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L’adjudicació dels llocs d’aparcament es farà a un vehicle i/o transportista concret, es a 
dir amb matricula determinada i que deurà estar al dia en el pagament de IVTM municipal que 
li corresponga. 

 

Si és el cas, hi haurà una llista de reserva i quan es done de baixa algun usuari 
s’adjudicarà al següent de la llista. 

 

La llista s’actualitzarà cada quatre anys. 

Amb la concessió de la llicencia i una vegada abonada la taxa corresponent, si 
l’interessat no te comandament,  es posarà a disposició del concessionari un comandament a 
distancia per a l’apertura de la porta de l’aparcament. La propietat d’este comandament serà 
de l’ajuntament de Simat de la Valldigna que cobrarà una fiança per assegurar els correcte ús 
del mateix i per l’import del preu del mateix. La pèrdua o deteriorament del comandaments 
implicarà la pèrdua de la fiança.   

 

 

Si l’interessat té un comandament «antic» propi, este s’actualitzarà per tal que puga ser 
utilitzat de forma exclusiva per eixa persona i no depositarà fiança.  

 Quan finalitze la concessió l’interessat tornarà a l’ajuntament el comandament a 
distancia. Cas que no el torne l’ajuntament es quedarà la fiança depositada. 

 

ARTICLE 8. Baixa per Cessament 

 

En el cas de baixa per cessament, esta haurà de comunicar-se amb almenys un mes 
d’antelació a l’emissió del abono trimestral/ o anual. 

 

Si la comunicació es produeix una vegada emesa la matrícula el subjecte passiu haurà 
d’abonar el rebut corresponent i sol·licitar la devolució de les quantitats que resten 
considerant els trimestres comptats des de la data del document d’avís. 

 

La devolució dels rebuts domiciliats, per part de l’entitat corresponent, sense causa 
justificada, suposarà l’extinció del dret a usar la plaça assignada.  

 

ARTICLE 9. Obligacions del concessionari. Infraccions i Sancions Tributàries 

 

Els sol·licitants que obtinguen la llicència deuran fer ús de l’aparcament atenent la seua 
naturalesa i destí, de forma que no causen desperfectes al mateix sense perjudici del desgast 
per un ús normal.  
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En cap cas podrà destinar-se l’aparcament municipal a fins diferents a aquells pels quals 
es va concedir la llicència. 

No romandran al pàrquing els vehicles amb carregament classificats com a perillosos 
per risc d’incendi (combustibles, explosius i similars), o per risc de contaminació (productes 
químics i similars). 

No es realitzaran activitats de manteniment, reparació o neteja de vehicles als quals es 
puguen produir vessaments accidentals de combustibles i olis. 

Una vegada conclòs el període de concessió de la llicencia ( per baixa o finalització de 
la concessió) l’ajuntament podrà practicar quantes comprovacions estime oportunes als 
efectes del compliment de les obligacions i condicions establertes en esta Ordenança i en la 
llicència per al concessionari. 

Després es podrà tornar la fiança, si esta fixada, o procedir a exigir les responsabilitats 
que corresponguen. 

La neteja interior i la vigilància, si es el cas, correra a càrrec de l’Ajuntament.  

L’ajuntament quedarà exempt de la responsabilitat civil per robatoris produïts a 
l’interior de l’aparcament.  

 

Els titulars de la llicencia respondran dels danys i perjudicis que per dolo o negligència 
ocasionen a l’aparcament municipal. 

 

 Es prohibeix la realització de maniobres que puguen igualment causar danys a les 
instal·lacions de l'aparcament o a les persones o vehicles que es troben en el seu interior, així 
com qualssevol classe d'actes que puguen pertorbar el normal funcionament d'aquest servei.  

 

Els usuaris hauran d'ocupar amb el seu vehicle el lloc delimitat en el sòl de 
l'aparcament, quedant prohibit envair l'espai reservat a les places colindants.  

 

En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seues 
disposicions de desplegament, segons el que disposa l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

 

Per a tot el no previst en la present Ordenança, serà aplicable el que estableix el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; la Llei 8/1989, de 
13 d’abril, de Taxes i Preus Públics; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i l’Ordenança Fiscal General de l’Ajuntament.  
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Disposició final. 

  

 La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia següent, continuant en vigor fins la seua 
modificació o derogació expressa.» 

 

 Segon. Sotmetre aquesta imposició a informació pública, mitjançant anunci en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies 
perquè els interessats i interessades puguen presentar-hi reclamacions. 

 Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que s’hi formulen, les 
quals es resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà 
automàticament definitiu. 

Simat de la Valldigna, març de 2016. L’alcalde» 
 

 

 Obert el torn d’intervencions el regidor Vicent Ribera informa del contingut de 
l’ordenança i de les reunions fetes amb els sectors implicats. 

 El regidors Sebastián Mahiques manifesta que considera que esta ordenança s'havia de 
fer, i ara una vegada es complisquen els terminis cal aplicar-la. 

 La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup ha tingut contactes amb algun 
futur usuari i després de les converses de Vicent Rivera considera que hi ha algunes 
discrepàncies en el tema de l’assegurança respecte a la custodia que pareix no s’arreplega a 
l’ordenança. 

 El regidors Vicent Ribera manifesta la posició en relació a este punt, tenint en compte 
les consideracions dels serveis jurídics, en el sentit de que la redacció actual es la mes 
adequada , ara hi haurà un segur de responsabilitat civil amb una quantitat limitada,  però 
cobrir la custodia total dels vehicles allí estacionat implicaria una elevada despesa que faria 
molt cara la gestió del pàrquing. Considera que tots no es pot assegurar i cobrir. 

 Després de debatut l’assumpte, finalitzades les intervencions, i vist el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l’Ajuntament, per HUIT(8) vots a favor (3 
EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista» i 2 PPS «Partit Popular Simat») i UNA (1) 
Abstenció (1 PSE «Per Simat Esquerra»),  ACORDA: 

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI 
D’APARCAMENT DE CAMIONS EN PÀRQUING MUNICIPAL. 

 

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
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Esta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la 
Constitució Espanyola, d’acord amb el que preveu l’article 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en els articles 9, 11 i 15 a 27 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, estableix la taxa pel servici d’aparcament no vigilat de camions en pàrquing municipal, 
i que es regirà per les normes d’esta Ordenança Fiscal. 

 

 L’ordenança serà aplicable sols en el pàrquing no vigilat habilitat al efecte per 
l’ajuntament, en concret en la parcel·la amb referència cadastral: 3350629YJ3235S0001IU, 
ubicada en camí del Raconet 11, d’este terme municipal de Simat de la Valldigna. L’ Ajuntament 
només presta servei de aparcament, per la qual cosa, no garanteix la custodia i conservació 
dels vehicles aparcats, no responent de substraccions de vehicles o efectes que es troben en 
aquests, per tant, l’Ajuntament, en cap cas serà responsable dels danys que ocorrisquen a 
l’interior d’aquest. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 

 

Segons el que estableix l’article 20.1 i 20.3.u)[1] del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Reguladora de les Hisendes Locals, 
constitueix el fet imposable de la present Ordenança l’aparcament de camions en el pàrquing 
municipal ubicat en parcel·la amb referència cadastral: 3350629YJ3235S0001IU, camí del 
Raconet 11, en Simat de la Valldigna, amb dictamen ambiental conforme, d’acord amb l’escrit 
de data 28 d’octubre de 2015, de la Comissió Territorial d’Anàlisi Ambiental Integrat de la 
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i desenvolupament Rural, amb llicència 
d’activitat segons decret numero 460/ 2015 de data 24 de novembre de 2015 i llicencia de 
funcionament per decret numero 10/2016 de 14 de gener.   

 

ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 

 

Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents (subjectes passius), 
les persones físiques o jurídiques que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment 
l’aparcament de camions en el pàrquing municipal ubicat en parcel·la esmentada, emplaçada al 
Camí del Raconet 11, i que tinguen llicència prèvia per part de l’Ajuntament per  a la 
utilització de l’ aparcament. 

 

ARTICLE 4. MERITACIÓ I  RESPONSABLES 
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La meritació de la taxa es produirà en el moment de la concessió de la llicència per a 
la utilització de l’aparcament de camions, prèvia sol·licitud de l’interessat. 

La llicència es concedirà per a la utilització privativa de cada plaça d’aparcament i es 
donarà a nom del transportista si és el propietari del vehicle, i si no ho és a nom de persona 
física o jurídica que en siga propietària i per un determinat vehicle del qual es donaran les 
dades corresponent que es fixe al model de sol·licitud.  

Les llicencies es concediran per un termini de un any prorrogable automàticament, 
condicionat al compliment de les obligacions establertes en la llicència i podran ser revocades 
cas d’incompliment o per raó d’interès públic. 

 Cas que el transportista done de baixa un vehicle i done d’alta un altre la llicència serà 
valida per al nou vehicle del qual s’actualitzaran les seues dades. A l'inrevés també es 
transmetrà la llicència. 

 

Sols hi haurà variació en la tarifa a pagar si el tipus de vehicle fora distint i la taxa 
també, i es farà la regularització i l’import a pagar. 

 

 

Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o 
Entitats. A estos efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 
de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 

Amb relació a la Responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, caldrà ajustar-
se al que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 

ARTICLE 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 

No es concediran exempcions ni bonificacions en relació amb la present taxa. 

 

ARTICLE 6.TARIFES 

 

La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s’obtindrà per aplicació 
de les tarifes següents: 

- Per tramitar la sol·licitud de la llicencia .....20€ 

- Tarifa general: 

n Camions de menys de 12 metres de llargària.......... 30€/mes (IVA inclòs) 

n Camions de més de 12 metres de llargària ............. 35€/mes (IVA inclòs) 
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La taxa es podrà pagar trimestral o anualment. 

En la sol·licitud es farà constar la modalitat de pagament.  

- Una vegada pagada si l’interessat deixa d’utilitzar els servei sols es retornarà  els 
trimestres naturals complets que li queden per gaudir. 

 

- Quant per causes no imputables al subjecte passiu, el servici públic, l’activitat 
administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es preste, 
procedirà la devolució de l’import corresponent. 

 

 

ARTICLE 7. GESTIÓ 

 

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa es realitzarà segons el que 
disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les altres Lleis reguladores 
de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desplegament. 

 

 

L’adjudicació dels llocs d’aparcament es farà a un vehicle i/o transportista concret, es a 
dir amb matricula determinada i que deurà estar al dia en el pagament de IVTM municipal que 
li corresponga. 

Si és el cas, hi haurà una llista de reserva i quan es done de baixa algun usuari 
s’adjudicarà al següent de la llista. 

La llista s’actualitzarà cada quatre anys. 

Amb la concessió de la llicencia i una vegada abonada la taxa corresponent, si 
l’interessat no te comandament,  es posarà a disposició del concessionari un comandament a 
distancia per a l’apertura de la porta de l’aparcament. La propietat d’este comandament serà 
de l’ajuntament de Simat de la Valldigna que cobrarà una fiança per assegurar els correcte ús 
del mateix i per l’import del preu del mateix. La pèrdua o deteriorament del comandaments 
implicarà la pèrdua de la fiança.   

Si l’interessat te un comandament “antic” propi, este s’actualitzarà per tal que puga ser 
utilitzat de forma exclusiva per eixa persona i no depositarà fiança.  

Quan finalitze la concessió l’interessat tornarà a l’ajuntament el comandament a distancia. Cas 
que no el torne l’ajuntament es quedarà la fiança depositada. 

 

ARTICLE 8.- BAIXA PER CESSAMENT 

 

En el cas de baixa per cessament, esta haurà de comunicar-se amb almenys un mes 
d’antelació a l’emissió del abono trimestral/ o anual. 



  AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA   

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

 

 svalldigna@gva.es/www.simat.org 37  

 

Si la comunicació es produeix una vegada emesa la matrícula el subjecte passiu haurà 
d’abonar el rebut corresponent i sol·licitar la devolució de les quantitats que resten 
considerant els trimestres comptats des de la data del document d’avís. 

 

La devolució dels rebuts domiciliats, per part de l’entitat corresponent, sense causa 
justificada, suposarà l’extinció del dret a usar la plaça assignada.  

 

ARTICLE 9. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI. INFRACCIONS I 
SANCIONS TRIBUTÀRIES 

 

Els sol·licitants que obtinguen la llicència deuran fer ús de l’aparcament atenent la seua 
naturalesa i destí, de forma que no causen desperfectes al mateix sense perjudici del desgast 
per un ús normal.  

En cap cas podrà destinar-se l’aparcament municipal a fins diferents a aquells pels quals 
es va concedir la llicència. 

 

 

 

No romandran al pàrquing els vehicles amb carregament classificats com a perillosos 
per risc d’incendi (combustibles, explosius i similars), o per risc de contaminació (productes 
químics i similars). 

No es realitzaran activitats de manteniment, reparació o neteja de vehicles als quals es 
puguen produir vessaments accidentals de combustibles i olis. 

Una vegada conclòs el període de concessió de la llicencia ( per baixa o finalització de 
la concessió) l’ajuntament podrà practicar quantes comprovacions estime oportunes als 
efectes del compliment de les obligacions i condicions establertes en esta Ordenança i en la 
llicència per al concessionari. 

Després es podrà tornar la fiança, si esta fixada, o procedir a exigir les responsabilitats 
que corresponguen. 

La neteja interior i la vigilància, si es el cas, correra a càrrec de l’Ajuntament.  

L’ajuntament quedarà exempt de la responsabilitat civil per robatoris produïts a 
l’interior de l’aparcament.  

Els titulars de la llicencia respondran dels danys i perjudicis que per dolo o negligència 
ocasionen a l’aparcament municipal. 

 

 Es prohibeix la realització de maniobres que puguen igualment causar danys a les 
instal·lacions de l'aparcament o a les persones o vehicles que es troben en el seu interior, així 
com qualssevol classe d'actes que puguen pertorbar el normal funcionament d'aquest servei.  
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 Els usuaris hauran d'ocupar amb el seu vehicle el lloc delimitat en el sòl de 
l'aparcament, quedant prohibit envair l'espai reservat a les places confrontants.  

 

En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seues 
disposicions de desplegament, segons el que disposa l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

 

Per a tot el no previst en la present Ordenança, serà aplicable el que estableix el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; la Llei 8/1989, de 
13 d’abril, de Taxes i Preus Públics; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i l’Ordenança Fiscal General de l’Ajuntament.  

 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL.  

 

 La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia següent, continuant en vigor fins la seua 
modificació o derogació expressa.» 

 Segon. Sotmetre aquesta imposició a informació pública, mitjançant anunci en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies 
perquè els interessats i interessades puguen presentar-hi reclamacions. 

 Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que s’hi formulen, les 
quals es resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà 
automàticament definitiu. 

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

 1.11.-Mocions presentades per la portaveu d’EUPV: 

 Es dóna compte de les mocions següents presentades per la portaveu del grup EUPV, 
per al seu debat i votació. 

1.11.a) Contra la corrupció. 
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Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup EUPV, Inés Coronel, 
en contra de la corrupció i que transcrita a la lletra diu: 

 
 

«MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ 

 Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià en 
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en el seu nom i representació, mitjançant el present 
escrit, fent ús de les atribucions que li confereix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article 
97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 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 aprovació, la següent moció. 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista de la Comunitat 
Valenciana, davant dels casos de corrupció política que estan colpejant la vida pública i la 
imatge dels càrrecs electes que representem, demanda la unitat del municipalisme valencià en 
contra de la corrupció. 

 
 
 
 La corrupció suposa una amenaça per a l'estabilitat i seguretat de la societat valenciana, 
perjudica les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica i compromet el desenvolupament 
dels nostres pobles. És una alifac que afecta molt negativament la convivència democràtica i 
l'establitat de les institucions públiques del País Valencià, davant de la incomprensible realitat 
dels que roben els diners de tothom, els quals actuen contra els que estan patint els efectes 
d'una crisi devastadora. 

 
 Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció, és la nostra 
obligació, som servidors i servidores públics que hem de vetlar per una gestió pública 
responsable i d'equitat sotmesa a la llei. També, és la nostra responsabilitat fomentar la cultura 
dels valors socials, ètics i democràtics, apartant el model de societat que ha alimentat el 
mètode del denominat «pelotazo» econòmic i, en conseqüència, potenciar els sistemes de 
control de mitjans policials, judicials, així com dels organismes encarregats de la vigilància i 
inspecció de la gestió pública. 

 
 La FVMP representa 542 alcaldes i a 5.782 regidors i regidores, càrrecs electes locals, 
que treballen i presten els seus serveis amb dedicació i honestedat, en el seu compromís per 
millorar la vida dels seus veïns i veïnes des d'una vocació de servidors i servidores públics. Una 
gran majoria són de xicotets municipis, i són persones amb moltes ganes de treballar pel seu 
poble. No obstant això, la conducta delictiva d'uns, suposa un atropellament al bon fer públic 
dels altres, la immensa majoria. 

 
 Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa la legitimitat de 
les nostres institucions, perquè a més del desvergonyiment, es demostra que han fallat els 
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mecanismes de control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar, hem 
d'actuar, els ajuntaments som responsables de configurar una administració íntegra, impecable i 
honrada. 

 
 Per tot això, presentem per a la seua aprovació, la següent proposta d'acord: 
 

  I. Exigir l'obligació de reposar els diners públics de la ciutadania que han substret 
aquells i aquelles que han comés el delicte.  
 

II. Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a la 
separació de responsabilitats i/o representació dels corruptes. 
 

III. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues 
modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.) instant a les 
entitats ciutadanes al suport en aquestes accions. 
 

IV. Exigir el compliment rigorós de la llei en els mecanismes de control en la gestió de 
les administracions públiques. 
 

V. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els 
àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica i la 
dignitat. 
 
 VI. Defendre el nom de la societat valenciana, treballadora, honesta, i lamentar 
profundament l'estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmès. 
 

Simat de la Valldigna, 15 de març de 2016.Signat: Inés Coronel Català.» 

 
Obert el torn d’intervencions per part de la regidora-portaveu del grup EUPV es dóna 

compte del contingut de la moció i de les propostes d’acord. 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el 
Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) membres assistents (3 EUPV, 2 
Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat 
Esquerra»),  ACORDA: 

  PRIMER. Exigir l'obligació de reposar els diners públics de la ciutadania que han 
substret aquells i aquelles que han comés el delicte.  
 

SEGON. Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, 
per a la separació de responsabilitats i/o representació dels corruptes. 
 

TERCER. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les 
seues modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.) instant a les 
entitats ciutadanes al suport en aquestes accions. 
 

QUART. Exigir el compliment rigorós de la llei en els mecanismes de control en la 
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gestió de les administracions públiques. 
 

CINQUÈ. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en 
tots els àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica i 
la dignitat. 
 

SISÈ. Defendre el nom de la societat valenciana, treballadora, honesta, i lamentar 
profundament l'estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmés. 

 Vist al qual cosa l’alcalde manifesta que es sent autoritzat a retirar totes les plaques on 
apareguin noms de corruptes.  

El regidor Sebastián Mahiques li comenta que ja ho estava, donat que s’havia provat en 
altres mocions. 

L’alcalde contesta que si per ara mes i que s’estaven fent gestions per vore si es podien 
llevar alguns símbols de l‘anterior règim en edificis privats.  

 
1.11.b) Per un estat laic. 
 

Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup EUPV, Ines Coronel, 
que passa a llegir i que transcrita  a la lletra diu: 

 

 

«MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT LAIC 

Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià 
(EUPV) en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empara del que disposa el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals,  presenta per a la seua 
aprovació la moció següent. 

 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 Segons la Constitució espanyola, “cap confessió tindrà caràcter estatal”. L’Ajuntament 
de Simat de la Valldigna té, com a objectiu democràtic, fomentar la llibertat de consciència i la 
independència d’aquesta institució de l’Estat de qualsevol confessió religiosa o ideologia 
particular, per respecte a la pluralitat ideologica, de conviccions i creences del conjunt de la 
ciutadania d’aquest municipi. Per això: 

Els reglaments municipals d'honors i protocols i dels seus ens públics s'adequaran a la "no 
confessionalitat de l'Estat", principi que empara l'article 16.3 de l'actual Constitució. 

En els espais de titularitat pública que depenen d'aquest Ajuntament no hi haurà 
simbologia religiosa, excepte aquella que signifiqui un bé patrimonial i històric 
especialment contrastat. 

Igualment, no es promouran, per part d'aquest Ajuntament, ritus ni celebracions religioses 
de cap tipus, sent tots els actes organitzats per l'Ajuntament exclusivament de caràcter 
civil. 
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Els membres de la Corporació Local i el personal al servei de l'administració municipal no 
mostraran, en l'exercici del seu càrrec o de les seues funcions, cap gest de submissió o 
veneració de persones o imatges religioses, ni participaran en funció del seu càrrec en 
aquestes manifestacions religioses. 

Aquest Ajuntament i la seua Corporació, no s’encomanaran al santoral, imatges o rituals 
religiosos. 

No es donarà, ni es facilitarà sòl públic, ni locals, ni es concedirà finançament públic o 
exempcions fiscals municipals per a la instal·lació d'infraestructures o realització 
d'activitats a cap confessió o institució religiosa. 

S'elabora un cens, el qual es farà públic, dels locals, habitatges o espais rústics que estiguen 
exempts del pagament de l'IBI en aquest terme municipal. Al mateix temps, 
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna es pronuncia a favor de la modificació de les lleis i 
acords estatals pertinents, perquè totes les entitats religioses o d'una altra naturalesa 
ideològica no tinguen exempcions d'impostos municipals, inclòs el de béns immobles 
(IBI), que es deriven de la seua activitat, ja siga de caràcter religiós o mercantil. 

Si és el cas, aquest Ajuntament elaborarà un cens de les propietats rústiques i urbanes de 
les quals s'haja pogut apropiar l'Església catòlica mitjançant el sistema d'immatriculació, 
des de 1946. L'Ajuntament sol·licitarà, si escau, la informació pertinent als registradors 
de la propietat corresponents. 

 

 

 

Aquest Ajuntament facilitarà que les cerimònies civils (acollida ciutadana de xiquetes i 
xiquets les famílies dels quals ho sol·liciten, matrimonis i funerals) es puguen celebrar, 
sense obstacles, donant a la ciutadania tota mena de facilitats per a això i posant 
l'adequada infraestructura pública. S'assegurarà que al cementiri d'aquest municipi (el 
qual serà exclusivament civil), els familiars dels difunts, sense cap exclusió per motius 
de religió o de conviccions, puguen celebrar les cerimònies i soterraments que estimen 
pertinents en base a les seues creences i conviccions, dins de la legalitat, higiene i 
salubritat públiques. 

Aquest Ajuntament posarà especial interès en festivitats locals en referència a 
esdeveniments que uneixen a tota la ciutadania i no només els referents a una part de 
la ciutadania que tenen determinades creences. 

En la mesura del que és possible, s'aniran incorporant referències i commemoracions de 
caràcter civil al calendari oficial, centres públics i als carrers dels municipis, així com 
dates fixes i denominació neutra a les vacances escolars. 

Els poders públics locals, en el marc de les seues competències, en matèria d'Educació, 
vetllaran per la laïcitat dels ensenyaments impartits en els itineraris oficials. 

