
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: P4623300 C 

 

 1 

         PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 16/2008 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
Dia:  19 de desembre de 2008 

 
ASSISTENTS: 

 
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE) 
Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Mónica Sancirilo Camarena 
Rafael Cabanilles Inza 
Sebastián 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:  Belinda Navarro Climent 
Secretària: Elisa Armengot Audivert 
  A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i quaranta  minuts del dia dinou 
de desembre 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat 
prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la 
convocatòria de la sessió, són els del següent 

 
ORDRE DEL DIA : 

 
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE: 

1.1. Aprovació projectes d’inversió del  Fons Estatal d’Inversió Local. 
1.2. Aprovació Conveni Pàdel. 
1.3. Aprovació MC 9/08 per Suplements de Crèdits. 
1.4. Examen i aprovació Pressupost Municipal exercici 2009, bases d’execució, plantilla de 

personal i relació de llocs de treballs. 
1.5. Moció de tots els grups polítics sobre l’assistència dels estudiants de Simat de la Valldigna i 

Benifairó al nou Institut de Secundaria de Tavernes de la Valldigna. 
1.6. Moció del PSOE, BLOC I ERPV, sobre els repetidors per les emissions de la TV3. 
1.7. Mocions d’ERPV, PSOE, BLOC i PP per a sol·licitar l’especialitat de psiquiatria infantil i 

juvenil Garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana. 

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

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. Aprovació projectes d’inversió del  Fons Estatal d’Inversió Local. 

 Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu: 
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«PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

Vist el Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió 
Local i un Fons Especial de l’Estat per la Dinamització de l’economia i l’ocupació i s’aproven crèdits 
extraordinaris per atendre la seua financiació, publicat en el BOE núm. 290 de data 2 de desembre de 2008. 

Ates que l’article 3 del Reial Decret estableix les obres finançades amb càrrec al Fons entre les quals 
es troben, obres d’adequació, rehabilitació o millora d’entorns o espais públics urbans, equipaments e 
infraestructures de serveis bàsics en les xarxes viàries, els de construcció, adequació, rehabilitació o millora 
d’edificis i equipaments socials, sanitaris, funeraris, educatius, culturals o esportius ... entre d’altres. 

Vist que l’article 5 del Reial Decret exigeix l’acord Plenari de l’aprovació del corresponent Projecte 
d’Inversió. 

Vist que la Disposició Addicional I del Reial Decret estableix els criteris de repartiment del Fons 
Estatal d’inversió local i la publicació realitzada pel Ministeri d’Administracions Públiques on contempla  la 
relació dels Ajuntaments beneficiaris amb indicació dels respectius habitants i la inversió màxima a realitzar 
amb càrrec al Fons estatal d’Inversió Local, especificant: 

- SIMAT DE LA VALLDIGNA.........3.419 HABITANTS....................605.123 €. 

Vist el Projecte d’inversió presentat per la Corporació Municipal, consistent en la realització de les 
següents obres: 

 TITOL DE L’OBRA IMPORT  

 
1. 

 
Construcció de 64 nínxols cementiri 

Pressupost  Licitació......................57.424,64 
€ 

 

 
2. 

 
Reparació del sector nord del Cementiri. 

Pressupost Licitació......................60.875,64 €  

 
3. 

 
Recuperació de la Font Menor. 

Pressupost Licitació....................199.950,94 €  

4. Habilitació del Mercat municipal per usos múltiples. Pressupost Licitació......................41.412,00 €  
5. Rehabilitació i Millora de la Plaça de l’Església i la 

seua connexió en «Avinguda Font Menor». 
Pressupost Licitació....................144.561,60 €  

6. Rehabilitació i Millora de la Plaça del Colomer i la 
seua connexió amb «Avinguda Jaume I». 

Pressuposta Licitació....................100.898,18 
€ 

 

 TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ                      605.123,00 €  

Esta Alcaldia proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
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Primer. L’aprovació del Projecte d’Inversió consistent en la realització de les següents obres: 

 TITOL DE L’OBRA IMPORT  

1. Construcció de 64 nínxols  cementiri Pressupost  Licitació......................57.424,64 
€ 

 

2. Reparació del sector nord del Cementiri. Pressupost Licitació......................60.875,64 €  
3. Recuperació de la Font Menor. Pressupost Licitació....................199.950,94 €  
4. Habilitació del Mercat municipal per usos 

múltiples. 
Pressupost Licitació......................41.412,00 €  

5. Rehabilitació i Millora de la Plaça de l’Església i 
la seua connexió en «Avinguda Font Menor». 

Pressupost Licitació....................144.561,60 €  

6. Rehabilitació i Millora de la Plaça del Colomer i la 
seua connexió amb «Avinguda Jaume I» 

Pressuposta Licitació....................100.898,18 
€ 

 

 TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ                     605.123,00 €  

Segon. Donar trasllat del present acord a la Subdelegació de Govern als efectes oportuns.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica als assistents en què consisteix el Fons 
Estatal d’Inversió Local, mitjançant el qual s’ha aprovat per a Simat una aportació de 605.123 euros,  per a 
dur endavant diverses obres.  

El proper 24 de gener, ha d’estar tota la documentació presentada i en abril han de començar les 
obres, que estan destinades a intentar pal·liar la situació d’atur i la crisi econòmica. Es tracta d’un repartiment 
equitatiu, que concedeix una quantitat fixa  per habitant. L’Ajuntament ha previst diverses obres, no tancades. 
Es va demanar parer a l’oposició així com també es vol  convocar per al proper dimarts una reunió amb els 
ciutadans per a informar-los i que puguen opinar i participar.  A continuació explica totes les obres previstes. 

El regidor Sebastián Mahiques planteja que si ara van a aprovar el projecte, difícilment podrà 
participar la gent, ja que este serà el que s’envie al Ministeri, per tant, vol que li expliquen com influirà la 
participació ciutadana. 

L’alcalde Eladi Mainar diu que falta un mes, si la cosa canvia després de la reunió amb els ciutadans i 
acorden nous projectes, es tornarà a fer un Plenari.  

El regidor Sebastián Mahiques vol que consten també les propostes que es prepararen per incloure-les 
en el fons FEDER, i l’alcalde li respon que això està previst en unes noves ajudes que es diuen PAP, en les 
quals a banda de fer un passeig de vianants, hi ha altres obres ja discutides i comentades entre tots. També hi 
ha altres ajudes que es diuen RURALTER, que venen des de la Unió Europea a través de la Generalitat però 
encara que s’han demanat, no sabem si ens les aprovaran. 

