
de residus d’envasos fitosanitaris en la Comunitat Valenciana.
1.15 Aprovació definitiva d’alteració de la qualificació jurídica (desafectació) de 101,74
2
m del pati del CP Valldigna.
1.16 Donar compte de les diferents proposicions presentades a l’Ajuntament per la
confecció de l’Agenda 21.
2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
2.1 Donar compte sobre col·locació bandes reductores de velocitat.
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 les actes corresponents a les sessions
celebrades els dies 26 de maig, 30 de juny, 8 de juliol, 28 de juliol i 4 d’agost de
2008.
Actes de les sessions plenàries celebrades amb dates 26 de maig, 30 de juny,
8 de juliol, 28 de juliol i 4 d’agost de 2008.
Obert el torn d’intervencions el regidor Rafael Inza manifesta que en l’acta del
plenari del 26 de maig en la pàgina 10 en la votació sobre la moció «Llibertat a Franki»
creu que hi ha un error doncs els tres regidors del PP votaren en contra i no 2
abstencions com recull l’acta.
Pren la paraula el regidor Victor Mansanet manifesta que el Ple del dia 26 de
maig, en la pàgina 10, on diu «Enric Grau» ha de dir «Miquel Grau». Després, en la
mateixa pàgina on diu «5 persones vilment a Oviedo» deu dir «5 persones vilment
assassinades a Vitoria». Així a la pàgina 17 posa «concejals» paraula que no existeix i
que es deu substituir per «regidors», també en la pàgina 18 ha de posar «ràtios» en
compte de «ratis». Continua explicant que en la sessió del 4 d’agost, en la pàgina 17
diu «El garant i la garantia de la participació ciutadana a este ajuntament, ja en
l’anterior legislatura, va ser Esquerra Republicana que estava representada en
l’ajuntament treballant en nom d’Arc Iris», assenyalant que esta afirmació no és certa.
Pren la paraula el regidor Joan Serra contestant-li que l’acta reflexa literalment
allò que ell va dir, després es podia discutir la veracitat o no del que va dir.
El regidor Victor Mansanet reafirma que el que va dir Joan Serra no s’ajusta a
la realitat.
L’alcalde, Eladi Mainar, pren la paraula i precisa que es tracta de votar l’acta i
no de discutir la veracitat del que s’ha dit.
El regidor Victor Mansanet demana que conste en acta que això no s’ajusta a la
realitat. Continua dient que a la pàgina 13 on diu «perquè s molt es» deu dir «perquè
és molt complicat». En la pàgina 14 on diu «cultural» deu dir «cultura» i en la mateixa
pàgina 14 on diu «aliances entranyes» deu dir «aliances estranyes». Finalment
sol·licita de la secretària que informe per escrit dels grups municipals legalment
establerts des de l’any 2003 a l’any 2007.

