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TOTAL MC ................................................................................................... 101.500,00 

FINANÇAMENT 

Aquesta modificació es finança amb  les següents baixes de crèdits: 

Pro. Eco. Descripció MC 

241 13195 PAMER: Sous personal atur i int. gral. ............................................................. 500,00 

241 16000 EMCORP: Seguretat Social................................................................................ 500,00 

241 16002 INEM FASE II: Seguretat Social ......................................................................... 500,00 

241 16003 PAMER: Seguretat Social .................................................................................... 500,00 

241 16081 SALARI JOVE: Seguretat Social. Turisme ........................................................ 400,00 

241 16099 S.S.: La Dipu et beca ....................................................................................... 1.800,00 

912 22200 CORPORACIÓ: Telèfon ................................................................................ 1.800,00 

338 24000 Publicació llibre de festes .................................................................................. 400,00 

011 31012 Interessos préstec RDL 4/2012 Pla d'ajust - Banc Popular ................... 2.000,00 

011 31013 Interessos BBVA - Gespa artificial............................................................... 6.200,00 

151 60914 PNUC 2014 (obra, redacció de projectes i altres) ................................. 2.700,00 

323 60915 Pla d'eficiència energètica equips de calefacció ...................................... 10.000,00 

151 61914 PPOS 2014 (obra, redacció de projectes i altres) ................................... 2.000,00 

Pro. Eco. Descripció MC 

161 61924 PAP Adequació voreres i xarxa aigua c/ Calvari ...................................... 5.000,00 

171 61924 PPOS 2014/15 Canalització aigües, inst. jocs Parc Valldigna ................ 22.000,00 

161 61934 PAP Adequació voreres i xarxa aigua c/ L'Om ......................................... 1.500,00 

161 61944 PAP Adequació voreres i xarxa aigua Pça. Abadia .................................... 5.000,00 

161 61954 PPOS 2014/15 Millora xarxa aigua potable pça. Ramiro Calatay ......... 3.000,00 

150 62700 PAI UE 2-A sol residencial ................................................................................ 500,00 

150 62701 PAI UE 2-B sol residencial ................................................................................. 500,00 

1721 76114 DIVAL: Recuperació espais degradats ........................................................ 3.800,00 

011 91312 Amortització de préstecs B. Popular ........................................................ 27.200,00 
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011 91313 Amortització de préstecs BBVA -Gespa artificial- .................................. 3.700,00 

TOTAL MC ................................................................................................... 101.500,00 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

Això no obstant, la Corporació acordarà allò que considere convenient. 

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.» 

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut de la proposta, que ja 
coneixen els regidors i regidores. 

  El regidor Sebastián Mahiques manifesta que al nostre poble hi ha una nova associació 
el club de futbol Simat i m’haguera agradat que en este ple hi haguera una subvenció per que el club 
anara endavant. Les persones han fet una inversió important i que en base al romanent de tresoreria 
s’haguera posat una subvenció de 2.000€, i si l’equip de govern està per esta llavor de donar una 
subvenció deuria constar al pressupost. 

  El regidor Vicent Ribera manifesta que quan es formalitze la formació d’este club 
parlarem amb ells i em plantegen en quan es podem ajudar. Jo ho mire i com no estava previst hem 
proposat una partida per a l’esport i si que els vam dir que per l’any que ve els assignarem una partida 
de diners a concretar en funció de la disponibilitat que puguem. Els vaig dir que fins final d’any els 
donarem el que podríem i volem fer-los arribar una subvenció d’uns 600€ que ens sobraran de la 
partida d’esport. 

  El regidor Sebastián Mahiques manifesta que entenc el que dius, però dius que vols 
subvencionar-los en 600€ i deurà constar, i en esta modificació no hi ha subvenció per eixos diners, li 
pregunta al secretari si es així. 

  El secretari manifesta que en esta modificació de crèdits no consta una subvenció 
especifica per a eixe club, però fins a final d’any, si l’equip de govern això ho considera, hi ha temps per 
resoldre esta qüestió. 

  El regidor Sebastián Mahiques manifesta que clar que hi ha temps però que quede 
constància que de moment i en esta modificació de crèdits no hi ha prevista eixa subvenció especifica. 

  El regidor Vicent Ribera manifesta que com que «rectificar és de sabios», ho faré, els 
vaig dir que podríem aportar 600 euros este any i que per l’any que ve ja fixarem una quantitat 
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concreta per al Club de Futbol Simat. 

  El regidor Sebastián Mahiques manifesta que li pareix correcte el que ha dit ara el 
regidor Vicent Ribera, però pregunta si el que anem a votar ara és esta modificació de crèdits on no 
consta eixa subvenció. 

  L’alcalde contesta  que si, i açò no és un mercadeig, tenim prioritats, una d’elles el Club 
de futbol Simat,  tenim necessitats urgents, mai este equip de govern està en contra del Club de Futbol 
Simat ni de cap associacionisme, quan ho coneguem be farem una proposta concreta i donarem suport 
a esta associació com a qualsevol associació del poble. 

  La regidora Imma Cunyat manifesta que segons esta modificació de crèdits es donen 
de baixa una sèrie de crèdits de coses que no es faran i no sabem quina contrapartida tindran, anuncia 
que s’abstindrà a la votació. 

  Finalitzades les intervencions, el ple de l’Ajuntament,  amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís i 1 GS) i QUATRE (4) 
abstencions (3 PPS i 1 PSE), acorda: 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2015/SEC/005, en la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid 
de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum per capítols 
següent: 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Pro. Eco. Descripció MC 

912 10000 CORPORACIÓ: Retrib. bàsiques (alcal. i regidors) ..................................... 600,00 

920 12000 AJUNTAMENT: Sous funcionaris grup A1..................................................... 900,00 

920 12001 AJUNTAMENT: Sous funcionaris grup A2..................................................... 600,00 

130 12003 POLICIA LOCAL: Sous grup C1 ................................................................. 2.800,00 

920 12003 AJUNTAMENT: Sous funcionaris grup C1 ................................................ 1.500,00 

3321 12003 BIBLIOTECA: Sous del Grup C1 .................................................................... 500,00 

920 12004 AJUNTAMENT: Sous funcionaris grup  C2 ................................................... 500,00 

163 13000 NETEJA VIÀRIA: Bàsiques  ................................................................................ 400,00 

164 13000 CEMENTIRI: Retribucions bàsiques  .............................................................. 200,00 

171 13000 JARDINS: Retribucions bàsiques  .................................................................... 200,00 
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312 13000 C. SALUT: Retribucions bàsiques  ................................................................... 200,00 

320 13000 CEIP: Retrib. bàsiques  ........................................................................................ 200,00 

323 13000 ESCOLETA: Retribucions bàsiques  ............................................................ 1.600,00 

330 13000 JOVENTUT: Retribucions bàsiques  ............................................................... 200,00 

432 13000 TURISME: Retribucions bàsiques  ................................................................... 200,00 

920 13000 LABORALS: Sous  ............................................................................................... 700,00 

1531 13000 V. PÚBLIQUES: Retrib. bàsiques  ...................................................................... 400,00 

3321 13000 C. CULTURA: Bàsiques laborals  ..................................................................... 200,00 

241 13182 PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA: Sous ........................................................ 600,00 

241 13183 SALARI JOVE: Sous Comptabilitat .................................................................. 200,00 

241 13184 SALARI JOVE: Sous Oficina tècnica ................................................................ 500,00 

241 13185 SALARI JOVE: Sous Informàtica ....................................................................... 200,00 

241 13186 SALARI JOVE: Sous Anglès ................................................................................ 200,00 

241 13187 MEDI NATURAL I-AGROPECUARIS: Sous .................................................. 150,00 

241 13188 MEDI NATURAL II-AGROPECUARIS: Sous............................................. 1.600,00 

241 13197 INEM Fase I: Sous ................................................................................................ 500,00 

241 13199 La Dipu et beca: Sous ..................................................................................... 1.300,00 

241 16083 SALARI JOVE: Seguretat Social. Comptabilitat ............................................. 300,00 

241 16085 SALARI JOVE: Seguretat Social. Informàtica ................................................. 150,00 

241 16086 SALARI JOVE: Seguretat Social. Anglès .......................................................... 150,00 

161 20900 A. POTABLE: Cànon CHX ................................................................................ 500,00 

160 21002 EDAR PLA DE CORRALS: Sanejament/depuració ...................................... 400,00 

333 21200 C. MÚSICA: Manteniment i conservació ....................................................... 500,00 

432 21200 TURISME: Manteniment i conservació ....................................................... 1.800,00 

4312 21200 MERCAT: Manteniment i conservació ........................................................... 200,00 

342 21299 PISCINA MUNICIPAL: Manteniment i conservació ................................ 1.000,00 

323 22000 ESCOLETA: Ordinari no inventariable ....................................................... 1.000,00 
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323 22197 ESCOLETA: Altres subministraments ............................................................. 300,00 

312 22199 C. SALUT: Altres subministraments ................................................................ 600,00 

330 22199 C. JOVE: Altres subministraments ................................................................... 100,00 

342 22199 POLIESPORTIU: Altres subministraments ..................................................... 200,00 

4312 22199 MERCAT: Altres subministraments ................................................................. 700,00 

920 22200 AJUNTAMENT: Telèfons ................................................................................ 1.500,00 

920 22402 Assegurança vehicles ajuntament .................................................................... 300,00 

920 22606 Tribunals i assistències a cursos ....................................................................... 500,00 

338 22608 Carpa de Sant Antoni ......................................................................................... 350,00 

338 22609 Festes/actuacions........................................................................................... 10.000,00 

341 22609 Esports ............................................................................................................... 2.500,00 

326 22790 Servei: Escola de Pasqua ................................................................................ 1.100,00 

326 22791 Servei: Escola d'Estiu ........................................................................................... 300,00 

326 22792 Servei: Escola Esportiva ..................................................................................... 300,00 

326 22793 Servei: Escola de Nadal .................................................................................. 3.500,00 

920 23121 LABORALS: Locomoció (Km.) ........................................................................ 600,00 

171 60914 PNUC 2014/15: Zona esplai Pla de Corrals ............................................. 1.200,00 

1531 60914 PNUC 2015 Millora accés depuradora ...................................................... 3.900,00 

172 61914 Recuperació d'espais degradats ................................................................... 3.900,00 

172 61914 Recuperació d'espais degradats ....................................................................... 900,00 

161 61925 PPOS 2014/15 Millora xarxa a. potable Església .................................... 25.000,00 

130 62414 PPOS 2014/15 - Adquisició vehicle Policia Local ......................................... 200,00 

130 62414 PPOS 2014/15 - Adquisició vehicle Policia Local ......................................... 200,00 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS ......................................................... 81.300,00 € 

Pro. Eco. Descripció MC 

323 48015 CEIP: Subvencions corrents .......................................................................... 1.200,00 

171 61924 PPOS 2014/15 Parc Valldigna fase II .......................................................... 19.000,00 
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TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI ........................................................... 20.200,00 

TOTAL MC ................................................................................................... 101.500,00 

FINANÇAMENT 

Aquesta modificació es finança amb  les següents baixes de crèdits: 

Pro. Eco. Descripció MC 

241 13195 PAMER: Sous personal atur i int. gral. ............................................................. 500,00 

241 16000 EMCORP: Seguretat Social................................................................................ 500,00 

241 16002 INEM FASE II: Seguretat Social ......................................................................... 500,00 

241 16003 PAMER: Seguretat Social .................................................................................... 500,00 

241 16081 SALARI JOVE: Seguretat Social. Turisme ........................................................ 400,00 

241 16099 S.S.: La Dipu et beca ....................................................................................... 1.800,00 

912 22200 CORPORACIÓ: Telèfon ................................................................................ 1.800,00 

338 24000 Publicació llibre de festes .................................................................................. 400,00 

011 31012 Interessos préstec RDL 4/2012 Pla d'ajust - Banc Popular ................... 2.000,00 

011 31013 Interessos BBVA - Gespa artificial............................................................... 6.200,00 

151 60914 PNUC 2014 (obra, redacció de projectes i altres) ................................. 2.700,00 

323 60915 Pla d'eficiència energètica equips de calefacció ...................................... 10.000,00 

151 61914 PPOS 2014 (obra, redacció de projectes i altres) ................................... 2.000,00 

Pro. Eco. Descripció MC 

161 61924 PAP Adequació voreres i xarxa aigua c/ Calvari ...................................... 5.000,00 

171 61924 PPOS 2014/15 Canalització aigües, inst. jocs Parc Valldigna ................ 22.000,00 

161 61934 PAP Adequació voreres i xarxa aigua c/ L'Om ......................................... 1.500,00 

161 61944 PAP Adequació voreres i xarxa aigua Pl. Abadia ....................................... 5.000,00 

161 61954 PPOS 2014/15 Millora xarxa aigua potable pça. Ramiro Calatay ......... 3.000,00 

150 62700 PAI UE 2-A sol residencial ................................................................................ 500,00 

150 62701 PAI UE 2-B sol residencial ................................................................................. 500,00 

1721 76114 DIVAL: Recuperació espais degradats ........................................................ 3.800,00 
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011 91312 Amortització de préstecs B. Popular ........................................................ 27.200,00 

011 91313 Amortització de préstecs BBVA -Gespa artificial- .................................. 3.700,00 

TOTAL MC ................................................................................................... 101.500,00 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

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

1.11.- Compte General de 2014. 