El regidor Víctor  Mansanet, diu que ells havien previst algunes actuacions per a la promoció turística 
del Monestir presentada en una moció del passat 4 de novembre i que considera com a prioritària, però que no 
la van acceptar. Considera que s’hauria d’explotar el turisme al poble, ja que al valor afegit del Monestir 
s’uneix la localització del poble, entre les ciutats turístiques de  Cullera i Gandia, per tant, s’hauria de 
fomentar el turisme. També presenta moció en relació al Pla Integral de Millora del Casc antic de Simat, que 
contemplava estes intervencions, per tant, ell torna a presentar eixa moció com a proposta, com una millora a 
tenir en compte. Finalment manifesta que veu el Fons Estatal  com un pedaç de Zapatero, que ens vindrà bé a 
tots, i per tant, s’ha d’aprofitar al màxim i s’hauria d’utilitzar no sols per tapar forats, sinó per a promocionar 
el turisme, que també crea llocs de treball  

L’alcalde li replica en relació al pedaç, li diu que ell voldria que tots els dies li pegaren pedaços 
d’eixos, que mai en la història d’Espanya ningun govern ha fet un projecte com este que s’està realitzant ara. 
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A l’any 79 es va intentar fer una cosa pareguda, però no va ser igual. Tant de bo tots els anys ens donaren 
pedaços d’eixos. 

Víctor li explica el que volia dir això de que era un pedaç.  

La regidora Agustina Brines li dóna la raó del que ha dit del turisme i ara es tracta de triar què volem i  
què no volem, i que part d’eixa moció a què fa referència Víctor, està inclosa al projecte.  

El regidor Joan Serra vol saber per què el criteri del PP ha canviat en quatre dies, abans estaven 
d’acord amb tot i no hi havia problemes, es van plantejar per tal que s’aportaren altres idees. La premura de 
fer les coses els ha portat a una situació que és on s’ha de decidir quin  projecte s’ha de fer, a partir d’eixe 
moment i si es presenten millores, es pot remodelar o anul·lar per l’altre. Ací estem tots per a millorar i 
escoltar el poble encara que no se’l pot fer partícip si no es té la informació necessària;  com en què es podia 
invertir, com s’havia de fer, etc.. Ara que ja ho sabem, és quan els dóna l’opció de participar. 

El regidor Sebastián Mahiques li contesta que ells no han canviat d’opinió, que es van abstenir en la 
comissió i ara també ho faran. Que s’abstenen perquè ells veuen altres prioritats. 

El regidor Víctor Mansanet, vol explicar el sentit de la seua abstenció. Que ho fa de forma 
constructiva, i que pot  canviar si s’accepten les esmenes que van presentar en la moció a la que abans feia 
referència. 

L’alcalde li contesta que sí que han introduït algunes de les propostes del seu partit, li vol dir també 
que les que s’han introduït definitivament, no són idees ni d’esquerres ni de dretes, són de poble. A ell li 
resulta estrany eixes abstencions, ara s’haurien de deixar les idees polítiques a un altre costat, ja que no creu 
que siga el moment de jugar a política. 

Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable 
de la Comissió Informativa i per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 4 abstencions (3 PP i 1 EU-
ACAIS), ACORDA:  

Primer. L’aprovació del citat Projecte d’Inversió. 

Segon. Donar trasllat del present acord la Subdelegació de Govern als efectes oportuns. 

1.2. Aprovació Conveni Pàdel. 

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

«PROPOSTA D'ACORD 

 Atès que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna amb data 28 de maig de 2008, va sol·licitar a la 
Diputació Provincial de València la seua inclusió en el «Pla d'Inversions en instal·lacions esportives de 
gespa artificial», en el marc de la cooperació de la Corporació Provincial amb els Ajuntaments de la 
Província regulada per les Directrius aprovades per aquella en sessió de 12 de març de 2008 i publicades en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 75 de 29 de març de 2008. 

 Atès que la Diputació Provincial de València ha inclòs entre els beneficiaris del Pla d'Inversions en 
Instal·lacions Esportives de gespa artificial  a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

 Resultant que, en les referides Directrius es contempla la possibilitat (apartat 2.2. paràgraf tercer) que 
«si algun ajuntament preferia aportar la seua participació amb fons provinents d'ingressos ordinari o 
finançament extern s'analitzarien les circumstàncies aportades per a fer front a la inversió municipal que, en 
cas d'acceptar-se, es plasmarien en el corresponent Conveni Singular. 
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 Resultant que, la Diputació Provincial de València, conscient d'esta circumstància, i amb el fet de 
regular este supòsit ha adoptat els acords pertinents per articular esta forma de finançament de les obres, 
fixant a este efecte com a import màxim de l'obra sobre la qual s'aplicarà el percentatge de subvenció en la 
quantitat de 35.000, indicant els acords a adoptar pels municipis beneficiaris, i aprovant el Model de Conveni 
Singular a subscriure entre les parts, extrems tots ells dels que és coneixedor l'Ajuntament de Simat de la 
Valldigna a través  de la Circular de Cooperació Municipal i Model de Conveni Singular que obra en 
l'expedient. 

 Considerant que els acords que es pretenen adoptar en la present sessió plenària són conformes amb 
les la Directrius i resolucions de la Diputació Provincial per a l'execució del Pla d'Inversions en Instal·lacions 
Esportives de gespa artificial, del qual és beneficiari este Ajuntament, i que correspon la seua adopció al Ple 
de la corporació municipal  d'acord amb les previsions de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals al tractar-se de adquisició de compromisos de 
gasto per a exercicis futurs. 

 Es proposa al Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, l'adopció dels acords següents: 

 Primer: Comunicar a la Diputació Provincial de València que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna 
va a assumir amb fons propis la part de finançament de LA «PISTA DE PÀDEL» a construir en el municipi, 
en el marc de la Cooperació de la Diputació Provincial amb els Ajuntaments de la província per a la 
realització de les obres incloses en el Pla d'Inversions  Instal·lacions Esportives de gespa artificial, del que ha 
resultat beneficiari . 

 Segon: Adquirir el compromís de consignar en el Pressupost Municipal per a 2009 la quantitat de 
15.000 euros, quantitat en què es xifra el 40 per 100 del cost previst de l'obra de construcció PISTA DE 
PÀDEL, en el municipi que és assumida per l’Ajuntament. 

