AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 28 de novembre de 2016

Sessió 9/2016

ASSISTENTS:
Alcalde-president: Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:

Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Raül Oltra Sansaloni (portaveu)

Monica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Genoveva Chorro Plancha*

Grup EUPV

Grup COMPROMÍS- Bloc

María José Gregori Robledillo

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

Almudena Donet Romero

Margarita Palomares Hernàndis

Grup PSE (PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu)
Regidors absents: Cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,40 hores del dia vint-i-huit de
novembre de dos mil setze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual
ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions plenàries
celebrades els dies 26 de setembre i 25 d’octubre de 2016.
1.2 Donar compte de la justificació del Programa de «Xarxa Llibres, curs 2015-2016».
1.3 Aprovació, si procedeix, de sol·licitud de modificació de l’ETCV: Àrea Urbana integrada
Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna.
1.4
Donar compte del decrets números 464, 472, 473 i 481 de 2016.
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1.5 Aprovació, si procedeix, del sotmetiment a informació pública de la versió preliminar del Pla
General Estructural (PGE) i l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del municipi.
1.6 Retolació d’un espai públic amb el nom de Guillem Agulló.
1.7 Mocions presentades per la portaveu de PSE:
a) Moció 25 novembre, dia contra la violència de gènere envers les dones.
b) En defensa dels cítrics valencians.
1.8 Moció presentada pels grups EUPV, Compromís, PSOE i Per Simat Esquerra sobre l’acord
comercial entre la UE i alguns països africans aprovat pel Parlament Europeu.
 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
 TORN D’INTERVENCIONS

-------------------------------------------- // ---------------------------------------Oberta la sessió, es mamprèn el tractament dels diferents punts de l’ordre del dia,
amb el resultat següent:
1.

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1. Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les
sessions plenàries celebrades els dies 26 de setembre i 25 d’octubre de 2016.
Es dóna compte dels esborranys de les actes següents:
1.1 a) Examen i aprovació de l'acta corresponents a la sessió celebrada el dia 26 de
setembre de 2016.
Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
26 de setembre de 2016.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu (10) membres
assistents a la sessió (3 EUPV, 2 Bloc-Compromís, 1 PSOE, 3 PP i 1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de setembre de
2016, acta número 6/2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.1 b) Examen i aprovació del acta corresponents a la sessió celebrada el
dia 25 d’octubre de 2016.
Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
25 d’octubre de 2016.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu (10) membres
assistents a la sessió (3 EUPV, 2 Bloc-Compromís, 1 PSOE, 3 PP i 1 ERPV), acorda:
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Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2016,
acta número 7/2016.
----------------------------------------------------------------------------------------1.2 Donar compte de la justificació del Programa de «Xarxa Llibres, curs
2015-2016».
Es dóna compte de la justificació del programa de Xarxa Llibres, del curs 2015-2016. S’informa
que després de fetes les dos fases que incloïa el Programa Xarxa Libres de la Generalitat Valenciana,
per part de l’Ajuntament s’ha procedit a tramitar i pagar la segona i última fase als interessats, que
hores d’ara ja està abonada.
Una vegada tramitades les dos fases s’ha procedit a traure la liquidació del programa, copia de
la qual s’ha remès a tots els regidors i regidores de la Corporació per al seu coneixement.
Les dades més significatives són que el total de la subvenció justificada munta la quantitat de
43.147,77€, dels quals, les aportacions ja realitzades han estat:
La Generalitat Valenciana 11.268,92 €.
La Diputació de València 11.265,54 €.
L’Ajuntament 20.613,31€
Vist la qual cosa els membres assistents al Ple de l’Ajuntament es donen per assabentats d’este
assumpte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 Aprovació, si procedeix, de sol·licitud de modificació de l’ETCV: Àrea
Urbana integrada Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la
Valldigna.
Atès l’escrit de la Mancomunitat de la Valldigna, tot sol·licitant el recolzament d’este
Ajuntament de Simat de la Valldigna en l’assumpte de l’àrea Urbana Integrada davant la Conselleria
d’Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori.
Per part de l’alcalde es dóna compte de la proposta d’acord sobre modificació de l’estratègia
territorial de la Comunitat Valenciana, en l’àrea urbana integrada per Benifairó de la Valldigna, Simat de
la Valldigna i ara Tavernes de la Valldigna, que els regidors i regidores coneixen i que transcrit a la lletra
diu textualment:
«PROPOSTA
D’ACORD
SOBRE
MODIFICACIÓ
TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DE

L’ESTRATÈGIA

ANTECEDENTS
1. Per acord del Ple de la Mancomunitat de la Valldigna de 15 de desembre de 2015, es va
acordar per unanimitat demanar la modificació de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana
(ETCV) en el sentit de configurar a la Valldigna com Àrea Urbana Integrada.
Notificat este acord a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, s’ha rebut escrit del Subdirector General d’Ordenació del Territori i Paisatge de 22 de juliol
de 2016 (RE núm. 122, de 29-07-16) al qual s’adjuntava l’informe de la Direcció General d’Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge de 19 de juliol de 2016 (expt. ET_2016_006) en el qual es manifesta
què «els objectius exposats per la Mancomunitat de la Valldigna poden ser desenvolupats per aquesta
Mancomunitat sense necessitat de modificar l’ETCV. Creiem que la iniciativa que aquest organisme pretén dur
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a terme és un projecte interessant i vertebrador, que contribuirà a definir amb major precisió les
determinacions de l’ETCV, i pot ser de gran ajuda per a l’obtenció de finançament dels projectes que es
proposen en l’instrument de planificació».
3. Estem d’acord en remarcar el potencial que té el projecte i la seua capacitat de contribuir,
des del coneixement de la nostra realitat, a una millor vertebració territorial.
Això no obstant, discrepem de l’afirmació que els objectius exposats per esta Mancomunitat
poden ser desenvolupats sense modificar l’ETCV. Sense el reconeixement formal de la condició d’Àrea
Urbana Integrada és impossible accedir-hi a la principal font de finançament de les accions en la
matèria, constituïda pels fons europeus que després s’esmentaran.
4. La Valldigna està composta per les poblacions de Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la
Valldigna i Simat de la Valldigna, a més de Barx. Configura una autèntica comarca natural a causa de la
seua especial topografia, completament envoltada de muntanyes a excepció de l’est, on s’obri al mar
Mediterrani.
Els municipis que integren la Valldigna conformen un espai de característiques territorials,
econòmiques, culturals, demogràfiques i logístiques pròpies, comunes i, al seu torn, clarament
diferenciades de les àrees urbanes adjacents. El tractament que es dóna a la Valldigna no respon a la
realitat ressenyada. Així, es configuren dos centres de polaritat complementària: Tavernes i, d’una altra
part, com a Àrea Urbana Integrada a Benifairó i Simat de la Valldigna.
Si les Àrees Urbanes Integrades constitueixen el primer nivell de planificació supramunicipal i
són entorns adequats per a l’ordenació d'entre uns altres, els sistemes de transport públic, la
Infraestructura Verda, els equipaments supramunicipals, les formules de cooperació i govern
intermunicipal … si no s’atén en el seu conjunt la realitat que constitueix la Valldigna, aqueix primer
nivell de planificació naixerà ja amb deficiències i mancat de la necessària coherència.
Si no ja com a Àrea Funcional, almenys com a Àrea Urbana Integrada haurien d’englobar-se els
municipis de la Valldigna (Tavernes, Simat i Benifairó), atès que per criteris morfològics, de mobilitat,
d’activitat econòmica, mercat de treball, logístics, administratius (Mancomunitat de la Valldigna integrada
precisament per aquests tres municipis i el de Barx) etc. poden considerar-se amb independència dels
seus límits administratius, com una cèl·lula territorial de funcionament conjunt.
5. Mitjançant un altre acord del Ple de la Mancomunitat de la Valldigna de 13 de setembre de
2016, es va acordar per unanimitat sol·licitar a la Hble. Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori que es modifique puntualment l’Estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana en el sentit d’incorporar el municipi de Tavernes de la Valldigna a l’Àrea Urbana Integrada de
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna.
6. El citat acord s’ha traslladat a este Ajuntament, per tal que aprove la sol·licitud mitjançant un
acord del Ple.
FONAMENTS JURÍDICS
A) La Directriu 5 del Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova l’Estratègia
Territorial de la Comunitat Valenciana, diu que l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana
formula uns objectius i uns principis directors de l’ordenació del territori vinculants per al
conjunt de les administracions públiques amb àmbit competencial a la Comunitat Valenciana. Per a la
seua consecució es formulen unes directrius que han de ser tingudes en compte en totes les accions
que tinguen incidència en el territori. Apartar-se del que estableixen les directrius requerirà una
adequada justificació basada en el compliment dels objectius i principis directors.
B) La Directriu 9 disposa que són modificacions els canvis en les directrius que no afecten els
objectius i principis directors de l’estratègia territorial.
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Correspon al conseller amb competències en ordenació del territori la iniciativa en les
modificacions a proposta del Comitè Estratègic de Política Territorial. A aquest efecte, el Comitè ha
d’emetre cada 2 anys com a mínim un dictamen sobre l’evolució de l’estratègia territorial.
La modificació de l’estratègia territorial està subjecta al procediment establit per a l’aprovació
en l’article 41 de la Llei d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, tal com estableix l’article
42.3, i no requereix avaluació ambiental de plans i programes.
C) La Directriu 71 indica que les àrees urbanes integrades són àmbits territorials formats
per agrupacions de municipis definits per criteris morfològics, de mobilitat, d’activitat econòmica i
mercat de treball, entre altres, que poden considerar-se, amb independència dels seus límits
administratius, com a cèl·lules urbanes de funcionament conjunt.
En el citat acord del Ple d’esta Mancomunitat es justifica clarament el compliment d’estos
requisits que legitimen la necessitat de reconèixer el caràcter d’AUI a la Valldigna.
Les àrees urbanes integrades de la Comunitat Valenciana i els municipis que les componen,
estan identificats en l’annex corresponent de l’estratègia territorial, sense perjudici que la seua
delimitació puga ser ajustada per un pla d’acció territorial.
Aquests àmbits constitueixen el primer nivell de la planificació supramunicipal i són els espais
adequats per a l’ordenació, entre altres, dels sistemes de transport públic, la infraestructura verda, els
bulevards metropolitans, els processos de conurbació, els equipaments supramunicipals, l’habitatge amb
algun tipus de protecció pública i les fórmules de cooperació i govern intermunicipal.
D) Conseqüentment, com que la modificació de l’àmbit de l’Àrea Urbana Integrada de
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna que es proposa no afecta ni als objectius ni als principis
directors de l’estratègia territorial i, addicionalment, tampoc canvia l’àmbit de l’àrea funcional
corresponent, i s’ajusta plenament als criteris de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, la
seua aprovació correspon al conseller o consellera amb competències en ordenació del territori. La
modificació de l’Àrea Urbana Integrada –mitjançant la incorporació de Tavernes de la Valldigna,- s’ha
justificat en l’acord de la Mancomunitat de la Valldigna de 15 de desembre de 2015. S’hi adjunta còpia
d’estes document i es donen per reproduïts els arguments descrits en recolzament de la modificació
plantejada.
E) Per una altra part, la condició d’Àrea Urbana Integrada pels municipis de Tavernes de la
Valldigna, Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna és «conditio sine qua non» per tal d’accedir, en
base al criteri de població, a les ajudes previstes per les convocatòries d'Estratègies de
Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI) durant el període de programació 2014-2020 amb
fons FEDER. Des d’esta perspectiva, el reconeixement d’AUI és imprescindible per als interessos dels
municipis que integren esta Mancomunitat.
Aquestes estratègies hauran de justificar de forma coherent i raonada l'existència de
problemes comuns, demostrar la continuïtat física urbana, així com l'explicació que l'escala urbana
supramunicipal és l'òptima per abordar les solucions a aquests problemes.
En el moment en que es va publicar la convocatòria, es va elevar consulta a la FEMP i ens van
indicar la necessitat de constituir l’AUI per tal d’accedir a les ajudes de l’estratègia DUSI.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa
PRIMER. Sol·licitar a l'Hble. Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori que es modifique puntualment l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana en el sentit
d’incorporar el municipi de Tavernes de la Valldigna a l’Àrea Urbana Integrada de Benifairó de la
Valldigna i Simat de la Valldigna.
SEGON. Traslladar el present acord a l'Hble. Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, als efectes escaients.
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Simat de la Valldigna, novembre de 2016. l’alcalde.Víctor Mansanet Boïgues»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa el contingut de la proposta presentada, el perquè
de la seua presentació i que té a vore amb l’EDUSI.
La regidora Imma Cunyat manifesta que vol deixar constància i per escrit el que ja es va
comentar en la comissió informativa i és que estes coses es fan amb molta pressa i altres es fan molt
lentament. Comenta les dades, el 19 de setembre es va fer el ple de la Mancomunitat, el 27 de
setembre arriba al Registre Entrada de l’ajuntament i la primera reunió sobre este pla (EDUSI) és fa el
3 de novembre, passa molt de temps fins que els regidors tenim constància d’açò i a l’hora de fer
propostes es dóna molta pressa. Vegem que les coses es fan precipitades, quan des de setembre
s’haguera pogut parlar, debatre i fer propostes. Es el que hi ha. Pareix que algunes associacions no es
van enterar i no vam vindre, posa el cas de l’escola, i me van dir que no tenien constància de la reunió i
que podríem haver fet propostes.
L’alcalde manifesta que coincideix en eixa apreciació, eixes reunions s’estan fent a tots els
pobles, és veritat que es va pensar en convocar associacions més que a altres entitats públiques i ho
tindrem en compte. Afegeix que l’AMPA sí que estava.
El regidor Vicent Ribera manifesta que es deuria convocar a tots, i no ens sap greu convocar a
gent i si, sabem que hi ha associacions que no s’han convocat, es poden fer noves reunions amb eixes
associacions. Afegeix que a més de en les reunions es poden fer aportacions per escrit i quan més
propostes hi hagen millor.
Es comenta la situació de l’associació de comerciants, sobre els seus representants i la seua
legalització.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu (10) membres presents a la sessió (3 EUPV, 2
Compromís, 3 PPS i 1 PSE), acorda:
PRIMER. Sol·licitar de l'Hble. Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori que es modifique puntualment l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana en el sentit
d’incorporar el municipi de Tavernes de la Valldigna a l’Àrea Urbana Integrada de Benifairó de la
Valldigna i Simat de la Valldigna.
SEGON. Traslladar el present acord a l'Hble. Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, als efectes escaients.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4. Donar compte del decrets números 464, 472, 473 i 481 de 2016.
Vista la resolució d'alcaldia número 464/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 464 /2016
Simat de la Valldigna, 26 d’octubre de 2016
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent
les següents consideracions:
Vista la resolució de l’ajuda convocada per a la realització o millora d’infraestructures i
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inversions turístiques, senyalització turística d’itineraris urbans i de senderisme en Ajuntament de la
província de València, publicada al Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 143, de data 26 de juliol
de 2016, on es concedeix a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna un import de 2.544,86 €.
Vista la resolució de les ajudes dirigides a Ajuntaments, entitats d’àmbit territorial inferior al
municipi, mancomunitats, consorcis i altres agrupacions de municipis de la província de València, per a la
promoció i el desenvolupament de fires i esdeveniments gastronòmics; certàmens i esdeveniments
turístics; festes tradicionals i populars; creació de productes turístics; iniciatives que ajuden a reduir
l’estacionalitat del turisme en la província de València, publicada al Butlletí Oficial de la província de
València, núm. 134, de data 13 de juliol de 2016, on es concedeix a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
un import de 4.896,00 €.
Amb tot açò, l’alcaldia davant l’existència d’ingressos i despeses no previstes al pressupost, va
proposar la concessió d’una generació de crèdit.
Vist l'informe emès per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 2016/SEC/04, de modificació
de crèdits, mitjançant generació de crèdits.
De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost,
RESOLC:
Primer. Acceptar l’aportació no prevista, següent:
Econòmica
46104
46105