  Vista la proposta d’alcaldia sobre l’aprovació del Compte General de l’exercici 2014, 
que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l’informe favorable emès per la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, en 
sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2015, relatiu al Compte General corresponent a l’exercici 2014. 

Vist que el Compte General de 2014 ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 153, del dia 11 d’agost de 2015, i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació, i que durant el termini de quinze dies i vuit dies més, no s’han presentat al·legacions 
a aquest. 

Vist la qual cosa, esta Alcaldia proposa: 

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2014, un resum 
del qual es detalla a continuació: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI ............................................................................... IMPORT 

(1) Drets reconeguts nets .............................................................................. 2.821.179,08 

(2) Obligacions reconegudes netes .............................................................. 2.753.424,72 

(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2) .........................................................67.754,36 

Ajustos (4+5-6) ......................................................................................................170.884,33 

(4) (+) Despeses finançades amb romanents ............................... 359.619,11 

(5) (+) Desviacions negatives de finançament .............................. 101.445,01 
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(6) (-) Desviacions positives de finançament ............................... 290.179,79 

(7)  Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos) .....................................238.638,69 

ROMANENT DE TRESORERIA ............................................................................. IMPORT 

(A) +Fons líquids a la tresoreria ....................................................................................................... 778.814,41 

(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4) .................................................................. 1.277.930,12 

(1) (+) De pressupost corrent ......................................................................... 733.301,84 

(2) (+) De pressuposts tancats ......................................................................... 517.383,93 

(3) (+) D’operacions no pressupostàries ......................................................... 27.244,35 

(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació .......................................................................... 0,00 

(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4) ....................................................................... 510.670,82 

(1) De pressupost corrent ................................................................................ 244.344,67 

(2) De pressuposts tancats..................................................................................... 4.967,62 

(3) D’operacions no pressupostàries .............................................................. 261.358,53 

(4) Pagaments pendents d’aplicació .............................................................................. 0,00 

(I) Romanent de tresoreria total  (A+B-C) ................................................................................ 1.546.073,71 

(II) (-)Saldos de cobrament dubtós .................................................................................................. 393.569,17 

(III) (-)Excés de iniciació afectada ..................................................................................................... 294.643,65 

(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) ........................857.860,89 

 A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les següents quantitats: 

(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost..................................... 0,00 € 

(VI) Obligacions per devolució d’ingressos .............................................. 34,70 € 

(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses  
generals ajustat (IV-V-VI) .............................................. 857.826,19 € 

Cal tenir en compte que està incorporat l’ingrés del préstec ICO (amb el B. Popular) amb un 
import pendent d’amortitzar, fins a esta data, de 202.613,57€. 

Atès que això ha fet que el pressupost consolidat de 2014 tinga al final este major ingrés sobre 
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les despeses i que caldria mantenir-lo, per tal de millorar la tresoreria tal i com era l’objectiu inicial, 
quedant per tal una disponibilitat que no hauria de superar els 655.212,62€. 

SEGON.- Comparant el balanç i l’estalvi d’enguany i l’anterior, ens dóna les dades següents: 

BALANÇ DE 2014 i COMPARACIÓ AMB 2013 

Total general de l’actiu i del passiu  (2013) .................................................................................... 46.825.607,02€ 
Total general de l’actiu i del passiu  (2014) ...................................................................................... 9.068.112,93€ 

COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE 2014 I COMPARACIÓ 
AMB EL DE 2013 

Estalvi (2013) .............................................................................................................................................. 496.409,98€ 
Estalvi (2014) .............................................................................................................................................. 438.064,04€ 

TERCER. Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana 
per al seu oportú examen. 

Simat de la Valldigna, 23 de setembre de 2015. L’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues.» 

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la proposta.  

  El regidor Sebastián Mahiques manifesta que donat l’import del romanent de tresoreria 
i si al final d’any es manté considerem que es deuria tornar el préstec que ens queda pendent.  

  La regidora Imma Cunyat apunta que deuria modificar-se a la pàgina dos de la memòria 
la qüestió i un esclariment sobre el servei d’aigua potable que és un servei públic i es deuria rectificar, i 
també en un altre paràgraf relacionat al mateix assumpte.  

  L’alcalde contesta que es podria posar serveis públics i que s’accepten estos 
esclariment.  

  Finalitzades les intervencions, el ple de l’Ajuntament,  amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per NOU (9) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS i 3 PPS) i UNA (1) 
abstenció (1 PSE), acorda: 

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2014, un 
resum del qual es detalla a continuació: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI ............................................................................... IMPORT 

(1) Drets reconeguts nets .............................................................................. 2.821.179,08 

(2) Obligacions reconegudes netes .............................................................. 2.753.424,72 
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(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2) .........................................................67.754,36 

Ajustos (4+5-6) ......................................................................................................170.884,33 

(4) (+) Despeses finançades amb romanents ............................... 359.619,11 

(5) (+) Desviacions negatives de finançament .............................. 101.445,01 

(6) (-) Desviacions positives de finançament ............................... 290.179,79 

(7)  Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos) .....................................238.638,69 

ROMANENT DE TRESORERIA ............................................................................. IMPORT 

(A) +Fons líquids a la tresoreria ....................................................................................................... 778.814,41 

(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4) .................................................................. 1.277.930,12 

(1) (+) De pressupost corrent ......................................................................... 733.301,84 

(2) (+) De pressuposts tancats ......................................................................... 517.383,93 

(3) (+) D’operacions no pressupostàries ......................................................... 27.244,35 

(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació .......................................................................... 0,00 

(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4) ....................................................................... 510.670,82 

(1) De pressupost corrent ................................................................................ 244.344,67 

(2) De pressuposts tancats..................................................................................... 4.967,62 

(3) D’operacions no pressupostàries .............................................................. 261.358,53 

(4) Pagaments pendents d’aplicació .............................................................................. 0,00 

(I) Romanent de tresoreria total  (A+B-C) ................................................................................ 1.546.073,71 

(II) (-)Saldos de cobrament dubtós .................................................................................................. 393.569,17 

(III) (-)Excés de finançament afectada .............................................................................................. 294.643,65 

(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) ........................857.860,89 

 A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les següents quantitats: 

(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost..................................... 0,00 € 

(VI) Obligacions per devolució d’ingressos .............................................. 34,70 € 
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(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses  
generals ajustat (IV-V-VI) .............................................. 857.826,19 € 

Cal tenir en compte que està incorporat l’ingrés del préstec ICO (amb el B. Popular) amb un 
import pendent d’amortitzar, fins a esta data, de 202.613,57€. 

Atès que això ha fet que el pressupost consolidat de 2014 tinga al final este major ingrés sobre 
les despeses i que caldria mantenir-lo, per tal de millorar la tresoreria tal i com era l’objectiu inicial, 
quedant per tal una disponibilitat que no hauria de superar els 655.212,62€. 

SEGON.- Comparant el balanç i l’estalvi d’aquest any i l’anterior, ens dóna les dades següents: 

BALANÇ DE 2014 i COMPARACIÓ AMB 2013 

Total general de l’actiu i del passiu  (2013) .......................................................................... 46.825.607,02€ 
Total general de l’actiu i del passiu  (2014) ............................................................................ 9.068.112,93€ 

COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE 2014 I COMPARACIÓ 
AMB EL DE 2013 

Estalvi (2013) ..................................................................................................................................... 496.409,98€ 
Estalvi (2014) ..................................................................................................................................... 438.064,04€ 

TERCER. Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana 
per al seu oportú examen. 

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

1.12.- Moció que presenta el grup COMPROMÍS per una educació de qualitat.  

Vista la moció presentada pel grup COMPROMÍS, per una educació de qualitat, que es 
transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT QUE GARANTISCA A TOT 
L’ALUMNAT VALENCIÀ LES COMPETÈNCIES NECESSÀRIES PER AFRONTAR ELS 
REPTES DE LA SOCIETAT VALENCIANA DEL SEGLE XXI 

Vicent Ribera i Solanes i Margarita Palomares i Hernandis, regidors del Grup Municipal 
Compromís per Simat, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua 
aprovació, la següent 

MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Resulta evident que les actuacions dels poders públics en els darrers anys han anat configurant 
un model d’escola desfasada tant pel que fa als continguts com a propostes pedagògiques, que ha 
marginat el valencià com a llengua pròpia del país, que ha promogut  interessos econòmics i ideològics 
en contra d’una escola pública i laica, que no ha sabut abastir els centres educatius d’instal·lacions 
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suficients i adequades,  que s’ha caracteritzat per unes retallades escandaloses en recursos materials i 
en dotació de professorat, i que s’ha dotat de un sistema d’avaluació que promou la competitivitat. 

Aquestes accions ens allunyen d’una educació al servei del progrés econòmic i social, de la 
construcció d’una societat més culta, humana i solidària, i del benestar i la felicitat dels ciutadans i 
ciutadanes. 

Afortunadament, esta situació de deixadesa de l’administració educativa tant a nivell estatal 
com a nivell autonòmic, contrasta amb la tasca de molts ensenyants i el suport de moltes famílies que, 
des d’esta realitat, han defensat a través de la història i continuen defensant una escola pública, de 
qualitat i universal i sobre els quals construïm la nostra esperança.  

És hora d’assumir un model educatiu de qualitat, dotar-lo dels recursos materials, 
infraestructures i del professorat necessaris, aplicar-lo amb el compromís i suport de la majoria dels 
ciutadans i institucions, i fer-ne un seguiment continuat per tal que avance en línia amb el consens 
adoptat. 

És per qual cosa, que proposem al Plenari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció del 
següent  

ACORD: 

Proposar els canvis necessaris per a construir l’escola valenciana del segle XXI que necessitem 
i que succintament es descriu: 

«L’escola valenciana del segle XXI ha de ser: 

A. Valenciana 

Una escola valenciana no solament en llengua sinó també en continguts; arrelada en la nostra 
tradició i també oberta al futur, a la ciència, les humanitats i la tecnologia, i a un món com més va més 
pròxim. I, especialment, instrument privilegiat en la revitalització i normalització de la nostra llengua i 
cultura, i en la construcció d’un projecte polític de futur per al país.  

B. Plurilingüe. 

Una escola que proporcione una competència plurilingüe per a tot l’alumnat valencià; que 
incloga el valencià com a llengua pròpia del país i del nostre àmbit lingüístic, el castellà com a llengua 
cooficial i dues llengües estrangeres dins l’etapa obligatòria;  

que tinga el compte els referents lingüístics i culturals propis de l’alumnat immigrant i que 
convertisca els alumnes i les alumnes en aprenents de llengües estratègics i autònoms, motivats per a 
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aprendre durant tota la vida. 

C. Intercultural. 

Una escola descobridora de sabers pertinents de sabers sobre la diversitat cultural de la 
societat, que fa prevaldre els valors democràtics i de respecte als drets humans i que desenvolupa les 
capacitats necessàries per a “viure junts”. És a dir, una escola que proporcione les estratègies i els 
elements de reflexió necessaris per a la convivència pacífica i la cohesió social al si de la societat 
valenciana. 

D. Pública, gratuïta i laica 

L’escola valenciana ha de ser pública, gratuïta i laica, sense adoptar perfils diferents per raó 
d’ideologia, llengua, situació geogràfica o nivell econòmic dels alumnes. Les lleis han de determinar un 
model d’educació pública i totalment gratuïta per a tothom, amb centres dignes on puga assistir tot 
l’alumnat de la seua àrea d’influència.  