 Tercer: Aprovar el Model de Conveni Singular (Annex I) que s'adjunta degudament diligenciat en 
l'expedient, i que regula la relació de cooperació entre la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de 
Simat de la Valldigna per la construcció d’una PISTA DE PADEL , autoritzant l'Alcalde-President a 
subscriure-ho en els termes assenyalats en els punts anteriors una vegada siga omplit per la Diputació 
Provincial de València, i obligar amb la seua firma a l'Ajuntament.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la proposta. Diputació té previst fer-se 
càrrec del 60% de la inversió, quedant per a l’Ajuntament el 40% restant, per tant, ara és el moment d’aprovar 
eixe conveni per poder fer la pista de pàdel. Explica també la possibilitat que es va donar de que l’Ajuntament 
de Simat de la Valldigna sol·licitara la gespa artificial i no entén per què no es va portar endavant este 
projecte. 

El regidor Sebastián Mahiques li contesta que al PGOU s’ha aprovat llevar alguns metres del camp de 
futbol, per tant, no van considerar oportú fer la inversió en gespa artificial fins que no estiga el camp com 
definitivament ha d’estar. 

El regidor Víctor  Mansanet, no comprèn com va a fer-se una pista de pàdel i no s’inverteix en la 
pilota valenciana. Ell considera l’esport del pàdel com un esport de «pijos», a banda què  no té cap arrel a la 
nostra cultura. No veu per què s’han de preocupar per eixe esport inútil. S’haurien de preocupar més, com ara, 
per la creació d’una Escola de Pilota Valenciana, proposta ja presentada en una moció de fa més d’un any.  
Els diu que desprès del golf, ara el més important és el pàdel, li sembla vergonyós, quant ací hi ha professors 
de pilota valenciana exercint fora, ja que no hi ha escola per a este esport tan arrelat al poble. 

El regidor Juli Ibáñez li dóna la raó, però li explica que si ara és el moment del pàdel, ja que  hi ha 
opció d’aconseguir una subvenció per a la seua instal·lació al poble, per tant, no s’ha de negar. Que la pilota 
valenciana, també ho veu necessari i s’està treballant per  aconseguir-ho. S’està negociant , però como que no 
hi ha res tancat no ho pot fer públic, quan siga una realitat ja ho donarà a conèixer.  
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La regidora Agustina Brines li contesta que la gent està demanant la pista de pàdel,  i  li garanteix que si els 
ofereixen una subvenció per a construir un trinquet, també es portarà endavant, que s’estan fent gestions per 
aconseguir-ho. 

L’alcalde els  diu que creu que Víctor no està per a fer  perorades ni demagògies. Que no el considera un 
esport de “pijos”, que és un esport i que com tots els esports, hi ha gent a la que li agrada i gent a la que no. 

Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable 
de la Comissió Informativa i per 9 vots a favor  (3 PSOE, 3 PP, 2 BLOC i 1 ERPV) i 1 en contra (EU-
ACAIS), ACORDA:  

 Primer. Comunicar a la Diputació Provincial de València, que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna 
va a assumir amb fons propis la part de finançament de la «PISTA DE PÀDEL» a construir en el municipi, en 
el marc de la Cooperació de la Diputació Provincial amb els Ajuntaments de la província per a la realització 
de les obres incloses en el Pla d'Inversions  Instal·lacions Esportives de gespa artificial, del que ha resultat 
beneficiari. 

 Segon. Adquirir el compromís de consignar en el Pressupost Municipal per a 2009 la quantitat de 
15.000 euros, quantitat en què es xifra el 40 per 100 del cost previst de l'obra de construcció PISTA DE 
PÀDEL, en el municipi que és assumida per l’Ajuntament. 

 Tercer. Aprovar el Model de Conveni Singular (Annex I) que s'adjunta degudament diligenciat en 
l'expedient, i que regula la relació de cooperació entre la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de 
Simat de la Valldigna per la construcció d’una PISTA DE PADDEL , autoritzant a l'Alcalde-President a 
subscriure-ho en els termes assenyalats en els punts anteriors una vegada siga omplit per la Diputació 
Provincial de València, i obligar amb la seua firma a l'Ajuntament. 

1.3. Aprovació MC 9/08 per Suplements de Crèdits. 

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

 «PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 Vista la memòria realitzada per l’Alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el 
Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari ,redactada d’acord amb el que disposa 
l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les activitats que 
promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent, exigeixen efectuar en 
l’actualitat les despeses especifiques i determinades que s’expressen a continuació, les quals no poden demorar-se 
a altres exercicis futurs. 

 Aquestes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el disponible i, en 
conseqüència, es proposa: 

 Primer. Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació: 

PDA DENOMINACIO SUPLEMT CREDIT 

4.130 Sous Personal laboral llocs fixes    30.000,00 € 
4.131 Sous Personal laboral llocs templs    10.000,00 € 
3.160 Seguretat Social    50.000,00 € 
1.121 Retribucions complementaries funcionaris           25.000,00 € 
TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT                         115.000,00 € 
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TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS         115.000,00 € 
 
 Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 
 a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria     90.000,00 €  
 b) Baixes per anul·lació        25.000,00 € 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS                          115.000,00 € 
 
 Tercer 
 
 Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini 
de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest. Durant aquest termini els 
interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions davant del Plenari. 

 Quart 

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

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la modificació, que s’ha degut a l’increment de les 
despeses de personal de l’Ajuntament, entre elles les hores extres de la policia local, s’havia llogat a diverses 
persones per cobrir baixes, a nou personal, etc. i amb les despeses aprovades, no hi ha hagut suficient, per 
tant, resulta necessari aprovar esta modificació. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable 
de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 10 membres assistents de la corporació (3 PSOE, 3 PP, 2 
BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA:  

 Primer. Concedir estos suplements de crèdits 

 Segon. Finançar-los amb els nomenats recursos financers: 

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

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

 

1.4. Examen i aprovació Pressupost Municipal exercici 2009, bases d’execució, plantilla de 
personal i relació de llocs de treballs. 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Elaborat el pressupost d’este Ajuntament corresponent a l’exercici 2009 i la documentació 
complementària, les Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball. 