Descripció
RUTA DE L’AIGUA
GASTRONOMIA MONÀSTICA

Agent
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Import
2.544,86
4.896,00
TOTAL .... 7.440,86

En els expedients corresponents estan suficientment acreditades aquestes aportacions.

Segon. Generar el següent crèdit:
Prog.
432
432

Econom.
62900
22609

Descripció
Senyalització Ruta de l’Aigua
Encontre de gastronomia monàstica
TOTAL

Import
2.544,86
4.896,00
7.440,86

Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes oportuns.
--------------------------------------------------------------------------------------Vista la resolució d'alcaldia número 472/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 472/2016
Simat de la Valldigna, 28 d’octubre de 2016
VICTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la

svalldigna@gva.es/www.simat.org

7

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984

Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vista la resolució per la qual es resol la concessió de subvencions a Ajuntaments,
entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, mancomunitats, consorcis i altres agrupacions de
municipis de la província de València, per a la promoció i el desenvolupament de fires i esdeveniments
gastronòmics; certàmens i esdeveniments turístics; iniciatives que ajuden a reduir l’estacionalitat del
turisme en la província de València, publicada al Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 134, de
data 13 de juliol de 2016, on a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna se li concedeix l’import de
4.896,00 €, per a la realització del 1 Encontre de Gastronomia Monàstica.
SEGON. Vista la resolució per la qual es resol la concessió d’ajudes convocades per a la
realització o millora d’infraestructures i inversions turístiques, senyalització turística d’itineraris urbans
i de senderisme en Ajuntaments de la província de València, publicada al Butlletí Oficial de la província
de València, núm. 143, de data 26 de juliol de 2016, on es concedeix a aquest Ajuntament la quantitat
de 2.544,86 €, on es realitza la senyalització de la Ruta de l’Aigua.
TERCER. Atès que, finalitzats els treballs, les empreses han presentat les factures
corresponents a l’activitat « I ENCONTRE DE GASTRONOMIA MONÀSTICA» pels següents
imports:
Núm.
factura

Data

1

F-302016

08/10/2016

EVCATA, CB

2

31

11/10/2016

BAZAR 100
Rosa Palomares Mahiques

3

016/0001
77

21/10/2016

EXDUKERE

4

0209

07/10/2016

5

BT138

14/10/2016

6

101/2016

15/10/2016

7

179

02/09/2016

Carvillo & Salvador SL

8

1474

24/10/2016

JYS’VINS

9

1/2016

12/10/2016

Joan Iborra Gastaldo

10

439/2016

28/10/2016

Idea gràfica

Tercer/Entitat

DOBLE VIA comunicación
creativa
La Boutique de la Cerveza,
SL
Inma
Concepción
Amo
Castelló

Concepte

Import

Cata oli+vi en Simat de la Valldigna
(08/10/16)
Encontre gastronomia monàstica
(gots, plats...)
Visita animada Monestir (8 i
15/10/16) jornades de Gastronomia
monacal.
Disseny cartells, marcapàgines i alt. (I
encontre gastronomia monàstica)
Cata cerveses Abadia

1.500,40 €
7,80 €
132,00 €
807,37 €
600,00 €

Impartició de curs de tast de vins
monàstics
Lloguer material dies 8, 12 i 15
d’octubre de 2016 (jornades)
Encontre Gastronomia Monàstica
(aigua)
Conferència «Olles i Monjos» (I
Encontre Gastronomia Monàstica)
I Encontre Gastronomia (bolígrafs
personalitzats Simat)
TOTAL

750,00 €
424,64 €
10,23 €
235,30 €*
257,39 €
4.725,13 €

QUART. Atès que, finalitzats els treballs, l’empresa ha presentat la factura corresponents a
l’activitat « SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE L’AIGUA» pel següent import:
Núm.
factura

1

Data

15/2016 24/10/2016

Tercer/Entitat
Grup Muntanya Valldigna

Concepte

Import

Senyalització Ruta de l’aigua

2.544,86€

TOTAL 2.544,86€
FONAMENTS DE DRET

svalldigna@gva.es/www.simat.org

8

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984

1. Cal aprovar les factures descrites en els antecedents de la present Resolució, corresponent a
l’activitat «I ENCONTRE DE GASTRONOMIA MONÀSTICA» pels imports indicats, subvencionades a
l’empara del Decret de la Vicepresidència del Patronat de Turisme de València, núm. 95, de 4 de juliol de
2016.
2. Cal aprovar les factures descrites en els antecedents de la present Resolució, corresponent a
l’activitat «SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE L’AIGUA» per l’import indicat, subvencionada a
l’empara del Decret de la Vicepresidència del Patronat de Turisme de València, núm. 103, de 15 de juliol
de 2016.
3. Cal autoritzar les despeses corresponent a les factures de l’activitat «I ENCONTRE DE
GASTRONOMIA MONÀSTICA» amb càrrec a l’aplicació pressupostària «432.2269 Encontre de
Gastronomia Monàstica».
4. Cal autoritzar les despeses corresponent a la factura de l’activitat «SENYALITZACIÓ DE LA
RUTA DE L’AIGUA» amb càrrec a l’aplicació pressupostària «432. 62900 Senyalització Ruta de l’Aigua»
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar les despeses i ordenar el pagament de les factures relacionades a
l’antecedent 3r, per a dur a terme l’actuació «1 ENCONTRE DE GASTRONOMIA MONÀSTICA», per
import de QUATRE-MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (4.725,13 €), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària «432. 2269 Encontre de Gastronomia Monàstica» del vigent
pressupost de despeses.
SEGON. Aprovar les despeses i ordenar el pagament de les factures relacionades a
l’antecedent 4t, per a dur a terme l’actuació «SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE L’AIGUA», per
import de DOS-MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB HUITANTA-SIS CÈNTIMS
(2.544,86 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària «432. 62900 Senyalització Ruta de l’Aigua» del
vigent pressupost de despeses.
TERCER. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Patronat Provincial de Trisme de València.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»
---------------------------------------------------------------------------------------------

Vista la resolució d'alcaldia número 473/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 473/2016
Simat de la Valldigna, 31 d’octubre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
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ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 2 de maig de 2016 l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València va publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de València número 82 sobre Bases del Pla
Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals (PPOS) per a l’exercici 2016.
SEGON. Atès que de conformitat amb els articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, es va publicar l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de València núm. 100, de 26 de maig.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 255/2016, de 9 de juny, es va sol·licitar a
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València la inclusió al Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS)
de 2016 de les obres que consten en el quadre següent:
Descripció de la inversió
Adequació de centre de transformació de motor del
pou municipal d’abastiment d’aigua potable municipal
Substitució de canonades d’abastiment per al pou
d’abastiment d’aigua potable municipal
Adequació d’infraestructures d’abastiment i sanejament
C/ Sanchis Guarner i C/ Calvari
TOTAL PPOS EXERCICI 2016

Exercici
inversió

Imports

2016

20.000,00 €

2016

6.000,00 €

2016

94.410,07 €
120.410,07 €

QUART. Vist que amb data 29 de juliol de 2016, es va publicar al BOPV núm. 146, Anunci de la
Diputació Provincial de València sobre concessió de subvencions al PPOS de l’exercici 2016, de
conformitat amb l’acord plenari de 18 de juliol de 2016, que inclou pel que fa a este municipi les
actuacions sol·licitades.
CINQUÈ. Vist que per avaria, i per raons d’interès general i urgència, va haver d’executar-se
l’obra inicialment inclosa al PPOS amb núm. PPOS/2016/780, anomenada «Substitució de canonades
d’abastiment per al pou d’abastiment d’aigua potable municipal».
SISÈ. Vist que la base onzena del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals
(PPOS) per a l’exercici 2016, regula els canvis d’obra, i que s’acompleixen els requisits establerts.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Sol·licitar de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València el canvi d’obra
inclosa en el PPOS de l’exercici 2016 amb núm. d’expedient PPOS/2016/780, manteniment l’import de
la mateixa, segons el detall següent:
a. Obra inclosa al PPOS/2016 (se sol·licita donar de baixa).