Centres educatius plurals pel que fa a opcions ideològiques i religioses en un marc democràtic 
i de respecte als drets humans. 

E. Inclusiva 

Per tal eradicar les desigualtats, l’escola valenciana ha d’estar oberta a tothom sense 
restriccions, ha de considerar la diversitat com una riquesa i un recurs, i ha de mantenir expectatives 
elevades pel que fa a les possibilitats de cada un dels alumnes. Es plantejarà com a objectiu aconseguir 
que tots els escolars desenvolupen la seua potencialitat màxima pel que fa al seu aprenentatge lingüístic 
i acadèmic, i aconseguisquen la plena integració escolar i social, independentment de la seua 
procedència geogràfica, del nivell sociocultural i socioeconòmic de les famílies, de les competències 
comunicatives i experiències culturals amb què arriben al centre, i de les seues aptituds i estil 
d’aprenentatge i, per a aconseguir este objectiu, es dedicaran els recursos necessaris. L’escola s’ha de 
reconèixer per tant com un espai públic, amb tot el que això implica: un teixit de relacions socials que 
té present la història i la memòria col·lectiva i que esdevé espai de vertebració de la societat i de 
projecció de la realitat com a país. 

Cal reforçar la igualtat d’oportunitats d’una banda i també assegurar les actuacions 
compensadores que ho faça possible. 

F. Democràtica 

L’escola valenciana ha de ser democràtica, ha de funcionar d’acord amb aquests valors i ha de 
procurar projectar-los sobre l’entorn. 

L’escola només pot formar ciutadans i ciutadanes que practiquen la democràcia si aquesta és 
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l’ànima del funcionament de tot el sistema educatiu a tots els nivells.  

Ha de fer conèixer i assumir a l’alumnat els valors democràtics i de respecte pels drets 
humans, ha d’implicar la comunitat educativa en el seu projecte educatiu i establir pràctiques reals de 
participació. 

G. Oberta i participativa 

Per a ser democràtica, l’escola ha de ser participativa. L’educació és cosa del professorat però 
també de les famílies i de totes les persones implicades.. Tots els que formen part de la institució 
escolar, doncs, d’acord amb les seues responsabilitats i competències, han de participar tant en la presa 
de decisions com en les actuacions que les porten a terme. Aquesta participació els permetrà aportar 
la seua perspectiva i experiència, manifestar les seues necessitats i inquietuds, i col·laborar lleialment 
en el projecte comú. Al mateix temps, cada centre ha d’estar implicat en la comunitat més ampla —el 
poble o el barri— participant, juntament amb altres agents socials, cívics, polítics i administratius, en la 
construcció d’una ciutat educativa. 

H. Crítica, creativa i innovadora 

L’escola valenciana ha d’abandonar el model d’educació transmissiva, lamentablement massa 
estesa encara. Ha d’afavorir que els xiquets i les xiquetes construïsquen els coneixements que 
adquireixen des d’una perspectiva crítica, amb les tecnologies i estratègies més actuals —TIC, 
enfocaments plurilingües, projectes de recerca, etc.—, sense conformar-se a fer un ús tradicional del 
llibre de text, creant coneixement nou en resposta a problemes i qüestions ben actuals del medi local 
o global, i adoptant mesures concretes d’acció social. En definitiva intentaran entendre el medi social, 
cultural, natural i tecnològic en tota la seua complexitat per tal de transformar estos sabers en 
instruments per al progrés, la transformació de l’entorn i la felicitat de les persones. 

I. Amb autonomia. 

Una escola amb un elevat grau d’autonomia per a dissenyar els projectes educatius d’acord 
amb el context en el que es troba, dotada de recursos, professorat i assessoraments necessaris per a 
desenvolupar-los eficaçment i que ret comptes dels resultats. 

J. Científica. 

Necessitem una escola lligada a criteris científics. La conjuntura política del moment no pot 
condicionar els fonaments científics, filològics i pedagògics contrastats en que s’ha de sustentar el 
sistema educatiu. 

L’escola valenciana ha de ser una escola que investiga, que cerca mètodes que faciliten un 
desenvolupament integral de les competències necessàries per a viure en la societat del segle XXI. 
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K. Transformadora, Compromesa amb l’entorn local i global 

Una escola que proporciona els instruments que faciliten l’aprenentatge de la realitat ambiental 
destinats a transformar aquesta realitat des de plantejaments de sostenibilitat. 

Des d’aquesta perspectiva, l’escola valenciana ha d’estar compromesa, no solament des del 
punt de vista pedagògic sinó també ciutadà, amb els problemes més greus que té plantejat el món en 
aquest començament del segle XXI. No solament ha de fer prendre consciència als joves ciutadans en 
edat escolar de problemes com ara el calfament global, la destrucció del medi ambient, la sostenibilitat 
dels recursos o el dèficit energètic; tots els establiments educatius han de convertir-se en avançada 
d’un canvi d’actitud i de comportaments donant exemple, en el seu propi funcionament, de com 
s’haurien d’abordar tots aquests problemes: estalviar aigua i energia, gestionar les deixalles, compartir 
els materials escolars, etc. 

L. Coeducadora 

La coeducació comporta la promoció d’una educació que potencia la igualtat real 
d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, com també la integració 
de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere i la formació en 
relacions afectives respectuoses i igualitàries. 

M. Humana 

L’escola valenciana que volem ha de ser, a més a més, una escola humana. És veritat que ha de 
valorar els sabers i les destreses importants per al futur, les referències culturals que ens enriqueixen 
des del passat i les competències que ens permeten gestionar els problemes del present. Però ha de 
ser, també, una escola que situe l’ésser humà en el centre de les seues preocupacions. Ha d’intentar 
promoure la felicitat i el benestar emocional de l’alumnat; assaciar la seua ànsia de saber sense 
esmorteir-la amb propostes didàctiques rutinàries o sense sentit; afavorir la complementarietat entre  
la perspectiva científica i la humanística a l’hora de plantejar-se i contestar preguntes, i d’abordar 
problemes; fer créixer la seua autonomia instructiva i personal eliminant progressivament les bastides 
innecessàries que el fan dependent per a sempre; engegar i enfortir la seua capacitat crítica a l’hora de 
jutjar tant els sabers com el comportament de les persones, incloent-hi el propi; fer-los més solidaris i 
menys competitius; desenvolupar les seues capacitats d’imaginació, de creació, i de pensament original i 
divergent; acostumar-los a treballar en equip per a resoldre problemes i gestionar projectes; despertar 
les seues ànsies de llibertat, igualtat i justícia, i encoratjar-los a lluitar per aconseguir-les; ensenyar-los el 
valor de l’esforç... Una escola per a les persones, per a la vida, per a la convivència, per al futur». 

L'Ajuntament de Simat de la Valldigna notificarà l'adopció d'aquest acord a la Conselleria 
d'Educació mitjançant l'entrada per registre. A més, aquest fet es notificarà per correu certificat a 
Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua, carrer Josep Grollo,91 – baix. 46025 
València. 

Simat de la Valldigna, 17 de setembre de 2015» 
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  Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup esta 
d’acord amb la  proposta presentada per Compromís. 

Finalitzades les intervencions, el ple de l’Ajuntament,  amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa, per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i TRES (3) abstencions (3 
PPS), acorda aprovar la moció abans transcrita. 

1.13.- Mocions que presenta la portaveu d’EUPV, Marisa Solanes, sobre: 
1.13.1.- Per a l'aplicació de polítiques reals d'ajuda a refugiats i refugiades. 

Vista la moció presentada per la portaveu d’EUPV,  l’alcalde dona compte de la moció 
presentada  sobre l’aplicació de polítiques reals d’ajuda a refugiats i refugiades, que es transcriu a la 
lletra tot seguit: 

«MOCIÓ PER A L'APLICACIÓ DE POLÍTIQUES REALS D'AJUDA A REFUGIATS 
I REFUGIADES 

Marisa Solanes Polache, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Simat 
de la Valldigna (EUPV), a l'empara del que disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la moció següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Al llarg de 2015, més de 350.000 persones refugiades han fugit de la pobresa i la guerra en els 
seus països d'origen i han creuat la Mediterrània per arribar a Europa. Segons dades de l'Agència 
Europea de Fronteres (Frontex), entre gener i juliol d'enguany han entrat en la Unió Europea 340.000 
persones, de manera que s'ha triplicat la xifra registrada en aquest mateix període del 2014.  

Les persones que han sol·licitat asil durant 2014 i 2015, segons les dades d'Eurostat, provenen 
de Síria (199.000), Kosovo (101.350), Afganistan (82.350), Eritrea (63.445) i de Sèrbia ( (48.435). La xifra 
del nombre de morts, segons l'Agència de Refugiats de les Nacions Unides (ACNUR) supera les 2.500 
persones, entre homes, dones, ancians i  xiquets. Tot això, està provocant  el major èxode de persones 
des del final de la Segona Guerra Mundial. A més a més, es calcula que 7,6 milions de persones estan 
desplaçades dins de Síria, gran part d'elles en circumstàncies difícils o en llocs que són de difícil accés 
per a les organitzacions d'ajuda humanitària. 

L'Estat espanyol rep principalment refugiats, no immigrants econòmics, i és per aquest motiu 
pel qual el Govern central hagué d'abandonar el discurs de la immigració perquè el que rep 
principalment ja no són persones a la recerca de treball, sinó gent que fuig de la guerra i la persecució, 
és a dir, refugiats. 

Ha estat aquest estiu un dels més terribles i deshumanitzats que es recorden. Molts han estat 
els motius per a aquest qualificatiu, però sens dubte les imatges i les notícies amb les quals estem 
convivint i convertint en quotidià, són vergonyoses, i les anomenades democràcies occidentals han 
quedat com a simples espectadores de la tragèdia. 
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Tenim el deure de treballar també a escala local per donar solucions al problema dels refugiats. 
Ajuntaments com els de Barcelona i València han manifestat la seua voluntat de participar en una xarxa 
de ciutats-refugi que acullen les persones refugiades que intenten arribar a Europa posant en perill les 
seues vides. 

La pressió social pot ser molt útil per trencar la dinàmica establerta per alguns governs, com 
l'espanyol, que afirmen que no tenen mitjans suficients per ampliar les seues quotes d'acceptació de 
refugiats. També la pressió social és útil per combatre els brots xenòfobs contra les persones refugiades 
que sorgeixen a Europa, encoratjats per grups d'extrema dreta i tristament també per alguns 
mandataris. Hem d'impulsar l'acollida a aquestes persones no només com a exigència de la seua 
dignitat, sinó en memòria dels milers de refugiats que el règim dictatorial del general Franco va 
expulsar després de la Guerra Civil. 

Davant aquesta situació de crisi humanitària i per evitar que el paper de l'Estat espanyol quede 
relegat a ser un dels participants en aquest disbarat humanitari en què s'estan regatejant xifres de 
persones amb el discurs d'un «efecte crida», quan en realitat és un efecte sortida, el Grup Municipal 
d'Esquerra Unida de Simat de la Valldigna porta al Ple esta moció per arribar als següents: 

ACORDS 

PRIMER: L'Ajuntament de Simat de la Valldigna s'adhereix a la xarxa de municipis d'acollida de 
refugiats i refugiades polítics. 

SEGON: L'Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta la seua disposició a ajudar i acollir 
com a municipi refugi les persones que fugen de la guerra i la persecució en els seus països i sol·liciten 
asil a la Unió Europea i, amb esta finalitat, adoptarà les mesures següents: 

1. Creació d'un grup de treball entre els serveis socials municipals, CEAR Espanya, Creu 
Roja i altres organitzacions locals que treballen amb persones refugiades per definir les 
mesures a adoptar des de l'Ajuntament, per poder acollir persones refugiades al municipi. 

2. Preparar una relació de possibles llocs d'acollida. 

3. Habilitar una partida econòmica per a les actuacions municipals a adoptar, així com 
per col·laborar amb les organitzacions que treballen en l'acollida a persones refugiades. 