L'Ajuntament col·laborarà amb la sanitat pública de la comunitat autònoma en la difusió 
del testaments vitals a tota la ciutadania. 

L'Ajuntament, en períodes electorals, facilitarà col·legis o locals no confessionals i, si escau, 
si són privats, que estiguen lliures de simbologia religiosa o d'una altra naturalesa 
ideològica, per a l'exercici democràtic de votar. 
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Així mateix, l'Ajuntament promourà campanyes informatives sobre el significat de la 
Declaració Universal dels Drets Humans, sobre la llibertat de pensament i de 
consciència i per la   llibertat religiosa i sobre el principi constitucional: "Cap confessió 
tindrà caràcter estatal". 

 Per tot això, el Grup Municipal d'EUPV proposa al Ple de la Corporació, per a la seua 
aprovació, els següents: 

ACORDS 

1.-L’Ajuntament de Simat de la Valldigna s’adhereix al procés de constitució d’una 
XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT LAIC, que pròximament celebrarà la seua 
primera assemblea constituent, per la qual cosa s'enviarà l’acord al correu: 
info@redmunicpioslaicos.org, on es  coordina, inicialment, la creació d'aquesta 
XARXA, fins a la seua constitució definitiva. 

2.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licita que es modifiquen les lleis i acords 
de caràcter estatal pertinents, perquè totes les entitats religioses o d'una altra 
naturalesa ideològica, no tinguen exempcions d'impostos municipals, inclòs el de béns 
immobles (IBI). 

3.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna trasllada a la Presidència del Congrés dels 
Diputats aquests acords perquè en prenga coneixement i ho trasllade als diferents 
grups parlamentaris de la Cambra.     

Simat de la Valldigna, 12 de març de 2016» 

 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques comenta que podíem 
estar parlant d’esta moció tota la nit i ells consideren que es pot passar a la votació. 
 

 La regidora Imma Cunyat manifesta que altres anys ja s’havia presentat alguna moció en 
este sentit i afegeix que hi ha pobles on els ajuntaments estableixen una cerimònia civil per als 
naixements i que és com una benvinguda, sobre tot als que no es bategen. 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el 
Ple de l’Ajuntament, per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista» 1 
PSE «Per Simat Esquerra”) i DOS (2) vots en contra (2 PPS «Partit Popular Simat»),  
ACORDA: 

      Primer. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna s’adhereix al procés de constitució 
d’una XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT LAIC, que pròximament celebrarà la seua 
primera assemblea constituent, per la qual cosa s'enviarà l’acord al correu: 
info@redmunicpioslaicos.org, on es  coordina, inicialment, la creació d'aquesta XARXA, fins a 
la seua constitució definitiva. 

 Segon. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licita que es modifiquen les lleis i 
acords de caràcter estatal pertinents, perquè totes les entitats religioses o d'una altra 
naturalesa ideològica, no tinguen exempcions d'impostos municipals, inclòs el de béns 
immobles (IBI). 
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    Tercer. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna trasllada a la Presidència del Congrés 
dels Diputats aquests acords perquè en prenga coneixement i ho trasllade als diferents grups 
parlamentaris de la Cambra.  

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

1.11.c) Recuperació  AP-7. 
 

Es dóna compte de la moció d’EUPV sobre el rescat de la concessió de la AP-7, que la 
portaveu Inés Coronel passa a llegir i que transcrita a la lletra diu:   

 
«MOCIÓ SOBRE EL RESCAT DE LA CONCESSIÓ DE L'AP-7 

Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida, fent ús 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 la moció següent: 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 L'autopista del Mediterrani o AP-7, és un eix que comunica tota la costa mediterrània 
des de la frontera amb França fins a Algesires. Els trams Tarragona-València i València-Alacant, 
la concessió dels quals correspon a Abertis (abans AUMAR), tenen com a data final prevista de 
la concessió el 31 de desembre del 2019, i el Govern central ja ha anunciat, no confirmat, que 
no tenen previst renovar-la. Aquesta important via de comunicació discorre, en els seus trams 
Tarragona-València i València-Alacant, seguint un recorregut paral·lel a dues carreteres 
nacionals (les denominades N340 i N332) les quals, de vegades, travessen importants nuclis de 
població, els quals suporten una elevada densitat de trànsit de vehicles i de contaminació. Com 
a conseqüència d'açò, s'incrementa la freqüència d'accidents en aquestes vies (recordem que, 
segons un estudi realitzat per RACE en 2006, en la N-340 es troba el tram de carretera més 
perillós de l'Estat espanyol) i es generen nombroses molèsties als veïns i veïnes d'aquestes 
poblacions. En canvi, des de l'inici de la crisi, els esmentats trams de l'AP-7 han experimentat 
una notable reducció de la intensitat de trànsit. 

Per tot això, presentem per a la seua aprovació els següents 

 

ACORDS 

 

 PRIMER. Sumar-se a la reivindicació de les federacions i associacions que formen la 
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Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i demanar al 
Govern de l'Estat espanyol que garantisca el rescat general de la concessió de l'AP-7 en la data 
prevista per a la seua extinció (2019), sense pròrroga possible, de manera que es corregisca la 
discriminació negativa que pateixen les comunicacions en el nostre territori. 

 SEGON. Instar el Govern de l'Estat espanyol a rescatar aquells trams de l'AP-7 la 
liberalització dels quals és una necessitat immediata (especialment en l'Alt Maestrat, la Safor i 
la Marina), donada l'elevada intensitat de trànsit i l'alta sinistralitat de les carreteres que 
discorren paral·leles a aquesta autopista per les comarques abans anomenades o que 
travessen poblacions on no s'ha realitzat el desdoblament de la carretera estatal, de manera 
que es puguen reduir les xifres de sinistralitat i de contaminació, així com l'alarmant mortalitat 
d'aquestes vies. 

 TERCER. Comunicar l'acord a la Confederació d'Associacions de Veïns de la 
Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i al Govern espanyol. 

Simat de la Valldigna, 14 de març de 2016» 

 

Obert el torn d’intervencions la regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup està 
a favor, encara que en la moció no s’especifica que es va a fer en el País valencià, el que està 
clar és que l’actual situació grava les mercaderies que van per la AP-7, encareix els nostres 
productes, també els trasllats de les persones i per tant perjudica la nostra economia i cal 
concloure que afecta negativament el País Valencià. 

 

L’alcalde manifesta que esta és una reivindicació històrica i que els governs de l’Estat 
Espanyol no ha fet cas. És l’autopista més transitada de tota Europa i crea una desigualtat entre 
els que la poden utilitzar i els que no. Comenta la situació de discriminació de la Safor en 
relació a l’ús de l’autovia i per últim manifesta que a vore si ara ho podem aconseguir. 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el 
Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) membres assistents (3 EUPV, 2 
Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat 
Esquerra»),  ACORDA: 

 PRIMER. Sumar-se a la reivindicació de les federacions i associacions que formen la 
Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i demanar al 
Govern de l'Estat espanyol que garantisca el rescat general de la concessió de l'AP-7 en la data 
prevista per a la seua extinció (2019), sense pròrroga possible, de manera que es corregisca la 
discriminació negativa que pateixen les comunicacions en el nostre territori. 

 

 SEGON. Instar el Govern de l'Estat espanyol a rescatar aquells trams de l'AP-7 la 
liberalització dels quals és una necessitat immediata (especialment en l'Alt Maestrat, la Safor i 
la Marina), donada l'elevada intensitat de trànsit i l'alta sinistralitat de les carreteres que 
discorren paral·leles a aquesta autopista per les comarques abans anomenades o que 
travessen poblacions on no s'ha realitzat el desdoblament de la carretera estatal, de manera 
que es puguen reduir les xifres de sinistralitat i de contaminació, així com l'alarmant mortalitat 
d'aquestes vies. 
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 TERCER. Comunicar l'acord a la Confederació d'Associacions de Veïns de la 
Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i al Govern espanyol. 

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

 
1.11.d) Derogació de la Llei sobre Racionalització i Sostenibilitat.  

 
Es dóna compte de la moció presentada per EUPV, sobre racionalització i sostenibilitat 

de l’Administració Local, i que es transcriu a la lletra: 
 
«PROPOSTA DE MOCIÓ DEROGACIÓ LLEI DE RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBIIDAD DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL. PER L'AUTONOMIA LOCAL 
I LA SUFICIÈNCIA FINANCERA 
 
 Inés Coronel Català, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià en 
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en el seu nom i representació, per mitjà del present 
escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb l'article 
97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 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 aprovació, la moció següent. 
 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
 L'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 29 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), ha suposat un canvi radical en el marc jurídic, 
organitzatiu i economicofinancer de les entitats locals. 
 La seua aplicació en l'Administració Local del País Valencià, ha posat de manifest el 
desconeixement del legislador estatal de la realitat municipal, d'ací la forta contestació 
municipalista a la posada en marxa de la llei, per suposar un deteriorament al model territorial 
local i, sobretot, un menyspreu a l'autonomia local reconeguda per la Constitució. 
 El Govern central ha legislat d'esquena a l'àmbit local, no ha volgut entendre quins són 
els servicis que realment presten els ajuntaments, els quals tenim necessitat de prestar, com a 
administració més pròxima al ciutadà. 
 Sens dubte, la LRSAL ha debilitat la gestió municipal i l'autogovern local per a 
aconseguir una pretesa eficiència financera. El legislador estatal ha debilitat la institució local 
amb un argument d'eficiència, sense tindre en compte els principis constitucionals d'autonomia 
local. 
 A més, cada vegada és major la indignació del municipalisme pels vaivens interpretatius 
del MHAP, que ara al novembre de 2015, afirma que queda «suspesa» la seua aplicació en 
matèria de servicis socials, salut i educació a una futura regulació del finançament autonòmic i 
local. 
 No es pot legislar a colp de «notes explicatives» sobre una realitat municipal i trencar 
els principis constitucionals d'autonomia local i suficiència financera.  
 L'Ajuntament de Simat, junt amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, 
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reivindica el respecte que l'Administració Local mereix, i en conseqüència, el compliment de 
les regles de l'Estat de Dret perquè els governs locals puguen actuar amb seguretat jurídica. 
 Reconeixem la voluntat municipalista del Govern de la Generalitat Valenciana, que amb 
la publicació el passat 4 de setembre, del Decret Llei de mesures urgents, relatives a l'educació, 
salut i servicis socials en l'àmbit del País Valencià, va garantir la continuïtat dels servicis públics 
relatius a educació, servicis socials i salut per part dels municipis i va evitar una paràlisi en la 
seua prestació i un greu perjuí per a les persones. 
 Sens dubte, és necessària una reforma, però una reforma institucional del Règim Local 
requereix el ple coneixement de l'efectiva situació de les circumstàncies municipals i, en cap 
cas, ha d'obeir exclusivament a criteris financers que, segons pareix, ha sigut l’única raó de fons 
que ha justificat la LRSAL. 
 Els ajuntaments són, amb diferència, l'administració amb menor deute en el còmput 
global. Eixe bon comportament hauria de ser tingut en compte per l'Estat i reduir les rigideses 
que actualment limiten el sostre de gasto, la qual cosa permetria disposar de més recursos per 
a emprar-los a impulsar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació. No obstant això, el 
legislador estatal no ho ha fet, i ha utilitzat únicament criteris d'eficiència, sense tindre en 
compte els principis constitucionals d'autonomia local i suficiència financera. 
 Les regles constitucionals les trenquen i s'exigeix eficiència, però no es dota de 
suficiència. Ja n’hi ha prou! Cal escometre ja una reforma del finançament local. La suficiència 
financera és el suport per al creixement i desenvolupament de l'administració local, la 
capacitació perquè els ajuntaments puguen prestar els servicis públics amb immediatesa i 
proximitat, i puguen atendre les necessitats dels seus ciutadans, els seus veïns, sense haver de 
deixar de prestar les seues competències ni els seus serveis. 
 