Atesa la memòria de l’Alcaldia on es dóna compte del contingut del projecte de pressupost i de la 
plantilla municipal per a l’exercici 2009, tot explicant les seues variacions respecte dels anteriors. 

Atès els informes que consten a l’expedient. 
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Esta Alcaldia PROPOSA: 

Primer 

 Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2009, les Bases d'Execució d'aquest, que fixa les despeses i 
els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament: 

ESTAT DE DESPESES 

CAP. DENOMINACIÓ......................................................................................EUROS 

A) OPERACIONS CORRENTS 

1 DESPESES DE PERSONAL ....................................................................................1.144.500,00 
2 COMPRA BÉNS CORRENTS i SERVEIS..............................................................1.008.181,00 
3 DESPESES FINANCERES............................................................................................11.000,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS .............................................................................198.900,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

6 INVERSIONS REALS ...................................................................................................99.260,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL............................................................................................0 
8 ACTIUS FINANCERS.....................................................................................................1.200,00 
9 PASSIUS FINANCERS ...................................................................................................7.500,00 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES........................................................................2.470.541 € 

ESTAT D’INGRESSOS 

CAP. DENOMINACIÓ ................................................................................................EUROS 

A) OPERACIONS CORRENTS 

1 IMPOSTOS DIRECTES...............................................................................................865.450,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES ............................................................................................60.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ................................................................................789.020,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS..............................................................................656.730,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS....................................................................................38.036,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS.....................................................................................0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL..............................................................................61.305,00 
8 ACTIUS FINANCERS.................................................................................................................0 
9 PASSIUS FINANCERS ...............................................................................................................0 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS .........................................................................2.470.541,00 

Segon 

Aprovar la plantilla de personal que es transcriu tot seguit: 

PLANTILLA DE PERSONAL-2009  
 

Núm.  Número del lloc de treball a la plantilla. 
 Nom.  Nombre de llocs de treball d’eixe tipus. 
    1.  Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament. 
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    2.  Grup/Nivell de titulació. 
 CD .   Nivell de Complement de Destinació. 
 CDa .  Nivell de Complement de Destinació, per assimilació (laborals). 
 

PLANTILLA DE PERSONAL-2009  
 
Personal funcionari: 
 

Núm. Cant Lloc de treball 1 2 CD Observacions 
1 1 Secretari- Interventor 100% A1/A2 28/2

6 
Habilitat nacional. Ocupat. 

3 1 Tècnic de Prom. Econom 100% A2 23 Vacant 

4-5 2 Administratiu 100% C1 19 Ocupats.  

6-7 2 Auxiliar- Administratiu 100% C1/C2 18 Ocupats. 
8 1 Auxiliar- Administratiu 100% C2 14 Ocupat. 
9 1 Agutzil 100% C2 18 Ocupat. 
10 1 Oficial Cap de la Policia 100% C1 22 Vacant. 
11 1 Agent  PL-Cap del CPL 100% C1 22 Ocupat. Ocupat per promoció interna.  

12-16 5 Agent de Policia Local 100% C1 16 2 (1 en CS ) ocupats, 4 interins 
17 1 Auxiliar de Policia Local 100% C1 16 Ocupat. A extingir. 
18 1 Arquitecte Tècnic 70% A2 26 Ocupat. 
19 1 Bibliotecari 100% C1 20 Ocupat. 

 
  Personal laboral: 
 

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CDa Observacions 
20 1 Encarregat brigada 100% C1 18 Ocupat. 

21-22 2 Agent brigada 100% A.P  9 Ocupats. 
23 1 Agent brigada - Enc. Cementeri 100% A.P  9 Ocupat. 
24 1 Encarregat edificis municipals 100% A.P 9  Vacant 
25 1 Encarregat Poliesportiu 75% A.P 9 Ocupat. 
26 1 Conserge Centre metge 100% A.P 10 Ocupat. 

27-29 3 Netejadors/es 100% A.P 8 Ocupats. 
30 1 Encarregat Ecoparc 100% A.P 8 Vacant 
31 1 Neteja viaria 100% A.P 9 Ocupat. 
31 1 Mestra especialista en educació infantil 100% A.P _ Ocupat 
32 3 Tècnics superiors en Educació Infantil 100% A.P  _ 1 Ocupada, 2 vacants 

 
Personal eventual: 
 

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CDa Observacions 
33 1 Assessorament grup politic 70% - - Ocupat. 

 

 Tercer 

 Exposar al públic el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal inicialment aprovats per 
mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un termini de quinze 
dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci, durant els quals s'admetran reclamacions i 
suggeriments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes 
Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense 
necessitat d'un nou acord. 

Quart 

 Autoritzar l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per a donar compliment, integrament a este acord. 

 Quint 



 10 

 Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la Generalitat Valenciana» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar, explica els pressupostos que volen dur endavant 
i que voldrien aprovar-los abans que acabe l’any, amb la finalitat de poder començar el més aviat possible a 
treballar. Explica les línies generals dels mateixos, entre les que es troba l’augment en les despeses de 
personal, la creació de noves partides pressupostàries, la despesa de l’escoleta, el manteniment dels edificis 
municipals, etc. Són uns pressupostos importants i necessaris.  

El regidor Sebastián Mahiques, després d’haver-los estudiat, els considera fruit de la hipocresia del 
PSOE, ERPV i BLOC. Els veu com una còpia dels que ells van presentar per a 2008, amb unes xicotetes 
diferències i que no els varen aprovar perquè van ser definits com  continuistes, fets a corre-cuita, que no 
aportaven res de nou, que no es feia una actuació integral del Pla de Corrals, que no es contemplaven 
propostes aprovades, etc. Explica les diferències entre els que va presentar el PP i els presentats ara. Explica 
les partides que han disminuït i les que s’han augmentat com ara en publicacions, en cultura, etc. Respecte a 
les retribucions dels càrrecs electes, s’han pressupostat 87.000 euros, 27.000 euros més que els pressupostat 
pel PP. Respecte a les subvencions, copiades a les del PP, excepte en allò de l’Escola de Futbol Base, que ha 
estat minorada. També vol nomenar el tema de les despeses de recollida i tractament  de fem que ascendeixen 
a 136.000 euros, mentre que en ingressos amb eixa finalitat, s’han previst 193.000 euros, vol que li expliquen 
per què eixes diferències. També vol queixar-se de la taxa nova del clavegueram, aprovada des de fa temps i 
que volen posar en marxa aquest any, un any en què s’han de cenyir tots el cinturó degut a la crisi, per tant, no 
considera que és el moment apropiat per instaurar-la. Voldria també saber com està l’Estat d’Execució de 
2008, per poder saber tots en quina situació estem. També vol dir que el PP, a diferència de l’equip anterior, 
no va qualificar-los de roïns, sinó d’una hipocresia total dels tres partits de l’equip de govern. Tal i 
conformement deia Víctor, estos pressupostos no són ni bons ni roïns, són el que són. A continuació llig la 
«Memòria explicativa del Senyor Alcalde». Hem trobat a faltar la participació ciutadana, tampoc ha hagut 
temps per a estudiar-los, destaca que  hi ha poca inversió ja que s’ha disminuït en 18.000 euros respecte de la 
que havien presentat ells, tampoc hi ha partida per a l’actuació integral ni de les Foies ni del Pla de Corrals, ni 
per a la compra del nou cotxe de la Policia Local, tampoc es destina 0,7% per al desenvolupament. 