2

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

L’alcalde Eladi Mainar, li assenyala que ell mateix podia buscar-ho, com
qualsevol ciutadà. Li recorda que l’arxiver està en divendres.
El regidor Joan Serra considera que el regidor Victor Mansanet vol obrir un
debat de qui eren els representants d’Arc Iris en aquella època i el que es tracta és de
si l’acta transcriu correctament allò que es va dir; l’acta dóna fe d’allò que es va dir. Si
el que vol és un debat serà en un altre moment i no en la revisió de l’acta.
El regidor Victor Mansanet contesta que ell no vol un debat, sinó que si algú
s’enganya i creia que pertanyia a un partit al que representava i pel que no havia sigut
elegit, l’únic que demana és que rectifique a l’hora de citar un partit polític.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 9 vots a favor (4 PP, 3 PSOE, 2
BLOC i 1 ERPV) i 1 vot en contra (EU-ACAIS) ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions plenàries celebrades
amb dates 26 de maig, 30 de juny, 8 de juliol, 28 de juliol i 4 d’agost de 2008,
l’alcalde-president ordena la seua transcripció al Llibre d’actes.»
1.2 Donar compte dels decrets d’Alcaldia
El ple de l’Ajuntament dóna compte dels decrets de l’Alcaldia des del núm.
147/2008, al 327/2008, ambdós inclosos.
Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastian Mahiques sol·licita que se’ls
informe quines són les persones que treballen a l’escoleta.
L’alcalde Eladi Mainar explica es va fer un examen que el van passar unes
persones que són Tatiana, Carmen, Concha i Ana Carmen, assenyalant que una de
les aspirants que superà les proves finalment no ha comparegut per qüestió del sou.
1.3 Aprovació règim dedicació recollit en l’article 75.2 de la Llei
Reguladora de Bases de Règim Local referits als membres de les Corporacions
Locals.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«Antecedents de fet:
1. Atès que l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
Règim Local, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, estableix que els
membres de les Corporacions Locals que exerceixquen càrrecs amb dedicació parcial
per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixen, percebran retribucions pel
temps de la dedicació efectiva a les mateixes, i en eixe cas seran donats d’alta al
règim general de la Seguretat Social per tal concepte, tot assumint les Corporacions
Locals les quotes empresarials que corresponguen (art.75.2)
2. Atès l’article 5 de la Llei 53/1984 en el seu aparat segon, que ha sigut
modificat per la llei 14/2000, on es diu textualment: «...en els supòsits de membres de
les Corporacions Locals en situació de dedicació parcial es podran percebre
retribucions per tal dedicació sempre que s’exerceixquen fora de la sua jornada de
treball en l’administració».
3. Atès que l’article 13.4 del Reglament d’organització i funcionament de les
Entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, estableix que el ple de
la corporació, a proposta del seu president, determinarà, dins de la consignació global
existents per tal fi als Pressupostos, la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva i,
per tant amb dret a retribució, així com les quanties que corresponguen a cadascú
d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat.
4.Una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions
municipals celebrades amb data 27 de maig de 2007 i per tal d’aconseguir un idoni
funcionament de l’ajuntament, i designats els regidors que han de participar més
directament en la gestió municipal amb l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les
àrees/serveis bàsics del funcionament d’esta entitat, i donada la major dedicació
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d’algunes responsabilitats d’àrees es considera necessari determinar la dedicació
parcial d’algun d’ells.
II. Fonaments de dret:
1. Resulten aplicables els articles 75 de la Llei 7/85, 13.4 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els
regidors delegats.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, esta Alcaldia proposa al
Plenari l’adopció del següent acord:
Primer. Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació
per part de l’interessat, per al regidor que es dirà i amb les característiques que es
detallen.
Alcalde
Dedicació mínima setmanal
Assignació (€)/ mes
Eladi Mainar Cabanes.......................................25 hores................................. 1.200,00 €(x14 any)
Regidor
Dedicació mínima setmanal
Assignació(€)/mes
Joan Serra i Folguerà ....................................... 5 hores ........................................... 330,00 €/mes
Agustina Brines Sirerol ..................................... 5 hores ........................................... 330,00 €/mes
Estefania Gregori Robledillo ............................. 5 hores ........................................... 330,00 €/mes
David Mogort Alberola ...................................... 5 hores .......................................... 330,00 €/mes
Juli Ibañez Montagud........................................ 5 hores ........................................... 330,00 €/mes
Segon. Esta quantitat s’incrementarà anualment amb idèntic percentatge que
les dels funcionaris municipals.
Tercer. Els regidor amb dedicació parcial serà donat d’alta en el Règim
General de la Seguretat Social, tot assumint la Corporació Locals les quotes
empresarials que corresponguen.
Quart. El regidors delegats amb dedicació parcial no percebran assistències
per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’ajuntament.
Cinquè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de Valencia i al tauler
d’edictes de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85
TRLRL.
Sisè. La dedicació efectiva a les funcions o responsabilitats corresponents
haurà d’acreditar-se mensualment mitjançant informe de l’alcalde, en que s’asevere el
compliment de la jornada establerta.
Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial haurà d’acceptar
expressament la dedicació i serà comunicada esta circumstancia al proper ple.
Huitè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà amb càrrec a la
partida pressupostària que s’habilitarà a l’efecte i per a la seua creació caldrà tramitar
l’oportuna modificació de crèdits extraordinaris del pressupost municipal.
Novè: Comunicar a l’interessat el present acord, amb l’expressa advertència de
la necessitat de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al
càrrec que ocupa.
Desè: Els efectes pràctics del presents acords, tindran caràcter retroactiu, sent
eficaços a partir del 4 d’agost de 2008.»
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica la moció i seguidament el regidor
Sebastian Mahiques manifesta que en la present proposta l’alcalde te una dedicació
parcial i que segons el seu grup l’alcalde hauria de tindre dedicació exclusiva i per eixe
motiu el vot dels seu partit serà l’abstenció.
L’alcalde Eladi Mainar respon que l’equip nou de govern dedica moltes hores a
l’Ajuntament i el que volen ara és que l’equip de govern siga mancomunat, una cosa
més conjunta on es decidisquen totes les tasques entre tots i el que ell fa que ho
sàpiga l’equip de govern i el que fa el equip de govern ho sàpiga ell, per tant no cal la
dedicació exclusiva de l’alcalde.
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A continuació pren la paraula el regidor Victor Mansanet que expressa que
l’alcalde està en el dret d’exercir eixa dedicació parcial i espera, que mensualment se
l’informe de tota l’activitat que realitze l’equip de govern.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la proposa a votació, amb el
dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de la Corporació per 6 vots a
favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 abstencions (4 PP i 1 EU- ACAIS) acorda
aprovar el següent acord:
Primer. Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació
per part de l’interessat, per al regidor que es dirà i amb les característiques que es
detallen.
Alcalde
Dedicació mínima setmanal
Assignació (€)/ mes
Eladi Mainar Cabanes.......................................25 hores................................. 1.200,00 €(x14 any)
Regidor
Dedicació mínima setmanal
Assignació(€)/mes
Joan Serra i Folguerà ....................................... 5 hores ........................................... 330,00 €/mes
Agustina Brines Sirerol ..................................... 5 hores ........................................... 330,00 €/mes
Estefania Gregori Robledillo ............................. 5 hores .......................................... 330,00 €/ mes
David Mogort Alberola ...................................... 5 hores ......................................... 330,00 €/ mes
Juli Ibañez Montagud........................................ 5 hores .......................................... 330,00 €/ mes
Segon. Esta quantitat s’incrementarà anualment amb idèntic percentatge que
les dels funcionaris municipals.
Tercer. Els regidor amb dedicació parcial serà donat d’alta en el Règim
General de la Seguretat Social, tot assumint la Corporació Locals les quotes
empresarials que corresponguen.
Quart. El regidors delegats amb dedicació parcial no percebran assistències
per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’ajuntament.
Cinquè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de Valencia i al tauler
d’edictes de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85
TRLRL.
Sisè. La dedicació efectiva a les funcions o responsabilitats corresponents
haurà d’acreditar-se mensualment mitjançant informe de l’alcalde, en que s’asevere el
ompliment de la jornada establerta.
Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial haurà d’acceptar
expressament la dedicació i serà comunicada esta circumstancia al proper ple.
Huitè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà amb càrrec a la
partida pressupostaria que s’habilitarà a l’efecte i per a la seua creació caldrà tramitar
l’oportuna modificació de crèdits extraordinaris del pressupost municipal.
Novè: Comunicar a l’interessat el present acord, amb l’expressa advertència de
la necessitat de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al
càrrec que ocupa.
Desè: Els efectes pràctics del presents acords, tindran caràcter retroactiu,
essent eficaços a partir del 4 d’agost de 2008.»
1.4 Aprovació de la modificació del règim d’indemnitzacions per
assistències a òrgans col·legiats.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«Atès que en sessió de 25 de juny de 2007 s’acordà la determinació de les
percepcions econòmiques de la Corporació.
De conformitat amb el que disposa l’article 75.3 de la LRBRL correspon al Ple
l’aprovació i modificació de l’import de les assistències que es corresponen als
membres de les mateixa que no tinguen dedicació parcial ni exclusiva, per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formen part.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa esta Alcaldia proposa al
plenari l’adopció del següent acord:
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Primer. Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions
d’òrgans col·legiats que han de percebre els membres de la Corporació, excepte qui
tinga consignat càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el següent
detall:
Assistència sessió Ajuntament Ple: 83,00 €.
Assistència sessió Comissió Informativa: 42 €.
Assistència reunions: 24 €.
Segon. Estes quantitats s’actualitzaran anualment, en funció dels increments
pressupostaris que s’aproven a l’Estat per les retribucions dels empleats públics.
Tercer. Dels imports rebuts en concepte d’assistències, es procedirà a retenir
en concepte d’IRPF, els imports que se’n deriven (actualment: 15%).
Quart. Els regidors seran indemnitzats per les despeses de representació, amb
els imports que en cada moment estableixin les normes aplicables, i en base als
justificants aportats.
Cinquè. Els efectes pràctics del presents acords, tindran caràcter retroactiu,
essent eficaços a partir de l’1 de gener de 2008.
Sisè. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.»
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la proposa a votació, amb el
dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de la Corporació per 10 vots a
favor (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 1 abstenció (EU-ACAIS) acorda aprovar el
següent acord:
Primer. Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions
d’òrgans col·legiats que han de percebre els membres de la Corporació, excepte qui
tinga consignat càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el següent
detall:
Assistència sessió Ajuntament Ple:
83,00 €.
Assistència sessió Comissió Informativa: 42,00 €.
Assistència reunions:
24,00 €.
Segon. Estes quantitats s’actualitzaran anualment, en funció dels increments
pressupostaris que s’aproven a l’Estat per les retribucions dels empleats públics.
Tercer. Dels imports rebuts en concepte d’assistències, es procedirà a retenir
en concepte d’IRPF, els imports que se’n deriven (actualment: 15%).
Quart. Els regidors seran indemnitzats per les despeses de representació, amb
els imports que en cada moment estableixin les normes aplicables, i en base als
justificants aportats.
Quint. Els efectes pràctics del presents acords, tindran caràcter retroactiu, sent
eficaços a partir de l’1 de gener de 2008.
Sisè. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.»
1.4.1 Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans
col·legiats.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa aquesta alcaldia presenta
la proposta per al nomenament de representants al òrgans col·legiats, que és la
següent:
1.4.2 Representants en la Mancomunitat de la Valldigna
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:
«Article 5é. El ple de la Mancomunitat.
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.
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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’alcalde, «membre nat», els següents regidors:
- David Mogort Alberola, designat pel grup municipal PSPV
- Agustina Brines Sirerol, designat pel grup municipal BLOC
- Joan Serra Folguera, designat per grup municipal ER.
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna».
Obert el torn d’intervencions l’alcalde explica que el que es proposa és canviar
la representant del PP la regidora Mònica Sancirilo per el regidor de Esquerra
Republicana Joan Serra.
Pren la paraula el regidor Sebastian Mahiques que manifesta que el seu grup
votarà en contra perquè es tracta d’un nomenament antidemocràtic perquè un partit,
que ha sigut el més votat, es queda sense representant en la Mancomunitat de la
Valldigna i recorda que al principi de la legislatura es va acordar amb la conformitat del
PSOE que els partits més votats tindrien
almenys
un representant en la
Mancomunitat de la Valldigna
A continuació el regidor Victor Mansanet expressa que ell també votarà en
contra perquè creu que la proposta es discriminatòria per els partits minoritaris que
queden sense representació, abans i ara amb el nou equip. Continua dient que
l’objectiu que té el seu grup és dissoldre la Mancomunitat de la Valldigna per ineficient,
donat que l’únic que aporta són despeses i «despilfarros», fent seues les paraules del
regidor Joan Serra de fa un any. Continua dient que creu que haurien d’estar
representats tots els grups que formen part del Consistori i subratlla unes declaracions
del senyor alcalde de fa mig any en les que dia que tots els grups deurien estar
representats i a més s’haurien de modificar els estatuts, com que això no es reflecteix
en la proposta creu que no és la intenció del nou equip de govern canviar la situació i
per tant els grups minoritaris quedaran sense representació. Afegeix que vol fer una
proposta basada en dues propostes. Una primera del BLOC, en la qual es proposava
que entraren tots i que els partits polítics minoritaris es repartiren la representació en la
legislatura. L’altra, feta per l’actual alcalde, en la qual oferia a EU–ACAIS entrar un
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representant en les mancomunitats, com que no s’han recollit les propostes fetes pel
BLOC i l’actual alcalde considera que continua discriminat el seu grup.
La regidora Agustina Brines recorda que ells sí van donar l’oportunitat, però ni
Esquerra Republicana ni EU–ACAIS van acceptar.
L’alcalde Eladi Mainar contesta al regidor Sebastian Mahiques preguntant-li per
què en Benifairó el partit Socialista, el partit majoritari no està en la mancomunitat i en
canvi està el grup minoritari presidint la mancomunitat.
El regidor Victor Mansanet diu que s’ha posat un mal exemple perquè la
mancomunitat està presidida pel PP, però la majoria absoluta la tenen el PSOE i el
BLOC.
Tot seguit pren la paraula Joan Serra manifestant que no entén per què vol
representació EU- Arc Iris en la mancomunitat si el que vol és que desaparega.
Afegeix que es una cosa de majories, que hi ha un equip de govern legítim que té tota
la legitimat per a canviar els representants de les mancomunitats, assenyalant que les
coses es canvien des de dins i no des de fora i per això l’equip de govern pensa que
és una proposta vàlida.
Finalitzat el torn d’intervencions , amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa, sotmesa la proposta al Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2
BLOC i 1 ERPV) i 5 en contra (4 PP i 1 EU- ACAIS) acorda aprovar el següent
acord:
«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’alcalde, «membre nat», els següents regidors:
- David Mogort Alberola, designat pel grup municipal PSPV
- Agustina Brines Sirerol, designat pel grup municipal BLOC
- Joan Serra Folguera, designat per grup municipal ER.
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna».
1.4.3 Representants en la Mancomunitat de la Safor
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:
un representant designat pel grup BLOC, un altre pel grup PSPV i un altre pel grup ER.
Primer. Nomenar com a integrants vocals de la mancomunitat de municipis de
la Safor, en representació d’este ajuntament, els següents regidors:
- Un regidor designat pel grup municipal ER:
Joan Serra Folguera.
- Un regidor designat pel grup municipal PSPV: Eladi Mainar Cabanes.
- Un regidor designat pel grup municipal BLOC: Juli Ibañez Montagud.
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de municipis de la Safor.
Obert el torn d’intervencions l’alcalde explica que la proposta consisteix en
canviar a la representant Belinda Navarro del PP pel regidor d’Esquerra Republicana
Joan Serra en la Mancomunitat de la Safor.
Pren la paraula el portaveu del PP Sebastian Mahiques que diu que pel mateix
motiu que en la proposta anterior votarà en contra.
El regidor Victor Mansanet diu que continua veient un dèficit democràtic
quedant les minories discriminades i apartades.
Finalitzat el torn d’intervencions, amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa, sotmesa la proposta al Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2
BLOC i 1 ERPV) i 5 en contra (4 PP i 1 EU-ACAIS) acorda aprovar el següent
acord:
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Primer. Nomenar com a integrants vocals de la mancomunitat de municipis de
la Safor, en representació d’este ajuntament, els següents regidors:
- Un regidor designat pel grup municipal ER:
Joan Serra Folguera.
- Un regidor designat pel grup municipal PSPV: Eladi Mainar Cabanes.
- Un regidor designat pel grup municipal BLOC: Juli Ibañez Montagud.
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de municipis de la Safor.
1.4.4 Representant en el Consorci Provincial de Bombers.
L’alcalde 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’Alcalde Eladi Mainar Cabanes i representant suplent d’este
ajuntament en el Consorci Provincial de Bombers al regidor David Mogort Alberola
Segon. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers.
Vista la qual , amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa
la proposta al Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5
abstencions (4 PP i 1 EU-ACAIS) acorda aprovar el següent acord:
Primer. Nomenar representant titular d’este ajuntament en el Consorci
Provincial de Bombers a l’Alcalde Eladi Mainar Cabanes i representant suplent d’este
ajuntament en el Consorci Provincial de Bombers al regidor David Mogort Alberola
Segon. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers.
En este moment abandona el Saló de Plenaris la regidor Belinda Navarro
Climent.
1.4.5 Representant en el Consell Escolar del Col·legi Públic «Valldigna».
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en el en el Consell Escolar
del Col·legi Públic “Valldigna”, a la regidora Estefania Gregori Robledillo.
Segon. Notificar este acord al Col·legi Públic Valldigna».
Vista la qual cosa, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
sotmesa la proposta al Ple de la Corporació per 10 vots a favor (3 PSOE, 3 PP, 2
BLOC i 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 1 abstencions (1 PP) acorda aprovar el següent
acord:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en el en el Consell Escolar
del Col·legi Públic «Valldigna», a la regidora Estefania Gregori Robledillo.
Segon. Notificar este acord al Col·legi Públic Valldigna».
En este moment s’incorpora al Saló de Plenaris Belinda Navarro Climent.
1.4.6 Representant en la Mancomunitat de la Ribera
L’alcalde dóna compte de les raons que motiven la necessitat de designar
representant en la Mancomunitat de la Ribera, donat que està pendent la liquidació i
extinció d’eixa entitat, predecessora de la mancomunitat de la Ribera Alta i Baixa, i
formula la seua proposta en relació a este punt que es nomenar als representants del
grup PSOE següents:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en la Mancomunitat de la
Ribera a Eladi Mainar Cabanes i representant suplent al regidor Joan Serra i Folguerà.
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Ribera.
Vista la qual, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa la
proposta al Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5
abstencions (4 PP i 1 EU-ACAIS) acorda aprovar el següent acord:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en la Mancomunitat de la
Ribera Eladi Mainar Cabanes i representant suplent al regidor Joan Serra i Folguerà.
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Ribera.
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1.4.7 Representant i suplent en l’Associació de la Xarxa de Municipis
Valencians cap a la sostenibilitat.
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en l’Associació de la Xarxa
de Municipis cap a la Sostenibilitat a Joan Serra i Folguerà
Segon. Notificar este acord a la en l’Associació de la Xarxa de Municipis cap a
la Sostenibilitat.
Vista la qual , amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa
la proposta al Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5
abstencions (4 PP i 1 EU-ACAIS) acorda aprovar el següent acord:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en l’Associació de la Xarxa
de Municipis cap a la Sostenibilitat a Joan Serra i Folguerà
Segon. Notificar este acord a la en l’Associació de la Xarxa de Municipis cap a
la Sostenibilitat.
1.4.8 Representant en el Consorci del pla Zonal de Residus Zones X, XI i
XII.
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:
Primer. Nomenar representants d’este ajuntament en el Consorci del Pla Zonal
de Residus Zones X, XI i XII, als regidors del grup ER i PSOE:
- Joan Serra i Folguerà
- David Mogort Alberola
Segon. Notificar este acord al Consorci del Pla Zonal de Residus Zones X, XI,
XII, amb seu a l’ajuntament de Rafelguaraf, C/ Jaume I núm. 2, -46666- Rafelguaraf
(València).
Vista la qual , amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa
la proposta al Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV), 4
abstencions (PP ) i 1 en contra (EU-ACAIS) acorda aprovar el següent acord:
Primer. Nomenar representants d’este ajuntament en el Consorci del Pla Zonal
de Residus Zones X, XI i XII, als regidors del grup ER i PSOE:
- Joan Serra i Folguerà
- David Mogort Alberola
Segon. Notificar este acord al Consorci del Pla Zonal de Residus Zones X, XI i
XII, amb seu a l’ajuntament de Rafelguaraf, C/ Jaume I, 2, -46666- Rafelguaraf
(València).
1.4.9 Fons Valencià per la Solidaritat.
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:
Primer. Nomenar als regidors del BLOC següents:
- Agustina Brines Sirerol BLOC (titular)
- Juli Ibañez Montagud BLOC (suplent)
Vista la qual cosa, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
sotmesa la proposta al Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1
ERPV) i 5 abstencions (4 PP i 1 EU-ACAIS) acorda aprovar el següent acord:
Primer. Nomenar als regidors del BLOC següents:
- Agustina Brines Sirerol BLOC (titular)
- Juli Ibañez Montagud BLOC (suplent)
1.5 Donar compte de la resolució de l’Alcaldia en matèria de nomenament
de tinents d’alcalde i delegació d’atribucions.
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«Decret núm.: 290/2008
Simat de la Valldigna, 5 d’agost de 2008
ELADI MAINAR CABANES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat
de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Amb data 4 d’agost de 2008, se celebra plenari sobre moció de censura a
l’alcalde Sebastián Mahiques Morant. Una vegada resolta favorablement la moció de
censura i donat el canvi en l’Alcaldia de l’Ajuntament i per tal d’aconseguir un idoni
funcionament de l’ajuntament, cal designar els regidors que han de participar més
directament en la gestió municipal amb l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les
àrees/serveis bàsics del funcionament d’esta entitat.
2. També cal designar, per tal d’assegurar la continuïtat i permanència en
l’exercici de les funcions pròpies de l’Alcaldia, els regidors que han d’assumir, per
l’ordre del nomenament, la condició de tinents d’alcalde.
II. Fonaments:
1. Resulten aplicables els articles 43 a 45, i 114 a 118, 120 I 121 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els
regidors delegats.
2. Resulten aplicables els articles 46 a 48 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els tinents d’alcalde.
3. És facultat de l’alcalde resoldre a eixe respecte.
RESOLC:
Primer. Aprovar el nomenament com a tinents d’alcalde d’este Ajuntament,
dels regidors que figuren al quadre, per l’ordre que hi s’indica.
Ordre
1r
2n
3r

Nom del regidor

Joan Serra i Folguerà
David Mogort Alberola
Agustina Brines i Sirerol
Als Tinents d’Alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els
correspon, substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu
nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a
l’exercici de les seves atribucions.
Segon. Aprovar la delegació genèrica, als regidors integrants d’esta Corporació
local que figuren que hi ha tot seguit, de les matèries que per a cadascun d’ells s’hi
indica.
La delegació inclou la facultat de gestionar i dirigir els serveis municipals
directament relacionats amb cadascuna de les matèries, i fins i tot la confecció i/o
presentació de propostes de resolució relacionades amb els assumptes propis de la
matèria delegada, excepte en el Primer Tinent d’Alcalde i regidor d’Urbanisme,
Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat Joan Serra i Folguerà que inclourà la facultat
de resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes
administratius que afecten a tercers.
Núm.

1

3

Denominació
AREES
1. URBANISME
2. AGRICULTURA
3. MEDI AMBIENT
4. SOSTENIBILITAT
1. PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Matèries

Regidor

Urbanisme,
Agricultura, Medi
Ambient i
Joan Serra i
Sostenibilitat
Folguerà

Núm
.