TERCER: L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, d'acord amb la proposta de CEAR (Comissió 
Espanyola d'Ajuda al Refugiat), exigeix a la Unió Europea i als seus estats membres, especialment al 
Govern espanyol, que posen en marxa amb caràcter urgent les mesures següents: 

a) Desenvolupar una nova política d'asil i migració europea en què es prioritzen les 
persones i els drets humans. 
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b) Posar en marxa una operació de rescat i salvament eficaç que compte amb els 
mitjans i l'abast necessaris, complint amb el deure de socors, per tal d'evitar més morts a la 
Mediterrània. 

c) Habilitar vies legals i segures per garantir l'accés al dret d'asil a les persones 
refugiades, evitant que hagen d'emprendre travessies mortals per obtenir protecció en un país 
segur. Per a això, és necessari: 

- Reforçar els programes de reassentament en coherència amb el nombre de refugiats 
existent, assumint un repartiment equitatiu i solidari entre tots els estats. 

- Garantir la possibilitat de demanar asil a ambaixades i consolats als països d'origen i 
trànsit. 

- Activar polítiques de concessió de visats humanitaris. 

- Eliminar l'exigència del visat de trànsit per a aquelles persones que procedeixen de 
països en conflicte. 

- Fer realitat la Directiva Europea de Protecció Temporal, activant el mecanisme 
contemplat per fer front a emergències humanitàries. 

- Abordar les causes que provoquen els desplaçaments forçats. 

- Proposar i posar en marxa nous mecanismes no militaritzats de gestió dels fluxos 
migratoris a Europa i, per tant, a l'Estat espanyol. 

QUART: Que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies faça d'interlocutor amb la 
Delegació del Govern de l'Estat  espanyol per a l'ajuda municipal a refugiades i refugiats. 

CINQUÉ: Comunicar el present acord a la ciutadania del municipi, a CEAR, ACNUR,  
Amnistia Internacional, Caritas, al Govern central, al Consell de la Generalitat i a la Comissió Europea. 

Simat de la Valldigna, 15 de setembre de 2015» 

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde comenta que es va quedar a la comissió la 
possibilitat de fer una moció conjunta sobre este tema tant important i que per falta de connexió no 
s’ha pogut fer. Explica el contingut de la moció sobre els drames dels exiliats sirians i d’altres països. 

  El regidor Sebatián Mahiques manifesta que respecte d'esta moció li haguera agradat 
una moció més concreta i adaptada a Simat. Pregunta si l’ajuntament té algun lloc per acollir famílies, 
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creu que no. L’ajuntament podia pagar les despeses si es lloguen locals per eixes persones que 
consumiran llum aigua i altres. Hauria d’estar quantificat, supose que hi haurà un protocol que ve des 
d’Europa, nosaltres estem capacitats per acollir-ne els que ens toquen, anem a votar a favor, però crec 
que l’equip de govern haurà de treballar molt per donar satisfacció a les persones que vinguin ací. 

  L’alcalde contesta que calia donar resposta a eixa situació, és veritat que hi ha una mica 
de desorganització, hi ha molts organismes implicats, nosaltres ens adherim a la FEMP perquè ells 
coordinen. És veritat que no està quantificat, encara no es pot, no sabem quantes persones vindran. Els 
governs estan prestant atenció a este tema i no sabem el «cupo» que li toca al País Valencià. La moció 
el que intenta és avançar-se i l’ajuntament prestarà la seua infraestructura per atendre estes persones. 

  La regidora Imma Cunyat manifesta que votarem a favor i el nostre grup presentarem 
una moció un poc més reduïda respecte d'esta qüestió. 

  Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per UNANIMITAT dels membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS,  3 
PPS i 1 PSE), aprova la moció abans transcrita. 

1.13.2.- Perquè es retiren les plaques commemoratives amb els noms 
d'autoritats imputades o condemnades judicialment. 

  Vista la moció presentada per la portaveu d’EUPV, Maria Lluïsa Solanes, perquè es 
retiren les plaques commemoratives amb noms d’autoritats imputades o condemnades judicialment, 
que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ PERQUÈ ES RETIREN LES PLAQUES COMMEMORATIVES AMB ELS NOMS 
D'AUTORITATS IMPUTADES  O CONDEMNADES JUDICIALMENT 

Marisa Solanes Polache, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del  País Valencià (EU 
Simat),  presenta al  Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per a la seua discussió i aprovació, la  
moció següent: 

JUSTIFICACIÓ 

El dia 28 de setembre de 2007, la Corporació local va aprovar, en sessió plenària, la moció 
presentada per EU-AI sobre el Codi ètic. 

Amb aquest codi Étic, la Corporació local regula determinats comportaments públics dels seus 
membres, basats en uns principis observats reiteradament en la tradició progressista i democràtica. 
Així, doncs, entenem que els preceptes del Codi ètic de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i, per tant, 
l’acceptació de la seua voluntat d’obligar, és exigible a tots els regidors i les regidores, els  quals  han de 
tindre cura de la seua observança i compliment. 

El punt 11 d’este Codi Ètic fa referència al programa de govern en què es constata que «els 
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regidors i les regidores de l'Ajuntament de Simat hauran de guiar-se per allò que s'ha presentat als 
ciutadans i les ciutadanes en els programes electorals amb què cada partit va concórrer a les eleccions, els 
alineaments conceptuals d’aquests i pel present codi d'ètica. Els principis esbossats han de ser respectats i 
són d'acatament obligatori».  

També, i de manera especial, el punt 12 de l’esmentat Codi Étic tracta sobre el compliment de 
determinades obligacions en els termes següents: 

«Els regidors i les regidores exerciran els càrrecs de manera que dignifiquen tant 
l'Ajuntament com el propi municipi, i els exerciran amb estricte respecte i afecció a les funcions 
establertes en la legislació vigent i els seus reglaments. 

A més a més, combatran el tràfic d'influències, el clientelisme polític i la utilització de recursos 
públics per a afavorir interessos polítics, personals o econòmics».  

El Grup Municipal d’EU considera que les plaques commemoratives amb les quals figura el nom 
i els cognoms d’autoritats imputades, incurses en processos judicials i sentenciades no solament 
conculquen la lletra i l’esperit del Codi Étic, sinó que avergonyeixen la ciutadania i institucionalitzen 
eixa vergonya.  

Per totes eixes raons, el Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià proposa als 
membres de la Corporació local l’aprovació del següent: 

ACORD 

ÚNIC: Que es procedisca a la retirada immediata de tots el noms i cognoms  d'autoritats civils 
imputades, incurses en processos judicials o condemnades amb sentència en ferm, les quals figuren en 
plaques commemoratives situades en edificis, espais públics o monuments de propietat municipal. 

Simat de la Valldigna, 15 de setembre del 2015» 

  Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

  Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per UNANIMITAT dels membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS,  3 
PPS i 1 PSE), aprova la moció abans transcrita. 

1.13.3.- Contra la violència de gènere.  

  Vista la moció presentada per la portaveu d’EUPV, Maria Lluïsa Solanes, contra la 
violència de gènere, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ 25 DE NOVEMBRE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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Marisa Solanes Polache, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida  del País Valencià en 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d’aquest, i a l'empara del que estableix la 
normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la moció següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Fins avui, les relacions de gènere han estat caracteritzades per la desigualtat, provocant 
mancances i limitacions tant per a homes com per a dones. Un dels exponents més colpidors d’aquesta 
desigualtat és la violència de gènere. La violència de gènere no és un fet aïllat, sinó que constitueix un 
aspecte estructural de l’organització del sistema social, i es produeix de forma transversal en tots els 
àmbits socioeconòmics. Contra aquestes agressions freqüents, dirigides majoritàriament contra la dona, 
s’imposa la necessitat d’una actuació multidisciplinar (sanitària, judicial i policial) per a intervenir en 
aquestes dinàmiques de relació violentes. 

La violència de gènere no és un problema que afecte l’àmbit privat. Al contrari, es manifesta 
com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es tracta d’una violència que 
es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, pel fet de ser considerades, mancades dels drets 
mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió. De mitjana, cada cinc dies mor una dona a l’Estat 
espanyol assassinada per la seua parella o exparella. Uns dos milions de dones són esporàdicament o 
contínuament víctimes de la violència de gènere, però només set-cents mil es reconeixen com a tal. 
Malgrat els avanços obtinguts en la igualtat de drets, es continuen aplicant paràmetres d’una societat 
estructurada a partir del desequilibri de les relacions entre dones i homes.  

Les dones pateixen molts tipus de violència: la violència econòmica, de classe, la tortura, 
bèl·lica…Però hi ha, a més a més, una violència específica contra les dones i que s’ha emprat com a 
instrument per mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes 
sobre les dones: la violència de gènere, la violència masclista. Segons el Consell d’Europa, entre el 20% i 
el 50% de les dones a Europa són víctimes d’algun tipus de violència a mans de la seua parella, sense 
que hi haja cap tipus de diferència de categoria social o de grup d’edat. 

El País Valencià està al capdavant de víctimes per  violència de gènere. És la segona autonomia 
amb un major nombre de víctimes inscrites per violència  de gènere en 2014. Concretament, s’hi ha 
registrat 3.943 casos, per darrere d’Andalusia, segons  dades de l’Institut Nacional d’Estadística en el 
balanç anual del Registre de la Violència Domèstica i de Gènere. 

D’altra banda,  el delegat del Govern al  País Valencià, Juan Carlos Moragues, va xifrar el 
proppassat mes de juny en 118 els casos de violència de gènere, en el  que va  d’any, en  què la víctima 
és un menor de 18 anys, davant els 65 casos registrats en 2014. Per províncies, València és la que més 
casos en registra, amb 62 en 2015 davant els 31 en 2014. 

La valoració del tràgic balanç d’enguany, marcat per l’alarmant augment d’agressions sexuals, 
vexacions  verbals i  assassinats de dones en tot l’Estat  espanyol i al País Valencià, i  l’escassa reacció 
dels  poders  públics, així com l’equiescència d’una part important de la societat, corroboren que les 
relacions entre  homes i dones segueixen construint-se sobre bases patriarcals que apuntalen la 
desigualtat  i la discriminació masclista. 
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En este context de desigualtat i discriminació s’emmarquen tot  tipus d’agressions contra les  
dones. Només una societat  fonamentada i assentada  en la igualtat real, impediria que la crisi 
econòmica poguera servir de pretext o explicació. 

El fet que la mateixa imatge de la dona  com a simple objecte,  que encara segueixen projectant 
molts mitjans de comunicació i de  publicitat, i  fins i tot des d’espais socials i polítics amb declaracions 
i comportaments clarament atemptatoris  i denigrants cap a la dona, manen uns missatges sexistes de 
gran importància, els quals en gran mesura promouen i susciten implícitament la violència  masclista i la 
desigualtat. 

Eradicar la violència masclista és un dels objectius dels Pla d’Igualtat, i per tal d’assolir estos 
objectius apareixen programades tota una sèrie d’actuacions i continguts transversals, de prevenció, 
formació, assessorament jurídic i assistència social i psicològica a les víctimes.  

La Llei 9/2003, de la Generalitat, per a la Igualtat entre dones i homes, disposa que la 
Conselleria amb competències, podrà proposar a la Generalitat l’exercici de l’acció popular.  

Per això, cal donar un pas més enllà, i no solament fer una acció de conscienciació ciutadana, 
sinó també actuar directament en aquells casos concrets que mereixen una atenció especial per la seua 
gravetat. Des de les institucions públiques hem de defensar, per una banda, l'interès públic i, per tant, 
garantir la protecció jurídica de les persones més indefenses, i per l’altra, fer una acció que puga 
dissuadir possibles maltractadors d’accions futures 

Per tot açò, demanem al ple i al govern de la ciutat els següents  

ACORDS 

Aprovar un Pla d’Igualtat Municipal. 

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix a la Conselleria de Justícia i Benestar Social que 
inste a la Generalitat perquè es persone com acció popular en els procediments penals per 
maltractaments.  

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna  insta a la Generalitat Valenciana a modificar la Llei 
9/2003, per la igualtat entre dones i homes, perquè els ajuntaments del País Valencià tinguen la 
possibilitat d’exercir l’acció popular en els procediments penals per maltractaments que puguen 
succeir als seus municipis, en els casos de mort o lesions greus de la dona.  

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna adquireix el compromís polític de no deixar de demandar 
aquesta reforma que li possibilite exercir l’acció popular en els procediments penals per 
maltractaments que puguen fer-se al nostre municipi, en la forma i condicions establertes per la 
legislació processal. 
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Incloure aquesta acció en el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, com a un dels objectius que cal 
aconseguir en la lluita contra la violència de gènere. 