El regidor Víctor Mansanet, creu que s’han presentat precipitadament, han sigut llegits a corre-cuita, 
li semblen continuistes, poc creatius, absents de la realitat econòmica actual pel que fa  l’economia del poble, 
cada vegada més preocupant. Diu que ells han donat alternatives senzilles però que no s’han tingut mai en 
compte. Li  preocupa el tema de la inversió, que ha anat minvant en els últims anys, des dels 500.000 euros de 
2006, als 99.000 euros actuals per tant, i amb eixos 99.000 euros, dels què ja estan 61.305 destinats als plans 
provincials de Diputació, en recursos propis només es poden invertir 37.935 euros dels quals 20.000 són per a 
confirmar els plans provincials, 15.000 euros per al pàdel i 2.500 per a sistemes informàtics. Tenint en compte 
tot això, els considerem escassos i tacanys, també en foment del treball local, d’ajudes socials a veïns i veïnes 
i  a persones més desfavorides, en el desenvolupament del comerç i de la indústria turística, entre d’altres. 
D’altra banda considerem que no s’haurien d’acabar ací,  que no és necessari que s’aproven en este plenari, 
per tant, proposa que es queden damunt la taula i així  poder-los estudiar  sempre i quan estiguen oberts a 
noves propostes, per tant, proposa que es voten en el proper plenari. 

Joan Serra li contesta al regidor Sebastian Mahiques en relació als pressupostos hipòcrites, dient-li 
que el que s’ha de fer és observar i vore si els fets són hipòcrites o no, li pregunta quan estava ell d’alcalde 
com tenia l’estat d’execució. Li recrimina que per exemple en festes, quan van pressupostar 120.000 euros ja 
n’havien reconegut 150.000, en esports tenien un pressupost de 6.000  i no arribaren a gastar-se ni 2.000 
euros. S’han d’observar els fets. Pel que fa l’assumpte del fem, està clar que el de ciutadà està previst recaptar 
per eixe concepte 190.000, dels quals només pagarem 136.000, però li recorda que tal i com ell sap, ja que va 
ser qui començà amb les negociacions, s’està negociant un nou conveni del fem i no serà molt inferior dels 
140.000 euros en compte dels 80 ó 90.000 euros que costa en l’actualitat. Des del consistori s’intenten 
abaratir les despeses al màxim, com ara les de l’ECOPARC.  La diferència que hi ha entre estos pressupostos  
i els de l’any passat és que com que els de l’any passat es varen presentar a mitjans d’any ja estaven les 
subvencions aprovades i concedides. Si ara ens esperarem a les subvencions, l’import destinat a les inversions 
també seria molt superior, ja que han demanat moltes. Per tant, no poden dir que són els mateixos ni d’ombra. 
En l’únic que són continuistes és amb les despeses corrents, però tenim partida en participació ciutadana, 
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medi ambient, agricultura, joventut, que abans no estaven. En agricultura, per exemple, no hi havia res 
pressupostat i vostès varen pavimentar camins, ara vorem com es fa front a eixes despeses. 

El regidor Sebastián Mahiques li contesta que les inversions s’havien de pagar del romanent de 
tresoreria que està per a utilitzar-se quan faça falta, no per a donar interessos del banc. 

L’alcalde Eladi Mainar vol saber quin serà el sentit del vot del PP, ja que li recorda a l’anterior 
alcalde i cap de l’oposició que quan li varen presentar la moció de censura, va dir que mai votaria en contra 
dels pressupostos, ja que són l’eina fonamental de l’Ajuntament, com a molt s’abstindria. 

També li vol dir vàries coses, entre elles que li agrada que porte preparades les coses de casa sobretot 
quan es tracta de qüestions importants per al poble, que llija els discursos. Pel que fa la hipocresia dels 
pressupostos de l’anterior govern, li varen criticar que ells no tenien imaginació, que no es posava res per 
exemple per a la dona. Que com que pressupostos significa pressuposar unes despeses, estructurats per 
capítols. Afegeix que ell va tindre molt de temps per elaborar-los i no ho va fer, parla del futbol base, per això 
s’ha de tindre camp de futbol,  ells sí estan invertint allí. Si ells férem els pressupostos de 2009, en desembre 
de 2009, ja estarien reflexades totes les subvencions donades i per tant les partides d’inversions estarien més 
incrementades. Li recriminen que ells van ser els que van informar l’anterior govern de les subvencions que 
donava la Unió Europea. Li repeteix allò de la continuïtat dels pressupostos corrents. Li diu que el romanent 
de tresoreria era de vora 1.000.000 d’euros, i que se’l va gastar sense cap previsió. Que ells han fet en tres 
mesos en joventut el que l’anterior govern  no va fer en tot un any. Li recomana a qui li fa els discursos que 
llija i estudie més i que s’informe del que vol dir la paraula pressupostos. El que han de fer és llegir més i 
estudiar més i després raonar, així com tindre contingut polític quan parlen.  

Víctor defensa la seua proposta de deixar sobre la taula, per poder-los estudiar més bé i aportar més 
així com per fer-los més participatius. 

Eladi li contesta que el que volen és aprovar els pressupostos, com eina fonamental que són, però què 
per això no li lleven l’opció de què aporte el que considere necessari, és més, el convida a aprovar-los i a 
col·laborar en la seua millora quan i com vullga. 