 
 Al País Valencià, els municipis estan doblement infrafinançats. Necessiten un sistema de 
participació en els tributs de l'Estat més estable en què s'eviten les liquidacions negatives. Però, 
a més, l'administració local assumeix competències i tasques que, en molts casos, no són de la 
seua competència, però a les quals té l'obligació moral de donar solució, i per un altre costat, 
l’infrafinançament del País Valencià ens afecta pel fet que arriben menys fons de l'autonomia 
per a desenvolupar programes i inversions, els quals afecten les entitats locals. 
  
 Per tot això, presentem per a la seua aprovació, els següents: 

 
ACORDS 

 
 PRIMER. Exigir al Govern de l'Estat espanyol la immediata derogació de la Llei 
27/2013, i exigir-li alhora que impulse una nova revisió de la Llei de Bases de Règim Local. 
 SEGON. Instar al Govern de l'Estat espanyol a un nou model de finançament local. 
 TERCER. Instar a les entitats locals del País Valencià a sumar-se a aquesta moció per a 
aconseguir un compromís municipalista per a: 
 

 La derogació d'una llei que atempta contra el principi d'autonomia local i, sobretot, 
afecta els servicis de proximitat que asseguren a les persones la seua prestació en condicions 
d'igualtat. 

  Aprovació d'un nou model de finançament local. 

 QUART. Traslladar esta moció a la Presidència del Govern espanyol, als grups amb 
representació parlamentària en el Congrés dels Diputats, en els Corts Valencianes i a la 
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Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
Simat de la Valldigna, 14 de març de 2016. » 
 

Obert el torn d’intervencions l’alcalde informa del contingut de la moció, planteja que 
la Llei 23/2013, frena el municipalisme i el seu progres i que hi ha una reivindicació, des de que 
va eixir la Llei, per part de molts regidors per tal que siga derogada. A continuació passa a 
llegir els punts  d’acord. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que està a favor de la moció per moltes raons, el 
que cada any estem veient que l’administració local està assumint més competències i funcions 
i fent els que altres no fan i això no va acompanyat d’un finançament adequat. Considera que 
els ajuntaments deurien estar millor finançats, considera que esta llei va contracorrent. 
  

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el 
Ple de l’Ajuntament, per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista» 
1 PSE «Per Simat Esquerra”) i DOS (2) vots en contra (2 PPS «Partit Popular Simat»),  
ACORDA: 

 PRIMER. Exigir al Govern de l'Estat espanyol la immediata derogació de la Llei 
27/2013, i exigir-li alhora que impulse una nova revisió de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
 SEGON. Instar al Govern de l'Estat espanyol a un nou model de finançament local. 
 
 

 

 

 TERCER. Instar les entitats locals del País Valencià a sumar-se a aquesta moció per a 
aconseguir un compromís municipalista per a: 
 

La derogació d'una llei que atempta contra el principi d'autonomia local i, sobretot, afecta 
els serveis de proximitat que asseguren a les persones la seua prestació en condicions 
d'igualtat. 

Aprovació d'un nou model de finançament local. 

 QUART. Traslladar esta moció a la Presidència del Govern espanyol, als grups amb 
representació parlamentària en el Congrés dels Diputats, en els Corts Valencianes i a la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
 

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

1.12.- Mocions presentades per la portaveu de PSE: 
 
Es passen a tractar les mocions presentada per la portaveu del grup PSE. 

          
a) Contra la corrupció i en defensa d’un codi de bon govern. 
 
Es dóna compte al moció presentada per la portaveu del grup PSE, i que transcrita  al 

lletra diu: 
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«MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ I EN DEFENSA D’UN CODI DE BON 
GOVERN A SIMAT DE LA VALLDIGNA 
 

 Imma Cunyat i Plana, portaveu del Grup Municipal Per Simat Esquerra,  fent ús de les 
atribucions que els confereix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial Decret 
2568/1986, de 29 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 aprovació, 
la MOCIÓ següent. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 En els últims mesos s’estan denunciant i jutjant desenes de casos de corrupció política 
als tribunals de justícia. Els casos són tan nombrosos que estan construint en la ciutadania una 
imatge execrable i plena de desconfiança envers la classe política i les institucions de govern. Si 
aquesta percepció s’instal·la de manera permanent en la mentalitat de la ciutadania, l’esperit 
de participació ciutadana i la confiança necessària en les institucions democràtiques es diluirà i 
deixarà oberta la porta a solucions no democràtiques i gens respectuoses amb els drets 
fonamentals de les persones.  

 Entre aquests casos de corrupció, podem trobar trames de fiançament il·legal dels 
partits polítics, promocions urbanístiques amb finalitats perverses, prevaricacions, 
malversacions dels recursos públics en benefici particular, gestions econòmiques que volen 
saltar-se les lleis, pèssima gestió del sòl urbà i dels fons públics, blanqueig de capitals així com 
irregularitats comptables que buscaven l’enriquiment d’uns quants a costa de la ciutadania que 
compleix amb les seues obligacions. 

 La cosa encara és més greu perquè aquestes pràctiques immorals s’han efectuat 
mentre a la ciutadania se l’ha sotmès a retallades en recursos per a la sanitat, per a l’educació, 
per a la justícia, etc. La ciutadania ha patit la destrucció de treball, l’empobriment, els 
desnonaments, l’emigració... Com és sabut la situació és greu a tot l’estat però els casos de 
males practiques per corrupció denunciats en el País Valencià ens toquen de ple com a 
valencians i com a simaters/es. 

 Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa a la legitimitat de 
les nostres institucions, perquè a més del desvergonyiment, es demostra que han fallat els 
mecanismes de control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar, hem 
d'actuar, els ajuntaments som responsables de configurar una Administració íntegra, impecable 
i honrada. 

 Entenem que l’ajuntament és el primer responsable en la restauració de la confiança; 
som nosaltres els qui hem d’esdevenir mirall de responsabilitat i gestió impecable. La crisi 
política i institucional requereix una paraula contundent i un gest irrenunciable per part dels 
qui considerem necessària la implicació i la responsabilitat en la gestió d’allò públic. 

 És per tot això, que proposem els següents ACORDS: 

 

 1.- Rebutjar de manera clara i contundent la corrupció que intoxica perillosament la 
salut pública del nostre país. 
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 2.- Mantenir i fomentar les iniciatives que donen més transparència a la gestió política 
en els seus nivells municipal, provincial, autonòmic i estatal. 

 3.- Reprovar qualsevol irregularitat en les cessions de terrenys públics, en els 
concursos d’adjudicació d’obra pública, en les contractacions o altres actuacions de les àrees 
municipals.  

 4.- Exigir la dimissió immediata de totes aquelles persones que han fet servir els seus 
càrrecs públics per a benefici propi i es mantenen en ells malgrat la seua imputació. 

 5.- Exigir l'obligació de reposar els diners públics de la ciutadania, per aquelles que han 
comés el delicte.  

 6.- Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues 
modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.) instant a les 
entitats ciutadanes al suport en aquestes accions. 

 7.- Impulsar a Simat de la Valldigna un codi de bon govern. 

  

 

 8.- Traslladar el contingut d’aquesta moció a la resta d’Ajuntaments de la nostra 
comarca i als grups amb representació parlamentària en les Corts Valencianes i el Congrés 
dels Diputats. 

Simat de la Valldigna,  14  de  març  de  2016.» 

 

 Obert el torn d’intervencions la regidora Imma Cunyat manifesta que l’exposició de 
motius d’esta moció es similar a la d’EUPV sobre la corrupció, però el seu grup ha afegit en els 
acords  impulsar a Simat un codi del bon govern. Dóna compte del punts d’acord.  Per acabar 
comenta que en relació a este tema al principi de la legislatura es va començar a retirar 
plaques com és el cas de la que hi havia al casal Jove. 

 L’alcalde comenta que hem trobat 3 plaques de persones imputades i jutjades, com són 
Fernando Giner, Manuel Cervera i Rafael Blasco, i comenta que l’arxiu no s’han trobat 
nomenament d’alcaldes honorífics o altres persones imputades. 

 Entre els regidors Rafael Cabanilles, Sebastian Mahiques i l’alcalde es comenta si és 
Fernando Giner o Alfonso Rus.   

 Per últim l’alcalde comenta que, pel que fa les plaques, no es té res contra dels alcaldes 
de Simat que hi figuren. 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el 
Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) membres assistents (3 EUPV, 2 
Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat 
Esquerra»),  ACORDA: 

 PRIMER.- Rebutjar de manera clara i contundent la corrupció que intoxica 
perillosament la salut pública del nostre país. 

 SEGON.- Mantenir i fomentar les iniciatives que donen més transparència a la gestió 
política en els seus nivells municipal, provincial, autonòmic i estatal. 



  AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA   

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

 

 svalldigna@gva.es/www.simat.org 51  

 TERCER.- Reprovar qualsevol irregularitat en les cessions de terrenys públics, en els 
concursos d’adjudicació d’obra pública, en les contractacions o altres actuacions de les àrees 
municipals.  

 QUART.- Exigir la dimissió immediata de totes aquelles persones que han fet servir 
els seus càrrecs públics per a benefici propi i es mantenen en ells malgrat la seua imputació. 

 CINQUÈ. Exigir l'obligació de reposar els diners públics de la ciutadania, per aquelles 
que han comés el delicte.  

 SISÈ. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues 
modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.) instant a les 
entitats ciutadanes al suport en aquestes accions. 

 SETÈ. Impulsar a Simat de la Valldigna un codi de bon govern. 

 HUITÈ.  Traslladar el contingut d’aquesta moció a la resta d’Ajuntaments de la nostra 
comarca i als grups amb representació parlamentària en les Corts Valencianes i el Congrés 
dels Diputats. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
b) Televisions i ràdios en valencià. 

 
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, i que transcrita  

al lletra diu: 

 «Imma Cunyat i Plana, en representació del grup municipal Per Simat Esquerra, i en 
aplicació dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat davant del Ple 
Ordinari de l’Ajuntament la següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació si s’escau; 

El 25 de juny de 1992, a la ciutat d'Estrasburg, al si del Comité de Ministres del Consell 
d'Europa es va signar un acord amb rang de convenció que va entrar en vigor l'1 de març de 
1998. Es tracta de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, ratificada per l'estat 
espanyol el 9 d'abril de 2001, la qual cosa compromet a l'estat a adoptar mesures concretes en 
favor del valencià. 

 Al seu article número 11.2, diu que «Les parts es comprometen a garantir la llibertat 
de recepció directa d'emissions de ràdio i televisió dels països veïns en una llengua practicada 
sota una forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària i a no oposar-se a la 
retransmissió d'emissions de ràdio i televisió de països veïns en tal llengua». 

 Segons han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís 
comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir 
la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa 
servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima. 

 Malgrat açò, les emissions de TV3, Catalunya Ràdio i de la resta de canals públics 
catalans a terres valencianes han patit contínuament entrebancs per part dels poders públics. A 
dia d'avui i malgrat les mobilitzacions ciutadanes i, fins i tot, malgrat el fet que moltes 
institucions, entre elles l'Ajuntament de Castelló i la Diputació de Castelló, en l’acord de 
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febrer de 2011, s'hagen pronunciat favorables a que les emissions de la TV3 a Castelló i la 
resta del territori valencià es restablisquen, continua sense poder veure's la TV3 al nostre 
territori. Continua, doncs, vigent aquesta reivindicació. 

 Després que el 29 de novembre de 2013 es posara fi a les emissions de RTVV, el 
nostre País va quedar sense canals ni de televisió ni de ràdio en llengua pròpia, la qual cosa 
deixa en una situació de gran feblesa al valencià a més que la Generalitat continua incomplint 
amb l'acordat a la Carta. Ara més que mai la recuperació de les emissions de la ràdio i la 
televisió pública catalanes són de vital importància per a la normalització del valencià en el 
conjunt del seu àmbit lingüístic i de les nostres relacions amb Catalunya.  