Obra inclosa (PPOS/2016/780)

Exercici
inversió

Import

Substitució de canonades d’abastiment per al pou
d’abastiment d’aigua potable municipal

2016

6.000,00 €

b. Obra a incloure en el PPOS/2016 (es sol·licita alta nova obra).
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Canvi d’obra

Exercici inversió

Import

Enllumenat C/ La Xara. 1a fase.

2016

6.000,00 €

SISÈ. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, als efectes oportuns.
celebre.

SETÈ. Donar compte d’esta Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima sessió que
--------------------------------------------------------------------------------------------Vista la resolució d'alcaldia número 481/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 481/2016
Simat de la Valldigna, 8 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 402/2016, de 28 de setembre, es va resoldre
aprovar les bases del «PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2016» que han de regir el procés de selecció per a
la contractació laboral temporal de 3 peons, en general, i, 1 auxiliar administratiu, en els termes en què
figura al corresponent expedient (Expedient núm. 2016/02.01.07.16)
SEGON. Atès que, finalitzat el termini per a la presentació de les corresponents instàncies de
participació per part dels interessats, tot d’acord amb la valoració efectuada per la comissió designada
a l’efecte, es va resoldre aprovar, per Decret de l’Alcaldia 469/2016, de 28 d’octubre, d’una banda, la
relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, i d’altra, publicar la baremació provisional assignada
a les i els aspirants admesos.
TERCER. Vist que amb data 31 d’octubre de 2016, es va publicar el Decret 469/2016, de 28
d’octubre, atorgant un termini de 3 dies naturals, a partir de l’endemà, per a formular reclamacions i/o
al·legacions pels interessats, si de cas.
QUART. Vist que l'esmentat termini va finalitzar el passat dia 3 d’octubre de 2016, sense que
es formularen al·legacions al respecte.
De conformitat amb les bases aprovades junt amb la convocatòria, les disposicions legals
vigents, i l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que és la següent:
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RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS. AUX. ADMINISTRATIU
Cognoms i Nom

DNI

Observacions
2

1

ALARIO FERRANDO, JORDI

20831609A

2

ALEMANY MAHIQUES, ANA
ISABEL

20045734S

3

ASENSI PORTOLÉS, M. CARMEN

33462620N

3

4

CATALÀ RIPOLL, JUANA

20781312F

2

5

GINER MASCARELL, JOSEFA

20013879S

2

6

MOLINA BO, LORENA

20036717Z

1, 2, 3

7

ROIG ÁLVAREZ, NOELIA

20020227S

2

2

1 No compleix requisit empadronament (base tercera convocatòria).
2 No compleix requisit antiguitat mínima 6 mesos inscripció desocupat SERVEF (base tercera
convocatòria).
3 No compleix requisit possessió titulacions exigides (base tercera convocatòria).
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS
PEÓ
Cognoms i Nom

DNI

Observacions

1

ALEMANY ARTERO, ANDRÉS

20088145Z

2

2

BLASCO ALTUR, LUISA

20014306M

2
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1 No compleix requisit empadronament (base tercera convocatòria).
2 No compleix requisit antiguitat mínima 6 mesos inscripció desocupat SERVEF (base tercera
convocatòria).
3 No compleix requisit possessió titulacions exigides (base tercera convocatòria).

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Cognoms i Nom

DNI

1

Alario Ferrer, Estefania

20010996 F

2

Solanes Mafé, M. Teresa

20006236 P

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS
PEÓ
Cognoms i Nom

DNI

1

Brines Ferrer, Asunción

20776112 M

2

Carbonell Borràs, Victor

52717229 X

3

Escrihuela Palomares, Eva Angelina

79266236 W

4

García Salinas, Rosa María

73549531 Q

5

Gutierrez Altur, M. Nieves

20037999 P

6

Llácer Mogort, Joaquina

20772454 G

7

Palomares Montagud, Carmen Noelia

73772521 K

8

Regalado Piedrafita, Criotóbal

20056441 G

9

Ripoll Ferrando, Vicente Javier

20792969 A

10 Vidal Llácer, Alba

200861130 T

SEGON. Publicar el resultat de la baremació definitiva efectuada per la Comissió de
Valoració, tot d’acord amb l’acta de data 27 d’octubre i els criteris aplicables que consten a la base
sisena de la convocatòria, que consten en els quadres següents:
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PLA OCUPACIÓ LOCAL 2016
AUXILIAR ADMINISTRATIU
1
DNI

a

b

c

d

2 Formació

Experiènci
a

Altres
Titulacions

Cursos

PUNTUACIÓ
FINAL
Idiomes

20010996 F

3

1,25

2

0

0

1

0,75

0,75

8,75

20006236 P

1

1

2

0

0

1

0,75

0,75

6,50

PLA OCUPACIÓ LOCAL 2016
PEONS
c

d

PUNTUACIÓ
TOTAL

DNI

a

b

20776112M

0

0

52717229X

3

0

79266236W

3 0,75 0,7 0

4,45

73549531Q

2

1

0,7 0

3,7

20037999P

3

1,5

1,9 0

6,4

20772454G

1

0

1,2 0

2,2

73772521K

3

1

2

0

6

20056441G

0

0

2

0

2

20792969A

3

0

1,2 0

4,2

200861130T

3

0

0,9 0

3,9

0,6 0
2

3

0,6
8
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TERCER. Aprovar la contractació, mitjançant contracte laboral de caràcter temporal, per
obra o servei determinat, amb indicació del lloc de treball, grup de cotització, percentatge de jornada, i
durada del contracte, inici i finalització, que consta en el quadre tot seguit:
DNI

Lloc de treball

Grup
cotització

Jornada

Durada

Inici

Finalització

Carbonell Borrás, Víctor

52717229X

Peó, en general

10

80%

2,5 m

09/11/16

23/01/17

Gutiérrez Altur, M. Nieves

20037999P

Peó, en general

10

80%

2,5 m

09/11/16

23/01/17

Palomares Montagud,
Carmen Noelia

73772521K

Peó, en general

10

80%

2,5 m

09/11/16

23/01/17

Alario Ferrer, Estefania

20010996F

Auxiliar
administratiu

8

80%

4m

09/11/16

08/03/17

Cognoms i nom

QUART. Comunicar els interessats, la seua contractació, per tal que es produïsca la seua
incorporació al lloc de treball corresponent el proper dia 9 de novembre de 2016, d’acord amb
l’horari facilitat per la direcció del centre.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a Morales i Cuenca Gestions SRL, amb domicili al C/
Tavernes, 10, 46750 de Simat de la Valldigna, per tal de procedir a l’alta en la Seguretat Social de la
citada treballadora, així com per formalitzar la resta de gestions que se’n deriven.
SISÈ. Comunicar la present Resolució als departaments municipals afectats als efectes
pertinents.
SETÈ. Publicar la present Resolució en el tauler d’edictes municipal així com en la pàgina web
municipal, als efectes pertinents.
HUITÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vist la qual cosa els membres del plenari es donen per assabentats dels decrets presentats.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------En este moment sent les 20,15h s’incorpora a la sessió la regidora Genoveva Chorro Plancha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.5 Aprovació, si procedeix, de sotmetre a informació pública la versió
preliminar del Pla General Estructura (PGE) i l’estudi ambiental i territorial
estratègic, del municipi.
L’alcalde dóna compte de la informació existent per a este punt de l’ordre del dia, i passa a
llegir la proposta d’alcaldia, que transcrita a la lletra diu.
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER ACORDAR L’INICI DEL PROCÉS DE
PARTICIPACIÓ PÚBLICA I CONSULTES, DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA
GENERAL ESTRUCTURAL (PGE) I DE L’ESTUDI D’EVALUACIÓ AMBIENTAL I
TERRITORIAL ESTRATÈGIC.
VICTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenta al
Ple ordinari del dia 28 de novembre de 2016, la proposta següent:
VIST que el municipi de Simat de la Valldigna compta en l'actualitat amb Normes Subsidiàries
aprovades el 26 d'abril de 1988 per la Comissió Territorial d'Urbanisme.
VIST que l'any 2004 es van iniciar els tràmits per tal d’elaborar i aprovar el PGOU de Simat de
la Valldigna.
VIST que el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i l'Estudi d'Impacte Ambiental van ser
sotmesos a informació pública mitjançant un edicte en el DOCV número 5117, de 19 d'octubre de
2005, i que el PGOU sotmès a informació pública va ser aprovat provisionalment per l'Ajuntament el
27 de juliol de 2006.
VIST que el document, el qual es va modificar respecte de l'exposat al públic com a
conseqüència de les al·legacions que van presentar-s’hi, es va remetre a la direcció general competent
en matèria d'avaluació ambiental el 16 de març de 2007, iniciant-se en aqueix moment el procés
d'avaluació ambiental.
VIST que l'any 2005, uns mesos després del sotmetiment a informació pública del PGOU, es va
aprovar la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV) i, un any després, el
Reglament d'Ordenació I Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret 678/2006, de 19 de maig,
del Consell, la qual cosa va suposar un canvi molt important per a l'urbanisme del País Valencià.
VIST que el 29 de maig de 2014, després de les consultes oportunes, va ser emès el document
de referència per part de la conselleria competent en matèria d’urbanisme.
VIST que al mes d'agost de l'any 2014 van entrar en vigor dues lleis fonamentals en la regulació
del planejament urbanístic, d'una banda, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, la
disposició derogatòria única de la qual determina la derogació de l'anterior Llei 9/2006, de 28 d'abril,
sobre avaluació dels efectes de determinat plans i programes en el medi ambient; i d'altra banda, , la Llei
5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana (d'ara endavant LOTUP).
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VIST que el 2 de juny de 2015 es rep en l'Ajuntament una comunicació del sotsdirector general
d'Avaluació Ambiental i Territorial, en la qual s'adverteix de la caducitat del document de referència
emès, en data 20 d'agost de 2016, per al cas que l'òrgan promotor no remeta a l'òrgan ambiental i
territorial la documentació referida en l'article 54 de la LOTUP, llevat que es prorrogue justificadament
per altres dos anys més.
VIST que la pròrroga del document de referència va ser sol·licitada el dia 10 de juny de 2016 i
ha sigut concedida mitjançant Resolució de 4 de juliol de 2016, fins al 20 d'agost de 2018.
VIST que el senyor Bernardo Montserrat Lafuente, redactor del referit planejament, ha
presentat per registre d'entrada en data 23 de setembre de 2016, la documentació del Pla General
Estructural per a seguir amb el procediment.
VIST que, amb data 7 de novembre 2016, s’ha emès un informe tècnic per part de Juan José
Sancirilo Camarena en relació amb la documentació del PGE aportada pel redactor i la possibilitat de
seguir endavant amb la tramitació del PGE, amb les conclusions següents:
«Després de tot l’estudi del PGE lliurat pel Sr. BERNARDO MONSERRAT LAFUENTE, cal
concloure que la documentació lliurada és apta per poder ser sotmesa a informació pública, sempre
que s’esmenen les deficiències indicades anteriorment o se’n justifique la innecessarietat».
VIST que, amb data 14 de novembre 2016, s’ha emès un informe jurídic per part de les
advocades urbanistes Mireia Gimenez Monzó i Beatriu Carratalà Gómez, en relació amb la
documentació del PGOU aportada pel redactor i la possibilitat de seguir endavant amb la tramitació
del PGE amb els conclusions següents:
I.- La documentació del PGE lliurada és apta per a poder ser sotmesa a informació pública,
sempre que s'esmenen les deficiències detallades en el punt anterior o es justifique i explique
tècnicament, per escrit, la seua no necessitat.
II.- Una vegada es complete la documentació del PGE, els passos immediats a seguir per a
complir amb el procediment són els següents:
1r. SOTMETRE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL (PGE) I
L'ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC a participació pública i consultes amb les
administracions públiques afectades i amb les persones interessades, durant un termini de quarantacinc dies hàbils, mitjançant les accions definides en el pla de participació pública, açò és, informació
pública mitjançant:
a) Anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un mitjà de comunicació social de
premsa escrita de gran difusió. Els anuncis indicaran l'adreça electrònica per a la seua consulta.
b) Posar la documentació a la disposició del públic en l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i en
la seua pàgina web.
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c) Celebració de sessions explicatives obertes al públic sobre el contingut de l'ordenació futura
i les alternatives presentades, l'elaboració de resums i infografies de les propostes d'ordenació més
importants per a facilitar la difusió i comprensió ciutadana de l'ordenació, així com memòria de
viabilitat econòmica preceptiva, elaborada sobre la base d'estudis de mercat rigorosos i acreditats per
societats de taxació homologades per entitats públiques amb competència per a açò o per entitats
anàlogues d'altres països.
2n. Realitzar consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades. La
conselleria competent per a l'aprovació dels instruments de planejament, a través de la direcció general
corresponent, exercirà les funcions de coordinació necessàries en relació amb l'obtenció dels informes
corresponents a les consultes que es realitzen als òrgans de la Generalitat en aquesta fase del
procediment.
3r. Realitzar consulta a les empreses subministradores d'aigua, energia elèctrica, gas, telefonia i
telecomunicacions, perquè emeten informe sobre les necessitats i condicions tècniques mínimes
imprescindibles dels projectes, obres i instal·lacions que hagen d'executar-se amb càrrec a l'actuació
urbanística.
Per tot açò es proposa l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. SOTMETRE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL (PGE) I
L'ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC, (sempre que s'hagen esmenat pel redactor les
deficiències detectades en l'informe jurídic i tècnic emesos,) a participació pública i consultes amb les
administracions públiques afectades i amb les persones interessades, durant un termini de quarantacinc dies hàbils i a través dels mitjans següents:
a) Anunci al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un mitjà de comunicació social de
premsa escrita de gran difusió, indicant-hi l'adreça electrònica per a la seua consulta.
b) Posar la documentació a la disposició del públic en l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i en
la seua pàgina web.
c) Celebració de sessions explicatives obertes al públic sobre el contingut de l'ordenació futura
i les alternatives presentades, l'elaboració de resums i infografies de les propostes d'ordenació més
importants per a facilitar la difusió i comprensió ciutadana de l'ordenació, així com la memòria de
viabilitat econòmica preceptiva, elaborada sobre la base d'estudis de mercat rigorosos i acreditats per
societats de taxació homologades per entitats públiques amb competència per açò o per entitats
anàlogues d'altres països.
SEGON. Realitzar consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades,
mitjançant la remissió a la conselleria competent per a l'aprovació dels instruments de planejament, a
través de la direcció general corresponent, de la documentació perquè exercisca les funcions de
coordinació necessàries en relació amb l'obtenció dels informes corresponents a les consultes que es
realitzen als òrgans de la Generalitat en aquesta fase del procediment.
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TERCER. Realitzar consulta a les empreses subministradores d'aigua, energia elèctrica, gas,
telefonia i telecomunicacions, perquè emeten informe sobre les necessitats i condicions tècniques
mínimes imprescindibles dels projectes, obres i instal·lacions que hagen d'executar-se amb càrrec a
l'actuació urbanística.
Simat de la Valldigna, 14 de novembre de 2016. L’alcalde. Víctor Mansanet Boïgues.»