Finalitzades les intervencions, es procedeix a votar la proposta de deixar-los sobre la taula el punt no 
acordant-se per 4 vots a favor (3 PP i 1 EU-ACAIS) i 6 vots en contra (3 PSOE, 2 BLOC i 1 EU-ACAIS),. 

Sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la Comissió Informativa i 
per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV),  1 en contra (EU-ACAIS) i 3 abstencions (PP), 
ACORDA:  

 Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2009, les Bases d'Execució d'aquest, que fixa les despeses i 
els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament: 

 ESTAT DE DESPESES 

CAP. DENOMINACIÓ......................................................................................EUROS 

A) OPERACIONS CORRENTS 

1 DESPESES DE PERSONAL ....................................................................................1.144.500,00 
2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS..............................................................1.008.181,00 
3 DESPESES FINANCERES............................................................................................11.000,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS .............................................................................198.900,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

6 INVERSIONS REALS ...................................................................................................99.260,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL............................................................................................0 
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8 ACTIUS FINANCERS.....................................................................................................1.200,00 
9 PASSIUS FINANCERS ...................................................................................................7.500,00 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES........................................................................2.470.541 € 

ESTAT D’INGRESSOS 

CAP. DENOMINACIÓ ................................................................................................EUROS 

A) OPERACIONS CORRENTS 

1 IMPOSTOS DIRECTES...............................................................................................865.450,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES ............................................................................................60.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ................................................................................789.020,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS..............................................................................656.730,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS....................................................................................38.036,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS.....................................................................................0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL..............................................................................61.305,00 
8 ACTIUS FINANCERS.................................................................................................................0 
9 PASSIUS FINANCERS ...............................................................................................................0 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS .........................................................................2.470.541,00 

Segon 

Aprovar la plantilla de personal que es transcriu tot seguit: 

PLANTILLA DE PERSONAL i RPT-2009  

Núm.  Número del lloc de treball a la plantilla. 
Nom.  Nombre de llocs de treball d’eixe tipus. 
   1.  Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament. 
   2.  Grup/Nivell de titulació. 
CD .   Nivell de Complement de Destinació. 
CDa .  Nivell de Complement de Destinació, per assimilació (laborals). 

PLANTILLA DE PERSONAL i RPT-2008  

Personal funcionari: 

Núm. Cant Lloc de treball 1 2 CD Observacions 

1 1 Secretari-Interventor 100% A1/A2 28/26 Habilitat nacional. Ocupat. 
3 1 Tècnic de Prom. Econom 100% A2 23 Vacant 

4-5 2 Administratiu 100% C1 19 Ocupats.  
6-7 2 Auxiliar-Administratiu 100% C1/C2 18 Ocupats. 
8 1 Auxiliar-Administratiu 100% C2 14 Vacant. 
9 1 Agutzil 100% C2 18 Ocupat. 
10 1 Oficial Cap de la Policia 100% C1 22 Vacant 
11 1 Agent  PL-Cap del CPL 100% C1 22 Ocupat per promoció interna.  

12-16 5 Agent de Policia Local 100% C1 16 2 ocupats-1 en CS-, 2 interins,  
1 vacant 
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17 1 Auxiliar de Policia Local 100% C1 16 Ocupat. A extingir. 
18 1 Arquitecte Tècnic 70% A2 26 Ocupat. 
19 1 Bibliotecari 100% C1 20 Ocupat. 

 Personal laboral: 

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CD Observacions 

20 1 Encarregat brigada 100% C1 18 Ocupat. 
21-22 2 Agent brigada 100% A.P 9 ocupats. 
23 1 Agent brigada - Enc. Cementeri 100% A.P 9 Ocupat. 
24 1 Encarregat edificis municipals 100% A.P 9 Vacant 
25 1 Encarregat Poliesportiu 75% A.P 9 Ocupat. 
26 1 Conserge Centre metge 100% A.P 10 Ocupat. 
27-29 3 Netejadors/es 100% A.P 8 Ocupats. 
30 1 Encarregat Ecoparc 100% A.P 8 Vacant 

 Tercer 

 Exposar al públic el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal inicialment aprovats per 
mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un termini de quinze 
dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els 
quals s'admetran reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei 
39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord. 

Quart 

 Autoritzar l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per al donar compliment, integrament a este acord. 

 Quint 

 Remetre copia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la Generalitat Valenciana» 

1.5. Moció de tots els grups polítics  sobre l’assistència dels estudiants de Simat de la Valldigna i 
Benifairó al nou Institut de Secundaria de Tavernes de la Valldigna. 
 Vista la moció que presenten tots els  grups polítics de la corporació i  que literalment transcrita diu: 
 

«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPAL 
PSOE, BLOC, ERPV, PP i EU-ACAIS, DE SIMAT DE LA VAL LDIGNA 

 
Els alumnes de Simat de la Valldigna, des de que es va construir l’Institut de Secundària a Tavernes 

de la Valldigna, sempre s’han desplaçat a este poble en autobusos, unes vegades, pagats per la Conselleria, 
quan fa referència a l’ensenyament obligatori, i altres, els estudis de batxiller, pagant-los els propis alumnes. 

Quan es va desenvolupar el mapa escolar, els centres de Simat i de Benifairó de la Valldigna, 
quedaren adscrits a un nou institut de nova creació a l’entrada de Tavernes de la Valldigna. Adscripció del tot 
lògica i correcta degut a que així s’evitaria que els alumnes haguessin de travessar el poble de Tavernes, que 
degut a les seues característiques viàries, dificulta este accés. 

Ara, fa pocs dies, ens veiem que el regidor d’Educació de l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna 
proposa al Consell Escolar Municipal que els alumnes de Tavernes siguen els que estudien en este nou institut 
de nova creació, la qual cosa causaria una enorme discriminació als alumnes de Simat i de Benifairó, per no 
ser nascuts al poble de Tavernes de la Valldigna, 
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Per la qual cosa, SOL·LICITEM: 

- Que els alumnes de Simat i de Benifairó acudisquen al nou centre de nova construcció, tal i 
conformement s’havia previst des d’un principi. 

- Manifestar este acord a l’Inspector de Zona de Secundària, a la Cap dels Serveis Territorials 
d’Educació, i a la Direcció General de Centres.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica esta moció i que es va fer conjunta, que 
no es va incloure al grup d’EU-ACAIS perquè no va assistir a la Comissió Informativa, per tant, li ofereixen 
que també es faça des del seu grup. 