 D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, 
continguts i orientacions polítiques ben diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la 
censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la més 
àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 

 

  

 Per tot això, es proposa l’adopció de les següents PROPOSTES D’ACORDS: 

 1.- Instar al Govern de l’Estat a garantir les emissions de totes les televisions i ràdios 
realitzades total o parcialment en la nostra llengua pròpia en el conjunt del domini lingüístic. 

 2.- Instar al Consell a arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a les emissions de TV3 i els altres canals públics catalans i les futures 
ràdios i televisions públiques valencianes, que permeta que tots siguen rebuts en el conjunt del 
territori valencià, català i balear. 

 3.- Instar al Govern de l’Estat a facilitar l’aplicació, a l’interior del territori de l’Estat, de 
la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb especial atenció al que disposa 
el seu Article 11.2. 

 4.- Transmetre aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat Valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern Espanyol, a la Comissió 
Europea, a la Mesa i els grups parlamentaris del Parlament valencià, a la Mesa i els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Mesa i els grups parlamentaris del Parlament de 
les Illes Balears, a la Mesa i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

Simat de la Valldigna, 21 de març de 2016.» 

 Obert el torn d’intervencions la regidora Imma Cunyat comenta el contingut de la 
moció i llig els punts d’acord. 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el 
Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) membres assistents (3 EUPV, 2 
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Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat 
Esquerra»),  ACORDA: 

 PRIMER. Instar al Govern de l’Estat a garantir les emissions de totes les televisions i 
ràdios realitzades total o parcialment en la nostra llengua pròpia en el conjunt del domini 
lingüístic. 

 SEGON. Instar el Consell a arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a les emissions de TV3 i els altres canals públics catalans i les futures 
ràdios i televisions públiques valencianes, que permeta que tots siguen rebuts en el conjunt del 
territori valencià, català i balear. 

 TERCER.- Instar al Govern de l’Estat a facilitar l’aplicació, a l’interior del territori de 
l’Estat, de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb especial atenció al 
que disposa el seu article 11.2. 

 

 QUART. Transmetre aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat Valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern Espanyol, a la 
Comissió Europea, a la Mesa i els grups parlamentaris del Parlament valencià, a la Mesa i els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Mesa i els grups parlamentaris del 
Parlament de les Illes Balears, a la Mesa i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

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

d) Sobre problemàtica sequera relacionada amb el canvi climàtic. 
 

Es dóna compte al moció que fa seua la portaveu del grup PSE, enviada per la UNIÓ de 
Llauradors i Ramaders, i que transcrita  al lletra diu: 
 
 
 «MOCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE LA 
SEQUERA RELACIONADA AMB EL CANVI CLIMÀTIC  

7 de març de 2016  
 
 Davant un període de temperatures anormalment elevades i de forts vents de ponent, 
comuniquem la nostra preocupació a la seua entitat.  
 Esta excepcionalitat climàtica lluny de minvar s’ha mantingut i això ha fet que 
s’agreugen les repercussions negatives sobre els sectors productius de la nostra agricultura i 
ramaderia.  
 Davant esta circumstància que no s’està veient solucionada ni per les assegurances 
agràries (tal i com ja li hem traslladat al President de la Comissió Territorial d’Assegurances 
Agràries) ni pel Ministeri d’Agricultura que únicament ha fet públic la convocatòria, a través 
de SAECA, d’una línia de finançament dels avals de nous préstecs, quan els que van sol·licitar 
els anteriors préstecs per la sequera de 2014 no els poden tornar perquè este fenomen 
climatològic continua, des de LA UNIÓ li traslladem la necessitat de fer una MOCIÓ conjunta 
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dels Ajuntaments valencians per concretar diversos aspectes i traslladar-te les nostres 
peticions urgents tant a la Conselleria com al Ministeri.  
 Les grans línies reivindicatives més urgents per pal·liar o compensar les pèrdues en les 
nostres explotacions a conseqüència de la sequera, falta de pluges, altes temperatures i vents 
de ponent se resumirien en els següents punts:  
 

 1. Exempció de dos anys en el pagament de les quotes dels préstecs concedits en el 
marc de les següents convocatòries d’ajudes:  

 
reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de 
las explotaciones agrícolas.  

 ablecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de 
las explotaciones agrarias afectadas por la sequía.  

 

 
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'establix el procediment per a la concessió 
de les ajudes destinades a reparar els efectes produïts per la sequera en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana.  
 
 2. Concessió d'ajuts d'Estat (ajudes de mínims): 15.000 € per empresa agrària en tres 
anys. Es poden concedir el primer any o repartit entre els tres. (Reglament (UE) núm. 
1408/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013).  

 3. Concessió d'ajudes directes a les PiMEs agràries, microPiMEs agràries i/o llauradors 
professionals amb les explotacions amb danys per sequera pels increments dels costos.  

 4. Condonació del pagament de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica 
corresponent a l'exercici 2016. En tractar-se d'un tribut local, la pèrdua d'ingressos dels 
ajuntaments i diputacions provincials siguin compensats amb càrrec als pressupostos generals 
de l'estat i, en aquells casos que s'hagi realitzat el pagament de la mateixa, es realitzi un retorn 
de l'import.  

 5. Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per 
contingències comunes corresponents al període comprès entre setembre de 2015 (amb 
efecte retroactiu) i març de 2016, ambdós inclosos.  

 6. Reducció del mòdul en l'IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades.  

 7. Posada a punt i manteniment dels pous de sequera.  

 8. Exempcions per a l'any 2016 del cànon de regulació i tarifa d'utilització de l'aigua 
estableix la Llei d'Aigües per a les explotacions de regadiu.  

 9. Realització d'un estudi per part de la Comissió Territorial d’Assegurances Agràries 
sobre la inclusió en l'actual Sistema d'Assegurances Agràries de l’alteració del règim habitual 
de variables climàtiques com ara, hores de fred, humitat, punt de rosada, vent, entre d'altres i 
que durant el 2014 - 2015 puguen haver estat produint danys en qualitat i quantitat en les 
collites, i la cobertura no està contemplada actualment.  
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 10. Sol·licitar a la comissió territorial d'assegurances agràries la realització d'un estudi 
sobre la inclusió en l'actual Sistema d'Assegurances Agràries Combinades de la possible 
alteració del règim habitual de variables climàtiques com ara, hores de fred, humitat, punt de 
rosada, vent (direcció, temperatura, velocitat), entre d'altres i que durant el 2014-2015 
puguen haver estat produint danys en qualitat i quantitat en les collites, i la cobertura no està 
contemplada actualment.  

 11. Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret a les PiMEs 
agràries, microPiMEs agràries i/o llauradors professionals.  

 12. Demanar el recolzament i un augment d’ajuts per a l’ús d’energies renovables als 
pous de reg, iniciant una transició cap a un model més sostenible i autàrquic.  
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 Per tot açò, demanem que el Ple de l’Excm. Ajuntament aprove la present Moció, i li 
siga remés a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic, al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.   

Atentament, Ramón Mampel» 
 
 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que esta moció, tal i 
com es va comentar en la Comissió, la va presentar la UNIO i tracta sobre la problemàtica de 
la sequera relacionada amb el canvi climàtic. També es va comentar en el Consell Agrari i no va 
haver cap comentari de que no s’aprovara la moció. Informa del contingut de la moció i les 
reivindicacions que planteja i passa a donar lectura als punts d’acord. 
 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el 
Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) membres assistents (3 EUPV, 2 
Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat 
Esquerra»),  ACORDA: 

 1. Exempció de dos anys en el pagament de les quotes dels préstecs concedits en el 
marc de les següents convocatòries d’ajudes:  

 Orden AAA/637/2014, de 21 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de 
las explotaciones agrícolas.  

 tablecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de 
las explotaciones agrarias afectadas por la sequía.  

 
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'establix el procediment per a la concessió 
de les ajudes destinades a reparar els efectes produïts per la sequera en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana.  
 
 2. Concessió d'ajuts d'Estat (ajudes de mínims): 15.000 € per empresa agrària en tres 
anys. Es poden concedir el primer any o repartit entre els tres. (Reglament (UE) núm. 
1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013).  

 3. Concessió d'ajudes directes a les PiMEs agràries, microPiMEs agràries i/o llauradors 
professionals amb les explotacions amb danys per sequera pels increments dels costos.  

 4. Condonació del pagament de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica 
corresponent a l'exercici 2016. En tractar-se d'un tribut local, la pèrdua d'ingressos dels 
ajuntaments i diputacions provincials siguin compensats amb càrrec als pressupostos generals 
de l'estat i, en aquells casos que s'hagi realitzat el pagament de la mateixa, es realitzi un retorn 
de l'import.  
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 5. Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per 
contingències comunes corresponents al període comprès entre setembre de 2015 (amb 
efecte retroactiu) i març de 2016, ambdós inclosos.  

 6. Reducció del mòdul en l'IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades.  

 7. Posada a punt i manteniment dels pous de sequera.  

 8. Exempcions per a l'any 2016 del cànon de regulació i tarifa d'utilització de l'aigua 
estableix la Llei d'Aigües per a les explotacions de regadiu.  

 9. Realització d'un estudi per part de la Comissió Territorial d’Assegurances Agràries 
sobre la inclusió en l'actual Sistema d'Assegurances Agràries de l’alteració del règim habitual 
de variables climàtiques com ara, hores de fred, humitat, punt de rosada, vent, entre d'altres i 
que durant el 2014 - 2015 puguen haver estat produint danys en qualitat i quantitat en les 
collites, i la cobertura no està contemplada actualment.  

 10. Sol·licitar de la comissió territorial d'assegurances agràries la realització d'un estudi 
sobre la inclusió en l'actual Sistema d'Assegurances Agràries Combinades de la possible 
alteració del règim habitual de variables climàtiques com ara, hores de fred, humitat, punt de 
rosada, vent (direcció, temperatura, velocitat), entre d'altres i que durant el 2014-2015 
puguen haver estat produint danys en qualitat i quantitat en les collites, i la cobertura no està 
contemplada actualment.  

 11. Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret a les PiMEs 
agràries, microPiMEs agràries i/o llauradors professionals.  

 12. Demanar el recolzament i un augment d’ajuts per a l’ús d’energies renovables als 
pous de reg, iniciant una transició cap a un model més sostenible i autàrquic.  

 Per tot açò, demanem que el Ple de l’Excm. Ajuntament aprove la present Moció, i li 
siga remés a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic, al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.   