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna  exigeix que es reforcen  els recursos econòmics i 
humans destinats al desenvolupament de polítiques d’igualtat actives,  integrals i participatives,  per la 
consecució d’una societat lliure de violència de gènere, en la línia  del  que s’ha apuntat en el Conveni 
d’Istanbul sobre prevenció  de la violència de gènere i les  propostes enunciades pels col·lectius 
feministes. 

L’Ajuntament  de Simat de la Valldigna demana a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que 
s’aplique l’exempció  de taxes en la primera i posteriors matrícules per a les víctimes de la violència de 
gènere, així com als fills i les filles de les víctimes directes. 

Traslladar els següents acords: 

− A totes les associacions i entitats de dones del municipi. 

− A la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

− A tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes. 

− A la Consellera de Justícia i Benestar Social.  

Simat de la Valldigna, 14 de setembre de 2015» 

  Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup 
votarà a favor. L’alcalde aclareix la qüestió plantejada al punt set dels acords proposats que pareix ser 
que ja esta assumida pel Conseller d’Educació.  

  Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per UNANIMITAT dels membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS,  3 
PPS i 1 PSE), aprova la moció abans transcrita. 

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

1.14.- Mocions presentades per la portaveu del grup PSE, Immaculada Cunyat, 
sobre: 

1.14.1.- Per a l’acollida de refugiats i declarar Simat de la Valldigna, 
“ciutat refugi”. 

  Vista la moció presentada per la portaveu del grup PSE, Immaculada Cunyat, sobre 
l’acollida de refugiats i la declaració de Simat de la Valldigna, com a «ciutat refugi», que es transcriu a la 
lletra tot seguit: 
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«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PER SIMAT ESQUERRA PER A 
LA RECOLLIDA DE REFUGIATS I DECLARAR A SIMAT DE LA VALLDIGNA, «CIUTAT 
REFUGI» 

Estem vivint  la major crisi humanitària en matèria de refugiats dels darrers 50 anys arran de la 
guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la 
meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers 
huit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continue augmentant els propers mesos. 

La situació que pateixen aquestes persones és d'autèntica emergència i demanen asil a la Unió 
Europea(UE) fins que el conflicte bèl·lic s’acabe i puguen tornar a les seues cases. 

Hem de recordar que,  

− La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que la 
dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 

− La Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de 
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 

− La Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots 
dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els 
drets que aquest estatut preveu. 

Per tot el que hem expressat anteriorment, el grup municipal Per Simat Esquerra proposa al 
ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents 

ACORDS: 

1.- Declarar Simat de la Valldigna, «Ciutat Refugi» per acollir refugiats i refugiades. 

2.- Demanar la col·laboració dels simaters i simateres en la mesura de les seues possibilitats: 
cases, aliments, roba... 

3.- Posar a disposició de les persones nouvingudes els serveis públics necessaris: atenció 
sanitària, educació, menjador, treball, suport lingüístic... 

4.- Implicar els col·lectius i associacions de Simat. 
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5.- Informar dels acords al Govern de la Generalitat Valenciana i als partits polítics valencians. 

Simat de la Valldigna, 14 de setembre de 2015.» 

  Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques manifesta que ja hem 
parlat sobre esta moció no cal dir el mateix.  

  L’alcalde planteja al secretari si a l'hora d’enviar estes dos mocions a pràcticament els 
mateixos organismes,  pregunta si es pot fusionar.  

  El  secretari li contesta que no, s’han d’enviar les mocions aprovades tal com diu 
l’acord amb el que s’haja aprovat.  

  El regidor Rafael Cabanilles comenta que en la comissió s’havia dit de fer una conjunta 
i pregunta com s’ha quedat.  

  L’alcalde comenta que si que es va quedar, però ha hagut una falta de comunicació, ha 
hagut un mal entès en les formes, no en els continguts, donat que estem d’acord tal i com s’ha 
manifestat abans on s’ha aprovat la moció presentada.  

  Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per UNANIMITAT dels membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS,  3 
PPS i 1 PSE), aprova la moció abans transcrita. 

1.14.2.- Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència contra 
les dones (25 de novembre). 

 Vista la moció presentada per la portaveu del grup PSE, Immaculada Cunyat, amb motiu del dia 
internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones (25 de novembre), que es transcriu a la 
lletra tot seguit: 

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PER SIMAT ESQUERRA AMB 
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES (25 DE NOVEMBRE) 

Cada 25 de novembre les diferents instàncies públiques s’adhereixen a la commemoració del Dia 
Internacional contra la Violència envers les Dones. Per la seua banda, la societat està prenent diàriament 
una major consciència i sensibilitat davant aquest tipus de violència i es fa més evident la necessitat de 
donar una resposta integral i global a la problemàtica que representa. 

Malauradament, continuem constatant amb impotència el nombre creixent de dones que pateixen 
violència masclista, una violència estructural que està lluny de desaparèixer i que es fonamenta en el 
patriarcat com a sistema estructurador de les relacions desiguals entre homes i dones. Aquesta violència 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  46750, SIMAT 

DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84    

 

79 

 

constitueix el principal atac contra els drets de les dones i suposa una coerció de la llibertat i autonomia 
individuals. 

No podem obviar que els municipis juguem un paper molt important en la lluita contra aquesta 
xacra, atès que són els ajuntaments les instàncies que ofereixen proximitat a les ciutadanes, cosa que 
comporta la responsabilitat de conèixer i donar resposta a les seues necessitats. Per això, és 
fonamental que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna continue donant impuls a tots els esforços 
realitzats, que s’implique fermament en la lluita contra la violència masclista i que incidisca en la 
consciència social per tal que ningú faça bandera del masclisme. 

Per tot el que hem expressat anteriorment, el grup municipal de Per Simat Esquerra proposa al 
ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents 

ACORDS 

1. Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna de seguir treballant des 
dels diversos àmbits municipals el tractament de la violència masclista. 

2. Adoptar el compromís d’elaborar un protocol per a una intervenció coordinada contra la 
violència masclista amb tots els actors municipals necessaris. 

3. Estudiar la creació de programes de sensibilització i formació ciutadana, especialment als 
xiquets/es i joves, que contribuïsquen a l’eliminació de la tolerància de les violències contra les dones i 
fomenten l’assumpció de tots els paràmetres de la cultura de la pau.  

4. Elaborar memòries i reculls de dades sobre la violència masclista al municipi per poder 
planificar estratègies que tinguen un impacte real sobre la realitat. 

5. Difondre els valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els 
ciutadans i ciutadanes. 

6. Demanar a la Generalitat Valenciana que garantisca i augmente, segons les necessitats 
existents, els recursos necessaris per a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació 
integral de les víctimes de violència contra les dones.  

7. Exigir a la Generalitat Valenciana que aplique i prioritze polítiques integrals encaminades a 
la prevenció, la detecció, l’atenció i l’eradicació de la violència contra les dones amb la posada en marxa 
d’una xarxa d’atenció i recuperació integral. 

8. Demanar a la Generalitat Valenciana que es garantisca una coordinació eficaç dels circuits 
dels serveis assistencials existents per aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de les 
víctimes.  
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9. Demanar a la Generalitat Valenciana que es creen canals de comunicació i actuació 
conjunta entre les institucions i els moviments de dones del País Valencià perquè juntes reclamem amb 
més força la fi de la violència masclista.  

10. Demanar al Govern de l’Estat reformes legals urgents per millorar l’eficàcia de la Llei 
orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere amb l’objectiu de millorar 
l’eficàcia de la lluita contra la violència masclista.  

11. Transmetre aquests acords al Govern de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats. 

Simat de la Valldigna, 14 de setembre de 2015.» 

  Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat afegeix que les polítiques dels 
últims anys no han anat en el sentit d’afavorir la lluita contra la violència masclista i manifesta que ha 
desaparegut l’Institut de la Dona que era un organisme que donava suport a les dones. 

  L’alcalde comenta que per desgràcia les mocions que presentem ara, es queden curtes 
en quan a les xifres que ja han augmentat. És una escalada mortal i que totes les mesures que s’han 
posat fins ara no ha servit per solucionar el problema i és veritat que determinats organismes s’han 
retallat.  

  Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per UNANIMITAT dels membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS,  3 
PPS i 1 PSE), aprova la moció abans transcrita. 

1.14.3.- La constitució del Consell Escolar Municipal de Simat de la Valldigna 

Vista la moció presentada per la portaveu del grup PSE, Immaculada Cunyat, sobre la 
constitució del Consell Escolar Municipal de Simat de la Valldigna, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

« MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PER SIMAT ESQUERRA PER 
A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SIMAT DE LA 
VALLDIGNA 

L’any 1989 es publicava el DECRET LEGISLATIU, de 16 de gener, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual s’aprovava el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat 
Valenciana. 

Posteriorment es publicava el DECRET 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual es regulaven els Consells Escolars Territorials i Municipals. 

El 3 de novembre de 1989 es va publicar l’ORDRE, per la qual es regulava el 
procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, el 
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desenvolupament del Decret 111/1989, de 17 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana.  

Al 2009 i 2013 respectivament, es publicava una CIRCULAR INFORMATIVA 34/2009 de 
la FVMP sobre la constitució de Consells Escolars Municipals i un INFORME 8/3/2013 sobre 
certificacions a emetre per l’Oficina Pública Autonòmica de Registre d’Actes d’Eleccions Sindicals, a 
efectes de constituir els Consells Escolars Municipals. 

Tot i haver una base jurídica sobre la creació, funcionament, competències i composició dels 
CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS (CEMs), fins l’actualitat no s’ha aconseguit la seua creació i 
constitució. De tots és sabut que a Simat hi ha dos centres públics, el CEIP Valldigna i L’Escoleta 
Municipal. Els CEMs tenen com a objectiu principal potenciar i fer més efectiva la participació de tota la 
comunitat educativa i coordinar diferents aspectes de la programació general de l'ensenyament no 
universitari del País Valencià. A més a més, al llarg del curs escolar, s’han de consensuar aspectes 
organitzatius, pedagògics i lúdics que el CEM ha de coordinar i potenciar entre els diferents centres de 
la localitat. 

Considerem que la participació de tots els agents educatius potencia una major qualitat i 
implica tots els sectors educatius, alumnat, pares, mares, professorat, sindicats i ajuntament, i beneficia 
els xiquets i xiquetes de Simat i a l’ensenyament públic, en general. 

Per tot el que hem expressat anteriorment, el grup municipal Per Simat Esquerra proposa al 
ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents 

ACORDS: 

1.- Que s’inicien els tràmits legals amb la Conselleria d’Educació per aconseguir la 
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL de Simat de la Valldigna, d’acord amb 
la normativa vigent. 

2.- Informar dels acords a la Conselleria d’Educació, al CEIP Valldigna, a l’Escoleta Municipal de 
Simat de la Valldigna i als sindicats docents del País Valencià. 

Simat de la Valldigna, 14 de setembre de 2015.» 

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que tal i com vam dir a la regidora en 
la Comissió Informativa, ens haguera agradat que esta moció s’haguera quedat sobre la taula per tal de 
que haguérem fet les consultes amb els sectors implicats, com és el professorat i els pares i mares de 
l’Escoleta Infantil. Manifesta que de les consultes fetes al organismes pertinents la normativa en vigor 
actual és restrictiva i que la Conselleria vol modificar-la per fer els CEMs més participatius i oberts a la 
societat, per tot açò vam proposar que es quedara damunt la taula i nosaltres iniciar tots els contactes 
amb Conselleria, i les persones afectades d’este municipi com són el CEIP, Escoleta municipal, ens 
agradaria que esta moció es quedara damunt la taula i que de forma conjunta tots els grups estudiem 
este assumpte i adoptada a la normativa que entrarà en vigor els propers mesos. 

  La regidora Imma Cunyat manifesta que el nostre grup, com a la moció no diu que es 
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constituïsca ja, diu que s’inicien els tràmits legals, si a l’Escoleta no hi ha Consell Escolar i si digueu que 
aneu a fer gestions per que es constituïsca ja esteu posant en marxa la moció, igual que en la 
Conselleria, que faça els tràmits que li corresponguen, el que diguem és iniciar els tràmits. Ja fa anys 
que es va presentar, en 2009/2010, per transparència i participació considere que és important i per 
això el nostre grup ha decidit que continue endavant la moció i cadascú que faça el que haja de fer. 