El regidor  Víctor Mansanet diu que li sembla bé que es tinga cura per la qualitat en l’ensenyament, 
però creu que no podem caure en el localisme absolut que ha fet el regidor d’Educació de Tavernes. Les 
adscripcions als centres s’hauria de fer per cursos, perquè tots anaren a tots els instituts. No està a favor de 
crear guetos  en l’educació. Aquesta intervenció, tal i com aclareix més endavant, la fa perquè es reflexione 
sobre el tema. 

La regidora Agustina Brines li contesta que això de voler destinar els alumnes al nou institut  és per 
pura operativitat i que ja que no podem tindre l’institut al poble, el que s’ha d’intentar és fer-ho el més 
còmode possible per als alumnes. 

El regidor Joan Serra diu que l’adscripció es fa per centres i per tant, seria el nou institut el que ha de 
correspondre als pobles de Simat i Benifairó de la Valldigna. 

El regidor Sebastián Mahiques defensa el regidor de Tavernes, a ell li pareix que està lluitant per 
aconseguir el millor per al seu poble. Però el que crega ell no ens ha de preocupar ja que serà  la Conselleria 
qui finalment decidirà on anirà cada xiquet. 

Eladi contesta que no hi ha cap problema, però que tots els xiquets de Tavernes, no anirien al nou 
institut, per tant utilitzarien ambdós instituts. A ell el que li preocupa és que en Conselleria està el PP, si hi 
haguera un altre partit, consideraria eixa proposta descabellada i per tant difícil d’arribar a terme. Com no és 
el cas i no  sabem què passarà,  volem defensar la nostra postura.  

Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de 
la Comissió Informativa i per unanimitat dels 10 membres assistents de la corporació (3 PSOE, 3 PP, 2 
BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA aprovar la moció abans transcrita. 

1.6. Moció del PSOE, BLOC I ERPV, sobre els repetidors per les emissions de la TV3. 
 Vista la moció que presenten els grups PSOE, BLOC i  ERPV i  que literalment transcrita diu: 
 

«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPAL 
PSOE, BLOC i ERPV, DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

 
Els grups signants d’esta moció, lamentem el tancament  dels repetidors d'Alginet i Llosa de Ranes, 

per part de tècnics de la Generalitat valenciana, la qual cosa ha posat fi a les emissions de TV3, la cadena 
pública catalana, a les comarques de La Ribera i de La Costera. 

Esta acció es produeix poc abans que es complisca un any de l'apagada del repetidor de la Carrasqueta 
que va afectar a les comarques del sud. 

Els grups sotasignats volem que es garantisca la reciprocitat de les emissions dels dos territoris, que 
comparteixen llengua i cultura, i que han portat Canal 9 a Catalunya, mentre que al País Valencià  ha 
ocorregut el contrari, en lloc de normalitzar les emissions de TV3, els ciutadans veiem com poc a poc van 
desapareixent, ja que, si fa un any van ser les comarques del Sud, ara, les comarques centrals, i per tant,  

SOL·LICITEM, 
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Que per part de la Generalitat Valenciana es tornen a obrir estos repetidors que donen senyal a bona 
part del nostre territori, al mateix temps que omplin un buit fonamental en el nostre dret a una informació 
plural i democràtica. 

Instar al govern de l’Estat espanyol perquè signe el Decret per a poder rebre amb normalitat la TV3.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la moció. 

El regidor Víctor Mansanet, la veu correcta però creu que s’hauria de complementar amb un altre punt 
ja  què el Ministre d’Indústria Joan Clos, es va comprometre junt amb altres dos ministres més, a que 
s’emetrera el tercer múltiplex que inclou Canal nou, TV3, Canal 33, 3/24 i K3/300 i  destinaria la canalització 
de les emissions d’eixes dues emissores i no sols d’elles, sinó també de totes les que s’emetien a la resta del 
país, ja que com són finançades per tots, també tenim dret a veure-les. És partidari de que es reben totes les 
emissores de l’Estat Espanyol. Proposa que s’adhereixen a l’acord que es va aprovar mitjançant el RD 
994/2005, de 29 de juliol, en què s’aprovà la TDT i diu que el canvi es farà per incloure el Múltiplex en 
l’àmbit autonòmic, és recordar un compromís adquirit per tres Ministres i que ara no es té en compte. 

El regidor Joan Serra explica la moció contemplava el punt que la Generalitat obrira els repetidors de 
TV3 ja que l’únic organisme que ho impedeix és la Generalitat Valenciana, ja que avui en dia i amb els 2 
Múltiplex que hi ha, es podrien vore eixes emissions, però ací es volen emetre altres cadenes amigues.  

La regidora Mónica Sancirilo, diu que la votaran a favor, ja que tots tenen el dret a vore el que 
vulguen, però vol aclarir que la moció no l’ha presentada el PP. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable 
de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 10 membres assistents de la corporació (3 PSOE, 3 PP, 2 
BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA aprovar la moció abans transcrita. 

1.7. Mocions d’ERPV, PSOE, BLOC i PP per a sol·licitar l’especialitat de psiquiatria infantil i 
juvenil Garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana. 
 Vista la moció que presenten els grups d’ERPV, PSOE, BLOC i PP, la qual, a la lletra, diu: 
 

«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPAL 
D’ERPV, PSOE, BLOC i PP, DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

 
Joan Serra i Folguerà, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA de Simat de la Valldigna,  junt els 

grups PSOE, BLOC i PP de Simat de la Valldigna, en aplicació dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per a la 
seua inclusió i debat pel Ple de la Ajuntament, la següent MOCIÓ sobre la necessitat de la Creació de 
l’especialitat de psiquiatria infantil i juvenil.   
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 Sent la Sanitat Pública un dels pilars bàsics de l'Estat de Benestar, encara té greus dèficits i li falta la 
solidesa necessària per a ser completa. Així, la Psiquiatria de l’infant i de l'adolescent no existeix oficialment 
a Espanya. És l'únic país de la Unió Europea, al costat d'Estònia i Malta, que no té i no contempla esta 
especialitat mèdica.  

 Existeixen estudis que demostren que el 10% dels infants i el 20% dels adolescents pateixen un trastorn 
psiquiàtric, com així indiquen la OMS i l'última enquesta Nacional de Salut realitzada pel Ministeri de 
Sanitat. Si no es diagnostica i tracta correctament, el 60% evoluciona de forma crònica, persistint fins a la 
vida adulta.  