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

       1.13. Moció de la portaveu de Per Simat Esquerra (PSE) contra l’acord 
UE Turquia. 
 

Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, Imma Cunyat, 
que transcrita a la lletra diu: 

 

«AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 
Imma Cunyat Plana Portaveu del Grup Municipal Per Simat Esquerra a l’empar 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: 
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OPOSICIÓ AL PREACORD ENTRE L’UE I TURQUIA SOBRE REFUGIATS PER 
INCOMPLIR LA LEGALITAT INTERNACIONAL I RETIRADA BANDERA UE i 
PER A L’APLICACIÓ DE POLÍTIQUES REALS DE RECOLZAMENT A 
REFUGIATS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Guerra de Síria: Europa també és responsable 
 
 Des de 1860, Síria va iniciar un acostament a Occident, que va coincidir amb un auge 
del nacionalisme àrab. Pels acords de Sykes-Picot, Gran Bretanya i França van pactar la 
repartició dels territoris turcs entre si després de la Primera Guerra mundial, i Síria fou una 
porció del protectorat francès. Els pobladors no van acceptar aquest imperialisme i es van 
succeir les revoltes internes, esclafades per l'exèrcit francès permanentment. 
El 1946, després de la Segona Guerra mundial, Síria va assolir la independència, sota la 
presidència de Shukri al-Kuwatli, que va participar en la guerra contra la creació de l'estat 
d'Israel el 1948. Va apropar-se a Egipte (fins i tot, van formar temporalment una unió política) i 
al comunisme soviètic, que volia contrarestar la influència occidental a la regió. Es va enfortir 
el partit Baas (pro-Iraq), que va arribar al govern en diverses ocasions. Paral·lelament, va viure 
un conflicte amb el Líban, que havia pertangut al mateix domini colonial francès, fins a la pau 
de 1991 (tot i que les tropes de Síria van romandre-hi fins al 2005). 
Als anys 80, van prendre força els Germans Musulmans, que proposaven abandonar els valors 
laics baasistes i fundar una república islàmica. 
A finals del segle XX i inicis del XXI, es van succeir diversos incidents amb els Estats Units per 
la invasió de l'Iraq, ja que les tropes americanes van entrar en diverses ocasions en les terres 
de Síria i durant l'operació Orchard el 2007, la força aèria israeliana va destruir una instal·lació 
nuclear siriana.  
 
 El març de 2011, en el context de la Primavera Àrab, a la província de Dar'a (al sud del 
país) es va iniciar un moviment de protesta contra el govern, que reclamava entre d'altres 
qüestions la legalització dels partits polítics i la destitució dels càrrecs locals corruptes. Les 
protestes es varen reproduir en altres províncies i l'oposició al govern es va intensificar i es 
van iniciar xocs violents entre les forces governamentals i opositores. S'iniciava així la guerra 
civil a Síria que continua a hores d’ara.  
 El conflicte oposava a dos bàndols armats enmig de les poblacions civils: un, l'exèrcit 
regular, que recolza el govern d’al-Assad i un altre que es constitueix i estructura 
progressivament en un «exèrcit sirià lliure» (ESL), sobre la base d'un nucli de desertors i de 
ciutadans. A aquestos dos cal afegir l’Estat Islàmic (o ISIS), el qual va néixer el 2003, a l'Iraq, 
com a reacció a la invasió del país per part de les potències occidentals. Inicialment estava 
vinculat a Al-Qaida, però el 2013 va trencar les relacions amb aquesta organització i va actuar 
pel seu propi compte, expandint-se després a Síria. El seu objectiu és l'establiment d'un califat 
islàmic, és a dir, un Estat dirigit per un líder polític i religiós i on regeix per la xaria, la llei 
islàmica. L'autoproclamat califa és Abu Bakr al-Baghdadi, líder d'ISIS. Segons l'Observatori Sirià 
de Drets Humans, el califat ocupava el passat maig uns 95.000 quilòmetres quadrats. 
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 Oficialment, Estat Islàmic no compta amb el suport de cap govern de cap país. En canvi 
el govern sirià rep el suport de Rússia i la Xina (per interès o principi de no-ingerència), 
sobretot a l'Organització de les Nacions Unides, la rebel·lió és recolzada pels països 
occidentals, i l'ESL, lentament recolzat i armat per Turquia, Aràbia Saudita i Qatar, disposa de 
l'ajuda d'agents de la CIA que operen des de Turquia. L'ESL ha estat progressivament reforçat i 
infiltrat per gihadistes propers a l'esfera d'influència d'Al-Qaida, la qual cosa ha comportat la 
desconfiança de certs estats enfront d'aquest exèrcit. 
 
 El refugiats podríem ser nosaltres 
 
 Les xifres del drama sirià parlen per sí soles. Dels més de 23 milions de ciutadans del 
país àrab, 12’2 necessita assistència humanitària, d'acord amb les estimacions actuals de l'Alt 
Comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR). 
 D'ells, més de 7’5 milions són desplaçats interns, mentre que al voltant de 4’8 milions 
han hagut d'escapar a països propers d'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica (entre els quals 
destaquen Turquia, amb gairebé dos milions i Líban, amb 1.114.000 --malgrat comptar amb una 
població nativa de menys de cinc milions). 
 Segons les xifres d'ACNUR, més d’1 milió de persones han arribat a Europa en 2015 
buscant refugi, el 50% de les quals han arribat fugint de la guerra siriana. Fins a juliol de 2015 
Europa havia rebut gairebé 350.000 sol·licituds d'asil de ciutadans sirians els últims quatre 
anys. 
 
 A més del refugiats que fugen del conflicte sagnant de Síria també hi altres zones de 
conflictes com ara Iraq, Líbia, l'Afganistan i Eritrea entre d’altres països. 
 
 L’acord vergonyant entre la Unió Europea i Turquia 
 
 Els punts principals de l’esborrany d’acord entre la Unió Europea i Turquia són els 
següents: 
 

· EXPULSIÓ D'IMMIGRANTS 
 «Tots els nous immigrants irregulars que travessin des de Turquia a les illes gregues 
seranretornats a Turquia». El text assenyala que tots els immigrants hauran de ser registrats a 
l'arribar a les illes i que les autoritats gregues processaran qualsevol sol·licitud d'asil. Aquells 
que no presenten demanda o aquells refugiats les sol·licituds dels quals es declaren infundades 
o inadmissibles seran retornats a Turquia. El cost serà cobert per la UE i el Consell Europeu es 
dóna per satisfet amb el compromís d'Ankara que els expulsats rebran “una protecció d'acord 
amb els estàndards internacionals”. 
 

· UN SIRIÀ PER UN ALTRE SIRIÀ 
  «Per cada sirià que siga retornat a Turquia de les illes gregues, un altre sirià serà 
reubicat des de Turquia a la UE”. L'esborrany manté la creació d'aquest mecanisme com a 
incentiu perquè Ankara accepte de tornada els refugiats sirians i per desincentivar que els 
refugiats segueixin intentant travessar cap a les illes prometen «donar prioritat» als immigrants 
que mai hagen intentat entrar de forma irregular a la UE.  
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· EXEMPCIÓ DE VISATS PER ALS TURCS 

 A canvi, la UE accepta accelerar el full de ruta sobre la liberalització de visats per 
eximir els ciutadans turcs d'aquest requisit com a molt tard a finals del 2016.  
 

· MÉS DINERS PER A TURQUIA 
 La UE es compromet a accelerar el desemborsament dels 3.000 milions d'euros, 
acordats l'any passat i assignats a la facilitat de refugiats per a Turquia, i a identificar abans de 
finals de març nous projectes.  
 

· NEGOCIACIONS D'ADHESIÓ 
 La UE es compromet a preparar l'obertura de nous capítols en les negociacions 
d'adhesió “tan aviat com siga possible”. 
 

· ZONES SEGURES A SÍRIA 
 La UE accedeix a treballar amb el Govern turc per millorar “les condicions 
humanitàries dintre de Síria”, un altre dels objectius d'Ankara per intentar que els refugiats 
sirians no segueixin travessant cap al seu territori. 
 
 

ACORDS: 
 
 PRIMER  
 Expressem el nostre clar rebuig a un acord bilateral entre la Unió Europea i Turquia 
contrari als Drets Humans i a les Lleis internacionals dissenyat únicament per evitar l'arribada 
a territori europeu de nous refugiats o per consolidar processos immediats o col·lectius de 
repatriació forçosa de ciutadans ja arribats a Europa i demandants d'asil.  

 Sol·licitem al govern en funcions i a tots els grups parlamentaris que s’oposen a la 
ratificació del preacord entre la UE i Turquia que possibilita l’expulsió massiva de refugiats en 
sol europeu a territori turc. 

 SEGON 

 Exigim l'obertura immediata de les fronteres i barreres que avui obliguen a Grècia a 
mantenir en condicions inacceptables i contra la seva voluntat, a milers de ciutadans en busca 
d'asil. 

 Urgim la suspensió, o la no aplicació provisional, de la Convenció de Dublín, mentre es 
procedeix a la seva total revisió i actualització, per tal d'evitar-ne els efectes negatius derivats 
d'una interpretació literal del tot obsoleta i contradictòria amb el seu esperit original i amb el 
que les circumstàncies del present ens demanen,  

 Sol·licitem a la Comissió Europea que adopte totes les mesures legals i materials 
necessàries per fer valdre el dret d’asil als ciutadans i ciutadanes de les zones en conflicte. 
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 TERCER 

 Sol·licitem de la diplomàcia dels països de la Unió Europea que utilitze tots els seus 
ressorts per aturar la guerra a Síria, especialment exercint un control efectiu sobre la 
compra-venda d’armament, evitant finançar les diferents parts en conflicte a través de la 
compra-vende d’energia i matèries primes, i promovent una gradual disminució de la industria 
armamentista europea i mundial, a través de la publicació de totes les dades i contractes que 
es facen, implantant impostos especials a la industria armamentista i evitant la ingerència dels 
lobbys d’aquesta indústria en les decisions polítiques. 

 QUART 

 Que l’Estat Espanyol pose en funcionament els mecanismes oportuns per tal d’acollir 
de manera efectiva els refugiats que tinga assignats. 

 CINQUÉ 

 Recordar a les autoritats competents que Simat de la Valldigna s’ha oferit com a ciutat-
refugi i posar-nos novament a la seua disposició. 

 SISÉ 

 Que en cas que tal preacord es faça efectiu o siga efectiu en el moment d’aprovar-se 
aquest acord que es retire la bandera europea de tots els edificis municipals fins que deixe 
d’estar en vigor o fins que el plenari decidisca el seu retorn. 

 SETÉ 

 Notificar aquest acord a la Comissió Europea, al Cap de l’Estat, al Govern del Regne 
d’Espanya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat de l’Estat Espanyol i 
als Grups Parlamentaris del Parlament Europeu per a que queden assabentats de la nostra 
petició. 

 

Simat de la Valldigna, 21 de març de 2016.» 

Obert el torn d’intervencions la regidora Imma Cunyat explica d’una forma resumida 
el contingut de la moció i passa a donar lectura als punts d’acord. 

El regidor Sebastián Màgiques manifesta que esta moció és molt complicada, supose 
que tots o quasi tots els grups tenim representants a Espanya i a Europa, i per la informació 
que tinc, considera que ell no té entès que hi vaja haver una expulsió massiva com diu el punt 
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u, i crec que esta per damunt del que afecta a Simat i per tant no anem a aprovar esta moció i 
volem donar un vot de confiança als polítics que estan representant-nos a nosaltres a Europa.   

 

 

 

L’alcalde manifesta que este és un drama humà i si que ens afecta de forma directa ja 
que Simat ens hem oferit a acollir refugiats, l’ajuntament ja disposa d’un local cedit per una 
activista d’ACNUR l’ha posat a la nostra disposició per tal que puga ser utilitzat, i un comerç 
local ens facilitarà matalafs i això si que ens afecta a nosaltres. M’agradaria que figurarà a la 
moció, i es que a la Unió Europa s’ha votat una directiva de protecció temporal per fer 
efectives les emergències humanitàries, i el que hi ha a les fronteres de l’est d’Europa és un 
drama humà i això ens afecta a tots. Com a recordatori la pròpia Unió Europea deuria tindre 
en compte la seua Directiva. 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el 
Ple de l’Ajuntament, per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista» 1 
PSE «Per Simat Esquerra”) i DOS (2) vots en contra (2 PPS «Partit Popular Simat»),  
ACORDA: 

 PRIMER. Expressem el nostre clar rebuig a un acord bilateral entre la Unió Europea i 
Turquia contrari als Drets Humans i a les Lleis internacionals dissenyat únicament per evitar 
l'arribada a territori europeu de nous refugiats o per consolidar processos immediats o 
col·lectius de repatriació forçosa de ciutadans ja arribats a Europa i demandants d'asil.  
 Sol·licitem del govern en funcions i a tots els grups parlamentaris que s’oposen a la 
ratificació del preacord entre la UE i Turquia que possibilita l’expulsió massiva de refugiats en 
sol europeu a territori turc. 