  L’alcalde comenta que estem al costat de l’associacionisme, el que volem és iniciar-ho, 
si no de forma legal si respectuosa amb els pares i mares de l’esoleta on no s’ha constituït mai un CEC, 
per cert que jo vaig demanar en una moció en 2009, i açò no és un no a cap tipus d’associacionisme i 
ja hem fet les consultes en la Conselleria. L’actual normativa és molt presidencialista. Per nosaltres és 
bàsic consultar l'organisme de la Generalitat, als sindicats, als pares i mares, al consell escolar de centre. 
No voldria que s’entenguera com un no sinó per tenir un temps per fer consultes i si és el cas fer una 
moció conjunta.  

  Finalitzades les intervencions, el ple de l’Ajuntament,  amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per QUATRE (4) vots a favor (3 PPS i 1 PSE) i SIS (6) vots en contra (3 EUPV, 
2 Compromís i 1 GS), acorda desestimar la moció presentada. 

  El regidor Sebastián Mahiques manifesta que s’haguera pogut aprovar perquè la moció 
parla d’iniciar els tràmits. 

  La regidora Imma Cunyat manifesta que no entén com heu votat en contra, entenem 
que constituint el consell escolar de l’Escoleta ja estem avançant, i a més, jo m’he assessorat bé i no 
vull anar contra la llei, i si la Conselleria vol modificar normativa, em pareix bé, però no podem esperar 
i mentre tant anem donant passets endavant, per això diem iniciar tràmits. 

 

1.14.4.- Per a la retirada de tot el fibrociment de la teulada del CEIP Valldigna 

  Vista la moció presentada per la portaveu del grup PSE, Immaculada Cunyat, per la 
retirada de tot el fibrociment de la teulada del CEIP  Valldigna, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PER SIMAT ESQUERRA PER A 
LA RETIRADA DE TOT EL FIBROCIMENT DE LA TEULADA DEL CEIP VALLDIGNA 

L'amiant és un mineral compost per fibres microscòpiques que ha sigut integrat en la 
composició de molts materials utilitzats en la indústria i la construcció. 

Totes les seues variants han sigut classificades pel Centre Internacional de Recerca sobre el 
Càncer (CIRC), com a substàncies cancerígenes, motiu pel qual, la seua utilització a l’Estat Espanyol es 
va prohibir al 2002, però la prohibició no ha sigut suficient per a resoldre les conseqüències derivades 
de l'existència de milers de tones d'amiant instal·lades en béns d'equip, en l'estructura de centres 
educatius, hospitals i tot tipus d'edificacions públiques i privades construïts entre 1960 i 1990. 

Atès que és una mescla de ciment amb fibres d'amiant en la seua composició, emprat 
intensivament com a material de construcció fins a la seua prohibició en 2002, actualment segueix 
instal·lat en infinitat d'edificacions, concretament en el CEIP VALLDIGNA. 
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El risc sorgeix quan s'alliberen les fibres d'amiant a l'aire que es respira, en general invisibles a 
l'ull humà, però poden penetrar i dipositar-se als pulmons (k+ Latència). 

L'amiant és la primera causa de càncer ocupacional entre els treballadors europeus. La seua 
presència en instal·lacions, edificis i infraestructures, a més dels residus en el medi ambient, segueix 
causant nivells inacceptables de malaltia i mortalitat. 

El reconeixement explícit per part de la GVA, de l'existència de 150 centres educatius que 
contenen amiant en les seues instal·lacions, evidencia la gravetat i extensió del problema al País 
Valencià. En aquestes circumstàncies el Govern Valencià no pot eludir la seua responsabilitat i 
l'obligació de vetllar i garantir la salut laboral dels treballadors en aquests centres i igualment la salut 
pública i ambiental dels usuaris, xiquets, xiquetes i joves especialment sensibles a aquests riscos. 
Malauradament, el CEIP Valldigna no figura a la llista dels centres afectats per fibrociment que va 
elaborar la Conselleria. Per tant, és possible que aquesta llista siga sensiblement superior (adjunte 
documentació de la Conselleria d’Educació). 

La Conselleria d'Educació està obligada a engegar de manera urgent un Pla d'identificació i 
eliminació de l'amiant en els centres educatius dependents de la Generalitat Valenciana.  
La Directiva del Parlament Europeu i del Consell 83/477/CEE estableix en el seu Article 16 que “Els 
Estats membres crearan un registre nacional dels edificis públics i dels edificis i centres industrials o 
comercials que continguen Amiant”. 

Per tot el que hem expressat anteriorment, el grup municipal Per Simat Esquerra proposa al 
ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents 

ACORDS: 

1.- Realitzar els tràmits pertinents per incloure al CEIP Valldigna a la llista elaborada per la 
Conselleria d’Educació dels centres amb fibrociment. 

2.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació la retirada immediata i total del fibrociment de la 
teulada del CEIP Valldigna i de tots els centres afectats del País Valencià. 

3.- Realitzar la retirada de manera que no interferisca en el desenvolupament educatiu del 
centre. 

4.- Realitzar tot el procés de manera transparent, informant a la comunitat educativa a fi 
d’evitar alarma entre els pares i mares dels centre. 

5.- Informar dels acords al Govern de la Generalitat Valenciana i a tots els grups parlamentaris. 

Simat de la Valldigna, 14 de setembre de 2015.» 
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  Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que quan va vore 
que el CEIP de Simat no estava en la llista i donat que anaven a fer-se obres va considerar presentar 
esta moció per incloure el centre a la llista i per tal que es lleve el fibrociment de tot el centre.  

  El regidor Rafael Cabanillas va vore que en un contenidor del Pla de Corrals hi havien 
unes plaques, i ho comente per si teniu constància.  

  L’alcalde diu que sí estem al corrent d’eixes plaques i unes altres més ací al poble. 
L’alcalde comenta com es va arribar a tenir eixa llista, que es va donar al grup parlamentari d’Esquerra 
Unida, jo també vaig vore eixa llista i efectivament quan la Conselleria la va donar va ser per sentència 
judicial. 

  La regidora Monica Sancirilo pregunta que es fa amb les plaques de fibrociment que 
s’arrepleguen. 

  L’alcalde contesta que es porten a un centre especialitzat per la seu tractament. La 
intervenció a l’escola sols es farà a la part de les escoles velles. En 2014 es va enviar un informe de 
l’ajuntament a la Conselleria i ara de forma retardada però s’ha inclòs en les obres que es van fer. Si 
s’aprova esta moció s’enviara a les autoritats i es faran gestions perquè es lleve a tot el centre i a més 
llocs públics, on també hi ha.   

  Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per UNANIMITAT dels membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS,  3 
PPS  i 1 PSE) aprova la moció abans transcrita. 

1 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA 

Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del  RDL 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde 
pregunta si hi ha alguna proposta per a que es tracte per urgència en esta sessió plenària, prèvia 
declaració de la mateixa. 

 
  L’alcalde planteja que es tracte un assumpte de forma urgent, en concret la proposta 

de sol·licitar l’ampliació en 10 anys de la devolució negativa de la liquidació negativa del PIE 2013 i on 
es justifica la urgència en que s’ha d’enviar abans de l’1 de novembre i no hi ha cap ple ordinari fins eixa 
data. 

 
  Se sotmet a votació la urgència. 
  Per unanimitat del membres presents al Ple, s’aprova la urgència. 
  Passa a tractar-se l’assumpte. 
 
  2.  Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques de la devolució en 120 mesos (10 anys) per al reintegrament 
de les quantitats pendents per la liquidació negativa de la Participació en els Ingressos de 
l’Estat (PIE) corresponent a l’exercici de 2013. 

 

Es dona compte de la proposta següent: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Atès que l’article 72 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 estableix 
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el procediment habitual per la cancel·lació dels saldos deutors a càrrec de les Entitats Locals 
que deriven de la liquidació negativa de la participació de tributs de l’Estat de 2013. 

Atès que l’article 2 s’estableix el següent:  

«Article 72. Règim jurídic i saldos deutors. 

  U. Una vegada coneguda la variació dels ingressos tributaris de l’Estat del any 2013 
respecte de 2004, i les altres dades necessàries, es procedirà al càlcul de la liquidació definitiva 
de la participació en tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2013, en els termes dels 
articles 111 a 124 i 135 a 146 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tenint a més en compte les normes 
arreplegades en els articles 98 a 101, 103 i 104 i 106 a 109 de la Llei 22/2013, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. 

  Dos. Els saldos deutors que es pogueren derivar de la liquidació a què es refereix 
l’apartat anterior, en el component de finançament que no corresponga a cessió de 
rendiments recaptatoris en impostos estatals, seran reembossats per les Entitats Locals 
afectades per mitjà de compensació amb càrrec a les entregues a compte que, en concepte de 
participació en els tributs de l’Estat definida en la Secció 3.ª i en la Subsecció 1.ª de la Secció 
5.ª d’este Capítol, es perceben després de la mencionada liquidació, en un període màxim de 
tres anys, per mitjà de retencions trimestrals equivalents al 25 per cent d’una entrega mensual, 
llevat que, aplicant este criteri, s’excedisca el termini assenyalat, i en este cas s’ajustarà la 
freqüència i la quantia de les retencions corresponents a fi de que no es produïsca esta 
situació.» 

Atès que a este ajuntament se li està aplicant l’ampliació del període de reintegrament 
dels saldos negatius de la PIE dels anys 2008 i 2009, d’acord amb la disposició final dècima de 
la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 i també es 
va acollir a l’ampliació de 120 mesos, segons la disposició addicional única, apartat primer del 
RDL 12/2014, de 12 de setembre, segons acord de ple de data 24 de novembre de 2014. 

Atès que la disposició addicional única apartat 3 del RDL 12/2014, permet un regim 
especial de reintegrament d’eixos saldos deutors de forma que poden fraccionar-se en un 
termini de 10 anys, i d’esta ampliació poden beneficiar-se, si així ho sol·liciten, les Entitats 
Locals que ho sol·liciten i sempre que es complisquen una sèrie de requisits que venen a la 
pròpia normativa, com haver presentat la seua liquidació de pressupostos de 2013 i 2014, que 
tinguen previst complir a 31 de desembre de 2015 amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i amb el límit de deute públic establert als articles 51 i 53 del RDL 2/2004, de 5 
de març, TRLRHL, d’acord amb la informació d’execució trimestral del pressupost de 2015 
corresponent al tercer trimestre i remés abans del 31 d’octubre de 2015, i sempre que el 
període mitjà de pagament als proveïdors no supere en més de 30 dies el termini màxim 
establert en la normativa sobre morositat d’acord amb el període mitjà de pagament a 
proveïdors que es publica en el mes d’octubre de 2015, conforme el RD 635/2014, de 25 de 
juliol. 
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Atès que este ajuntament compleix amb els requisits establerts en la disposició 
addicional única del RDL 12/2014.  

Atès que les sol·licituds d’ampliació hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació 
Local i remeses per l’interventor o Secretari-interventor, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques abans de l’1 de novembre de 2015. 

Atès que l’aplicació de l’ampliació es farà efectiva des de l’entrega a compte de la PIE 
de gener de 2016. A partir d’eixe moment, els reintegraments mensuals aplicables seran els 
que resulten d’aplicar la normativa vigent i d’acord amb esta sol·licitud. 

Atès que també existeix l’opció de que les Entitats Locals puguen cancel·lar la totalitat 
del saldo pendent de reintegrar corresponent a la liquidació definitiva de l’any 2013 amb 
l’acord previ del Ple i comunicació al Ministeri. La cancel·lació s’aplicaria en l’entrega a compte 
de desembre de 2015. 

Atès que la quantitat pendent d’este Ajuntament te en l’exercici de 2013 és de  
33.699,60€ segons la informació facilitada pel propi Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques en escrit rebut en l’Ajuntament el dia 10 d’agost de 2015. 

I és per això que es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la devolució  en 
120 mesos (10 anys) per al reintegrament de les quantitats pendents per la liquidació negativa 
de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) corresponent a l’exercici de 2013, d’acord 
amb la disposició addicional dècima del RDL 17/2014, de 26 de desembre.  

SEGON. Que per part del Secretari-Interventor es remeta el present acord al 
Ministeri d’Hisenda i  Administracions Publiques, abans de l’1de novembre de 2015, i als 
efectes oportuns. 