Obert el torn d’intervencions l’alcalde manifesta que potser que siga el document (el del PGE)
més important que s’aprove en esta legislatura i informa del contingut de la proposta. Afegeix que tots
els equips de govern que han participat i han treballat perquè el PG eixirà endavant seria un èxit per al
nostres fills i els nostres nets. Es ratifica en el que va dir en la comissió informativa. Ha hagut dos Plans
Generals, el de 1298 i el que esperem aprovar en esta legislatura (o en l’altra). Comenta els problemes
que venien en relació al bloqueig sobre la contractació del tècnic redactor. A partir d’aquí se li dóna, al
tècnic redactor, un termini i comenta com han anat el treballs i els requeriments que se li han fet,
inclús es va signar i notificar un decret per establir un procediment de treball i fixar els terminis. Se li
va plantejar que complirà el que s’havia signat en el contracte amb la Diputació i respectarà a este
Ajuntament. En este document que ara proposem sotmetre a exposició pública s’han tingut en compte
moltes de les aportacions de l’Agenda 21, algunes ja no és possible i posa l’exemple de la no existència
de les dos cooperatives. Passa a donar lectura als punts d’acord que es proposen per a la seua
aprovació.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que este és un pas més per aprovar el Pla General,
(PG) i de la reunió prèvia amb els tècnics, on es va explicar el que s’havia fet al llarg dels anys, hem
observat que s’estan seguint les mateixes línies que en la legislatura passada, on l’equip de govern era el
del partit popular, i anem a aprovar esta informació pública a la gent.
La regidora Imma Cunyat manifesta que volem fer algunes consideracions. Revisant les actes de
plens anteriors hem vist que en l’acta del ple de 31 de juliol de 2009, es va aprovar un PG sense camp
de golf i sense macrourbanitzacions. He sentit en algun moment que sí que estava i no es va aprovar
sense camp de golf i sense macrourbanitzacions i es va enviar a la Conselleria. En el ple de l’1 de març
de 2010, es van aprovar una sèrie de subsanacions, sol·licitades per la Conselleria, i que va resoldre
l’ajuntament. En eixe mateix ple es va provar l’exposició pública de la UE 2A i 2B, així com resoldre les
al·legacions presentades. En el ple de 27 de desembre de 2010, es va aprovar el Pla d’Acció Local de
l’Agenda 21, el de tot el procés de participació ciutadana i on l’alcalde diu que allò que isca de l’Agenda
21 es plasmarà en el PG. Tot açò té a vore en la nota de premsa on es diu que este és el segon Pla
General, però no, el segon és el que es va elaborar en aquella època. És el que es va enviar a la
Conselleria. I era la Conselleria qui havia d'anar avançant i en la legislatura anterior no es va avançar. Hi
ha un bot substancial en eixe període de 2010 a 2016. Es va dir en l’audiència pública i també en la
comissió, que no era massa bo començar de nou, apart de perquè és més car, perquè hi ha un pla
anterior que es continua i es millora, queda ben clar, que el Pla del que estem parlant és el que s’havia
descartat el camp de golf i les macrourbanitzacions. En aquella època hi ha certs debats i una
terminologia diferent, es parla d’una zona agrícola i ara de zona agrícola protegida, però és igual. En
quan a l’audiència pública he de dir que el redactor del PG, en les seus opinions personals no ajuda a
que la gent que vol participar ho faça perquè un tècnic ha d’emetre opinions tècniques, de caràcter
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professional i no personals. Igual que ací jo parle en nom del meu grup i no com persona. Ell ha de
guardar-se les seus opinions personals, hi havia gent que no li van parèixer correctes i a mi tampoc.
Pensava que l’audiència pública seria més informativa i a més es va anar molt apressa, si no estàs molt
informat no t’enteres. S’ha de fer millor, si la gent fa l’esforç de vindre se n'han d’anar contents de la
informació rebuda. Entenc que vinga gent a mirar-se el que és seu. La participació ciutadana és més
seriós i més important. No sabem quin són els criteris que s’han marcat al tècnic. Per exemple, tenim
clar què volem fer als Clots?. Tot i havent mancances, s’ha enviat el CD després de l’audiència pública, i
hi ha algun arxiu buit, votarem a favor de que es faça l’audiència pública, però volem que es faça bé, que
es done informació, que la web estiga activa, i que puguen consultar-ho en algun expert si cal, per fer
al·legacions si ho consideren, que hi hagen plànols i que els tècnics estiguen a disposició de la gent. En
principi votarem a favor. En el punt quart de la proposta d’alcaldia quan diu de fer consulta a les
empreses subministradores d’aigua, com es va dir en els PPOS, cada vegada que es fera una canonada,
és important pensar en posar fibra òptica, cada vegada hi ha més velocitat, i cal tenir-ho en compte.
Nosaltres estaríem a favor de que es replantejara el tema del gas natural. En Benifairó pareix que hi ha
un projecte que vol portar-se endavant. M’ha arribat una informació que diu que Benifairó diuen que sí
al gas natural però resulta que els dipòsits de gas natural estarien ubicats en terme de Simat. M’ha
sorprès molt això. No sé si anem a fer-ho o no, i resulta que el dipòsit diuen que està al nostre terme.
Tingueu en compte la fibra òptica i el tema del gas natural.
L’alcalde contesta que vam fer, Vicent Ribera i jo, una reunió a Benifairó, ells estaven interessat, i
va vindre un representant de Gas Natural que ens va parlar del projecte, pareix que hi havia uns papers
antics de 2014. Que estiga el dipòsit al terme de Simat no en tenim constància. Va ser una presentació
en un ordinador i no hi ha document concret
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que van vindre unes persones a presentar-se parlant
de gas natural, es va parlar amb els tècnics i en van dir que una empresa estava interessada en
implantar-ho en Simat i Benifairó, volien aprofitar fer-ho als dos pobles. No he tingut cap reunió més
amb elles, crec que va haver un altra reunió en la mancomunitat. Estaven interessats en fer una
enquesta per vore si hi havia interessats en instal·lar-ho.
Es comenta este assumpte.
El regidor Vicent Ribera manifesta que els tècnics de l’empresa estaven interessat que el dipòsit
estiguera entre els dos pobles, no es va signar cap document, si haguérem d'estar dins el terme de
Simat haurien de demanar permís i no em consta que ho hagen fet. No hi ha cap documentació formal.
diu:

La regidora Imma Cunyat planteja que a la pàgina 2 de la proposta de l’alcaldia, al paràgraf que

«VIST que el 2 de juny de 2015, es rep a l'Ajuntament una comunicació del sotsdirector
General d'Avaluació Ambiental i Territorial, en la qual s'adverteix de la caducitat del document de
referència emès, amb data 20 d'agost de 2016, per al cas que l'òrgan promotor no remeta a l'òrgan
ambiental i territorial la documentació referida en l'article 54 de la LOTUP, llevat que es prorrogue
justificadament per altres dos anys més.»
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La regidora després de llegir este paràgraf manifesta que pareix que hi ha una errada en les
dades.
S’aclareix el contingut d’eixe paràgraf. I es concreta que el termini per finalitzar és el 20 d’agost
de 2018.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en la premsa hi havia un article sobre el Pla
General i vist el contingut del diari crec que hi ha unes errades en relació a les votacions fetes i que
supose que a l’acta de la Comissió estaran bé.
L’alcalde aclareix les circumstàncies de com i quan li van telefonar per fer eixe article, no era el
millor moment, i si reconeix que a l’article, hi ha algun error en les votacions que no s’ajusta al que va
passar i és que es va aprovar per unanimitat en la comissió i efectivament el representant del PSOE no
estava.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze (11) membres assistents a la sessió (3 EUPV, 2
Compromís, 1 PSOE, 4 PPS i 1 PSE), acorda:

PRIMER. SOTMETRE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL
(PGE) I L'ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC, a participació pública i
consultes amb les administracions públiques afectades i amb les persones interessades, durant
un termini de quaranta-cinc dies hàbils i a través dels mitjans següents:
a) Anunci al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un mitjà de comunicació social
de premsa escrita de gran difusió, indicant-hi l'adreça electrònica per a la seua consulta.
b) Posar la documentació a disposició del públic en l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna i en la seua pàgina web.
c) Celebració de sessions explicatives obertes al públic sobre el contingut de
l'ordenació futura i les alternatives presentades, l'elaboració de resums i infografies de les
propostes d'ordenació més importants per a facilitar la difusió i comprensió ciutadana de
l'ordenació, així com la memòria de viabilitat econòmica preceptiva, elaborada sobre la base
d'estudis de mercat rigorosos i acreditats per societats de taxació homologades per entitats
públiques amb competència per açò o per entitats anàlogues d'altres països.
SEGON. D’acord amb el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) l’alcalde
convoca una Audiència Pública sobre el Pla General Estructural (PGE).
TERCER. Realitzar consultes a les administracions públiques afectades i persones
interessades, mitjançant la remissió a la conselleria competent per a l'aprovació dels
instruments de planejament, a través de la direcció general corresponent, de la documentació
perquè exercisca les funcions de coordinació necessàries en relació amb l'obtenció dels
informes corresponents a les consultes que es realitzen als òrgans de la Generalitat en
aquesta fase del procediment.
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QUART. Realitzar consulta a les empreses subministradores d'aigua, energia elèctrica,
gas, telefonia i telecomunicacions, perquè emeten informe sobre les necessitats i condicions
tècniques mínimes imprescindibles dels projectes, obres i instal·lacions que hagen d'executarse amb càrrec a l'actuació urbanística.
-----------------------------------------------------------------------------------------

1.6 Retolació d’un espai públic amb el nom de Guillem Agulló.
L’alcalde dóna compte de la proposta presentada, que transcrita a la lletra diu.

«PROPOSTA NOMENAMENT ESPAI PÚBLIC GUILLEM AGULLÓ
El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna va aprovar, en sessió plenària celebrada
el dia 30 de maig de 2016, la retolació d’un espai públic o carrer amb el nom de Guillem
Agulló.
És per aquesta raó que l’equip de govern proposa al Ple retolar amb el nom de PLAÇA
GUILLEM AGULLÓ, una part de l’actual carrer Benifairó i, en concret, la zona compresa entre
el mur de la capella de la Mare de Déu de Gràcia i el mur nord del jardí que delimita l'entorn
del Monestir de Sta. Maria de la Valldigna i la parcel·la denominada La Villa, així com l’immoble
que hi ha davant. (s’adjunta plànol).
Per tot això, l’Alcaldia encarregarà als serveis tècnics municipals (arquitecte municipal)
l’adequació d’eixa zona a la nova nomenclatura, amb tot el que suposa de canvi de números i
delimitació de la zona proposada.
Al mateix temps, l’Ajuntament comunicarà aquest acord a la Societat Estatal de
Correos y Telégrafos, SA, amb la finalitat d’adaptar, d’acord amb la normativa en vigor, la nova
adreça postal.
Des del moment de l’aprovació d’aquesta proposta d’acord, l’esmentat espai públic
formarà part del nomenclàtor de carrers, vies públiques i espais públics de Simat de la
Valldigna, per la qual cosa s’haurà d’incloure en els plànols i els mapes urbans que s’elaboren a
partir del dia de la data.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde indica que en esta proposta es recull una moció de PSE,
que afecta a una víctima de la intolerància i que en aquell ple no va haver cap vot en contra. Parlat amb
els tècnics, s’ha vist que l’espai públic que hi ha entre els carrers Convent, C/ de Barx i C/ Benifairó,
seria idoni, ja que sols afectaria un o dos números, per tant les molèsties serien mínimes, i no afectaria
cap número dels carrers Barx i Benifairó. Seria un espai emblemàtic davant el Monestir i del carrer
Convent.
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La regidora Imma Cunyat manifesta que tal i com recull esta proposta vam presentar una moció
per dedicar un espai públic a Guillem Agulló, a la moció no indicàvem cap lloc concret, després en la
intervenció en la reunió vam proposar que fora el terreny que hi ha al costat del Riu i que es coneix
com el Bosc de Ribera. No obstant nosaltres com que l’espai proposat per l’equip de govern és bonic i
important en pareix be i votarem a favor.
L’alcalde contesta a la regidora que si que vam considerar el que vas dir tu, però com tenim dos
botànics i un naturalista del Segle XVIII –en dóna detalls dels tres-, vam considerar reservar estos
noms per algun parc i eixe lloc que proposaves té un nom molt popular, consta en fulls de turisme i
que es coneix com Gorg de l’Ast i per tant es considera que calia mantenir-ho.
Es fan comentaris sobre qüestions relaciones amb este assumpte.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable la Comissió Informativa Municipal, el
Ple de l’Ajuntament, per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, i 1 PSE), i QUATRE
(4) abstencions (4 PPS ), acorda:
Primer. Aprovar retolar amb el nom de PLAÇA GUILLEM AGULLÓ, una part de

l’actual carrer Benifairó i, en concret, la zona compresa entre el mur de la capella de la Mare
de Déu de Gràcia i el mur nord del jardí que delimita l'entorn del Monestir de Sta. Maria de la
Valldigna i la parcel·la denominada La Villa, així com l’immoble que hi ha davant. (s’adjunta
plànol).
Segon. Comunicar aquest acord a la Societat Estatal de Correos y Telégrafos, SA, amb
la finalitat d’adaptar, d’acord amb la normativa en vigor, la nova adreça postal.
Tercer. Comunicar el present acord al serveis d’Estadística i Padrons d’este
ajuntament als efectes oportuns.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7 Mocions presentades per la portaveu de PSE:
Es dóna compte de les mocions presentades per la portaveu del grup Per Simat
Esquerra (PSE).
1.7.a) Moció 25 novembre, dia contra la violència de gènere envers les dones.

Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, en relació a la
violència de gènere envers les dones i que transcrita a la lletra diu:
«Imma Cunyat i Plana, portaveu del grup municipal Per Simat Esquerra, a l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna, a l’empara de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació, la següent
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MOCIÓ 25 NOVEMBRE, DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, volem parlar d’una de
les maneres de violència masclista que estan més en el punt de mira: les violències sexuals.
Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències sexuals als espais
d’oci però malauradament encara continuen presents també en els àmbits simbòlics, de la
parella, familiar, laboral i comunitari a través de diferents manifestacions.
Les dades demostren que es tracta d’un problema encara àmpliament present i estès.
Concretament, l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure que l’any passat
a Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades. Les dades també demostren que el 80%
dels autors de les agressions sexuals formen part de l’entorn de la víctima (parelles, ex
parelles, familiars o amistats). Als Països Catalans, es denuncien tres agressions sexuals cada
dia, i es considera que només un 17,7% de les víctimes d’agressions denuncien.
En el que portem d’any, als Països Catalans s’han registrat 10.175 denúncies per casos
de violència masclista. I en la seva manifestació més cruel i extrema no podem oblidar que
han estat 14 les dones assassinades. La comprensió d’aquestes violències és fonamental per
executar mesures de prevenció, detecció i abordatge que combaten els estereotips de gènere
i que promoguen un nou plantejament de les relacions afectives.
Atès que al País Valencià el treball sobre les violències està ara per ara limitat a una
comissió especial d'estudi de les Corts Valencianes per a realitzar un treball integral per a
l'eradicació de les violències de gènere, constituïda en subcomissió al si de la Comissió de
Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI.
Per tots aquests motius, el grup Per Simat Esquerra a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Exigir una llei de les Corts Valencianes del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, on quede clarament establert que la violència sexual i els abusos sexuals
són una forma de violència masclista que comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no
consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència,
d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb
independència que la persona agressora puga tenir amb la dona o la menor una relació
conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.
SEGON. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències
sexuals que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència
masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.
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TERCER. Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar atenent les dones
en situació de violència sexual als serveis especialitzats en violència masclista municipals i/o
comarcals.
QUART. Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol
mena de violència masclista durant les celebracions al municipi, com a hores d’ara ja duen a
terme algunes ciutats de Catalunya.
CINQUÉ. Treballar per integrar les violències sexuals als circuits i protocols de
violència masclista existents al municipi i a la comarca per tal que puguin detectar de forma
efectiva aquest tipus de violència i atendre per recuperar i reparar les dones que l’han
viscuda.
SISÉ. Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista i que
fomenten l’apoderament de les dones.
SETÉ. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut
Valencià de les Dones i a tots els organismes oficials que puguen intervindre per acabar amb
aquesta situació que posa en perill a tota la societat.
Simat de la Valldigna, 15 de novembre de 2016. Imma Cunyat i Plana.
Portaveu del Grup Municipal de Per Simat Esquerra.»
Obert el ton d’intervencions la regidora Imma Cunyat informa del contingut de la
moció, manifesta que esta moció esta més encarada a eradicar la violència sexual contra les
dones, resumeix les dades i els motius que consten a la moció, i afegeix que per cert les
dades van incrementant-se a mesura que passa el tems. Passa a donar lectura als punts
d’acord que es proposen.
L’alcalde manifesta que anem a aprovar la moció presentada. L’equip de govern, tant
l’any passat com este, va fer activitats per tal de sensibilitzar la ciutadania, per tal que s’adone
que és un problema real. Ressalta que el dia que vam fer l’acte, s’assassinava la víctima 40, és
una lacra que no cessa, els que vàreu vindre a la xarrada sabeu que es va dir que hi ha una
cosa que cal cuidar: l’educació. Hi ha lleis progressistes però no és prou. Es va plantejar que
l’educació és la forma d’eradicar eixa lacra. Respecte de fer campanyes, comenta que l’any
passat es va fer una, no va ser molt massiva, a més es va fer una cursa solidària, este any
també. En la xarrada d’enguany hem portat al jutge i al fiscal que ens pertoca en este
assumpte (Jutjat número 4 de Sueca) i ens van explicar la realitat que tenim. Van remarcar la
importància d’eradicar eixe estatus masclista. La presidenta de la Associació Dorotea va dir
que això que es dia a la falange encara es fa. L’alcalde informa que està apunt de crear-se una
associació de tots els municipis del partit judicial de Sueca per col·laborar en este tema, es
constituirà una xarxa per prestar els serveis que té el jutjat número 4 de Sueca i ens puguen
ajudar.
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Vol que conste en acta la valentia i el coratge que van tindre les persones que van
exposar el seu cas, i que van explicar l’horror que pateixen per ser perseguides, per tindre
por de morir o pel segrest de les seues filles o de que les maten.
I també compta el cas d’una dona de Simat, que va exposar la seua dramàtica situació.
Cal tindre valentia per vindre i fer el que ella va dir, i que va ser com una teràpia col·lectiva. A
més exposa un cas concret que ell coneixia i compta com una persona adulta tenia
segrestada una xiqueta, i que després de l’actuació de la policia local va acabar bé i es va
detindré a la persona segrestadora.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze (11) membres assistents a la
sessió (3 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 4 PPS i 1 PSE), acorda:
PRIMER. Exigir una llei de les Corts Valencianes del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, on quede clarament establert que la violència sexual i els abusos sexuals
són una forma de violència masclista que comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no
consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència,
d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb
independència que la persona agressora puga tenir amb la dona o la menor una relació
conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.
SEGON. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències
sexuals que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència
masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.
TERCER. Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar atenent les dones
en situació de violència sexual als serveis especialitzats en violència masclista municipals i/o
comarcals.
QUART. Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol
mena de violència masclista durant les celebracions al municipi, com a hores d’ara ja duen a
terme algunes ciutats de Catalunya.
CINQUÉ. Treballar per integrar les violències sexuals als circuits i protocols de
violència masclista existents al municipi i a la comarca per tal que puguin detectar de forma
efectiva aquest tipus de violència i atendre per recuperar i reparar les dones que l’han
viscuda.
SISÉ. Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista i que
fomenten l’apoderament de les dones.
SETÉ. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut
Valencià de les Dones i a tots els organismes oficials que puguen intervindre per acabar amb
aquesta situació que posa en perill tota la societat.
------------------------------------------------
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1.7.b) En defensa dels cítrics valencians.

Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, en defensa dels
cítrics valencians, i que transcrita a la lletra diu:
«Imma Cunyat i Plana, portaveu del grup municipal Per Simat Esquerra en l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna a l’empara de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent
MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÍTRICS VALENCIANS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, la Unió Europea perjudica el nostre camp i aquelles persones que viuen d’ell.
Fa a penes unes setmanes, s’aprovava en el Parlament Europeu una modificació del règim
d’importació de cítrics del sud d’Àfrica. Malauradament, només els eurodiputats d’Esquerra
Republicana, Terricabras i Maragall, i d’altres valencians, com ara Jordi Sebastià, murcians i
andalusos es van mostrar en conjunt en contra. Molts dels eurodiputats de la resta de l’Estat
es van abstenir o van votar a favor.
Fins ara, els cítrics del sud d’Àfrica podien ser importats sense aranzels fins al 15 de
setembre. Això volia dir que garantien que durant els mesos d’estiu hi haguera taronges allà on
en volien, però a mesura que començava la campanya de la taronja valenciana, si els sudafricans volien portar les seues taronges a la Unió Europea havien de pagar unes taxes.
Gràcies a la modificació del règim d’importació de cítrics del sud d’Àfrica, podran
arribar fins al 30 de novembre. Tradicionalment, la campanya forta de les Navelines és durant
els mesos d’octubre i novembre; si la taronja del sud d’Àfrica, «sense llavors, molt sucosa i
dolça, de textura i sabor atractiu» atès que les grans companyies importadores la publiciten,
pot arribar a Europa (incloent el País Valencià i, per tant, Simat de la Valldigna) sense cap cost,
perjudicarà molt notablement les nostres taronges i, com a conseqüència, els nostres
llauradors.
No oblidem que no es tracta d'impedir la competència lleial, sinó la deslleial. El
problema principal és que gran part de la competència d'aquestes taronges es base en el seu
baix cost de producció basant en una mà d'obra contractada sense garanties sindicals mínimes.
Per altra banda, els estrictes criteris fitosanitaris que s'exigeixen als productors europeus no
són els mateixos que s'exigeixen a aquest tipus d'importacions. I és que a tot açò, li hem de
sumar el risc de contagi d’una plaga de taronges anomenada Black-spot. Segons les normes
europees de sanitat vegetal, si es detecten més de 14 casos d’aquesta plaga, s’han de tancar les
fronteres pel risc que corren els nostres cultius a contagiar-se. L’any 2016, el nombre de
deteccions ha estat molt més elevat, per contra no només no hem tancat les fronteres com
s’hauria d’haver fet, sinó que a més a més els allarguem el termini perquè ells puguen portar
sense cap cost taronges al nostre territori.
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Els valencians som un dels grans damnificats i per això la Unió de Llauradors i
Ramaders ha consultat l'acta de la votació. Aquesta entitat ha pogut accedir a l'acta de la sessió
celebrada el passat dia 14 de setembre al Parlament Europeu. Segons consta en aquesta, un
total de 8 eurodiputats espanyols del PP i 1 de UPyD van votar a favor de la introducció de
cítrics sud-africans. Altres 9 eurodiputats del PSOE es van abstenir en la votació i 1 diputada
del PP i una altra de UPyD van canviar el seu vot posteriorment −suposadament per la pressió
del sector− malgrat haver votat en principi a favor de l'acord comercial, com els anteriors. Cap
eurodiputat del País Valencià ni tampoc els eurodiputats d’Esquerra Republicana va votar a
favor o es va abstenir. Una vegada més es demostra que el País Valencià és maltractat per
Espanya i que Espanya actua amb profunda deslleialtat amb els valencians.
ACORDS:
PRIMER. L’Ajuntament Simat de la Valldigna insta el Consell a posar-se en contacte
amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal que realitze les accions oportunes davant la
Unió Europea per a compensar econòmicament mitjançant ajudes els llauradors citrícoles
valencians.
SEGON. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Consell a demanar al Govern
de l’Estat que presente les propostes oportunes davant la Unió Europea per a intensificar i
reordenar les polítiques destinades a la cerca i obertura de nous mercats, així com a la
conservació dels mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de l’entrada sense aranzels de
les taronges del sud d’Àfrica.
TERCER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Consell a posar-se en
contacte amb la Presidència del Govern per tal d’iniciar els tràmits necessaris perquè aquesta
mesura no es faça efectiva en l’acord comercial amb el sud d’Àfrica, que les taronges del sud
d’Àfrica paguen aranzels a partir del 15 de setembre i que no entre així en competència
deslleial amb la taronja valenciana.
QUART. L’Ajuntament Simat de la Valldigna insta el Consell a posar-se en contacte amb
la Presidència del Govern de l’Estat per tal que busque aliances amb els altres països i
aconseguir que els països voten en contra d’aquest canvi en el tractat sud-africà.
CINQUÉ. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Consell a contactar amb la
Presidència del Govern estatal per tal que la Unió Europea garantisca que les taronges
complisquen amb la normativa fitosanitària europea i previnga la possible plaga Black-spot.
Simat de la Valldigna, 15 de novembre de 2016. Imma Cunyat i Plana.
Portaveu del Grup Municipal de Per Simat Esquerra.»

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat informa del contingut de la
moció i passa a donar-ne lectura.
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Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze (11) membres assistents a la
sessió (3 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 4 PPS i 1 PSE), acorda:
PRIMER. L’Ajuntament Simat de la Valldigna insta el Consell a posar-se en contacte
amb la Presidència del Govern de l’Estat per tal que realitze les accions oportunes davant la
Unió Europea per a compensar econòmicament mitjançant ajudes els llauradors citrícoles
valencians.
SEGON. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Consell a demanar al Govern
de l’Estat que presente les propostes oportunes davant la Unió Europea per a intensificar i
reordenar les polítiques destinades a la cerca i obertura de nous mercats, així com a la
conservació dels mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de l’entrada sense aranzels de
les taronges del sud d’Àfrica.
TERCER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Consell a posar-se en
contacte amb la Presidència del Govern per tal d’iniciar els tràmits necessaris perquè aquesta
mesura no es faça efectiva en l’acord comercial amb el sud d’Àfrica, que les taronges del sud
d’Àfrica paguen aranzels a partir del 15 de setembre i que no entre així en competència
deslleial amb la taronja valenciana.
QUART. L’Ajuntament Simat de la Valldigna insta el Consell a posar-se en contacte amb
la Presidència del Govern de l’Estat per tal que busque aliances amb els altres països i
aconseguir que els països voten en contra d’aquest canvi en el tractat sud-africà.
CINQUÉ. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Consell a contactar amb la
Presidència del Govern estatal per tal que la Unió Europea garantisca que les taronges
complisquen amb la normativa fitosanitària europea i previnga la possible plaga Black-spot.
----------------------------------------------------------------------------------------

1.8 Moció presentada pels grups EUPV, Compromís, PSOE i Per Simat
Esquerra sobre l’acord comercial entre la UE i alguns països africans aprovat pel
Parlament Europeu.
L’alcalde manifesta que anava a tractar-se la moció que, seguint l’acord de la Comissió
Informativa, havia de ser presentada de forma conjunta pels portaveus de determinats grups
polítics en defensa dels cítrics valencians, i que ara l’alcalde planteja que no es presenta i
decau el seu tractament.
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A proposta de l’alcaldia i per unanimitat s’accepta deixar esta moció sobre la taula i
per tant decau el seu tractament.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- 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 perquè es tracte per urgència en aquesta sessió,
prèvia la seua declaració.
Es plantegen dos assumptes:
2.1. El primer assumpte es presenta per la portaveu de per Simat Esquerra (PSE),
Immaculada Cunyat, en relació a una moció proposada per la Unió de Llauradors i Ramaders
sobre l’acord d’associació econòmica entre la Unió Europea i els Estats de l’Àfrica Meridional
(AAE de la SADC).
Per part de la portaveu del grup PSE es planteja que en la comissió informativa es va
tractar una moció proposada per La Unió de Llauradors, que s’anava a presentar-se en tots els
ajuntaments del País Valencià, i en la comissió informativa EUPV tenia una moció seua, molt
semblant i es va quedar que anàvem a refondre-les i que la presentaríem conjuntament els
grups que volgueren i que es consultaria en el PSOE que no estava present a la reunió. El que
ha passat és que jo pensava que s’introduirien una sèrie de dades en la part expositiva per
completar-la més i els punts d’acord de la moció de la UNIÓ pràcticament es deixaríem com
estaven, però la moció que es volia presentar com a conjunta s’ha modificat i hem considerat
que cal respectar la moció tal com la va proposar la UNIÓ de Llauradors i que s’hauria de
tornar a presentar pels portaveus del grups polítics que ara vulguen. Afegeix que així es
respecta la proposta de la UNIÓ, sobre tot perquè en la proposta d’acord de la moció que
anava a ser conjunta hi ha dos punts que no quedaven suficientment clars. I ara adjuntem un
full davant el qual consten els grups que presenten la moció inicialment proposada per la Unió.
Jo la faig extensible a tots els grups de l’ajuntament.
L’alcalde manifesta que cal votar la urgència, després passa a donar les explicacions
pertinents, i demana disculpes perquè els punts d’acord no estaven bé i ara es torna a
presentar la inicial de la Unió, me'n vaig confondre. Tots aquells grups municipals que vulguen
fer-la conjunta que ho diguen.
El portaveu del grup del PPS, Sebastián Mahisques, manifesta que ells no la presenten
però que la votaran.
Es passa a tractar la urgència del assumpte, i es justifica en la importància de l’assumpte
de la moció presentada per la Unió i vist la qual cosa, sense cap manifestació contraria es
passa a tractar per urgència este assumpte. Es passa al seu tractament i votació.
--------------------------------------------------------------------------------------Es demana un recés per part del secretari amb el fi de de preparar el document de
presentació de la Moció pels portaveus polítics presents al ple, menys el PPS.
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Un vegada fet l’escrit, que és signat pels portaveus del grups que es diran, es reinicia el
Ple.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Moció presentada per quatre portaveus sobre l’acord d’associació
econòmica entre la Unió Europea i els Estats de l’Àfrica Meridional (AAE de la
SADC).
Es dóna compte de l’escrit de presentació de la moció, que transcrit a la lletra diu:
«A petició de la Unió de Llauradors els portaveus dels grups municipals de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Per Simat Esquerra, EUPV, Compromís i PSOE presenten
la següent:
MOCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS SOBRE L’ACORD D’ASSOCIACIÓ ECONÒMICA
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS DE L’AAE DE LA SADC, remesa pel Secretari
General de la Unió de Llauradors Ramon Mampel Dellà
Simat de la Valldigna, 28 de novembre de 2016.
Portaveus dels grups polítics:
PSE
EUPV
Imma Cunyat
Victor Mansanet