  SEGON. Exigim l'obertura immediata de les fronteres i barreres que avui obliguen a 
Grècia a mantenir en condicions inacceptables i contra la seva voluntat, a milers de ciutadans 
en busca d'asil. 

 Urgim la suspensió, o la no aplicació provisional, de la Convenció de Dublín, mentre es 
procedeix a la seva total revisió i actualització, per tal d'evitar-ne els efectes negatius derivats 
d'una interpretació literal del tot obsoleta i contradictòria amb el seu esperit original i amb el 
que les circumstàncies del present ens demanen,  

 Sol·licitem a la Comissió Europea que adopte totes les mesures legals i materials 
necessàries per fer valdre el dret d’asil als ciutadans i ciutadanes de les zones en conflicte. 

 TERCER.-Sol·licitem a la diplomàcia dels països de la Unió Europea que utilitze tots 
els seus ressorts per aturar la guerra a Síria, especialment exercint un control efectiu sobre la 
compra-venda d’armament, evitant finançar les diferents parts en conflicte a través de la 
compra-venda d’energia i matèries primeres, i promovent una gradual disminució de la 
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industria armamentista europea i mundial, a través de la publicació de totes les dades i 
contractes que es facen, implantant impostos especials a la industria armamentista i evitant la 
ingerència dels lobbys d’aquesta indústria en les decisions polítiques. 

 

 

 QUART. Que l’Estat Espanyol pose en funcionament els mecanismes oportuns per tal 
d’acollir de manera efectiva els refugiats que tinga assignats. 
 CINQUÉ. Recordar a les autoritats competents que Simat de la Valldigna s’ha oferit 
com a ciutat-refugi i posar-nos novament a la seua disposició. 
 SISÉ.-Que en cas que tal preacord es faça efectiu o siga efectiu en el moment 
d’aprovar-se aquest acord que es retire la bandera europea de tots els edificis municipals fins 
que deixe d’estar en vigor o fins que el plenari decidisca el seu retorn. 
 SETÉ.-Notificar aquest acord a la Comissió Europea, al Cap de l’Estat, al Govern del 
Regne d’Espanya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat de l’Estat 
Espanyol i als Grups Parlamentaris del Parlament Europeu per a que queden assabentats de la 
nostra petició. 
 

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

 

      1.14.- Escrit de renúncia del regidor Miguel Vidal Ferrando, membre del 
grup Partit Popular de Simat(PPS). 

Es dóna compte de l’escrit presentat en el registre d’entrada de l’ajuntament, el dia 27 de 
gener de 2016, amb el número 150, pel regidor Miguel Vidal Ferrando, regidor integrant d’esta 
Corporació Local per la candidatura electoral presentada pel Partit Popular (PP), en les eleccions 
municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, pel qual presenta la seua dimissió del càrrec de 
regidor. 

Vist  l’informe de Secretaria-Intervenció. 

Obert el torn d’intervencions l’alcalde en absència del propi regidor passa a llegir l’escrit de 
renuncia que va presentar el dia 27 de gener de 2016. Una vegada acabat de llegir l’escrit, l’alcalde 
manifesta que vol agrair la seua dedicació en estos mesos en nosaltres i la seua dedicació els anteriors 
anys, vol mostar l’afecte personal i si és per qüestions de caràcter personal relacionats amb el treball 
laboral està bé i com hem dit altres vegades «bon vent i barca nova». 

Vist la qual cosa , el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, (3 EUPV, 2 Compromís, 1 
GMS-PSOE, 2 PP i 1 PSE), acorda: 

Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidor integrant d’esta 
Corporació Local, presentada per escrit amb data registre d’entrada de 27 de gener de 2015, per 
Miguel Vidal Ferrando, con DNI 20037445Y, que va resultar triat regidor per la candidatura presentada 
per Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), en les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig 
de 2015. 
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Segon. Comunicar el present acord a la Junta Electoral Central amb el prec que, en 
compliment del que es disposa en l’article 19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, 
expedisca la credencial que acredite com a regidor integrant d’esta Corporació a la persona que ha de 
substituir a Miguel Vidal Ferrando, de la llista presentada pel Partit Popular (PP) que és GENOVEVA  
CHORRO PLANCHA i adjuntar la documentació pertinent a este efecte. 

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

 

 

 

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 esta sessió 
plenària, prèvia declaració de la mateixa. 

El propi alcalde planteja dos assumptes i la seua justificació de la urgència. 

Per part del regidor Sebastián Mahiques es planteja una moció sobre el servei de pediatria 
a Simat. 

 Es passa a tractar la urgència dels assumptes. 

 Es dóna lectura a la proposta següent: Per part de l’Alcaldia es presenten al ple ordinari 
del dia 29 de març de 2016, prèvia aprovació, si procedeix, de la declaració de la urgència, al 
punt numero dos de l’ordre del dia: «ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.», 
els assumptes següents: 
 

· Efectes de l’incompliment de les condicions de les bases particulars del PAI sector 
industrial "A" de SImat de la Valldigna i en conseqüència deixar sense efecte els punts 3, 4 
,5 i 6 dels acords de ple del dia 2 d’abril de 2007 i devolució de la fiança depositada per la 
mercantil Rover Alcisa Immobiliaria SL. 

S’adjunta la proposta de l’Alcaldia al respecte. 
 

· Acord de conformitat al projecte d’ordre de la Conselleria per la qual s’amplia l’àrea de 
prestació conjunta de la Safor pels serveis de transport públic de viatgers amb vehicles 
de turisme.  
S’adjunta la proposta de l’Alcaldia al respecte. 
 

· Motius de la urgència: 
 
En els dos punts, la urgència està motivada per una qüestió de caràcter temporal en el 
sentit que com més prompte s’acorden millor, i a més, cal fer en els dos casos la 
comunicació a la Conselleria respectiva o organisme autonòmic corresponent per tal de 
continuar la tramitació dels respectius expedients, i és per això que es sol·licita al ple el 
seu tractament i, per tant, la prèvia declaració de la urgència. 
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Simat de la Valldigna, 29 de març de 2016.» 

 Vist la qual cosa per unanimitat dels membres assistents s’aprova la urgència dels 
dos assumptes plantejats per l’alcalde i es passa al seu tractament i votació. 

 A continuació per part del regidor Sebastián Mahiques es planteja la urgència de 
tractar la moció sobre l’ampliació del servei de pediatria al centre de salut de Simat donat 
que quan mes prompte s’envie a la Conselleria millor. 

 Vist la qual cosa per unanimitat dels membres assistents s’aprova la urgència per 
tractar la moció presentada pel regidor Sebastián Mahiques Morant sobre l’ampliació del 
servei de pediatria al centre de salut de Simat 

 Es passen a tractar els tres assumptes: 

2.1.- Deixar sense efecte els punts 3, 4 ,5 i 6 dels acords de Ple del dia 2 
d’abril de 2007 i devolució de la fiança depositada per la mercantil Rover Alcisa 
Immobiliaria SL. 

Es dóna compte de la proposta següent: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, 
presenta al Ple de l’Ajuntament, la següent:  PROPOSTA D’ACORD 

 1.  Antecedents de fet: 

 I.- El dia 23 de setembre de 2005 el Ple de l’Ajuntament de Simat va adoptar l’acord 
de sotmetre a informació pública el Pla Parcial del Sector Industrial A de Simat de la Valldigna. 

 II.- Per Resolució d’Alcaldia de 28 de novembre de 2005,  s’acorda sotmetre a 
informació pública el Programa d’Actuació Integrada per gestió directa de l’esmentat sector. 

 III.- El dia 27 de juliol de 2006, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar 
provisionalment el Pla General d’Ordenació Urbana, que inclou la classificació i delimitació de 
l’esmentat Sector Industrial, si bé no es va adoptar cap acord sobre el Pla Parcial ni sobre el 
Programa d’Actuació Integrada. 

 IV.- En sessió celebrada en data 2 d’abril de 2007, el Ple municipal va acordar: 

 

1.- Desestimar el Programa d’Actuació Integrada per gestió directa sotmès a 
informació pública el dia 28 de novembre de 2005. 

2.- Aprovar la proposta de resolució de les al·legacions presentada en l’informe jurídic. 

3.- Aprovar provisionalment el Pla Parcial del Sector Industrial “A” previst en el Pla 
General a Ordenació Urbana incurs a informació pública pel PIe de l’Ajuntament del dia 23 de 
setembre de 2005, i que va ser publicat en el DOGV del dia 19 d’octubre de 2005, havent 
acabat el termini d’al·legacions el dia 19 de desembre de 2005. 

4.- Aprovar I’inici del procediment per a la gestió indirecta del Programa d’Actuació 
Integrada del Sector Industrial «A» previst en el PGOU i el Pla Parcial corresponent, per 
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considerar que és possible el seu desenrotllament amb una única Unitat d’Execució. 

 

 

 

5.- Aprovar les bases particulars presentades per l’Alcaldia i redactades pel lletrat 
Vicente Duart Císcar. 

6.- Aprovar la informació pública del projecte d’urbanització redactat per l’Ajuntament 
i l’anunci de concurs per a l’adjudicació de la condició d’Urbanitzador del Programa 
d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució del Sector Industrial "A". 

 V.- En les BASES PARTICULARS aprovades pel Ple celebrat el 7 d’abril de 2007 es 
contemplava, en l’article 25, l’ADJUDICACIÓ CONNEXA O CONDICIONADA que es 
transcriu a continuació: 

 L’adjudicació definitiva no podrà fer-se mentre no és produïsca I' aprovació definitiva 
del planejament, general i de desenvolupament, que s’ executa amb el Programa.  

 L’execució del Programa d’Actuació' Integrada queda condicionada a l’acceptació', per 
part de la Diputació Provincial de València, d’assumir el cost del 80 % aproximadament de la 
desviació de la CV 600,amb cessió a la dita Administració de la titularitat de la dita xarxa viària 
a càrrec de l’actuació. 

 

 VI.- La mercantil ROVER ALCISA IMMOBILIÀRIA, S.L., el 24 de juliol de 2007, va 
presentar en l’Ajuntament, la documentació preceptiva segons les bases particulars per a 
participar al concurs per a la selecció de l’ agent urbanitzador i el 14 de setembre de 2007, 
l’empresa va presentar l’acta notarial acreditativa del sotmetiment de la seua alternativa 
tècnica, així com una fiança en concepte de garantia provisional per a poder concórrer al 
concurs. 

 

 VII. En data 27/02/2009, ROVER ALCISA IMMOBILIÀRIA, SL, va presentar escrit en 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en què sol·licitava la devolució de la fiança depositada per 
la mercantil, al  haver transcorregut quinze mesos des que s’aportara l’acta notarial 
acreditativa del sotmetiment de l’alternativa tècnica (14/09/2007) sense tindre notícies de 
l’Ajuntament. 

 Esta sol·licitud ha sigut reiterada per mitjà d’un escrit presentat per correu 
administratiu en data 19/12/2015. 

 

 VIII.- Que el 13/04/2012 va tindre entrada en l’Ajuntament, un escrit del director 
territorial de València de la Conselleria d’Urbanisme, en què  posava de manifest que s’havien 
dictat informes negatius al Pla Parcial per part de:  

a) L’EPSAR. 

b) El Servici de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

c) La Divisió de Carreteres i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
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S’atorgava un termini de tres mesos per a esmenar les deficiències detectades, advertint que, 
en cas contrari, es dictaria la caducitat de l’expedient.  

 

 

 

 IX.- La Diputació de València ha deixat de considerar prioritària la desviació de la CV-
600 i no disposa de consignació pressupostària per a assumir el cost del 80% d’execució de la 
desviació de la CV-600, per tant, no es pot complir la condició imposada per les Bases 
Particulars per a l’ adjudicació definitiva del PAI. 