TERCER. Cas d’aprovar-se esta ampliació s’estarà al que disposa la normativa legal 
respecte  a la seua aplicació que començaria a partir de l’entrega a compte de gener de 2016. 

Obert el torn d’intervencions s’explica el contingut de la moció. 

  Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membres assistents 
(3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS,  3 PPS  i 1 PSE), acorda: 

PRIMER. Sol·licitar del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la devolució  
en 120 mesos (10 anys) per al reintegrament de les quantitats pendents per la liquidació 
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negativa de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) corresponent a l’exercici 2013, 
d’acord amb la disposició addicional dècima del RDL 17/2014, de 26 de desembre.  

SEGON. Que per part del Secretari-Interventor es remeta el present acord al 
Ministeri d’Hisenda i  Administracions Publiques, abans de l’1de novembre de 2015, i als 
efectes oportuns. 

TERCER. Cas d’aprovar-se esta ampliació s’estarà al que disposa la normativa legal 
respecte  a la seua aplicació que començaria a partir de l’entrega a compte de gener de 2016. 

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

3.- TORN D’INTERVENCIONS. 

3.1.- El regidor Sebastián Mahiques, pregunta: 

       a) En la comissió informativa es van dir les obres que s’ha sol·licitat incloure en la 
subvenció per a inversions de la Diputació. Sol·licita els llistat i el seu pressupost. 

 

   Es comenten les obres que es van incloure però com no esta ací el document formal, 
es queda que es farà arribar el mateix indicant les obres i els seu import. 

       El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre alguns detalls de les obres sol·licitades. 

        L’alcalde informa com estan previstes les obres i manifesta que quan tinguem el CD es 
farà arribar als regidors. Explica l’actuació al poliesportiu i perquè es va descartar la instal·lació 
d’un ascensor, i va una rampa amb els nivells de la normativa en vigor. 

      Es comenten detalls d’algunes obres més. 

      b) El regidor Sebastián Mahiques manifesta que totes les obres que s’han demanat són 
correctes, però hi ha més coses que s’han de fer en el poble, una d’elles era poder donar aigua 
potable en el Pla de Corrals, segons el requeriment fet per la Conselleria de Sanitat, no sé si 
segueixen en eixa línia i m’agradaria saber el nou equip de govern com té este tema.  

 

     L’alcalde comenta que es va parlar en un ple passat, es farà una prospecció en una zona 
pública.    No ens hem posat en contacte amb les autoritats de la conselleria però sabem 
que és un tema important, per tant ho tenim en compte. 

    c) El regidor SM. Respecte de l’actuació al calvari, d’espais degradats, hi havia unes papereres 
de fusta i ja no estan. Ara són unes papereres normals. 

L’alcalde contesta que ens les han furtat i s’han substituït per estes. 

 d) Respecte a l’enllumenat públic, l’anterior equip de govern va anar canviant lluminàries en 
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determinats llocs i carrers a lluminàries tipus LEDs. Al carrer Barranquet han posat perilles 
del tipus anterior, perquè no s’ha fet una xicoteta inversió i s’han posat LEDs? 

  L’alcalde contesta que s’han canviat perquè eixa zona estava poc enllumenada. 

  El regidor Sebastián Mahiques planteja perquè no s’han posat tipus LEDs, si estem intentant 
reduir consum, no sé perquè hem tornat a posar les bombetes anteriors. S’haguera pogut fer 
una xicoteta inversió i millorar això. 

  L’alcalde contesta que demanarem pressupost a l’empresa i ho mirarem 

3.2.- La regidora Imma Cunyat pregunta: 

  a) Sol·licita informació sobre la Mancomunitat de la Safor, el que sabem és per la premsa.  

   b) Pel que fa la Mancomunitat Valldigna s’han fet eleccions en maig i no sabem si ha hagut 
canvis o no. Pregunta si va a continuar funcionant amb els mateixos criteris si és que alguna 
vegada han hagut? O anem a fer entitat més democràtica, efectiva i eficient i preocupada pels 
problemes de la Valldigna? O va a continuar amb la mateixa dinàmica. 

  L’alcalde contesta que dimecres passat no l’altre,  es va constituir la Mancomunitat de la safor 
i relaciona els càrrecs que s’han elegit després de la seua constitució, es va comentar que els 
estatuts, són igual de «deplorables» que els de la Valldigna, es comenta la possibilitat de 
canviar-lo però això implica canvis legals per part del Consell. La Junta de Govern es va 
constituir dimecres passat i s’ha quedat que hi haurà una integració dels partits no adscrits, 
així es podrà participar i estar en la Junta de Govern que es reuneix més que el plenari, i 
explica com serà el seu funcionament. Ens convocaran pròximament. 

  La mancomunitat de la Valldigna es constitueix demà. Sabeu que els alcaldes són membres 
nats i cada corporació nomena un representant. Una vegada constituïda, i jo que he sigut 
critic no sols amb els estatus també amb les actuacions i gestions no sols d’ara, reclamarem 
un canvi en els estatuts perquè siguen més participatius i que representen el que és la realitat 
de les corporacions locals de la Valldigna. Donarem més informació una vegada estiga 
constituïda.  

  c)  Com es vareu repartir la representació entre els membres de l’equip de govern en les 
diferents entitats agrairíem que ens informareu del que es faça en elles. 

 L’alcalde contesta que tot el que es tracte en eixes entitats se vos comunicarà i també perquè 
pugueu aportar propostes també els membres de l’oposició. 

El regidor Vicent Ribera manifesta que dimarts passat es va constituir el Consorci de Bombers 
de la Província de València, dels acords que ens prenguen allí ens els remetran, sé que és un 
govern compartit dos anys PSOE i dos Compromís. Quan tinguem la informació vos 
remetrem fotocòpia de la mateixa per a cada grup.  Anuncia que dimarts que ve es constituirà 
el Consorci Ribera- Valldigna per al tractament de residus. Quan sàpiga alguna cosa ja vos ho 
faig arribar. 

 L’alcalde també anuncia que està pendent la renovació de la FVMP, prevista per al dia 5 
d’octubre. La regidora Imma Cunyat pregunta si aquí va l’alcalde?,. L’alcalde li contesta que sí i 
que estem adscrits a la FVMP i també a la FEMP. 

La regidora Maria José Gregori anuncia que el ......es constituirà el Fons Valencià per la 
Solidaritat en Xàtiva. 
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d) La regidora Imma Cunyat manifesta que fa uns anys la pàgina web tenia el domini .cat,  
l’anterior alcalde unilateralment ho va llevar. Ara hem pogut observar que uns porten el .cat i 
altres el .org. Pregunta que se l’informe de quina és la situació i que pensa fer l’equip de 
govern al respecte. 

L’alcalde contesta que ara tenim tres dominis, dos nostres: el .cat, el .org, i el .gva.  Ací es va 
considerar que cada regidor utilitzarà el que considere. Jo personalment utilitze el .cat, i és el 
que he donat en l’adreça de l’alcaldia, però cada regidor lliurement elegeix el que considera. 

La regidors Imma Cunyat pregunta  sobre la pagina web. 

L’alcalde comenta que quan vam arribar es va comentar que la volíem més moderna. Ho hem 
parlat amb l’informàtic contractat per l’ajuntament i poc a poc anem indicant-li la web que 
volem, més participativa i moderna. Hem canviat algunes coses, per exemple sobre els bans, i 
farem una presentació d’eixa pàgina per saber com funciona i que siga més útil per als usuaris. 
I també li hem dit que els bans i anuncis d’emergència es puga fer servir per whassap. Hem 
contactat amb l’alcalde de Benifairó i allí els hi va prou bé. He parlant amb l’informàtic i direm 
com es podrà utilitzar. Ens agradaria que quan més aviat estiga millor. 

El regidor Rafael Cabanilles comenta si s’haveu plantejat que siga també per twitter. L’alcalde 
comenta que li han dit que on s’utilitza més el twitter és a les gran ciutats, però en pobles 
més menuts s’utilitza més el whatssap. Es tracta d’una qüestió de ser pràctics i que arribe a 
més gent. Per ara whassap i facebook.  

Es fan comentaris al respecte i com funcionaria.     

La regidora Marga Palomares comenta que a la pàgina web posarem tot el que estiga relacionat 
amb ocupació, i contractació de personal i el que isca del casal jove. També canviarà la pàgina 
de turisme. Estarà més actualitzada. 

e) La regidora Imma Cunyat manifesta que l’altre dia es va organitzar el teatre i no em vaig  
assabentar, la gent es queixa que el ban es fa en un horari que la gent està treballant, després 
has d’acudir a la web. Proposa que els puga enviar també els actes culturals, és a dir que siga 
ampliable a eixa informació. I un altra proposta és que hi haguera una bústia de suggeriments. 
Hi ha gent que li agradaria participar d’una forma més anònima. 

La regidora comenta que respecte del tema de l’acomiadament de Lorena ens heu informat 
d’una forma correcta però el que no ens heu informat és de l’acomiadament d’un treballador, 
que se que no depèn de l’ajuntament, però el servei si, és el treballador de l’ecoparc. Hi ha 
gent que pregunta que ha passat? Se que no és un treballador de l’ajuntament però per si 
sabeu alguna cosa. 

L’alcalde comenta que el ban es faça un poc més tard, a les 14 h.  Anem a donar altres 
alternatives. Hem posat dos panells d’informació i que cal actualitzar la informació. Utilitzem 
tots els mitjans possibles perquè la informació arribe a tots ells llocs, en quan al teatre jo em 
vaig assabentar en Gandia, m'ho van enviar a un correu que no utilitze i ja he dit de 
centralitzar-lo en un únic correu. 

L’alcalde afegeix que als escrits anònims, que es tindrà per norma que no s’admetran. És lògic. 
Qui vulga alguna cosa que ho faça saber. 

Respecte a l’ecoparc , me vaig assabentar ahir.  No m’he posat encara en contacte però demà 
si que me posaré en contacte amb l’empresa. Ho entenc almenys com una qüestió de 
cortesia, per protocol i per educació. Vull que m’informen i tenim dret a saber. Quan ho 
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sàpiga vos remetre la informació. 

f) La regidora Imma Cunyat manifesta que recordeu que vos vaig comentar l’ús del despatx, ho 
hem de fer per escrit? Volem anunciar el dia, que ho farem dilluns (que estan els tècnics i per 
si volem consultar alguna cosa amb ells) i els dimecres, de 5,30 a 7,30 aproximadament, i si no 
hi ha cap inconvenient. 

L’alcalde comenta la qüestió dels ordinadors nous i la regidora Margarita Palomares i els 
regidors Rafael Cabanilles  comenten que l'ajuda és per al taller d’ocupació i està previst que 
es compren ordinadors i també fan falta a la biblioteca. 

g) Imma Cunyat, tema de l'enllumenat públic, s’ha renovat per atres de diferent potencia, les 
lEDS consumeixen la sisena part, si consumeixen menys no fa falta tanta potència, si s’abaixa, 
hauríem de rebaixar la potència, es va preguntar temps enrere i ho torne a preguntar si hi ha 
un informe del tècnic per baixar la potència i estalviar diners. 

L’alcalde manifest que IBERDROLA ena obliga a incrementar en algun llocs (Casa de la Musica, 
Poliesportiu i altres), hem de contractar més potencia, ja li he dit al tècnic que faça un estudi 
de quan ens costa. Quan estiga fet l’informe vols ho farem arribar. Li vaig dir que s’ajustarà la 
potencia. 

 El regidor Sebatsian Mahiques manifesta que quan es van canviar les luminàries per LEDs el 
tècnic ja va fer un informe i crec que no hi havia cap lloc on es podia rebaixar la potència. I si 
ara ens diuen que cal augmentar-la és per consumir més i no menys. 

L’alcalde manifesta que este estiu va haver dos problemes en un transformador, en Jaume Ier. 
Uns dies de festes es va apagar la llum en eixa zona i la gent es va incomodar. Em va dir el 
tècnic que això ja havia ocorregut altres anys i ens van dir que eixe transformador no era 
adequat a la potència que estava gastant-se. Els bars es van indignar. Com s’estalvia? El tècnic 
que ens ho diga.  Quan ens faça l’informe vos ho direm. 

h) La regidora Imma Cunyat pregunta si s’ha modificat el contracte de l’arreplegada de fem? 

L’alcalde diu que no, estem pendents d’una reunió amb el contractista. Hi ha algunes coses a 
comentar amb ell, relacionat amb la neteja dels contenidors i el que hi ha que netejar baix,  i 
hem de fer complir-lo al 100%.  