 És sabut que la millor prevenció de la patologia severa en l'edat adulta comença per una bona 
assistència en la infància i adolescència, per a evitar diagnòstics no encertats, tractaments insuficients, 
empitjorament de les seues patologies. En definitiva danys i perjudicis irreversibles a causa d’esta demora. 
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 Els pocs psiquiatres infantil i juvenils que existeixen i que han hagut de formar-se fora d’Espanya, en la 
seua majoria treballen en la medicina privada, perquè les unitats de salut mental infantil i juvenils dels 
hospitals públics, excepte excepcions, no compten amb personal adequadament format en este sentit. El que 
comporta també la no inclusió de la psicoteràpia en el Sistema de Salut de l’Estat.  

 Per altra banda, no hi ha inversions específiques en psiquiatria infantil, ni en serveis assistencials 
propis, ni docència en la universitat per a l'estímul de vocacions, ni desenvolupament de la investigació. No hi 
ha, doncs, una formació homologada per a tots que puga assegurar-nos una qualitat científica, mèdica i 
acadèmica i la idoneïtat en el diagnòstic, tractament, assistència… dels nostres infants i joves.  

 Espanya incompleix així, totes les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i la dels 
organismes europeus sobre aquest tema. L'última directiva europea sobre qualificacions professionals, nº 
2005/36/EC, esmenta els únics països que no contemplen esta especialitat: Estònia, Malta, Holanda, Àustria i 
Espanya. Aquesta directiva que per ser l'única i última de referència, cal dir que ja està desfasada, doncs 
Àustria i Holanda ja conten amb aquesta especialitat.  

 En la resta d'Europa, esta especialitat existeix o bé com una especialitat mèdica totalment autònoma, 
amb una durada de 5 a 7 anys, o bé com una subespecialitat amb una durada de 3 anys. A Espanya, la única 
formació que existeix és un quadrimestre al final de l'especialitat de Psiquiatria, única especialitat existent.  

En l'any 1995, es va aconseguir dur aquesta petició al Congrés dels Diputats, assolint la seua aprovació 
per la unanimitat de tots els grups parlamentaris d’aleshores. Tretze anys després, és un complet despropòsit, 
que alguna cosa tan necessària, una manca tan greu com esta que afecta a milers de menors, continue sense 
resoldre's.  

  Finalment, vull que posen especial atenció en les inquietants xifres que es donen a continuació:  

  La taxa de prevalença de les malalties mentals en infants i adolescents se situa entre el 15 i el 20% de 
la seua població.  

  El 80% dels trastorns mentals dels adults tenen el seu començament abans dels 18 anys.  

  El 22,1% dels xiquets entre 4 i 15 anys presenta risc de dolenta salut mental. (Enquesta Nacional de 
Salut, Ministeri de Sanitat espanyol).  

  El 24% dels XIQUETS adolescents patirà algun trastorn mental (ENS).  

  La mitjana d'anys que es tarda des que el xiquet presenta els primers problemes, fins que s'arriba a un 
diagnòstic d'una patologia mental infantil, és de 6 anys.(ENS)  

  En l'any 2020 el 50% de la població infantil i juvenil patirà un trastorn mental, a nivell 
mundial.(ENS). 

  El suïcidi és la tercera causa de morts en adolescents i joves a Espanya.  

  El desenvolupament d'una bona assistència en salut mental infantil i juvenil propiciaria una societat 
amb més capacitat preventiva dels trastorns mentals. Això, a més, tindria enormes beneficis econòmics.  

  Pretendre, com ocorre a Espanya, que l'assistència a xiquets i adolescents depenga de psiquiatres 
d'adults és, no només una barbaritat des del punt de vista mèdic, sinó un menyspreu a pares i pacients.  

Des de fa uns mesos, a causa del gran sofriment de tantes famílies, un grup de mares, acuitades i 
preocupades per la salut mental infantil d'aquest país, ha promogut un moviment anomenat Plataforma de 
Famílies per a la creació de l'especialitat psiquiatria infantil i juvenil. Des d'esta Plataforma han decidit fer 
una labor de conscienciació i cridada a la societat sobre la importància de la salut mental dels nostres menors. 
En pocs mesos s'hi han unit més de 300 associacions i col·lectius d'afectats de tot el país, col·legis de metges, 
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de farmàcia, ajuntaments i diputacions de diferents punts geogràfics, en una resposta unànime de suport a la 
labor i la reivindicació d'esta Plataforma. 

  Per tot l’exposa’t, sol·licite per al seu debat i aprovació, si així s'estima convenient, la següent 
proposta:  

  PRIMER. Instar, el Ministeri d'Educació, que s'establisca l'especialitat mèdica de Psiquiatria Infantil i 
Adolescent, formant, de manera convenient, els professionals sanitaris i assegurant, així, que els serveis 
psiquiàtrics, per a estes edats, siguen independents dels d'adults. 

  SEGON. Instar, al Ministeri de Sanitat i Consum, que promoga l'establiment de l'especialitat mèdica 
de Psiquiatria Infantil i Adolescent, assegurant així, les comeses del seu Ministeri dins de les competències 
d'aquesta institució. 

  TERCER. Aprovar el suport del ple de l'Ajuntament a la tasca que ocupa la Plataforma de Famílies 
per a la creació de l'especialitat de Psiquiatria Infantil i Juvenil i afavorir la incorporació del Excel·lentíssim 
Ajuntament de Simat de la Valldigna a la Plataforma. 

  QUART. Donar trasllat del present acord a la Plataforma de Famílies per a Creació de l'Especialitat 
Psiquiatria Infantil i Juvenil» 

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

El regidor Víctor Mansanet, diu que va a votar a favor de la moció,  ja que  considera que és 
necessària aquesta especialitat que ja està inclosa en la majoria dels països desenvolupats. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable 
de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 10 membres assistents de la corporació (3 PSOE, 3 PP, 2 
BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA aprovar la moció abans transcrita. 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 21 hores i 15 minuts del 
dia 19 de desembre de 2008, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

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

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de resolucions 
administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats els quals posen fi 
a la via administrativa, el següent extrem: 

«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-administratiu, davant 
el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament, recurs de reposició 
davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre 
que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.» 

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

Simat de la Valldigna, 15 de gener de 2009. 
La Secretària 