2

4
Participació

Agustina

Denominació
ÀREES

Matèries

Regidor

1. CULTURA
2. FESTES
3. JOVENTUT
4. ESPORTS

Cultura,
Festes,
Joventut,
Esports

Juli Ibañez i
Montagud

EDUCACIÓ

Educació
Estefania
Gregori
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2. REGIDURIA DE
LA DONA
5

1. HISENDA
2. PROMOCIÓ
ECONOMICA i
TURÍSTICA

ciutadana
Hisenda i
Promoció
Econòmica i
Turística

Brines i
Sirerol
David
Mogort
Alberola
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Robledillo

Tercer. El Primer Tinent d’Alcalde i regidor d’Urbanisme, Agricultura, Medi
Ambient i Sostenibilitat ha d’informar a esta Alcaldia, amb periodicitat mensual i en tot
cas quan siga requerit, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el
període de referència i amb caràcter previ, aquelles decisions de transcendència, tal i
com es preveu en l’article 115 del Reial Decret, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
Quart. Els actes dictats pel primer Tinent d’Alcalde regidor d’Urbanisme,
Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, en exercici de les atribucions que li han estat
delegades, indicaran expressament esta circumstància i s’entendran dictats per
l’Alcaldia d’este Ajuntament. En conseqüència, correspondrà a esta Alcaldia la
resolució dels recursos de reposició que puguen interposar-se contra dits actes.
Cinquè. Inserir anunci d’esta resolució al Butlletí Oficial de la Província i als
Taulers d’edictes municipals.
Sisè. Notificar esta resolució als regidors nomenats, als quals s’assenyalen els
següents extrems:
• Han d’acceptar la delegació.
• La delegació s’entendrà tàcitament acceptada si en al termini de tres dies
hàbils, comptadors des de la recepció de la notificació de la present, no es presenta la
renúncia a acceptar-la.
• La delegació és efectiva des del mateix moment de l’acceptació,
independentment de la inserció de l’anunci al BOP.
Setè. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebre.
Vuitè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos;
o, potestativament, recurs de reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós
terminis comptadors des de l’endemà de la notificació; sense perjudici de poder exercir
qualsevol altre que s’estima adient.
La Corporació es dóna per assabentada de la resolució anteriorment transcrita.
1.6 Adjudicació de l’obra «Millora Casa de la Música 2008», inclòs en el
PPOS 2008.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«Vist l’expedient tramitat per l’adjudicació del contracte d’obra «Millora Casa de
la Música 2008».
Atès que per acord del Ple adoptat en sessió de 8 de juliol de 2008 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 de 16 de juliol de 2008, núm. 168.
Atès el resultat de l’expedient tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, tramitació urgent, amb un únic criteri d’adjudicació, al preu més
baix. I vista l’acta de la Mesa de Contractació de 5 de setembre de 2008, en la qual es
proposa l’adjudicació del contracte de l’obra «Millora Casa de la Música 2008», a
l’empresa CONSTRUCCIONES FRANCS, SA, amb CIF A46163374, per import de
DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (295.689,66 €) i QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS DEU
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EUROS AMB TRENTA- QUATRE CÈNTIMS (47.310,34 €) corresponent a l’Imposta
del Valor Afegit.
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’Imposta sobre el Valor
Afegit.
En conseqüència esta Alcaldia amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa proposa:
Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte
d’obra «Millora Casa de la Música 2008» a l’empresa CONSTRUCCIONES
FRANCÈS, SA, amb CIF A46163374, per import de DOS-CENTS NORANTA-CINC
MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
(295.689,66 €) i QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB TRENTAQUATRE CÈNTIMS (47.310,34 €) corresponent a l’Imposta de Valor Afegit.
Segon. Notificar el present acord a l’empresa CONSTRUCCIONES FRANCÈS,
SA, per al seu coneixement i als efectes oportuns, requerint-li perquè aporte en el
termini de 15 dies hàbils següents a la publicació de la adjudicació provisional en el
BOP i en el Perfil del contractant la documentació justificativa de trobar-se al corrent
de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com constituir la
garantia definitiva, per import de 14.784,48 € (5% de l’import d’adjudicació del
contracte),conformitat amb el que estableix el plec de clàusules econòmiques
administratives, amb la advertència que de no complir este requisit per causes
imputables a ell mateix, l’Ajuntament no elevarà a definitiva la present adjudicació.
Tercer. Notificar a tots els licitadors el present acord.»
Quart. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil del contractant.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la
Corporació per unanimitat dels 11 membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC,
1ERPV, 1EU-ACAIS) acorda:
Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte
d’obra «Millora Casa de la Música 2008» a l’empresa CONSTRUCCIONES
FRANCÈS, SA, amb CIF A46163374, per import de DOS-CENTS NORANTA-CINC
MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
(295.689,66 €) i QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB TRENTAQUATRE CENTIMS (47.310,34 €) corresponent a l’Impost del Valor Afegit.
Segon. Notificar el present acord a l’empresa CONSTRUCCIONES FRANCÉS,
SA, per al seu coneixement i als efectes oportuns, requerint-li perquè aporte en el
termini de 15 dies hàbils següents a la publicació de la adjudicació provisional en el
BOP i en el Perfil del contractant la documentació justificativa de trobar-se al corrent
de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com constituir la
garantia definitiva, per import de 14.784,48 € (5% de l’import d’adjudicació del
contracte),conformitat amb el que estableix el plec de clàusules econòmiques
administratives, amb la advertència de que de no complir este requisit per causes
imputables a ell mateix, l’Ajuntament no elevarà a definitiva la present adjudicació.
Tercer. Notificar a tots els licitadors el present acord.»
Quart. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil del contractant.
1.7 Ajuda municipal adquisició llibres de text.
Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu:
Atès que es dóna compte de l’escrit de setembre de 2008, signat per l’alcalde i
la regidora d’educació.
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Atès que els criteris a considerar són textualment els següents:

ANUNCI
PROCEDIMENT I CRITERIS PER L’ATORGAMENT A FAMÍLIES DE LES
AJUDES MUNICIPALS PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT.
Es fa saber que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, mitjançant la Regidoria
d’Educació, acorda el procediment i criteris per a l’atorgament d’ajudes municipals a
famílies per a l’adquisició de llibres de text. Sobre estes ajudes, que tenen caràcter de
voluntàries, no serà exigible cap augment ni revisió.
El procediment i criteris esmentats queden regulats de la següent forma:
1. Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors dels xiquets i
xiquetes que estiguen degudament escolaritzats en els nivells educatius
corresponents, des de l’Educació Infantil (3 anys) fins a quart curs d’Educació
Secundària Obligatòria, cursen els seus estudis a centres públics, i, figuren inscrits al
Padró Municipal d’Habitants de Simat de la Valldigna.
2. La finalitat o objectiu de l’ajuda, és l’adquisició dels llibres de text
determinats pel corresponent col·legi o centre educatiu, corresponents al nivell
educatiu del xiquet o xiqueta, i, per al curs escolar 2008-2009.
3. L’ajuda municipal representarà o serà el resultat d’aplicar el 50% a l’import
total dels llibres de text adquirits, per alumne i curs, segons els preus fixats, per a tots
els nivells educatius, des de l’Educació Infantil (3 anys) fins al quart curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
4. Les sol·licituds d’estes ajudes es formalitzaran segons model que a l’efecte
es facilita pels serveis municipals, i serà presentada a l’Ajuntament en horari d’oficina,
de 9 a 14 hores, durant el termini que abasten els dies 1 al 31 d’octubre de 2008,
ambdós inclosos. Junt a la sol·licitud s’exhibirà el corresponent justificant acreditatiu de
l’empadronament de la família del xiquet/a. D’altra banda, a la documentació
especificada s’adjuntarà preceptivament el justificant original de la despesa
d’adquisició de llibres de text escolar, és a dir, factura legal, detallada per llibres i preus
unitaris, en adquirir els llibres tant en una llibreria com en un centre comercial. Per
últim, també s’haurà d’aportar justificant, expedit pel centre d’escolarització de
l’alumne/a, POSITIU O NEGATIU de ser beneficiari, o no, d’ajuda de llibres de text de
la Generalitat Valenciana, excepte tots els alumnes matriculats al CP «VALLDIGNA»
de Simat de la Valldigna.
5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i realitzades les oportunes
comprovacions administratives, es resoldrà per l’Alcaldia la corresponent concessió de
les ajudes, les quals seran abonades a les persones interessades mitjançant
transferència bancària, i en funció de les disponibilitats de la Tresoreria Municipal. A
l’efecte, per part de les persones sol·licitants, s’aportarà, juntament a la sol·licitud, una
fotocòpia del primer full de la llibreta del banc, o d’un xec en blanc si és compte
corrent, en la que conste el codi bancari del qual siga titular, per tal de formalitzar,
posteriorment, l’abonament de l’ajuda.
En base a tot l’exposat i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
esta Alcaldia proposa:
Primer. Aprovar el procediment i criteris per l’atorgament a famílies de les
ajudes municipals per l’adquisició de llibres de text per al curs 2008/009 i que queden
regulats de la següent forma:
1. Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors dels xiquets i
xiquetes que estiguen degudament escolaritzats en els nivells educatius
corresponents, des de l’Educació Infantil (3 anys) fins a quart curs d’Educació
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Secundària Obligatòria, cursen els seus estudis a centres públics, i, figuren inscrits al
Padró Municipal d’Habitants de Simat de la Valldigna.
2. La finalitat o objectiu de l’ajuda, és l’adquisició dels llibres de text
determinats pel corresponent col·legi o centre educatiu, corresponents al nivell
educatiu del xiquet o xiqueta, i, per al curs escolar 2008-2009.
3. L’ajuda municipal representarà o serà el resultat d’aplicar el 50% a l’import
total dels llibres de text adquirits, per alumne i curs, segons els preus fixats, per a tots
els nivells educatius, des de l’Educació Infantil (3 anys) fins al quart curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
4. Les sol·licituds d’estes ajudes es formalitzaran segons model que a l’efecte
es facilita pels serveis municipals, i serà presentada a l’Ajuntament en horari d’oficina,
de 9 a 14 hores, durant el termini que abasten els dies 1 al 31 d’octubre de 2008,
ambdós inclosos. Junt a la sol·licitud s’exhibirà el corresponent justificant acreditatiu de
l’empadronament de la família del xiquet/a. D’altra banda, a la documentació
especificada s’adjuntarà preceptivament el justificant original de la despesa
d’adquisició de llibres de text escolar, és a dir, factura legal, detallada per llibres i preus
unitaris, a l’adquirir els llibres tant en una llibreria com en un centre comercial. Per
últim, també s’haurà d’aportar justificant, expedit pel centre d’escolarització de
l’alumne/a, POSITIU O NEGATIU de ser beneficiari, o no, d’ajuda de llibres de text de
la Generalitat Valenciana, excepte tots els alumnes matriculats al CP «VALLDIGNA»
de Simat de la Valldigna.
5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i realitzades les oportunes
comprovacions administratives, es resoldrà per l’Alcaldia la corresponent concessió de
les ajudes, les quals seran abonades a les persones interessades mitjançant
transferència bancària, i en funció de les disponibilitats de la Tresoreria Municipal. A
l’efecte, per part de les persones sol·licitants, s’aportarà, juntament a la sol·licitud, una
fotocòpia del primer full de la llibreta del banc, o d’un xec en blanc si és compte
corrent, en la que conste el codi bancari del qual siga titular, per tal de formalitzar,
posteriorment, l’abonament de l’ajuda.
Segon. Aprovar la despesa d’estes ajudes amb càrrec a la partida 3-481
«Ajuda & llibres escolars» del vigent pressupost de despeses per a 2008.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica que des de fa alguns anys es
dóna una ajuda per a llibres de text als estudiants de Simat, abans es donaven ajudes
tant als que hi anaven a centres públics com a centres privats, explica que el nou
equip vol donar preferència a l’educació pública i a les persones que més ho
necessiten de manera que les ajudes es donaran a aquells alumnes que estudien en
centres públics de la Valldigna.
El regidor Victor Mansanet considera la proposta interessant, però vol deixar
constància que la comissió que s’havia d’haver format no s’ha format, assenyalant que
per a este tipus d’adjudicacions haurien d’estar representats tots els partits, a més li
agradaria que s’incloguera a les famílies de tota mena, fins i tot les monoparentals, i
creu que aquelles famílies amb ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional
l’adquisició dels llibres hauria de ser totalment gratuïta.
Pren la paraula el regidor Sebastian Mahiques Morant per dir que van a votar a
favor, però que el nou equip de govern deuria dur endavant les mocions aprovades
anteriorment referents als llibres de text i vore si són viables.
L’alcalde Eladi Mainar contesta al regidor Victor Mansanet que degut al poc
temps que porten, només més i mig, no han pogut fer la comissió tot i estar a favor ja
que els xiquets començaven l’escola. De totes maneres creu que el que ha plantejat el
regidor Victor Mansanet, és viable i que es podria fer en els anys següents.
El regidor Joan Serra pren la paraula agraint les paraules del regidor Sebatian
Mahiques i manifesta que l’equip de govern durà endavant les propostes si és
possible.
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Finalitzat el torn d’intervencions, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa, sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat
dels 11 membres assistents ACORDA:
Primer. Aprovar el procediment i criteris per l’atorgament a famílies de les
ajudes municipals per l’adquisició de llibres de text per al curs 2008/009 i que queden
regulats de la següent forma:
1. Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors dels xiquets i
xiquetes que estiguen degudament escolaritzats en els nivells educatius
corresponents, des de l’Educació Infantil (3 anys) fins a quart curs d’Educació
Secundària Obligatòria, cursen els seus estudis a centres públics, i, figuren inscrits al
Padró Municipal d’Habitants de Simat de la Valldigna.
2. La finalitat o objectiu de l’ajuda, és l’adquisició dels llibres de text
determinats pel corresponent col·legi o centre educatiu, corresponents al nivell
educatiu del xiquet o xiqueta, i, per al curs escolar 2008-2009.
3. L’ajuda municipal representarà o serà el resultat d’aplicar el 50% a l’import
total dels llibres de text adquirits, per alumne i curs, segons els preus fixats, per a tots
els nivells educatius, des de l’Educació Infantil (3 anys) fins al quart curs d’Educació
Secundària Obligatòria.
4. Les sol·licituds d’estes ajudes es formalitzaran segons model que a l’efecte
es facilita pels serveis municipals, i serà presentada a l’Ajuntament en horari d’oficina,
de 9 a 14 hores, durant el termini que abasten els dies 1 al 31 d’octubre de 2008,
ambdós inclosos. Junt a la sol·licitud s’exhibirà el corresponent justificant acreditatiu de
l’empadronament de la família del xiquet/a. D’altra banda, a la documentació
especificada s’adjuntarà preceptivament el justificant original de la despesa
d’adquisició de llibres de text escolar, és a dir, factura legal, detallada per llibres i preus
unitaris, en adquirir els llibres tant en una llibreria com en un centre comercial. Per
últim, també s’haurà d’aportar justificant, expedit pel centre d’escolarització de
l’alumne/a, POSITIU O NEGATIU de ser beneficiari, o no, d’ajuda de llibres de text de
la Generalitat Valenciana, excepte tots els alumnes matriculats al CP «Valldigna» de
Simat de la Valldigna.
5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i realitzades les oportunes
comprovacions administratives, es resoldrà per l’Alcaldia la corresponent concessió de
les ajudes, les quals seran abonades a les persones interessades mitjançant
transferència bancària, i en funció de les disponibilitats de la Tresoreria Municipal. A
l’efecte, per part de les persones sol·licitants, s’aportarà, juntament a la sol·licitud, una
fotocòpia del primer full de la llibreta del banc, o d’un xec en blanc si és compte
corrent, en la que conste el codi bancari del qual siga titular, per tal de formalitzar,
posteriorment, l’abonament de l’ajuda.
Segon. Aprovar la despesa d’estes ajudes amb càrrec a la partida 3-481
«Ajuda & llibres escolars» del vigent pressupost de despeses per a 2008.
1.8. Modificació de la plantilla municipal.
Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu:
“Considerant que amb data 15 de novembre de 2008, s’inicia per l’Alcaldia
expedient per modificació de la plantilla municipal aprovada per acord plenari de 6 de
març de 2007 i la Relació de llocs de treball.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’Informe de la Secretaria
Interventora, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa es proposa al
Plenari l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal i relació de
llocs de treball que té per objecte la creació de la següent plaça:
1. Denominació: Personal eventual
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2. Adscripció: Grup polític
3. Funcions: Assessorament.
4. Retribucions brutes anuals: 11.200 € (14 pagues)
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant este termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar al·legacions i reclamacions que
estimen pertinents. Transcorregut dit termini, si no s’han presentat al·legacions,
s’entendrà elevat a definitiu este acord d’aprovació inicial.»
Obert el torn d’intervencions, L’alcalde Eladi Mainar explica que el que es
proposa és ampliar la plantilla municipal en lloc de personal eventual, que té la funció
d’assessorament d’un grup polític.
Pren la paraula el regidor Sebastian Mahiques manifestant que el seu grup
votarà en contra, creu que tot el que treballa deu cobrar, però considera que esta plaça
no és una necessitat per a l’equip de govern, que és un punt que ve donat pel pacte de
progrés que més bé diria de «retrocés».
A continuació el regidor Victor Mansanet diu que és una proposta una mica
estranya que ve en un moment que no es l’idoni, li sorprèn pel nom de «assessoria
política» i creu que tots estan prou capacitats per a dur endavant els projectes. Afegeix
que no dubta que la persona que ocupe la plaça estiga més capacitada que els que
estan ací i que aporte idees per a millorar al poble, però, creu que esta persona té
dues vies per a entrar a treballar a l’ajuntament: una per concurs-oposició i l’altra per la
via democràtica. Explica que no està dient que siga una cosa il·legal però que ni és el
temps ni l’hora per assessorar només a un partit polític. Creu que si esta persona és
indispensable per el desenvolupament del grup de treball del Consistori deuria entrar
democràticament i l’única manera d’entrar en el Consistori és sent avalat per les
persones que el van votar.
Així el regidor Victor Mansanet proposa que es quede damunt la taula este
punt, ja que no entén com uns grups, com el del senyor alcalde, es manifestaven
anteriorment en contra d’una assignació d’un regidor per diversos motius, i ell
considera que segons paraules de la regidora Agustina Brines la creació d’una plaça
nova «és un agravi comparatiu». Afegeix que si entra per una de les dues vies
assenyalades li sembla molt bé que cobre, el que li preocupa és que assessore a un
grup polític que no és el de l’alcalde que és el grup majoritari.
Vista la moció de deixar damunt la taula la proposta, sotmesa la moció a
votació, el Ple per 6 vots en contra (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i 1
EU –ACAIS) acorda no deixar damunt la taula la proposta anteriorment transcrita.
El regidor Joan Serra contesta al regidor Victor Mansanet que no va a permetre
que quan en una opció democràtica es plantegen coses es diga que no es
democràtica, sent una opció tan valida com altra. Així el compromís era no fer una
despesa mes a les arques municipals. Desprès estan les àrees de treball que per
primera vegada cada regidor es responsable de la seua area, la regidoria de Medi
Ambient, Agricultura i Urbanisme du endavant la tasca en el temps que l’alcalde no
dedica a eixes matèries i per eixe motiu es justifica la falta d’una persona que estiga
treballant portant endavant eixes matèries, i eixe és l’assessorament i no un
assessorament polític. Però qüestionar si és o no democràtic, creu que ja estan prou
qüestionats en este ajuntament, desprès que cadascú vote el que vote.
L’alcalde es dirigeix al regidor Victor Mansanet li diu que li estranya la seua
postura que abans amb el PP no era tan ferma, li pareix lloable esta oposició tan forta
encara que siga a un equip de govern d’esquerres. Afegeix que en referència a la
crítica que va fer al respecte de que un regidor del PP cobrara era perquè l’alcalde
tenia dedicació exclusiva i ho feia tot o casi tot i per tant no feia falta que el regidor
cobrara.
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El regidor Victor Mansanet exposa que no vol que es malinterprete el que diu,
remarca la legalitat democràtica de la proposta, però qüestiona que siga necessària
en estos moments, creu que no s’ha justificat, ni sap en què va afavorir a este poble, a
la sostenibilitat, esta decisió. Considera que l’assessor deuria assessorar tota la
Corporació, creu que no cal que es contracte a més persones de les que n’hi ha.
Pren la paraula el regidor Joan Serra en replica al regidor Victor Mansanet i diu
que si quan es referia a que la via d’entrada a l’ajuntament no era democràtica s’havia
equivocat, ho accepta entenent que és una via legítima i democràtica.
Finalment el regidor Sebastian Mahiques demana que la secretària informe el
que cobrava l’anterior alcalde i el que cobra l’actual alcalde més l’assessor i afegeix
que l’anterior regidor del PP que es dedicava a tasques d’agricultura no cobrava 800 €,
sinó que tenia un increment de 500 € sobre els 175 € de dedicació parcial.
Finalitzat el torn d’intervencions, amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa, sotmesa la proposta al Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2
BLOC i 1 ERPV), 4 en contra (PP) i 1 Abstenció (EU-ACAIS) acorda aprovar el
següent acord:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal i relació de
llocs de treball que té per objecte la creació de la següent plaça:
1. Denominació: Personal eventual
2. Adscripció: Grup polític
3. Funcions: Assessorament.
4. Retribucions brutes anuals: 11.200 € (14 pagues)
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant este termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar al·legacions i reclamacions que
estimen pertinents. Transcorregut dit termini, si no s’han presentat al·legacions,
s’entendrà elevat a definitiu este acord d’aprovació inicial.
1.10. Modificació de crèdits núm. 4/08 per crèdit extraordinari.
Vista al proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu:
«Vista la memòria realitzada per l’Alcaldia justificativa de la necessitat de
modificar crèdits en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit
extraordinari, redactada d’acord amb el que disposa l’article 37,2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL), en matèria de pressupostos.
Degut a la situacio actual de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les noves
iniciatives a nivell polític i les necessitats d’assessorament en les diferents matèries que
desenvolupa un Ajuntament com el de Simat de la Valldigna, tot açò, exigeix efectuar una
actualització de la plantilla i relació de llocs de treball creant un lloc d’assessorment o
confiança.
Estes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el
disponible i, en conseqüència, i amb el dictamen favorable de la Comissió informativa es
proposa:
Primer.
a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
Pda
1.110.00
3.160.00