COMPROMIS
Vicent Ribera

PSOE
Raül Oltra»

A continuació es dóna compte de la moció que transcrita a la lletra diu:
«Proposta de moció de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders davant l'ACORD D'ASSOCIACIÓ
ECONÒMICA entre la Unió Europea i els Estats de l'AAE de la SADC
València, 30 de setembre de 2016
El nou acord d'Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats de l'AAE de la
SADC, i bàsicament pel que fa a les relacions comercials amb Sud-àfrica, aprovat pel Parlament
Europeu el passat dia 14 de setembre, posa en perill el futur dels productors de cítrics
valencians.
Fins este any el període d'importació de cítrics procedents de Sud-àfrica finalitzava el
15 d'octubre, però el nou Acord d'Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats de
l'Àfrica Meridional amplia el mateix fins al 30 de novembre amb una progressiva disminució
anual dels preus d'entrada fins a la seua total desaparició en 2025. Segons el parer de LA
UNIÓ de Llauradors i Ramaders, l'ampliació d'este període d'importació suposa la possibilitat
d'entrada d'alts volums de cítrics en els últims dies d'estes noves dates, de manera que
provoquen la presència de taronges sud-africanes en els mercats fins més enllà de Nadal, amb
clara afecció directa a les produccions valencianes, afectant directament a les produccions de
la varietat navelina i indirectament a la resta de mandarines de mitjana estació. La possibilitat
d'entrada de taronges procedents de Sud-àfrica durant un mes i mig més és una eina evident
de pressió dels preus a la baixa en origen i, per tant, pertorbadora del mercat.
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Però a part de l'amenaça econòmica està la fitosanitària ja que no cal oblidar que a
Sud-àfrica està present la temuda plaga de la «taca negra» dels cítrics (Citrus black spot),
sense presència afortunadament en la citricultura europea i per tant en la valenciana, causada
per un fong que la converteix en la principal malaltia fúngica dels cítrics a nivell mundial.
Durant 2015 es van detectar a la Unió Europea 45 enviaments de cítrics procedents de Sudàfrica amb presència d'agents nocius, 16 dels quals eren del vector que provoca esta malaltia.
Amb l'objectiu de modificar este acord i que no siga lesiu per als productors valencians
de cítrics és important conèixer la situació i adoptar les mesures oportunes per evitar
perjudicar els nostres productors.
Per això des de LA UNIÓ com a única organització professional agrària valenciana amb
presència a totes les comarques productores valencianes, traslladem a continuació una
proposta per dur a terme la signatura d'un protocol de relacions comercials entre la Unió
Europea amb Sud-àfrica que contemple almenys cinc punts que salvaguarden este cultiu en
l'àmbit valencià.
PROPOSTA de MOCIÓ:
• L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al Consell de la Generalitat Valenciana per a

que inste el Govern de l’Estat i que este a la seua vegada inste la Comissió Europea a
establir un protocol comercial en matèria de cítrics entre la Unió Europea i Sud-àfrica
que contemple, almenys, els següents punts:
1. Establiment de contingents d'importació «regressius» en els quals les majors
quantitats d'importació s'establisquen els mesos de juny a setembre i a partir del
mes d'octubre vagen descendint progressivament els volums de cítrics importats a
nivells que no pertorben el mercat comunitari quan entren en comercialització les
varietats valencianes.
2. Establiment d'un únic port d'entrada de cítrics procedents de Sud-àfrica a la Unió
Europea i, preferiblement, al port de València o Castelló per la seua proximitat als
punts de reexportació als mercats comunitaris.
3. Implantació en este port d'inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i
malalties de quarantena com el citrus black espot o «taca negra» dels cítrics i que
inspeccionaran detingudament cada enviament procedent de Sud-àfrica i elevant el
número aleatori de mostres dels cítrics. S'incrementarà, a la vegada, les exigències
en els següents controls:
o

Documental: determinar rigorosament que els enviaments estan acompanyats
dels certificats o marques exigits en la normativa.

o

D'identitat: determinar exhaustivament que els enviaments consistix en o
contenen els vegetals o productes vegetals declarats en els documents exigits.

o

Fitosanitari: determinar que els enviaments (inclòs els envasos i els embalatges
de fusta) complixen els requisits fitosanitaris.

4. Establiment d'inspectors fitosanitaris europeus, a càrrec del sector sud-africà, en els
ports d'origen per evitar el màxim l’eixida d'enviaments amb presència de la

svalldigna@gva.es/www.simat.org

32

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984

malaltia.
5. Revisar i millorar, en la mesura del possible, el protocol de transport de cítrics,
especialment pel que fa a temperatures dels contenidors.
•

Comunicar el resultat de la present resolució al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural i a LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que esta és la moció proposada per
la Unió de Llauradors, on es donen una sèrie de dades , comenta que l’acord a que fa
referencia la moció posa en perill i perjudica el cítrics i l’agricultura del País Valencià, també
comenta la qüestió sanitària que podia afectar negativament la nostra agricultura. Dóna
compte del contingut de la moció i passa a llegir els punts d’acord que es proposen.
Vist la qual cosa, el ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze (11) membres
assistents ( 3 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 1 PSE i 4 del PPS), acorda:
PRIMER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al Consell de la Generalitat
Valenciana per a que inste al Govern de l’Estat i que este a la seua vegada inste a la
Comissió Europea a establir un protocol comercial en matèria de cítrics entre la Unió
Europea i Sud-àfrica que contemple, almenys, els següents punts:
1.- Establiment de contingents d'importació «regressius» en els quals les majors
quantitats d'importació s'establisquen els mesos de juny a setembre i a partir del
mes d'octubre vagen descendint progressivament els volums de cítrics importats a
nivells que no pertorben el mercat comunitari quan entren en comercialització les
varietats valencianes.
2.- Establiment d'un únic port d'entrada de cítrics procedents de Sud-àfrica a la
Unió Europea i, preferiblement, al port de València o Castelló per la seua proximitat
als punts de reexportació als mercats comunitaris.
3.- Implantació en este port d'inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i
malalties de quarantena com el citrus black espot o «taca negra» dels cítrics i que
inspeccionaran detingudament cada enviament procedent de Sud-àfrica i elevant el
número aleatori de mostres dels cítrics. S'incrementarà, a la vegada, les exigències
en els següents controls:
o

Documental: determinar rigorosament que els enviaments estan acompanyats
dels certificats o marques exigits en la normativa.

o

D'identitat: determinar exhaustivament que els enviaments consistix en o
contenen els vegetals o productes vegetals declarats en els documents exigits.

o

Fitosanitari: determinar que els enviaments (inclòs els envasos i els embalatges
de fusta) complixen els requisits fitosanitaris.