J) La regidora Imma Cunyat manifesta, que per coherència amb la moció anterior aprovada, 
les canonades d’aigua del poble tenen fibrociment, per tal de tenir les màximes garanties 
caldria que anàrem canviant-les per major seguretat. 

L’alcalde diu que es tindrà en compte. 

m) La regidora Imma Cunyat pregunta on està la despesa del manteniment de les terres del 
monestir? Ens agradaria saber com està això? 

L’alcalde comenta que s’ha parlat amb els treballadors per tenir eixa informació a final d’any. 
He anat amb el jardiner 3 o 4 vegades i he vist que el jardí està en un estat lamentable. A 
través del patronat de la fundació hem de fer gestions. A final d’any tindreu tota la informació 
i a més està la Llei de transparència. 

n) La regidora Imma Cunyat manifesta que vol donar l’enhorabona al poble català per la lliçó 
de democràcia que va tindre ahir, i voldria que constara en acta, per l’alta participació de 
les eleccions, desitgem que es respecte la voluntat del que han aconseguit, amb una majoria 
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absoluta d’escons i que siga legítim tot allò que vaja a fer el Parlament català, com és 
legítim que una majoria en un ajuntament porte endavant legítimament el seu projecte, i 
que s’obri una via de diàleg per aportar endavant els objectius que marca el parlament 
català. 

o) La regidora Imma Cunyat, manifesta que per últim vol preguntar sobre com està 
l’organització del 9 d’octubre, si ja està enllestida? 

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

En este moment sent les 22,30hores abandona la sessió la regidora Margarita Palomares 
Hernandis 

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

L’alcalde manifesta que queda concretar l’actuació de Joan Emerich. S’ha dividit en dos 
parts, una els actes del 9 d’octubre i altra el darrer diumenge d’octubre. I també anem a fer 
un festa-Estellés, està invitada tota la comunitat local. Explica els detalls d’on i que es farà.  
A més es farà un acte institucional, que li hem donat el nom de Jaume II, al civisme i que 
este any es concedisca, que sotmet a la consideració de tots vosaltres, una a la 
introductora ací del valencià, la mestra és  Rosa Casal, i pensem donar una menció 
honorífica a xiques que de forma voluntària ha donat el seu suport per solucionar el tema 
dels gossos abandonats (estem estudiant este assumpte i hem parlat amb la Protectora de 
Gandia), quan tinguem el conveni redactat els ho farem arribar per si voleu fer alguna 
proposta. Fa uns comentaris sobre els preu de l’arreplegada de gossos diferenciant entre 
caneres i protectores. 

El regidor Sebatián Mahiques diu que parlant de gossos, manifesta que hi ha un problema al 
Pla de Corrals, i si de gossos que tenen amos. Considera que cal tallar això des de l’arrel. 
No passa fins que pot passar alguna cosa, hi ha xiquetes i xiquets que passegen per ahí. 

La regidora Maria Jose Gregori diu que cal diferenciar entre gossos perduts i abandonats i 
els que són de particulars. 

El regidor Rafael Cabanilles manifesta que cal aplicar l’ordenança. 

L’alcalde explica la informació que tenim ara sobre una manada de gossos i les actuacions 
que s’han fet en relació al propietari.      

3.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre l’accident a la Font Gran en festes que va 
trencar un cristall, voldria saber que es va a fer? 

L’alcalde contesta que la decisió és que l’assegurança ho pague, el conductor va fer una 
infracció, està denunciat, ja s’ha comentat i l’asseguradora pagarà els desperfectes, pagar el 
que valga, no tenim decidit encara que es farà, per ara és que es quede com estava i també 
caldrà pagar les plaques que provisionalment es van posar. 

    El regidor Sebastián Mahiques manifesta que val, ho pagarà l’assegurança, però caldrà saber 
què es posarà, la pregunta era que pensàveu posar? 

L’alcalde diu que encara no s’ha decidit, els mateixos tècnics ho estan estudiant, jo també tinc 
dubtes, entre deixar el vidre o altra decisió.  

    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Una vegada s’han tractat els punt de l’ordre de dia i d’acord amb el que disposa l’article 21.u 
del Reglament de Participació Ciutadana es dóna la paraula als veïns presents al saló de plens 
per tal que puguen fer preguntes o fer proposicions.  

L’alcalde pregunta si algun veí d’entre els presents vol intervindre. 

1.- El veí Antonio Martinez, comenta que respecte de la protecció animal, tenim una proposta a 
nivell de les comarques centrals. Ahir van parlar amb l’Associació de Protectores del país 
Valencià, ens han passat un informe sobre SPAMA i no és una protectora és una canera 
disfressada de Protectora i això és pitjor encara. La de Picassent no pot prestar ací, indica les 
característiques de la Protectora, no té intenció de guany, accepta la recollida d’animals amb 
independència del cupo, evidentment no hi havia treballadors i la tercera condició és que mai 
posa condicions a les Administracions, condicions que SPAMA no compleix i a més no deixa 
fer inspeccions. Informa sobre la seua visió del que és SPAMA, a més indica que quan passa 
del cupo fa un ERE amb els animals. Ens agradaria oferir a l’equip de govern una alternativa 
viable. El que han fet estes xiques ha estat lloable però pensem que s’ha de posar una solució 
definitiva. Informa sobre com funciona la Protectora de Picassent (entre d’altres cobra euro 
per habitant, tots són voluntaris). Considera que SPAMA és un negoci encobert. Té molts 
problemes i que no es concerte amb SPAMA, proposa asseure's i buscar una solució que siga 
més rendible per al municipi i per aconseguir l'objectiu que és salvar la vida dels animals i que 
tinguen una segona oportunitat. Pregunta si hi ha algun pla, a mig termini, sobre canvi de 
model productiu a municipi? I canviar l'actual dinàmica del municipi que els darrers anys no ha 
estat adequada. 

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

En este moment sent les 22,45 hores abandona la sessió la regidora Monica Sancirilo 
Camarena 

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

L’alcalde contesta que ja ens agradaria que el poble canviara, a més han tancat les dos 
Cooperatives. El que estem estudiant és fer un Pla d’Ocupació. Anem a posar en marxa els 
tallers d’ocupació. Amb les Conselleries volem donar cursos sobre agricultura, a octubre hi 
ha tres previstos,  ja ens agradaria poder canviar esta situació. Respecte a ... t’agrairia que ens 
donares el número de telèfon d’eixa protectora per posar-se en contacte amb ell. 

El veí Antonio Martinez manifesta que podem quedar amb ells, parlar de com es podria fer, 
però els de Picassent no poden prestar un servei ací. A nivell de les comarques centrals tenim 
un pla en quan al canvi de model productiu. Els activistes de protecció d’animals de la Safor 
estem treballant, en Oliva s’està fent alguna cosa, s’han de complir una sèrie de normatives, 
actualment hi ha un dèficit de número de protectores. La veritat Preferíem, des de 
l’associació d’Animalistes del País Valencià, xarrar i fer una xarxa de cases d’acollida com un 
parxe abans que morir a la Protectora d’SPAMA i que 4 facen un negoci. Busquen quan hi ha 
canvis de govern i que no els coneixen i volen fer el seu negoci, cap Protectora té 5 
treballadors i que visquen d’ell, a l’ajuntament de Gandia els reclamaven 250.000€.  

La regidora Maria Jose Gregori, pregunta si està creada, i si és una Protectora i podem enviar-li 
gossos 

El veí Antonio Martinez manifesta que no poden fer-se càrrec ara tenen molts animals. 

La regidora Maria Jose Gregori pregunta, per tant s’hauria de crear? 
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El veí Antonio Martines manifesta que eixe preu és molt car, i podem buscar una solució 
intermitja, propose que ens asseguem i busquem una solució. El tema de gossos pot ser 
perillós, per als vehicles i persones, és una realitat que tenim, però que l’ajuntament signe amb 
SPAMA és un error i es justament el contrari del que segur que l’ajuntament vol.  

L’alcalde agraeix la intervenció i vos emplacem a que esta setmana que ve, el dia que vos vinga 
bé, parlem i ens urgeix eixe tema. En la reunió de la Mancomunitat de la Safor vaig sentir 
diferents opinions i este problema afecta a molts municipis. Ens fiem més de persones 
animalistes que de Juntes de Govern. 

El  veí Antonio Martinez manifesta les actuacions que estan fent ara en les comarques centrals i 
signar un conveni a 1 euro per habitant anual és una opció i l’objectiu és que l’animal tinga 
una  segona oportunitat. 

El regidor Sebastián Màhiques pregunta si eixes protectores es fan càrrec dels animals? 

Antonio diu que sí.  

El regidor Sebastián manifesta que estem parlant de 3.500 euros, és barat, quan entrem 
nosaltres estàvem pagant 600€/mes, i vaig preguntar i ens eixia molt car. Ferem un contrat «a 
tant per gos arreplegat» i el preu era a uns 70€./per gos. Ara tot és més car però per eixe 
preu es podria firmar. 

Antonio manifesta que estan els activistes i cal cobrir les despeses. 

Maria José pregunta i en eixe cas quant es paga? 

Sebastián diu que 3.500€, Potser isca més car però si vol ser animalista cal pagar-ho. Explica 
com es va trobar ell este servei i era més car. Jo ara si volem ser animalistes em pareix bé. En 
Simat tenim molts animalistes però ho són al carrer i molesten als veïns, això s'hauria de 
mirar. 

Antonio el que volem oferir és esta idea i si poden utilitzar una nau abandonada. El problema 
en les comarques centrals és que no existeix una Protectora. El que està passant en alguns 
carrers del poble és un perill per la salut, la seguretat vial. Abandones l’animal i eixe és el 
problema de gossos i gats. 

Maria José no podem estar esperançats en que es cree una cosa. Necessitem una solució 
prompte. Si no sabem a quin termini estarà això. 

Antonio contesta que cal aconseguir el nucli zoològic i si demà la mancomunitat confia en esta 
associació tenim cases d’acollida però és un problema no tindre nucli zoològic, és un 
problema. Si l’administració col·labora en uns dies es posa en marxa. 

L’alcalde contesta que com hem quedat ens vorem esta setmana i ja ho parlem. Es poseu en 
contacte amb mi. 

El veí Joan Serra manifesta que com a ciutadà «d’apeu» vol felicitar a la Corporació per 
l’esperit dialogant que ha mostrat però he quedat molt dessabut perquè la participació l’heu 
tallat, i no entenc com no es crea el Consell Escolar Municipal que és un lloc per participar. 

El veí Joan Serra afegeix que en l’estat d’execució del pressupost de setembre no hi ha cap 
partida per al monestir, hi ha -de l’antic consistori- una decisió presa pel ple i on s’advertia 
que no sabien les despeses en determinats llocs, estic parlant del monestir, i calia tindre-ho en 
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compte. Imma ho ha volgut explicar però no se si s’ha entès bé. Respecte de la potència de la 
llum jo ho vaig plantejar ja fa temps, l’equip de govern és nou però alguns no estan de nou, ja 
estaven abans, per tant han de fer front a això. Posa algun exemple. Una altra cosa és a nivell 
intern dels edificis públics, considera que caldria posar LEDs,i per tant reduïm consum i cal 
baixar la potència. 

El regidor Sebastián Mahiques que en això dos i dos no són quatre, hi ha diferents moments en 
que es gasta o es necessita més potència. Jo també demane que el tècnic estudie açó. És una 
faena complicada. 

L’alcalde contesta que hem estat informant-nos pels problemes d’este estiu i l’augment de la 
potència en determinats edificis municipals, estem pròxims a signar una subvenció per a LEDS 
interiors, al tècnic nostre li hem dit que ens informe sobre l’enllumenat públic, i a més cal 
procurar no tindre problemes com este estiu. Agraïm la deferència amb nosaltres -respecte a 
la participació-, i no estem posant entrebancs a res, i ho he dit abans, informarem dels que 
portem el monestir, de totes les despeses que hi hagen i informaren a la Corporació. Este 
estiu la llavor ha sigut gran, he anat vàries vegades i tindreu informació del que es fa i aquí 
estan les conclusions d’una comissió.      

L’alcalde dóna per finalitzada la sessió.  

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

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» 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 23 hores 
i 15 minuts, del dia 28 de setembre de 2015 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica. 