Denominació
Personal Eventual
Seguretat Social

C. Extra
2.500,00 €
1.000,00 €

b) Finançar estes modificacions amb els següents recursos financers:
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria................... .................................................3.500,00 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS .... .................................................3.500,00 €
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Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent
al de la publicació en aquest. Durant este termini els interessats podran examinar la
documentació corresponent i presentar reclamacions davant del Plenari.
Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el
període de quinze dies no es presenten reclamacions.»
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica que la proposta està lligada amb la
proposta anterior i és per un import de 3.500 €.
El regidor Victor Mansanet explica que el seu vot serà abstenció perquè no es
el moment i creu que s’hauria de deixar la proposta damunt la taula sent que no
coneix a la persona que ha d’ocupar la plaça d’assessor.
El regidor Joan Serra li contesta que és ara quan es fa oficial, però que
l’assessor ja està treballant i que, encara que no oficialment, si que el coneix.
Finalitzat el torn d’intervencions, amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa, sotmesa la proposta al Ple de la Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2
BLOC i 1 ERPV), 4 en contra (PP ) i 1 Abstenció (EU-ACAIS) acorda aprovar el
següent acord:
Primer.
a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
Pda
1.110.00
3.160.00

Denominació
Personal Eventual
Seguretat Social

C. Extra
2.500,00 €
1.000,00 €

b) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria................... .................................................3.500,00 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS .... .................................................3.500,00 €
Segon.
Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la
publicació en aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la
documentació corresponent i presentar reclamacions davant del Plenari.
Tercer.
Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de
quinze dies no es presenten reclamacions.
1.11 Aprovació acord en relació a la exempció IBI Rústica exercici 2007.
Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu:
«Vist l’expedient que està tramitant-se en relació a l’exempció de l’Impost sobre
Béns Immobles (Rústica) acordada per Reial Decret-Llei 10/2007, de 19 d’octubre, pel
qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys ocasionats per les intenses
tronades de pluja i vent i inundacions que han afectat a la Comunitat Valenciana
durant els dies 11 a 19 del mes d’octubre de 2007 i l’Ordre INT/3357/2007, de 20 de
novembre, per la que es determinen els municipis als que son d’aplicació les mesures
previstes en el Reial Decret- Llei 10/207, de 19 d’octubre.
Atès que en relació al procediment per la compensació per l’Estat dels beneficis
fiscals concedits l’article 5.7 del RDL determina que «La disminució d’ingressos en els
tributs locals que els anteriors apartats d’este article produisca en els Ajuntaments i
Diputacions Provincials serà compensada amb càrrec als Pressupostos Generals de
l’Estat, de conformitat amb el que estableix l’article 9 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004» i
enumera la relació de documents a remetre per fer efectiva dita compensació, establint
en l’apartat H. Annex 5b: Compromís d’afectació, el següent: “ Si les quotes
bonificades hagueren sigut abonades pels afectats i les corporacions locals no
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hagueren procedit al pagament efectiu de les devolucions de dits ingressos, haurà
d’aportar-se certificació original del compromís, adoptat pel Ple de la Corporació,
d’afectació expressa dels recursos a percebre de l’Estat per via de compensació a la
devolució de les quotes i recàrrecs objecte d’exempció o reducció.”
En base a tot l’exposat, i amb el dictamen favorable de la Comissió informativa
es proposa al Plenari:
Primer. Adoptar el compromís d’afectació expressa dels recursos a percebre de
l’Estat per via de compensació a la devolució de les quotes i recàrrecs objectes
d’exempció o reducció abonades pels afectats.
Segon. Donar trasllat del present acord a la Secretaria d’Estat d’Hisenda i
Pressupostos junt a la resta de documentació exigida.”
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde indica que com que es tracta de
qüestions tècniques cedeix la paraula a la secretaria perquè ho explique. La secretaria
llig la proposta i explica que es tracta de reflectir el compromís que l’ajuntament
assumeix de la devolució de l’import de les contribucions de IBI rustica als afectats
que s’hagen pagat en l’exercici 2007 quan l’Estat abone a l’Ajuntament dita
compensació.
Vista la qual, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, sotmesa
la proposta a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 11 membres
assistents acorda:
Primer.- Adoptar el compromís d’afectació expressa dels recursos a percebre
de l’Estat per via de compensació a la devolució de les quotes y recàrrecs objectes
d’exempció o reducció abonades pels afectats.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Secretaria d’Estat d’Hisenda i
Pressupostos junt a la resta de documentació exigida.
1.12 Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat
de Valencia i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en el marc del centre
internacional de Gandia.
Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu:
2Vist que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ha manifestat el seu interès en
col·laborar amb la Fundació General de la Universitat de Valencia en el marc del
Centre Internacional de Gandia.
Vist el Conveni de col·laboració presentat per la Fundació General de la
Universitat de Valencia, Estudi General en el marc del Centre Internacional de Gandia.
Atès que el Conveni té com a objecte afavorir el desenvolupament de les
activitats que la Universitat de València té en el marc de la CIG-UV.
Vista la clàusula Tercera del Conveni de col·laboració que estableix el
compromís d’una aportació econòmica per part del col·laborador (Ajuntament de Simat
de la Valldigna) de 800 euros/any, que es realitzarà en el termini d’un mes des de la
signatura d’aquest conveni.
En base a tot l’exposat es proposa a la Comissió Informativa:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la
Universitat de València, estudi general i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en el
marc del Centre Internacional de Gandia.
Segon.- Aprovar la despesa de VUIT-CENTS EUROS (800,00€) i ordenar el
pagament que corresponga, en concepte d’entitat col·laboradora a la Fundació
General de la Universitat de València, (FGUV) amb domicili a la plaça del Patriarca, 4,
1 de Valencia i CIF G-46980207, amb càrrec a la partida 4-22609 "Cultura” del vigent
pressupost de despeses de l’any 2007.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura dels documents que d’aquest
acord es deriven.
Quart.- Donar trasllat del present acord a la Fundació General de la Universitat
de València, (FGUV) amb domicili a la plaça del Patriarca, 4, 1 de Valencia.”
Obert el torn d’intervencions l’alcalde explica la proposta i manifesta que el signar
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aquest Convenir amb la Universitat de Valencia ens pot obrir quantitat de portes i
repercutir de manera beneficiosa en molt aspectes, cultural, educatiu, etc.. Afegeix que
este conveni obri un ventall de possibilitats impressionant i avança que el 6 de
novembre vindrà a Simat una Convenció de Juristes Internacional, de uns 250 juristes,
a visitar el Monestir, i açò ho podrien aprofitar més si el poble tinguera una millor
adequació per al turisme.
Pren la paraula el regidor Victor Mansanet explica que li sembla una proposta
molt interessant que pot obrir una via als estudiants i altres persones interessades en
realitzar activitats i, per tant, votarà a favor. També planteja la possibilitat de crear una
comissió de seguiment, juntament amb la universitat, per a que totes les
programacions que es facen es porten en un full de ruta, posen un període d’execució i
que s’execute.
A continuació la regidora Mònica Sancirilo manifesta que esta totalment
d’acord, que li pareix una proposta superinteressant i demana que se’ls informe
periòdicament de totes les activitats.
L’alcalde Eladi Mainar es compromet a informar a tot els regidors i els convida
a participar en totes les activitats.
Finalitzat el torn d’intervencions, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa, sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat
dels 11 membres assistents acorda:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la
Universitat de València, estudi general i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en el
marc del Centre Internacional de Gandia.
Segon.- Aprovar la despesa de VUIT-CENTS EUROS (800,00€) i ordenar el
pagament que corresponga, en concepte d’entitat col·laboradora a la Fundació
General de la Universitat de València, (FGUV) amb domicili a la plaça del Patriarca, 4,
1 de Valencia i CIF G-46980207, amb càrrec a la partida 4-22609 "Cultura” del vigent
pressupost de despeses de l’any 2007.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura dels documents que d’aquest
acord es deriven.
Quart.- Donar trasllat del present acord a la Fundació General de la Universitat
de València, (FGUV) amb domicili a la plaça del Patriarca, 4, 1 de Valencia.
1.13 Estudi i aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
atorgament de llicències municipals d'ocupació d'edificacions.
Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita:
Vist l’expedient que estan tramitant-se per la imposició i ordenació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’atorgament de llicències municipals
d’ocupació d’edificacions.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretaria- Interventora, així com els
corresponents estudis econòmics financers elaborats per l’aprovació de la taxa.
Aquesta Alcaldia i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació :
Primer
Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per l’atorgament de llicències municipals d’ocupació
d’edificacions amb la següent redacció:
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències
municipals d'ocupació d'edificacions.
Article1. Fonament.
Fent ús de la facultat que li concedeix l’article 133.2 de la Constitució
Espanyola, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), d'acord amb
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el que disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), i
d'acord amb l'article 20 de la mateixa, este Ajuntament estableix la taxa per
atorgament de llicències municipals d'ocupació d'edificacions, l'exacció de la qual es
durà a terme amb subjecció al que preveu esta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'este tribut la realització de l'activitat de
competència local que suposa l'atorgament de llicències municipals d'ocupació
d'edificacions, d'acord amb la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació
i foment de la qualitat de l'edificació (LOFCE), per mitjà de les que l'Ajuntament
comprova l'adequació de l'obra executada al projecte per a la que va ser concedida la
llicència municipal d'edificació, i per a totes les edificacions existents, ja siga en la
seua totalitat o en les parts susceptibles d'ús individualitzat, la seua adequació a la
normativa d'aplicació, en funció de l'ús i les característiques dels edificis.
Article 3. Exigència de la llicència municipal d’ocupació.
1. Serà exigible l‘obtenció de la llicència municipal d’ocupació, una vegada
concloses les obres compreses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, de 30 de juny,
de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació i foment de la qualitat de l’edificació.
2. Transcorreguts 10 anys des de l’obtenció de la primera llicència d’ocupació,
serà necessària la seua renovació en els supòsits següents:
a) Quan es produisca la segona o posteriors transmissions de la propietat.
b) Quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament
d’aigua, gas o electricitat.
3. En els casos d’edificacions existents, ja siga en la sua totalitat o en alguna
de les seues parts susceptibles d’ús individualitzat, que no disposen amb anterioritat
de la llicència municipal d’ocupació, sempre serà necessària l’obtenció d’esta en el
supòsits assenyalats en els apartats a) i b) de l’apartat anterior.
4. Sempre que s’executen obres de les compreses en els apartats b) i c) de
l’article 2.2 de la dita Llei 3/2004 de la Generalitat Valenciana, o es produisca una
alteració de l’ús de l’edificació, serà preceptiva l’obtenció de la llicència d’ocupació,
amb independència del temps transcorregut des de l’obtenció de l’anterior, si és el cas.
5. En cas de vivendes protegides de nova construcció, la cèdula de qualificació
definitiva substituirà la llicència d’ocupació quan es tracte de la primera transmissió de
la vivenda.
En segona o posteriors transmissions de vivendes amb protecció pública,
caldrà ajustar-se al que estableixen els apartats anteriors d’este article.
Article 4. Subjecte passiu.
1.Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General
Tributària, que sol·liciten les llicències municipals en els supòsits que s'indiquen en
l'article 2.
2. D'acord amb l'article 23 de la LHL, tindran la condició de substituts del
contribuent els propietaris dels immobles.
Article 5.Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones o les entitats referides a l'article 42, de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris, les persones o les entitats a què es refereix
l'article 43 de la mencionada llei.
Article 6. Exempcions.
D'acord amb el que estableix l'article 9 de la LHL, no podran reconèixer-se
altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei
o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals.
Article 7. Base imposable.
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1. La base imposable del tribut s'obtindrà multiplicant la superfície útil de
l'edificació objecte de la llicència d'ocupació pel preu bàsic per metre quadrat vigent en
el municipi en el moment del meritació del tribut.
2. S'entendrà per preu bàsic el que siga aprovat en cada moment per les
administracions públiques competents, com a referència per a la determinació dels
preus màxims de venda i renda de les vivendes acollides a mesures de finançament
qualificat (VPO).
3. En cas de no constar la dada sobre superfície útil, esta s'obtindrà per
aplicació del coeficient 0'80 al nombre de metres quadrats construïts.
Article 8. Quota tributària.
La quota que s'ha de liquidar i exigir per esta taxa serà el resultat de multiplicar
la base imposable definida en l'apartat anterior per la tarifa següent: 0'10%.
Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, i per a garantir la viabilitat
econòmica de l'activitat municipal en tot cas, la quota no podrà prendre un valor
inferior a 64 euros.
Article 9. Meritació.
1. Esta taxa es meritarà quan es presente la sol·licitud que inicie el procediment
de concessió de la respectiva llicència junt amb la documentació que siga
indispensable per a dotar de contingut la resolució, que no es tramitarà sense que no
s'haja efectuat el pagament de la taxa, que es realitzarà per mitjà de l'ingrés directe en
la Tresoreria Municipal o en l'entitat financera que establisca l'Ajuntament,
simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència municipal, per l'import
corresponent, segons liquidació realitzada a este efecte.
2. Igualment es meritarà la taxa quan l'Ajuntament realitze les inicials
actuacions conduents a verificar si és o no autoritzable l'ocupació d'un edifici que
s'haja efectuat sense l'obtenció prèvia de la corresponent llicència.
Article 10. Declaració i ingrés.
1. Els interessats en l'obtenció de la llicència presentaran l'oportuna sol·licitud
per mitjà d’imprès normalitzat que se li facilitarà per l'Ajuntament, amb els requisits i la
documentació establida en la LOFCE i la resta de normativa aplicable. En el cas
d'edificacions comprensives de diverses vivendes o locals subjectes al que disposa la
present ordenança, el subjecte passiu presentarà una única sol·licitud i liquidació i es
tramitarà un únic expedient.
2. Si és el cas, les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius
amb expressió dels requisits previstos en l'article 102 de la Llei General Tributària.
3. El pagament de la taxa s'efectuarà pels interessats en l'entitat financera que
s’expresse en el document administratiu corresponent.
Article 11. Procediment i terminis.
Per a l’obtenció de la primera llicència d’ocupació, el promotor estar obligat a
sol·licitar-la a l’ajuntament, a l’efecte del qual haurà d’aportar, necessàriament:
1. Acreditació de la personalitat del promotor (DNI o escriptura y CIF en cas
de persones jurídiques) o de la representació que ostente el sol·licitant.
2. L’acta de recepció de l’obra junt amb el certificat final d’obra.
3. Llicència municipal d’Edificació.
4. Impresos d’alta en la Contribució Territorial urbana.
5. Escriptura de declaració d’obra nova, si escau, o escriptura de divisió
horitzontal. Certificació de les companyies i entitats subministradores acreditativa
d’haver abonat el drets de les escomeses generals a l’edifici dels serveis d’electricitat,
aigua, i en el seu cas, gas, i de que, en conseqüència, dits serveis estan en condicions
de ser contractats pels adquirents o usuaris de les vivendes.
6. Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent, liquidada segons la present
ordenança fiscal i les dades aportades per l'interessat.
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7. Certificació de la Prefectura Provincial de la Inspecció de
Telecomunicacions que acredite el compliment de les obligacions en matèria
d’Infraestructures comunes de telecomunicacions.
8. Certificat acreditatiu de l’aïllament acústic dels elements que constitueixen
els tancaments verticals de façana i medials, el tancament horitzontal i les elements de
separació amb que contiguen fonts de soroll.
9. Certificat del Director de les obres sobre la conformitat de les obres
executades amb el projecte i el contingut de la llicència concedida.
2. Per obtindre ulteriors llicències d’ocupació, els propietaris hauran de
sol·licitar-la a l’ajuntament, aportant certificat del facultatiu competent sobre si l’edifici,
o, si és el cas, la part d’este susceptible d’un ús individualitzat, s’ajusta a les
condicions que van suportar l’atorgament de la primera o anterior llicència d’ocupació a
la que es sol·licita. S’aportarà, així mateix, còpia del Llibre de l’Edifici corresponent i
document acreditatiu de la propietat u ocupació de la vivenda, que serà la escriptura o
el contracte corresponent (arrendament, compravenda,..).
3. En el supòsit d’edificació existent sense que tinga llicència d’ocupació
anterior i que calga la seua obtenció pels motius previstos en l’article 3 d’esta
ordenança, els propietaris hauran de sol·licitar-la a l’ajuntament, adjuntant igualment
certificat del facultatiu competent sobre si l’edifici o, si el cas, la part d’este susceptible
d’un ús individualitzat, s’ajusta a les condicions exigibles per a l’ús a que es destina.
4. La comprovació del compliment de les condicions pertinents per a
l’atorgament de la llicència d’ocupació, ja siga en primera o posteriors ocupacions,
correspondrà als serveis tècnics municipals.
5. El termini per a concedir la llicència d’ocupació serà de tres mesos,
comptadors des de la presentació de la sol·licitud.
Article 12. Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució, sense perjudici de les pròrrogues que
siguen procedents, sense que esta s’haja notificat, l’interessat podrà entendre
estimada la sua petició per silenci administratiu, amb els efectes i condicions que per a
les llicències urbanístiques en la legislació urbanística valenciana.
Article 13. Infraccions i sancions.
En tot allò que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i les
sancions que els corresponguen en cada cas, s'aplicarà el que disposen els articles
191 i següents de la Llei General Tributària i les disposicions que la complementen i
desenvolupen, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la LHL.
Article 14. Vigència.
D'acord amb l'article 107.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, la present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a
partir del dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província i estarà vigent fins
que s’acorde la seua modificació o derogació.
A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança la llicència municipal
d’ocupació substituirà a la Cèdula d’Habitabilitat i eximirà de l’obtenció i expedició de la
mateixa, d’acord amb la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació i
Foment de la Qualitat de l’edificació.
Article Addicional
L'acord d'imposició i ordenació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa, va
ser aprovada provisionalment per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29
de setembre de 2008 quedant elevada a definitiva en cas de no presentar-se
reclamacions.
Segon.Sotmetre la present Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de
trenta dies per a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer.-
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Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional
esdevindrà automàticament definitiu.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica en que consisteix la
Ordenança i que es necessària donat que la Cèdula d’Habitabilitat que estava
expedint-se no s’adaptava a la normativa vigent en la matèria. La Ordenança que es
proposa contempla que el tipus a aplicar siga del 0.08, que vindria a ser una taxa de
82.47 € per a una superfície de 90 m².
El regidor Sebastian Mahiques pren la paraula i diu que com este es un
ajuntament sanejat no fa falta augmentar el tipus, i en tot cas deixar-lo com estava.
L’alcalde Eladi Mainar contesta que també s’haurà de recaptar perquè en este
any s’ha fet moltes despeses, es va començar amb un romanent de tresoreria de
1.200.000 € i ara sols queden 300.000 € i afegeix que una pujada de 20 € no es
significativa dins la despesa que suposa la compra d’una vivenda.
El regidor Sebastian Mahiques contesta que el tema del romanent de tresoreria
ja es va aclarir en el darrer plenari i les xifres que estan dignant-se no son reals i s’ha
de parlar de dades reals.
Pren la paraula el regidor Joan Serra aclarint que ja fa anys que està pagant-se
el mateix per eixa cèdula d’habitabilitat i que creu que totes les despeses i tots els
ingressos es deuen adaptar si no s’ha fet abans.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la
Corporació per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 abstencions (4 PP i 1
EU-ACAIS), acorda:
Primer
Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per l’atorgament de llicències municipals d’ocupació
d’edificacions, abans transcrita.
Segon.Sotmetre la present Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de
trenta dies per a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer.Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional
esdevindrà automàticament definitiu.
1.14 Aprovació Conveni de col·laboració entre SIGFITO AGROENVASES
S.L. i L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA per implantar mecanismes
que faciliten la recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris en la
Comunitat Valenciana.
Vist el Conveni de col·laboració presentat a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna per la empresa SIGFITO per la implantació de mecanisme que faciliten la
recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris en la Comunitat Valenciana.
Esta Alcaldia proposa, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa:
Primer. L’aprovació del Conveni de col·laboració entre SIGFITO
AGROENVASES, SL i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per a implantar
mecanismes que faciliten la recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris en la
comunitat valenciana. ( Annex I)
Segon.- Autoritzar al regidor de Medi Ambient per la signatura de quants
documents siguen necessaris per la formalització de l’adhesió al citat Conveni.
Obert el torn d’intervencions el regidor d’Agricultura Joan Serra explica que el Conveni
va sorgir per la preocupació establir en el poble un punt per arreplegar els envasos de
productores fitosanitaris, i per evitar la cremada d’estos envasos. El que es va fer es
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posar-se en contacte amb SIGFITO, empresa que arreplegaria gratuïtament tots els
envasos, encara que va hi haure un problema perquè en Simat ja hi havia un punt de
recollida d’eixos envasos i per tant colocar-ne un altre en principi no era viable. Al final
varen aconseguir que els enviaren el Conveni per la signatura. El Conveni contempla
un altre punt d’arreplegada d’envasos que estarà en l’Ecoparc sense cap cost per
l’Ajuntament., afegeix que fins ara estava fent-se càrrec GIRSA i cobrava per cada
viatge, ara i una vegada formalitzat el Conveni es disposara de dos punts
d’arreplegada i així cobriran tot el poble i sense cap cost afegit per l’Ajuntament.
El regidor Sebastian Mahiques vol fer una reflexió perquè la manera de
presentar este Conveni ha esta un poc diferent de com es va dir en la comissió
informativa. Ara s’ha dit «persones» però en la comissió Informativa quan es va referir
a la crema de envasos va dir que era «l’ajuntament» qui cremava els envasos i vol
aclarir que ell, com membre de l’equip de govern d’abans, va advertir al treballador de
l’Ajuntament que això no es podia fer, ho va prohibir taxativament, donat que tots
saben que es delicte ecològic.
Pren la paraula el regidor Victor Mansanet manifesta que li sembla correcta
esta actuació sobre tot quant tots saben que estan vessant-se productes fitosanitaris
en llocs que estan molt prop de casc urbà, cosa que s’ha denunciat en la seua pàgina
Web.
El regidor Joan Serra contesta al regidor Sebastian Mahiques Morant
assenyalant que en la Comissió podria haver preguntat pels informes dels atacs
mediambientals que estaven produint-se. I li pregunta que perquè no hi havia cap
informe.
Vista la qual i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels 11 membres assistents acorda aprovar el següent acord:
Primer..- L’aprovació del Conveni de col·laboració entre SIGFITO
AGROENVASES, SL i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per a implantar
mecanismes que faciliten la recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris en la
comunitat valenciana. (Annex I)
Segon.- Autoritzar al regidor de Medi Ambient per la signatura de quants
documents siguen necessaris per la formalització de l’adhesió al citat Conveni.
ANNEX I
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE SIGFITO AGROENVASES, SL i
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA,
PER A IMPLANTAR
MECANISMES QUE FACILITEN LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
D’ENVASOS FITOSANITARIS EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
A Simat de la Valldigna , a 29 de setembre de 2008.
REUNITS
D'una part, Rocío Pastor Matut, en nom i representació, per la seua condició de
Directora General, de SIGFITO Agroenvases SL (d’ara en avant SIGFITO), societat
sense ànim de lucre amb CIF núm. B-83258004 i domicili en carrer Manuel Uribe, 1315 baix, 28033 Madrid, i telèfon 917 161 130.
I d'una altra, EN/NA. Joan Serra i Folguerà en nom i representació, per la seua
condició de Regidor de Medi Ambient, de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna amb
CIF núm. P4623300C i domicili a la Plaça de la Constitució núm. 1 en el municipi de
Simat de la Valldigna i amb Codi Postal 46750, que designa com a responsable de
contacte de les instal·lacions de l’ECOPARC, ubicades al polígon 8, parcel·la 853 del
municipi de Simat de la Valldigna i amb codi postal 46750 a EN/NA Joan Serra i
Folguerà amb telèfon núm.962 810 007
Ambdós parts es reconeixen mútua capacitat per a subscriure el present
conveni de col·laboració i, de comú acord,
MANIFESTEN
1 .- Que SIGFITO que ha obtingut la Corresponent autorització de la Comunitat
Autònoma Valenciana per a actuar en el seu territori com a Sistema Integrat de Gestió
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(SIG) de residus d’envasos i envasos usats de productes fitosanitaris, de conformitat
amb el que estableix el Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de
productes fitosanitaris, en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d’envasos i
en el seu Reglament de desplegament i execució, aprovat per mitjà de Reial Decret
782/1998, de 30 d’abril.
2 .- Que, de conformitat amb el que estableix l'article 2.1 del mencionat
Reial·Decret 1416/2001, SIGFITO ha d’implantar un sistema de recollida selectiva dels
residus d’envasos i envasos usats dels productes fitosanitaris que permeta la seua
entrega i recollida de forma ambientalment correcta, per al que podrà utilitzar els
sistemes i circuits de distribució dels respectius productes, fins a fer arribar els residus
d'envasos a les instal·lacions de reutilització, reciclatge o valoració, o en el seu cas
dipòsit de seguretat, en condicions ambientalment segures, tal com també s’estableix
en el segon paràgraf de l’article 19.1 del Reglament de la Llei 11/1997.
3 .- Que, d’acord amb l’article 2.2 del Reial Decret 1416/2001, les normes
establides en la legislació sobre residus perillosos només seran aplicables a partir del
moment en què els envasos buits, després del seu ús, siguen dipositats i posats a
disposició del SIG en el lloc i forma designats per a això pel mateix.
4 - Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es tracta d’una entitat Local o un
altre tipus d’agent dels què estant mencionats en la Llei 11/1997,no estan obligats- per
la mateixa per als residus industrials d’esta naturalesa, però desitja col·laborar amb el
sistema.
5 - Que ambdós parts manifesten un mutu interès a posar en marxa
mecanismes de recollida selectiva dels residus d’envasos i envasos usats de
productes fitosanitaris d’ús professional que estiguen adherits al SIG gestionat per
SIGFITO, que permeten complir les obligacions ambientals establides en la normativa
sobre envasos i residus d’envasos mencionada en els apartats anteriors, per al que
decideixen establir els mecanismes de col·laboració voluntària que es contemplen en
el present conveni de col·laboració, d’acord amb l’autorització de la Comunitat
Autònoma al SIG, i d'acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. «CENTRO DE AGRUPAMIENTO» assumeix els compromisos
següents:
• Complir en tot moment la normativa, tant nacional com autonòmica o local
que li afecte, i especialment, les exigències establides en la normativa sobre residus.
En particular, els residus que no siguen de l’àmbit de SIGFITO no formen part
d'este conveni de col·laboració, per la qual cosa, en virtut de l’art. 11 de la Llei 10/1998
per als posseïdors de residus, «L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA»
estarà obligat a sufragar les corresponents despeses de gestió. En cas d'entregar els
dits residus a SIGFITO, “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” assumirà
les despeses de transport de retorn fins a les seues instal·lacions, així com les
despeses de transport ocasionats per la recollida, o si és el cas les despeses pel
desplaçament fins a les seues instal·lacions si esta no arribara a realitzar-se.
En cap cas els residus d’envasos romandran en el “L’AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA” per un període superior als 6 mesos ni la quantitat total
d’este tipus de residus que es reben en el centre hauria de superar la quantitat de
10.000 kg/anuals.
• Rebre únicament els envasos buits i secs de productes fitosanitaris
identificats amb el logotip de SIGFITO, així com aquells altres que SIGFITO li
comunique.
“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” admetrà els envasos buits
de l’àmbit de SIGFITO de tots els consumidors del seu entorn que se’ls entreguen, i
només d'estos, al marge que la seua residència o activitat agrícola no pertany a l’àmbit
de l’entitat firmant, o que es tracte de no socis o no clients. No obstant, es podran
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establir condicions de recollida i horaris diferents al de la normal activitat de l’entitat,
prèvia notificació i acord amb SIGFITO.
No acceptar els envasos buits de l’àmbit de SIGFITO que no procedisquen
directament dels consumidors finals, atès que un altre cas suposaria potenciar labors
de concentració de residus perillosos per part d’entitats a les que no es pot considerar
eximides de la normativa de residus perillosos, implicant d’incompliment d’esta últimes
i de “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA”.
En cap cas s’acceptaran productes caducats envasaments ni envasos amb
producte o semiplens.
“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” no cobrarà cap quantitat
econòmica als consumidors finals per l’entrega d’envasos de l’àmbit de SIGFITO.
• Comptar amb personal per al control de la recepció dels envasos buits del
àmbit de SIGFITO en l’horari d’activitat, excepte acord amb SIGFITO, així com amb
personal per a emetre els corresponents albarans que li pogueren sol·licitar els
consumidors finals que entreguen els envasos.
• Emmagatzemar en les seues instal·lacions els envasos buits rebuts, en
condicions adequades de seguretat i estanquitat, fins que siguen retirats en la forma
en què determine SIGFITO, als efectes de la qual “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE
VALLDIGNA” haurà disposar de capacitat d’emmagatzemament en algun dels
següents mètodes de’ condicionament, triat de Comú acord amb SIGFITO:

Big-Bags o equivalent (capacitat mínima 8 ma)

altres que es puguen acordar conjuntament en funció de la producció.
•
Disposar d'un espai per a situar els mitjans de condicionament facilitats per
SIGFITO que haurà de complir els següents requisits, sense perjuí de aquells altres
establerts en la normativa sobre residus:

estar tanca, cobert i ventilat,

disposar de Solera apta per a l'arreplega de possibles vessaments i
dispositius de neteja per als mateixos

estar convenientment senyalitzat i

comptar amb vigilància i accés controlat.
“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” es responsabilitzarà de
l’atenció dels mitjans facilitats per SIGFITO, reposant a costa seu aquells que vaig
extraviar o es deterioren per tracte o usos diferents al normal desgast dels mateixos.
• Disposar d’instal·lacions que permeten l’accessibilitat de camions d’alt
tonatge.
• Coordinar adequadament amb SIGFITO les retirades periòdiques dels
residus d'envasos fitosanitaris, facilitant recursos propis per a carregar el vehicle
recol·lector en el moment de la recollida. Així mateix designar un responsable que
haurà d’informar SlGFITO amb l’antelació que es determine, sempre superior a 10
dies, de la necessitat retirar els envasos, així com de qualsevol anomalia que puga
arribar a produir-se en l’emmagatzemament dels residus d'envasos.
SEGONA. SIGFITO assumeix els compromisos següents:
• Complir en tot moment la normativa, tant nacional com autonòmica o local
que l’afecte i especialment les exigències establides en la Reial Decret C 1416/2001,
sobre envasos de productes fitosanitaris i en la Llei 11/1997 i en el seu Reglament de
desplegament, així com en la normativa de residus. Segons la resolució d’autorització
SIGFITO adquireix la condició de posseïdor de residus en el moment en què li
entreguen residus d’envasos de productes fitosanitaris dels punts d’entrega, moment a
partir del qual s’aplicarà la normativa de residus perillosos.
• Designar a “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” com a
establiment col·laborador per a la recollida de residus d’envasos fitosanitaris, facilitantli els elements distintius com a tal i establint els mitjans de publicitat necessaris per a
comunicar al consumidor final la participació de “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA” en el sistema de recollida. En la comunicació al consumidor final es