4.- Establiment d'inspectors fitosanitaris europeus, a càrrec del sector sud-africà, en
els ports d'origen per evitar el màxim l’eixida d'enviaments amb presència de la
malaltia.
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5.- Revisar i millorar, en la mesura del possible, el protocol de transport de cítrics,
especialment pel que fa a temperatures dels contenidors.
SEGON. Comunicar el resultat de la present resolució al Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural i a LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders.
----------------------------------------------------------A pregunta de la regidora Imma Cunyat el secretari informa que els punts que es
porten en el segon punt de l’ordre del dia de les Comissions, els assumptes d’interès
municipal no es necessari que es porten al següent ple, es tracta de donar compte als regidors
i perquè en tinguen coneixement.
-------------------------------------------------------------A continuació es tracta un segon assumpte:
2.2.- Convocatòria d’audiència publica per al pressupost de 2017.
L’alcalde manifesta que l’audiència publica sobre el pressupost – al igual que s’ha fet en
el PG- que estableix el Reglament de Participació Ciutadana, és després de la comissió
informativa i abans del ple. El RPC, tot i ser un instrument molt important, necessita
modernitzar-se i actualitzar-se.
L’alcalde afegeix que la proposta que porten des de l’equip de govern es que s’avance
eixa audiència pública i que faça abans de la comissió informativa, entenem que és més
raonable, per tal què, si en l’audiència pública es fan aportacions, poden arreplegar-ser per
debatre, introduir i consensuar i portar-los després al plenari. Considerem que tindre un espai
més per avaluar i introduir elements que la ciutadania ens marque es bo.
L’alcalde afegeix que tot açò si vos sembla bé, el reglament està com està. El que
decidiu, el que vulgueu. Si algú diu que no, no es fa.
El portaveu del grup Popular, Sebastián Mahiques, manifesta que per ells no hi ha cap
inconvenient, que la feu quan vulgueu.
La portaveu de PSE manifesta que, el que proposeu es avançar l’audiència pública
abans de la Comissió?.
L’alcalde diu que sí, creguem que és raonable, el RPC s’ha de modificar en eixe sentir.
Sebastián Mahiques manifesta que això hauria d’haver-se fet en el Pla General
La regidora Margarita Palomares diu que es vol avançar perquè si es fa esta ara i es
recull alguna proposta que ha d’entrar al pressupost, aleshores, els informes de secretaria
s’haurien de canviar i després fer una altra comissió, i si es fa l’audiència abans –com es
proposa- i es fan modificacions, els informes ja estarien adaptats i ja tots seriem sabedors
d’elles.
La regidora Imma Cunyat manifesta que nosaltres sempre hem sigut partidaris d’una
audiència pública que és preceptiva pel RPC, ens agradaria que haguera més reunions per fer
més aportacions i no sols quan s’aproxima sinó al llarg de tot l’any. Per tant bé.
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La regidora Margarita Palomares manifesta que enguany no s’ha pogut fer, explica els
problemes amb el personal, i hem anat contra corrent per posar-nos al dia, per això enguany
no s’ha fet com volíem, esperem que a l’any que ve siga possible.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta que quan feu la participació portareu tota la
documentació? La regidora Margarita Palomares manifesta que evidentment els grups polítics
tindreu la informació abans. El regidor Sebastián Mahiques pregunta, quan serà?. La regidora
Margarita Palomares contesta que es vol fer el més prompte possible però no vaig a posar una
data ara per si de cas després no es compleix. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que
anireu a corre cuita.
Vist la qual cosa, per assentiment de tots els membres assistents, i no havent manifestat
cap membre la seu posició en contra, es queda que el procediment siga el proposat per l’equip
de govern a través de l’Alcaldia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------3.- TORN D’INTERVENCIONS.
3.1. El regidor, Sebastián Mahiques, planteja les qüestions següents:
a) Si l’ajuntament ja ha presentat a la CHX la petició o algun informe per a netejar
nosaltres el llit del Riu Vaca i si ens han contestat?. Si eixirà la vaca el desastre estaria servit.
L’alcalde contestat que apart de la comunicació de l’any passat, hem tingut la visita
d’alguns tècnics, i s’ha enviat l’informe tècnic amb els antecedents, però encara no ens han
contestat.
La regidora Margarita Palomares comenta com ho fa Tavernes.
L’alcalde comenta que s’ha obert un altra via, i es que des de Divalterra ens han dit que
estem en la llista dels municipis que ho han demanat, i que sí que van a fer-ho, estan esperant
l’autorització de la CHX i ells ho plantegem per evitar un possible perill d’incendis. Sabem que
una «barrancà» podria llançar a perdre la depuradora i la responsabilitat subsidiària seria de la
CHX. Insistirem a Divaltrera i tenim confiança que ho facen.
El regidor Rafael Cabanilles pregunta si sols es va fer el tram de la depuradora?.
L’alcalde informa el que hem sol·licitat, i és des del Brolls fins on s’acaba el terme. Els altres
pobles també ho han demanat a Divalterra.
b) El regidors Sebastián Mahiques, en quan al tema de la senyalització del turisme, ho
vaig plantejar, ja. Es mantenen els errors i caldria solucionar-ho, no sé si ha sigut l’empresa o
que l’ajuntament ho ha manat així. Si és l’empresa qui s’ha enganyat que ho rectifique.
La regidora Margarita Palomares contesta que l’ajuntament no va ordenar això i un error
el pot tindre qualsevol, demà telefone i se soluciona.
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c) El regidor Sebastián Mahiques, en relació a les factures pendents de pagar en la
Mancomunitat de la Valldigna, li diu al President que segons la seua informació hi ha factures de
2015 presentades en temps i forma en el mes de setembre (de 2015) i no s’han pagat. Ara no
es paga perquè no hi ha interventora però no sé perquè algunes no es van pagar quan encara
estava la interventora (va deixar de ser-ho en febrer-març de 2016) i com ja s’havia fet el canvi
de govern no se perquè no s’han pagat. A mi m’han enviat una foto de la factura.
El regidor i president de la Mancomunitat, Vicent Ribera, li contesta que sap que hi ha
factures no pagades de 2015, però que ell no té constància d’eixes factures presentades en
temps i forma que no s’han pagat. Ho mirarà, no sabia que hi havia factures pendents i vol
contrastar la informació.
3.2.- La regidora Imma Cunyat planteja les qüestions següents:
3.2.a) Al ple passat vaig demanar la memòria del taller. L’he llegit i m’ha estranyat que
se’ls ha preparat per als examens de la Junta Qualificadora de Valencià. A més volem preguntar
si teniu previst tirar endavant alguna aula per potència als alumnes que no tenen graduat
escolar, cursos de valencià?. A la pagina u es diu que queden molts projectes a desenvolupar en
aquest poble, podria dir per escrit saber quins projectes considera ella importants donat que
coneix l'alumnat. Que ho especificara i si ja està en marxa.
Margarita Palomares contesta que així la van informar a ella i que es va preparar per al
valencià. Ella parla en general, comencen projectes i no s’acaben. La memòria presentada és
molt amplia en forestal queden coses i des de turisme també queden coses per fer, esta
redissenyant-se la ruta de l’aigua, la del tresor també. Queda pendent el fullet del Toro. No
està al resum sinó les coses que han anat fent. Pel que fa els tallers d’ocupació s’ha denegat.
Sols s’ha aprovat als pobles que tenen aules homologades i estem en eixa fase d’homologació
d’aules. En esta convocatòria no ens els donen.
El regidor Rafa Cabanilles, comenta que ja se sabia que calia tindre aules homologades,
no s’ha pogut anar més apressa?. I a més m’han dit que s’han reduït les subvencions al 50% i
s’ha ampliat la durada de sis mesos a un any.
La regidora Margarita Palomares diu que si, se sabia i estem en això, hem anat apressa
però no hem arribat. I si, s’amplia la durada, que és un avantatge per als alumnes, i si es redueix
la subvenció.
3.2.b) S’havia demanat una subvenció de 10.000€ per al voluntariat ambiental, se sap
alguna cosa? Ha arribat alguna quantitat?
L’alcalde contesta que s’ha demanat, i ho va comentar en la treballadora municipal i no li
consta que s’haja donat encara. Li ho recordaré.
3.2.c) Respecte al Pla General, quan s’aprove, com modifica les NNSS que hem
aprovat recentment?.Com afecta a estes normes?
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La regidora Margarita Palomares contesta que en teoria no les anul·la, fins que no
tingues un Polígon Industrial (PI) desenvolupat prevaleixen les NNSS aprovades i fins que
tingues un PI, en quan estiga el PI deixen de tindre aplicació i tots van al polígon.
3.2.d) La regidora Imma Cunyat manifesta que heu anunciat la campanya de recollida de
joguets. Existeix una associació que es diu «Junts, sí Podem» i jo col·labore amb ella, en nom
d’eixa associació, vos pregunte si eixos joguets que aneu a arreplegar este any són per a gent
del poble? I si és així, ells no participen i ho fan en altres llocs, és per organitzar-nos. Ells
arrepleguen joguets inclús nous i fa anys que hem repartit joguets en Simat. I ara volen saber
que fer en este any.
L’alcalde contesta que esta campanya està dedicada a xiquets de Simat, ens han dit que hi
ha pocs xiquets i per tant havíem pensat treballar en ACNUR, però hi ha problemes amb esta
organització, hi ha joguets que no admeten. Estem molts interessat i pareix ser que sobraran
joguets. Ells arrepleguen els que consideren, tenen unes normes, i estaríem encantadíssims de
col·laborar amb vosaltres. ACNUR té prioritat, les dificultats són organitzatives, anem a fer un
esforç però com no els arribarem tots el joguets, podem compartir-los amb eixa associació en
la que tu col·labores, «Junts, si podem».
La regidora Monica Sancirilo manifesta que esta be l’idea, però s’haguera pogut parlar
amb ells, ja fa al menys tres anys que estan col·laborant.
L’alcalde manifesta que no ho sabíem, la prioritat és ACNUR, però podem col·laborar.
La regidora Imma Cunyat afegeix que l’any passat es va arribar a 33 cases, com jo estic a
l’escola, es tenia informació, i a mes classifiquem els joguets per edats.
3.2.e) En l’acta del dia 26 de setembre, en una pregunta sobre el tema de les zones
urbanes que han passat a rústica, consta que l’alcalde contesta que hi ha un informe dels
tècnics al respecte i que s’enviaria, i no me consta que s’haja enviat. Crec que no.
Es fan comentaris sobre este assumpte. L’alcalde comenta que li vaig dir al tècnic que
s’enviarà. Va ser un informe que van fer els tècnics de l’ajuntament, es va fer a final de 2014. Se
li dirà que s’envie.
3.2.f) En eixa acta també també es comenta sobre el nom de la Casa de la Cultura, i
pregunta si ja teniu pensat algun nom per a la Casa de la Cultura?
L’alcalde contesta que des de l’equip de govern si que tenim pensat en un nom i vos el
farem partícip, però podeu aportar propostes, no vol dir que el nostre siga el definitiu. Teníem
pensat el de Toledo Girau o en el del seu fill Toledo Mansanet, un dels fundadors de l’equip
Crònica. Són dos personatges de Simat que han aportat molt a la cultura i a la historia d’este
poble.

svalldigna@gva.es/www.simat.org

37

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984

3.2.g) Nosaltres pensem que com que vosaltres sou representants de l’ajuntament en
diferents organisme supramunicipals col·legiats (com les Mancomunitats, consorcis i altres) i
estaria be que informareu sobre allò que considereu important dels plens o reunions a les que
assistiu. M’agradaria que informareu sobre les reunions dels òrgans col·legiats on esteu.
3.2.h) Sobre la Xarxa Ramon Llull, manifesta que en Ple es va aprovar una moció en el
que s’instava a l’ajuntament a organitzar algun acte en 2016, que és l’any Lluch i esta acabantse 2016. I segons els mitjans de comunicació esta setmana s’ha fet una reunió dels municipis
adherits a Xarxa Ramón LLull i pregunta si vareu assistir? I si teníeu pensat fer alguna activitat?.
La reunió va ser molt propet, va ser este dissabte en Alzira.
L’alcalde contesta que sí que tenia pensat fer alguna activitat en l’any Ramón Llull, és una
llàstima no tindre un interlocutor en la Fundació perquè pensava fer l’activitat allí. Nosaltres
volem proposar, si ens autoritzeu, que el Monestir de la Valldigna siga una subseu de la Ramon
Llull o que es facen actes allí, però no tenim interlocutor. Si que m’agradaria fer-ho, si no
podem este any, l’any que ve. Hem tingut contactes amb una productora que tenia un
documental sobre Llull i volíem que ens el facilitara i que es poguera projectar també a
l’escola. Hem demanat si ens el poden cedir i aprofitar i fer una setmana Llull. Respecte a la
reunió de dissabte passat, sí estava convidat, però no vaig poder anar, tenia un soterrat, tampoc
vaig enviar a ningú. Em posaré en contacte amb l’alcalde d’Alzira perquè m'informe de les
conclusions, pensàvem anar però dissabte ens va ser impossible.
3.3.- El regidor Sebastián Mahiques vol comentar dos coses:
- Una: Que va eixir una noticia sobre que el Consorci de Residus Sòlids on està Simat,
diguent que la planta a la que pertany la Valldigna està com una de les millors
d’Europa, està reciclant-se moltíssim i el percentatge és molt alt.
- Segona cosa: En l’ordinador de la tourist-Info, està la possibilitat d'«apretar» diferents
idiomes i està el valencià, L’altre dia va haver una persona que volia llegir en valencià
el programa d’actes de les festes de «Sant Jaume i Santa Anna» i li va eixir «San Jaime
y Santa Ana» i no ho va entendre i se’n va anar. Ho dic perquè ho solucioneu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vegada s’han tractat els punts 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 formular preguntes o proposicions.
L’alcalde pregunta si algun veí d’entre els presents vol intervindre.
1.- El veí Joan Serra manifesta que des de la posició de ciutadà de peu, la situació tal
com es veu, és un poc dràstica, respecte a dos situacions importantíssimes, que vol plantejar:
a) El Pla General (PG). Es demana participació en el tema del PG, es reclama participació i
fa anys que ha deixat d’existir, hi ha situacions innovadores que cal aprofitar, i en quan a
l’audiència pública del PG no me digueu que es va explicar alguna cosa del PG, la
participació no ha de ser per cobrir l’expedient.
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b) Pel que fa el pressupost, tenim unes premisses a complir, i ara mateixa l’obligació de
l’ajuntament és que tots els regidors tinguen un «boceto» del pressupost per debatre-l i
discutir-ho. Sols hi ha una part del pressupost que pot variar, i altres partides no, ja s’ha
comentat que hi ha pobles que fan participació i fan propostes concretes on invertir. Es
doble còmode per a l’ajuntament, que sols ha de gestionar-ho. Nosaltres volem
participació, fixeu-vos que en el plenari on s’aproven pressupostos el ciutadà no pot dir
res, i si la participació és com fa anys no hi ha temps pràcticament per a res. Planteja, com
el ciutadà pot tindre els pressupostos abans, com ho ha de comentar, si primer cal
explicar-los i després participar. Tota la participació és bona. Hi ha coses que per llei s’han
de fer, estos pressupost deurien estar ja aprovats, i ara per exemple, si un ciutadà planteja
un canvi de taxa ja no es pot fer.
c) I per últim en nom de la Unió vull agrair a tota la corporació que ha donat suport a les
mocions aprovades, que a la fi és donar suport al ciutadà de peu que té quatre taronges i
va a collir.
L’alcalde manifesta que tindrem en compte el que s’ha dit. En quan al PG hui hem estat
estudiant el tema del PowerPoint i és més il·lustratiu i ho farem ací en l’ajuntament en
col·laboració amb els tècnics, farem una exposició sobre l’evolució de l’urbanisme en este
poble i que siga paral·lela a l’exposició del PG en eixos 45 dies. Pel que fa el pressupost
intentarem ser pedagògics i didàctics, sobre tot quan a les inversions, el pressupost és el
document més important que redacta cada any, ja ha dit la regidora els problemes que
hem tingut, i farem l’audiència pública, intentarem ser didàctics i que la gent ens puga fer
aportacions i hi ha coses importants que es poden aportar i que nosaltres podem no
haver pensat. T’ho agraïm.
-------------------------------------------------------------------------------------------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 als diferents
acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, l’extrem següent:
«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 són
comptadors des l’endemà de la notificació».
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president va cloure la sessió a les 22
hores i 25 minuts del dia 28 de novembre de 2016. I perquè hi conste el que s’ha tractat,
estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, desembre de 2016
El secretari interventor,

svalldigna@gva.es/www.simat.org

39