28

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

difondrà el missatge de la tripla rentada dels envasos, que millora l'aprofitament del
producte i minimitza l'impacte dels residus sobre el medi ambient.
• Realitzar una visita d’assessorament darrere de la firma del Conveni de
col·laboració. La participació activa de “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA” no serà efectiva fins a que es complisquen els requisits físics, i si és el
cas administratius, indicats per l'administració autonòmica.
• Facilitar a “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” els materials i
contenidors necessaris per al correcte emmagatzemament dels residus d’envasos
fitosanitaris. En este sentit, si la quantitat d'envasos arreplegats ho justifica, podrà
acordar-se la substitució del mitjà de condicionament inicialment designat per un de
major capacitat.
• Responsabilitzar-se de la retirada dels residus d’envasos fitosanitaris de les
instal·lacions de “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” i del seu va enviar
a les instal·lacions de reutilització, reciclatge o valoració, per al que encomanarà tals
labors a transportistes/gestors de residus perillosos autoritzats a este efecte.
La retirada dels residus d’envasos es realitzarà, a demanda de
“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” segons el model de comunicació
que SlGFITO li indique, de tal forma que s’eviten acumulacions d'emmagatzemament
excessives i, en tot cas, amb una periodicitat màxima de sis mesos des de l'inici de la
recollida, d’acord amb els criteris comunament acordats entre SIGFITO i
“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA”.
Si, transcorreguts 6 mesos des de l'inici de l’acopi, no s’haguera arreplegat una
quantitat de residus d’envasos suficient per a procedir a la seua arreplega, SIGFITO
adoptarà les mesures necessàries perquè els residus siguen retirats i podrà procedir a
la substitució del mitjà de condicionament inicialment utilitzat per un altre de menor
capacitat. No obstant això, si finalment no fora possible aplicar els mecanismes
previstos en este conveni de col·laboració per a l'entrega i recollida dels residus
d’envasos de productes fitosanitaris, en condicions adequades des del punt de vista
econòmic, social i ambiental, es procedirà a l'extinció del present conveni, de comú
acord i sense que siga exigible cap tipus de responsabilitat a qualsevol de les parts.
• Garantir que la recollida dels residus d’envasos es realitzarà ordinàriament
en un termini comprés entre deu dies i tres setmanes des de la sol·licitud de
“L’AJUNTAMENT DE SIMA DE LA VALLDIGNA”, acordant-se amb “L’AJUNTAMENT
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” el moment de la recollida dins de l’esmenta’t període.
TERCERA: Ambdós parts es comprometen a respectar la confidencialitat sobre
les dades derivats de la informació que mútuament es faciliten.
Així mateix, ambdós parts acorden que per tractar-se d’un acord voluntari,
“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” no percebrà contraprestació
econòmica alguna de SIGFITO, ni monetària ni en espècie, excepte els compromisos
establerts en el present conveni.
QUARTA: Este conveni de col·laboració té una duració indefinida i romandrà
vigent, excepte incompliment de qualsevol de les parts, mentre SlGFITO mantinga
l'autorització com SIG de residus d’envasos i envasos usats de productes fitosanitaris
a la Comunitat Autònoma Valenciana si bé podrà ser rescindit prèvia denúncia de
qualsevol de les parts, manifestada amb una antelació mínima de tres mesos.
I en prova de conformitat, ambdós parts subscriuen el present document per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament.
PER L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Rocío Pastor Matut
Joan Serra i Folguerà
1.15 Aprovació definitiva d’alteració de la qualificació jurídica
(desafectació) de 101,74 m2 del pati del CP Valldigna.
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
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Considerant que l'expedient ha sigut instruït per a alterar la qualificació jurídica
del bé immoble escolar CP Valldigna, situat al carrer Ausiàs March, 3, d'esta localitat,
passant de ser un bé de domini públic a un bé de caràcter patrimonial.
Considerant que en l'expressat immoble no compleix ja amb la finalitat pública
a què va ser destinat i que a causa de la seua situació es considera que el dit edifici
seria un emplaçament adequat per a l’ampliació de l’Escoleta Infantil Municipal, per les
raons següents poder ampliar en 2 aules esta escoleta.
Considerant que durant el tràmit d'informació pública no s’han presentat
al·legacions,
Considerant que per Acord del Ple de data 30 de juny de 2008 es va aprovar
provisionalment a l'espera de rebre l'autorització de la Comunitat Autònoma
Considerant que es va sol·licitar la dita autorització a l'Administració educativa, i
que va ser concedida amb data 7 d’agost de 2008, i va tindre entrada en l'Ajuntament
en data 19 d’agost de 2008.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
aquesta Alcaldia proposa:
ACORDA
PRIMER. Alterar la qualificació jurídica del bé immoble escolar CP Valldigna,
situat al carrer Ausiàs March, 3, d'esta localitat, definitivament, passant de ser un bé
de domini públic a un bé de caràcter patrimonial.
SEGON. Reflectir en la rectificació anual del Llibre Inventari de Béns de la
corporació l'alteració de la qualificació jurídica que ha patit el bé immoble, i sol·licitar al
Registre de la Propietat que procedisca a deixar constància d'este canvi per mitjà dels
corresponents seients o anotacions registrals necessàries.
TERCER. Facultar l'alcalde perquè subscriga els documents que siguen
necessaris amb vista a l'execució dels precedents Acords.
Obert el torn d’intervencions l’alcalde explica que l’anterior Corporació va iniciar
l’expedient de desafectació de part del pati del grup escolar per a ampliar l’Escoleta ja
que esta necessitava una ampliació degut a la creixent demanda i l’única manera era
esta. Aixa es va sol·licitar a la Conselleria d’Educació que ja ha donat el vist i plau al
respecte.
Vista la qual i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per
unanimitat dels 11 membres assistents acorda aprovar el següent acord
PRIMER. Alterar la qualificació jurídica del bé immoble escolar CP Valldigna,
situat al carrer Ausiàs March núm. 3, d'esta localitat, definitivament, passant de ser un
bé de domini públic a un bé de caràcter patrimonial.
SEGON. Reflectir en la rectificació anual del Llibre Inventari de Béns de la
corporació l'alteració de la qualificació jurídica que ha patit el bé immoble, i sol·licitar al
Registre de la Propietat que procedisca a deixar constància d'este canvi per mitjà dels
corresponents seients o anotacions registrals necessàries.
TERCER. Facultar l'alcalde perquè subscriga els documents que siguen
necessaris amb vista a l'execució dels precedents Acords.
1.16 Donar compte de les diferents proposicions presentades a
l’Ajuntament per la confecció de l’Agenda 21.
Obert el torn d’intervencions l’alcalde Eladi Mainar explica que dur a terme l’Agenda 21
suposa uns redits molt importants per a un poble. S’han presentat 3 empreses que han
presentat una proposta per elaborar l’Agenda 21 que una vegada s’estudien s’elegirà
quina és la més adequada per a tirar endavant l’Agenda 21.
El regidor Joan Serra diu que la proposta que es passa en eixos moment és de
Roger Cremades.
El regidor Victor Mansanet demana mes informació de l’empresa
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Pren la paraula l’alcalde i aclareix que Roger Cremades es una persona molt
coneguda en esta comarca i creuen que ho pot fer molt be, a mes, l’import es de
14.000 € mes IVA., preu que esta per baix de les altres propostes presentades.
La regidora Agustina Brines diu que es una persona que coneix el territori i que
creu molt en el projecte. A mes explica que es constituiran diversos foros, entre ells el
foro social obert a tot el món i ahí es tindrà l’oportunitat de saber millor el que és
l’Agenda 21.
El regidor Victor Mansanet pregunta qui és el que tria l’empresa.
L’alcalde Eladi Mainar contesta que és una qüestió consensuada per l’equip de
govern
2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
2.1 Donar compte sobre la col·locació de Bandes reductores de velocitat.
En primer lloc es vota la urgència per la inclusió del punt en l’orde del dia, acordant-se
per unanimitat dels 11 membres la inclusió.
Seguidament e regidor Joan Serra pren la paraula explicant que tot parteix
d’una moció presentada anteriorment per ERPV que tenia 2 propostes d’acord: primer,
que s’encarregarà un informe a la policia local sobre la ubicació de les plataformes o
bandes sonores reductores, i segon, que es donara compte al Ple en una sessió
posterior i seria el Ple de l’ajuntament el que prenguera l’acord mes adient. Esta
moció va ser aprovada per unanimitat. Passats uns dies el anterior alcalde va
presentar un estudi sobre les bandes reductores que hi havia al poble, cosa en la que
ell no es va conformar perquè el que demanàvem eren les informe sobre les bandes
que es necessitaven al poble. Continua explicant que el dia 19 de juliol el senyor exalcalde ho tenia en les sues mans i no ho va presentar a cap grup de l’oposició ni a
ningú. Quan el nou equip de govern va entrar en el despatx no hi havia cap informe i,
davant això es van prendre uns acords per unanimitat, es decidiren fer unes
actuacions que creien oportunes i a mes es tenia la majoria per poder-les fer. Aclareix
que no es una decisió unilateral ni precipitada sinó que es una decisió que es va
prendre desprès de vore l’estudi de la policia local, i conjuntament amb ells, es va
decidir on posar les bandes reductores.
A continuació pren la paraula el regidor Sebastian Mahiques recordant-li al
regidor Joan Serra que, tal com va dir el regidor Victor Mansanet en la comissió, «Joan
l’has cagada». Aclareix que ell no ho diria així sinó que es una cosa que s’ha fet a
consciencia sense tindre en compte l’informe de la policia i, que ho ha fet l’equip de
govern, sense complir una moció. Creu que es un arrancada de dir «ací estic jo
d’alcalde». Continua dient que s’ha incomplint la moció perquè, si es llegeix, diu que el
que te que prendre la decisió es el Ple de l’ajuntament que està compost per 11
regidors i no per l’equip de govern. També demana que li diga el tresorer en quina
partida pressupostaria està reflectida esta despesa de mes de 7.000 € i si l’estat
d’execució de la partida arriba a eixe import, encara que no cal que conteste perquè
diu saber-ho. Finalitza dient que la moció se la passada pel forro.
El regidor Victor Mansanet pregunta a l’alcalde Eladi Mainar que quan es va
prendre esta decisió on estava.
L’alcalde Eladi Mainar contesta que estava gaudint de les seues vacances, i
com es natural, es va quedar una persona com a responsable d l’alcaldia.
El regidor Victor Mansanet diu que per tant no es va assabentar d’eixa
actuació.
L’alcalde li contesta que gracies a l’informàtica ell n’estava assabentat de tot.
Pren la paraula el regidor Joan Serra i dirigint-se al regidor Sebastian Mahiques
li diu que si no sap llegir que vaja a l’escola, perquè hi ha dos propostes d’acord i un
informe, que no saben on el te amagat, on es dia on anaven eixes bandes reductores.
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Afegeix que tant preocupat que està pel poble no entén que havent-se produït dos
incendis el mes passat no haja fet una telefonada a l’alcalde en funcions.
El regidor Victor Mansanet exposa que el seu grup considera s’ha volgut fer un
cop d’autoritat, que les barreres que s’han ficat no son les millors perquè afecten a
persones discapacitades i a mes son lesives per les suspensions dels vehicles; hi ha
altres opcions. La proposta del regidor Joan Serra era fer un informe tècnic, dels
arquitectes, consultant inclús a tallers per a vore quines son les bandes o barreres que
afecten menys als vehicles i als discapacitats.
El regidor Joan Serra presenta l’informe de la policia local.
El regidor Victor Mansanet presenta les següents mocions per a la seua votació
sobre la urgència per la inclusió en l’ordre del dia.
2.1 Moció sobre la substitució de les barreres reductores de velocitat.
El Regidor Joan Serra diu que a la moció que es presenta hi ha falsedats, no
és el dia 2 d’abril quan es presenta la moció sinó el dia 26 d’abril, no és cert que en la
moció presentada el dia 26 es contemplara l’elaboració d’un pla municipal per
l’eliminació de barreres arquitectòniques. No va ser el regidor Victor Mansanet sinó
que va ser ERPV qui ho va presentar.
Pren la paraula el regidor Victor Mansanet li contesta dient que s’equivoca. El
que planteja es contradictori. Diu que la urgència de la moció ve donada perquè s’ha
menyspreat a la Corporació i perquè creu que estan obligats a debatre este assumpte.
Es vota la urgència de la moció pel Ple de l’ajuntament que per 6 vots en contra
(3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i 1 EU – ACAIS) s’acorda no aprovar la
urgència de la moció.
2.2 Moció sobre Seguretat de Centres Educatius.
El regidor Victor Mansanet defensa la urgència pel perill que les pluges
caigudes i les que poden caure poden suposar pels centres, professors, alumnes i
treballadors que fan la seua feina en eixos centres.
Es vota la urgència de la moció pel Ple de l’ajuntament que per 6 vots en contra
(3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i EU – ACAIS) s’acorda no aprovar la
urgència de la moció.
2.3 Moció sobre Diada Nacional del 9 d’Octubre.
El regidor Juli Ibañez diu que des de el dia de la moció de censura està obert a
tot allò que li se proposarà i que col·laboraria amb ell amb tot. I que ells estaven
preparant el 9 d’octubre des de el 4 d’agost.
Es vota la urgència de la moció pel Ple de l’ajuntament que per 6 vots en contra
(3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i EU – ACAIS) s’acorda no aprovar la
urgència de la moció.
2.4 Moció sobre una Jornada de treball Decent.
Es vota la urgència de la moció pel Ple de l’ajuntament que per 6 vots en contra
(3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i EU – ACAIS) s’acorda no aprovar la
urgència de la moció.
2.5

Moció per Adherir-se a la Xarxa de Municipis de L’Institut Ramon

Llull
El regidor Victor Mansanet llig la proposta.
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Es vota la urgència de la moció pel Ple de l’ajuntament que per unanimitat dels
11 membres s’acorda aprovar la urgència.
El regidor Victor Mansanet explica la moció dient que la finalitat de l’Institut
Ramon Llull es la projecció exterior de la llengua i la cultura catalana, promou
l’aprenentatge del català a les universitats i altres centres educatius, etc....
L’alcalde Eladi Mainar diu que l’equip de govern li acceptaria la moció si està
dispost a acceptar que s’incloguen sols el punts 1, 4 i 5 i que els altres punts es
desestimen.
Vista la proposta i sotmesa a votació, el Ple de l’ajuntament per 9 vots en
contra (4 PP, 3 PSOE, 1 BLOC i ERPV), 1 abstenció (BLOC) i 1 a favor (EU- ACAIS)
s’acorda no aprovar la moció.
El regidor Juli Ibañez explica l’abstenció dient que no pot votar en contra però
que hi ha uns punts que l’impedeixen votar a favor, un d’ells la col·laboració amb
l’Institut Cervantes.
El regidor Victor Mansanet li replica que l’Institut Cervantes, des de fa poc, es
un instrument per expandir la llengua catalana.
2.6 Moció sobre el comiat de 1.300 treballadors de la fàbrica FORD.
Es vota la urgència de la moció pel Ple de l’ajuntament que per 6 vots en contra
(3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i EU – ACAIS) s’acorda no aprovar la
urgència de la moció.

2.7 Moció sobre l’ús del Monestir de la Valldigna i el deute generat pel
malbaratament dels Fons Públics assignats a la Fundació Jaume II el Just.
Es vota la urgència de la moció pel Ple de l’ajuntament que per 6 vots en contra
(3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i EU – ACAIS) s’acorda no aprovar la
urgència de la moció.

2.8 Moció per l’eixida de l’Ajuntament de Simat de la Mancomunitat de la
Valldigna.
Es vota la urgència de la moció pel Ple de l’ajuntament que per 6 vots en contra
(3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i EU – ACAIS) s’acorda no aprovar la
urgència de la moció.
2.9. Moció contra determinades actuacions de l’empresa elèctrica
Iberdrola a Simat de la Valldigna.
Es vota la urgència de la moció pel Ple de l’ajuntament que per 6 vots en contra
(3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 5 a favor (4 PP i EU – ACAIS) s’acorda no aprovar la
urgència de la moció.
3. TORN D’INTERVENCIONS
L’alcalde Eladi Mainar pren la paraula per explicar que s’han posat en contacte
amb la universitat per demanar un estudi sobre la viabilitat del Polígon Industrial a
Simat per part d l’Institut de Desenvolupament local que farà un informe al respecte
que desprès es farà públic.
Exposa que l’equip de govern amb regidors de l’oposició van visitar al Centre de
Desenvolupament Turístic a Gandia en Gandia per assabentar-se de les possibilitats
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de col·laboració amb este centre, que es capdavanter al País Valencià, on es poden
fer cursos de gastronomia, ensenyar aspectes de l’hosteleria ... és a dir, fomentar que
es cree a Simat una industria de serveis.
També informa de la xerrada que va tindre lloc entre la Unió de Ramaders, els
regidors i membres de les Cooperatives.
També recorda que esta en període d’exposició al públic el Projecte de Laminació i
Canalització del Riu Vaca, i tot veí que ho vullga pot arreplegar una còpia del projecte.
En este moment abandona el Plenari la regidora Belinda Navarro Climent.
L’Alcalde Eladi Mainar explica que en este projecte l’empresa ACUAMED va a
gastar-se vora 40 milions d’euros, considera que pot ser molt beneficiós perquè pot
marcar l’Urbanisme i la vida del poble. L’Ajuntament per la seua part, va fer 6
al·legacions, el termini màxim per al·legar és el 10 d’octubre i poden presentar-ne totes
les persones que estiguen afectades. El projecte afectarà a les persones que tenen
terres al costat del riu. Les obres, segons els van informar, tardaran en començar un
any o any i mig i s’utilitzaran fons que anaven al transvasament d l’Ebre i que si no es
gasten s’hauran de tornar a Europa.
També comunica que els Plens a partir d’ara es gravaran en DVD i es deixaran
còpies a la Biblioteca per aquells que vullguen, en forma de préstec, mirar-se’ls.
Pren la paraula al regidor Joan Serra que aclareix que totes les persones que
estan afectades per la laminació estan notificades per assabentar-los que poden
reclamar els seus drets.
A continuació el regidor Sebastian Mahiques intervé explicant que en relació als
Clots hi ha uns expedients, que estan a l’Ajuntament i no es te ell, sobre unes
persones que estan afectades per l’apropiació per part de l’ajuntament d’uns terrenys
de forma irregular. Ell proposa que, davant d’excessiu treball de la secretaria, es
contracte una persona per a que revise este expedient.
L’Alcalde Eladi Mainar contesta que ja ha parlat amb les persones afectades i
que s’intentarà arreglar el més aviat possible.
El regidor Sebastian Mahiques planteja diferents temes:
- Respecte als solars que s’han arreglat a la zona de baix casa, li agradaria
saber la postura del nou equip de govern.
- Un altre assumpte seria que dalt del carrer San Roc i a la part esquerra hi ha
un escaló que ha provocat alguna caiguda proposa que es faça un desnivell per a que
la gent no caiga.
- Respecte als expedients oberts sobre uns esdeveniment que van passar al
Pla de Corrals on s’han realitzat unes obres il·legals, les persones afectades van
presentar unes llicencies i desprès no van fer cas del que se’ls va dir per part de
l’Ajuntament i el que voldria saber que es el que va a fer el nou equip de govern.
- Respecte al PGOU pregunta en quina situació es troba i si estan duguent-se a
València tots els informes i respecte al Polígon Industrial li agradaria que li contestaren
si van a presentar-se tal com esta al PGOU.
- Respecte a la zona del llavador en la Font Menor, explica que donat la
situació en la que es trobava la zona l’anterior grup de govern va fer una intervenció
netejant-ho sense contar amb el propietaris d’eixos terrenys i voldria proposar de fer
una reunió amb tots els veïns per a vore si es podria fer una zona plana per a que els
veïns tinguen unes condicions higièniques, sense rates ni serps.
- Per finalitzar explica que en el dipòsit d’aigües potables hi havien unes
deficiències, hi havia unes esquerdes que estava previst arreglar per l’anterior equip
de govern de l’ajuntament i li agradaria saber si estan arreglades o que es pensa fer
en aquest assumpte.
A continuació pren la paraula el regidor Victor Mansanet per proposar que
l’Ajuntament redacte un escrit de protesta per els incidents ocorreguts el dia 26 de
setembre a Gandia entre el correllengua i la policia nacional
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El regidor Juli Ibañez es compromet personalment a formalitzar el escrit de
protesta i es presentarà al Plenari de l’ajuntament.
Continua dient el regidor Victor Mansanet que s’intente substituir les bandes
sonores que molesten per sorolloses, les que molesten a les persones discapacitades,
per altres que siguen mes eficients i que siguen menys «probables» i que se’n
col·loquen unes altres en els llocs on dia la policia local.
Pren la paraula el regidor Joan Serra per dir que si les bandes reductores
perjudiquen a algú, si fa falta, es llevaran. En el tema del comunicat voldria que no sols
es denunciarà les actuacions de agressió fora de Simat, sinó que també es
denunciaren les agressions que es produeixen al poble de Simat. En relació als solars
de baix casa s’està estudiant enviar una notificació als propietaris perquè complisquen
les ordenances municipals al respecte. En relació al carrer San Roc s’intentarà vore i
s’intentarà fer el que calga. En el tema de les llicencies d’obra, tota aquella obra que
es realitze al terme de Simat te que sol·licitar llicencia a l’ajuntament i si no reuneix els
requisits legals eixa obra te que estar paralitzada i a partir d’ahí el que este que fer es
complir la llei. El PGOU, a pesar que hi ha dictàmens negatius de Conselleria
d’Educació als informes presentats, cosa que no sap el plenari, el que es farà es dur
les coses endavant. Respecte al Polígon Industrial el que es farà es dur-ho endavant
amb els informes que s’han rebut. Respecte del tema de la Font Menor l’actuació de
l’equip de govern es notificar als propietaris el projecte de reparcel·lació existent i quan
els propietaris accepten l’extensió de terreny del que son propietaris es procedirà a la
neteja d’eixa zona i, previ a l’actuació urbanística, poder utilitzar eixa zona pel que es
decideixca . En el tema de l’aigua potable no recorda ningun plenari on se’n haja parlat
de que hi hagueren deficiències en el dipòsit, li demanarà l’informe a la secretaria i si
ho podem solucionar ho solucionaran.
El regidor Victor Mansanet diu que en un article publicat en agost condemna els
actes que d’agressió que es van produir el 4 d’agost a Simat.
El regidor Sebastian Mahiques, dirigint-se al regidor d’Economia, explica que es
van fer unes reunions amb els «baristes» en relació a les taxes per ocupació de la via
pública, es van fer uns informes per la policia local i signats pels «baristes» i volia
saber si s’havien posat al cobrament estes taxes. També pregunta en quina situació es
troben les partides pressupostaries.
Contesta el regidor David Mogort explicant que degut a que es tracta del mes
d’agost no s’han ficat al cobrament. En relació a la situació de les partides
pressupostaries dir que, per motius d’excés de feina, no s’ha pogut avançar res.
Continua el regidor Sebastian Mahiques, dirigint-se a la regidoria Educació, en
referència a l’entrada de nous alumnes en el mes de gener o febrer, pregunta si ja han
començat les obres, i si es farà en el mateix lloc on estaven previstes.
Li contesta la regidora Estefania Gregori dient que l’escoleta es farà a les
escoles parroquials, que l’aula no te falta de massa obra, que sols fa falta una neteja i
una mà de pintura. La despesa més gran serà la del pati on s’haurà de col·locar el pis i
fer una tanca i també s’ha de mirar la calefacció.
El regidor Sebastian Mahiques diu que les portes que són de ferro fa falta
canviar-les perquè no es produisca cap incident, que sap que tot val diners i que el PP
acceptarà totes aquestes despeses. Continua adreçant-se al regidor que està de
representat al Pla de Corrals per dir-li que confirme una informació sobre que les
despeses de desplaçament al Pla de Corrals amb el taxi.
El regidor Juli Ibañez li contesta que a partir esta setmana les persones que
viuen allí de tota la vida, (pensionistes, jubilats i els que no tenen mitjà per desplaçarse) tindran el transport gratuït únicament pel serveis sanitaris.
El regidor Sebatian Mahiques contesta que encara que està conforme creu que
s’hauria de perfilar mes per justificar les despeses que es produeixquen.
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El regidor Juli Ibañez li contesta dient que les necessitats estan tipificades i es
presentarà la documentació de aquell que viatja també. Es una cosa estudiada de fa
temps que es posa en funcionament ara.
Reprèn la paraula el regidor Sebastian Mahiques per a dir que les despeses
que ells creien, quan estaven al govern, eren necessàries si continuen sent-ho per al
nou equip de govern tindran el recolzament del PP, perquè que els diners del
romanent de tresoreria estan per a gastar-se. Una proposta era la de canviar el cotxe
de la policia local.
Afegeix que respecte a la seguretat dels treballadors afegeix que com hi ha una moció
aprovada sobre la seguretat dels treballadors, tant els de l’Ajuntament com els de les
empreses que treballen per l’ajuntament, creu que el elevador del cementiri està
obsolet, està vell i deuria de canviar-se. En la zona del poliesportiu es va preparar una
zona de gespa, que, al allargar-se fins el 15 de setembre la piscina, la gespa estava
molt alta i segons el treballador diu que el la maquina de tallar gespa estava trencada.
Per acabar les intervencions el regidor Sebastian Mahiques Morant manifesta que en
relació al dia de la moció de censura l’equip de progrés els va difamar, se’l ha taxat
d’alcalde dictador i falangista, aleshores creu que eixes paraules son falsedats i ganes
de crispar al personal; també van eixir en premsa unes declaracions de que l’alcalde
havia incitat a les persones que estaven a la plaça a la violència i ho nega dient que
això ho saben tots els que estaven allí perquè el que ell va fer va ser agrair a tot el
mon el seu recolzament i que gaudiren de les festes, i eixa va ser la veritat de
l’actuació de Sebastian Mahiques a Simat. El PP condemna les agressions que es
pogueren produir eixe dia, però ni van incitar ni van dir res de res perquè son
democràtics i accepten esta situació. Exposa que son persones que han estat
treballant 14 mesos i creu que ho ha fet molt bé i diu que el que no entén el poble es la
política que uns partits que no han guanyat les eleccions...., es dir que no entenen que
una cosa que es legal, que no es ètica i moral, es puga fer.
A continuació pren la paraula el regidor Joan Serra per dir al regidor Sebastian
Mahiques que pareix que estiga molt afectat per el que s’ha dit en premsa. Des de la
redacció de premsa del seu partit es va fer una nota de premsa referent a que
Sebastian Mahiques va exaltat a la gent, és una manera de vore les coses i s’ha de
respectar. Respecte a lo be que s’han fet les coses sols dir que respecte a les aigües
potables no s’ha dut endavant, fent-se moltes coses irregulars. I el compromís de
crear l’en local se’l ha botat.
Pren la paraula l’alcalde Eladi Mainar dient que respecte al cotxe de policia
local creu que en menys de dos mesos es tindrà un nou cotxe. Continua dient que li
agrada l’actuació del regidor Sebastian Mahiques perquè el retrata tal com es, que si
te 700 vots ells en tenen altres cents entre tots i els vots es una cosa que varia. Li
recorda que ells li van donar un període de cortesia de 100 dies i que els està demanat
en els 56 dies que porten plantejaments que ell haguera pogut resoldre en els 14
mesos del seu govern. També li recorda una actuació en un Ple en que davant una
pregunta a una regidora del PP el regidor Sebatian Mahiques va agarrar el micròfon
per contestar-ho ell, ja que ho feia tot ell, sent que ara pot preguntar a tots els regidors
i ells li contesten. En referència a la moció de censura li diu que tenia 10 dies per
convocar la moció i és ell qui va triar el dia 4 que era ideal per eixir com un «caudillo»
en la plaça.
A continuació l’alcalde dona la paraula al públic demanant que el que vullga
parlar s’aixeque i diga nom i cognoms.
Pren la paraula el veí A. P. dient que sa casa té 10 i pico d’anys i sa mare està
en un estat terminal i que l’alcalde li va dir que traguera sa mare de casa. Pregunta
que per què no respecteu el paper firmat sent que el denunciant està conforme a
respectar a sa mare.
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L’alcalde Eladi Mainar li contesta que hi ha una il·legalitat de fa molts anys i el
que vol l’ajuntament es actuar correctament siga qui siga la persona afectada.
El veí A. P. diu que no tenen humanitat ni ell ni Joan
El regidor Joan Serra explica que quan entraren en el govern sabien el
problema que hi havia, per diverses regències, en la vivenda, que existia un informe
firmat pels tècnics referent a una vivenda que no tenia clavegueram, i que ells el que
fan es donar curs a la proposta dels tècnics perquè se subsanen les deficiències de
l’habitatge.
Pren la paraula J.B.P., en referència a la neteja dels patis de baix l’escola ell
diu que està conforme però sempre que sàpiga on esta el pati. Per tant vol saber on té
el pati, també diu que està conforme en que s’augmenten les taxes dels nous
habitatges però el que puje el nivell de vida, i no augments grans desprès de varis
anys i pregunta per què no ho van fer abans els anteriors alcaldes del Partit Socialista.
Li contesta el regidor Joan Serra que creu que no ha entès el que ell ha dit.
Que hi ha una reparcel·lació del 2002 i que es ara quan es notificarà a cada propietari
l’extensió de terrenys que li corresponen i, que si el propietari esta d’acord en eixa
extensió de la parcel·la que li correspon, serà en eixe moment quan es farà la neteja.
Pren la paraula la veïna J.M. per dir que fa 15 mesos quan governava el partit
socialista es va amagar un sou que es pagava a un treballador. Planteja a l’Alcalde
que si ell farà el mateix i que si es pot confiar en el Partit Socialista.
L’alcalde Eladi Mainar diu que quan es facen acusacions s’aporten documents
que ho justifiquen i que es diga a qui estan referint-se i el delicte que s’ha fet per a que
es puga defendre
La veïna J. M. diu que quan va preguntar, a l’anterior alcalde del PSOE, d’on
cobrava un treballador del monestir, li contestaren que li pagava Conselleria, paraules
que estan en el Ple. Quan va entrar el PP resulta que l’ajuntament de Simat estava
pagant-li 400 € mensuals.
Pren la paraula A.F. dient que es van ficar dos bol·lards davant la casa del veí
per a que no li aparcaren a la porta i ara li aparquen davant la seua cotxera on te un
gual. Diu que es va presentar un escrit, que no es va contestar i que si es pot arreglar
per a que ell puga entrar el cotxe
El regidor Joan Serra li contesta dient-li que no té constància d’eixe escrit, que
sí correspon a esta legislatura li’l passaran i que si correspon a l’anterior legislatura no
saben on estan. Diu que estan oberts a qualsevol suggeriment o queixa. S’arreplega i
si es pot solucionar se soluciona.
El regidor Sebastian Mahiques diu que l’escrit es va presentar sent ell l’alcalde i
que es pot consultar pel registre d’entrada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime
procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió
sent-ne les 23 hores i 15 minuts del dia 29 de setembre de 2008, perquè hi conste el
tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, 29 de setembre 2008.
La Secretària
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