 XI.- Així mateix, en el document de referència aprovat per la Conselleria 29/05/2014 (i 
homologat com a “DOCUMENTO DE ALCANCE “, d’acord amb la Disposició transitòria 
primera de la LOTUP), es proposen determinades modificacions respecte al document inicial, 
entre elles la disminució del sòl industrial inicialment previst i definit com a SECTOR 
INDUSTRIAL A.  

 Això evidencia que tampoc es pot complir en l’ altre condicionant imposat en les bases 
particulars per a l’adjudicació definitiva del PAI, ja que el procés de programació iniciat per 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per al desenrotllament del mencionat sector industrial A, 
no s’acomoda a les determinacions establides per la Conselleria a través del document de 
“ALCANCE”, ni tampoc respon a les necessitats de sòl industrial existents en el municipi. 

 Totes estes circumstàncies desaconsellen continuar amb la tramitació del procés de 
programació del Sector industrial “A”, ja que: 

- Per un costat, resulta impossible complir els condicionants imposats a través de les 
bases particulars de programació. 

- I d’altra banda, la mercantil ROVER ALCISA SL, ha manifestat la seua voluntat de no 
continuar avant amb el procés de programació, sol·licitant de forma expressa la 
devolució de la fiança depositada en l’Ajuntament. 

 

 2.- FONAMENTS LEGALS 

 Ens remetem als fonaments legals que figueren a l’informe jurídic redactat per les 
advocades Mireia Giménez Monzó i Nieves González Alonso, el 17 de març de 2016, del qual 
cap destacar, en relació amb el procediment a seguir per a deixar sense efecte els apartats 3,4 
i 5 de l’acord plenari de data 2 d’abril de 2007, pel qual s’inicia el procés de programació del 
Sector industrial «A» de Simat de la Valldigna: 

I) Atès que la tramitació efectuada fins a la data no ha generat cap dret subjectiu als 
propietaris de sòl, no sent en conseqüència necessari un tràmit d’audiència ni una 
exposició pública prèvia a l’adopció de l’acord, que deixe sense efecte els apartats 3,4 
i 5 de l’acord plenari de data 2 d’abril de 2007, pel qual s’inicia el procés de 
programació del Sector industrial “A” de Simat de la Valldigna.  

II) Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 58 de la Llei 30/92 de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
l’acord plenari que deixe sense efecte el mencionat acord de 2/4/2007, i acorde la 
devolució de la fiança a l’aspirant a urbanitzador, haurà de ser notificat als que figuren 
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com interessats en l’expedient, amb el corresponent peu de recurs per ser un acte 
que posa fi al procediment. 

 

 

 

Basant-se en els antecedents i fonaments exposats, es PROPOSA al Ple municipal 
l’adopció dels acords següents:  

 Primer. Deixar sense efecte el punt 3 de l’acord de Ple de 2 d’abril de 2007, pel 
qual s’acordava l’aprovació provisional del Pla Parcial del Sector Industrial “A” de Simat de la 
Valldigna, així com la total tramitació efectuada en el dit expedient.  

Segon. Deixar sense efecte els punts 4,5 i 6 de l’acord de Ple de 2 d’abril de 
2007, pel qual:  

 -S’incoava el procediment per a la gestió indirecta del Programa d’Actuació Integrada 
del Sector Industrial "A", per considerar que era possible el seu desenrotllament amb una 
única unitat d’execució. 

 -S’aprovaven les bases particulars presentades per l’Alcaldia i redactades pel lletrat 
Vicente Duart Císcar. 

 -S’exposava a informació pública del projecte d’urbanització redactat per l’Ajuntament, 
i l’anunci de concurs per a l’adjudicació de la condició d’Urbanitzador del Programa.   

Tercer. Aprovar la devolució de la fiança provisional depositada per la mercantil 
ROVER ALCISA IMMOBILIÀRIA SL, sempre que la citada mercantil manifeste expressament i 
per escrit davant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, la seua voluntat de no continuar 
amb el procés de programació iniciat, renunciant expressament a la condició d’aspirant a 
urbanitzador, sense exigir compensació o cap indemnització a l’Ajuntament derivada de la  
interrupció del procés de programació.  

Quart: Notificar este acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme.  

Cinquè: Notificar el present  acord a la mercantil ROVER ALCISA IMMOBILIÀRIA  
SL. 

Sisé.- Donar compte als interessats del present acord mitjançant edicte i informació 
pública municipal, al efectes oportuns. 

Seté:- Facultar al Sr. alcalde per tal que signe els documents que siguen necessaris amb 
la fi de portar a efecte el present acord. 

Simat de la Valldigna, 29 de març de 2016. L’alcalde.» 

Obert el torn d’intervencions, després de llegir l’alcalde la proposta, es fan comentaris 
sobre els escrits presentat per Rover Alcisa. 

 A continuació la regidora Imma Cunyat planteja que açò significa que el Pla Parcial del 
sector industrial, és el que anomenem tots el Polígon Industria, açò es una mena de renuncia a 
aquell polígon industrial. Posteriorment es va presentar un informe que va fer la Universitat i 
plantejava que aquell polígon sobredimensionat que s’havia de reduir, significa que aquell 
procés queda eliminat? 
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Se l’informa que el que queda sense efecte és el Polígon Industrial previst en 2007 i 
tornar eixa fiança presentada per Rover Alcisa que volia ser l’urbanitzador i que mai es va 
arribar a complir donat que no es va obrir el sobre de la seua oferta. El que tinga que ser a 
partir d’ara és el que s’aprove en un futur. 

 

 

 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) 
membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular 
Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»),  ACORDA: 

Primer. Deixar sense efecte el punt 3 de l’acord de ple de 2 d’abril de 2007, pel qual 
s’acordava l’aprovació provisional del Pla Parcial del Sector Industrial «A» de Simat de la 
Valldigna, així com la total tramitació efectuada en el dit expedient. 

Segon. Deixar sense efecte els punts 4,5 i 6 de l’acord de ple de 2 d’Abril de 2007, pel 
qual:  

 -S’incoava el procediment per a la gestió indirecta del Programa d’Actuació Integrada 
del Sector Industrial "A", per considerar que era possible el seu desenrotllament amb una 
única unitat d’execució. 

 -S’aprovaven les bases particulars presentades per l’Alcaldia i redactades pel lletrat 
Vicente Duart Císcar. 

 -S’exposava a informació pública del projecte d’urbanització redactat per l’Ajuntament 
i l’anunci de concurs per a l’adjudicació de la condició d’urbanitzador del programa.  

Tercer. Aprovar la devolució de la fiança provisional depositada per la mercantil 
ROVER ALCISA IMMOBILIÀRIA SL, sempre que la citada mercantil manifeste expressament i 
per escrit davant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, la seua voluntat de no continuar 
amb el procés de programació iniciat, renunciant expressament a la condició d’aspirant a 
urbanitzador, sense exigir compensació o cap indemnització a l’Ajuntament derivada de la  
interrupció del procés de programació.  

Quart: Notificar este acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme.  

Cinquè: Notificar el present acord a la mercantil ROVER ALCISA IMMOBILIÀRIA  SL. 

Sisè.- Donar compte als interessats del present acord mitjançant edicte i informació 
pública municipal, al efectes oportuns. 

Setè:- Facultar al Sr. alcalde per tal que signe els documents que siguen necessaris amb 
la fi de portar a efecte el present acord. 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2.- ACORD DE CONFORMITAT AL PROJECTE D’ORDRE DE LA 
CONSELLERIA PER LA QUAL S’AMPLIA L’ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA 
DE LA SAFOR PELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS AMB 
VEHICLES DE TURISME.  
  

 Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre este assumpte i que transcrita  al 
lletra diu: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

 Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,  en 
l’exercici de les facultats que m’atribueix la legislació vigent, proposa al Ple l’adopció de l’acord 
següent: 

Vist que per acord de ple de 26 de novembre de 2012 es va aprovar la inclusió del 
municipi de Simat de la Valldigna en l’àrea de prestació conjunta de la Safor pels serveis de 
transport púbic de viatgers (taxis). 

Vist que aquesta inclusió suposa una millora en la qualitat de la prestació del servei. 

Vist l’escrit presentat pel subdirector general de Transport pel qual es planteja la remissió 
d’acord en relació amb el projecte d’ordre de la Conselleria d’Habitatge, Obres Publiques i 
Vertebració del Territori per a l’ampliació de l’àrea de prestació conjunta de la Safor per als 
serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme. 

Vist el projecte d’ordre plantejat. 

De conformitat amb el que s’exposa, propose al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 

PRIMER. Manifestar la conformitat al projecte d’ordre de la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Publiques i Vertebració del territori per a l’ampliació de l’àrea de prestació conjunta de la 
Safor per als serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme. 

SEGON. Remetre aquest acord a la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i 
Mobilitat de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.  

Simat de la Valldigna, 29 de març de 2016.L’alcalde.» 

 

 Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa del contingut de la 
proposta i els motius de la mateixa. Cal que els municipis manifesten la seua conformitat a 
l’ordre per eixa ampliació de l’àrea conjunta de prestació conjunta de taxis de la Safor i que 
Simat ja va acordar integrar-se en ella. 
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Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) 
membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular 
Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»),  ACORDA: 

PRIMER. Manifestar la conformitat al projecte d’ordre de la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Publiques i Vertebració del territori per a l’ampliació de l’àrea de prestació conjunta de la 
Safor per als serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme. 

 

 

 

SEGON. Remetre aquest acord a la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i 
Mobilitat de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.  

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

 L’alcalde comenta que es faça saber a la Conselleria que els escrits (cas de l’ordre) que 
s’envien a este Ajuntament siguen en valencià. 

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

 

2.3.- MOCIO PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP PP SIMAT SOBRE 
AMPLIACIO SERVEI DE PEDIATRIA AL CENTRE DE SALUT DE SIMAT. 

 Es dóna compte la moció presentada pel portaveu del grup Partit Popular de Simat, i 
que transcrita a la lletra diu:  

      «Sebastián Mahiques portaveu del Grup Municipal PP Simat, a l'empar 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 de la següent  

                                                      MOCIÓ: 

 

Ampliació del Servei de Pediatria diari de dilluns a divendres al Centre de 
Salut de Simat de la Valldigna: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Al llarg d'estos últims anys a Simat s'està donant un servei de pediatria de 4 dies per 
setmana, en concret dilluns, dimecres, dijous i divendres. 

En els últims mesos la qualitat d'este servei s'ha vist afectada ja que s'ha deixat de 
donar este servei al centre de Salut de Simat durant molts dies, havent-se de desplaçar les 
persones a Tavernes. 

A més pareix ser que l'accés al programa de Cita Prèvia té alguns problemes a l'hora 
d'utilitzar-lo. 

ACORDS 
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1. Demanar a la Conselleria de Sanitat l'ampliació dels dies d'atenció de pediatria a cinc, 
de dilluns a divendres. 

2. Revisió del programa de Cita Prèvia. 

 

Simat de la Valldigna, 29 de març 2016. El regidor. Sebastián Mahiques Morant.» 

 

 

Obert el torn d’intervencions el regidor Sebastián Mahiques manifesta que esta moció 
ve donada perquè ens hem adonat que estan arreplegant-se signatures en diferents locals 
públics del municipi, demanat a la Conselleria de Sanitat, una ampliació dels dies de visita al 
servei de pediatria de Simat, i a més diuen que no funciona bé la cita prèvia en pediatria i a mi 
no m’havia fallat mai. 

La regidora Margarita Palomares diu que quan falla es quan no hi ha servei de pediatria 
en Simat i per a eixos dies no es dóna la cita prèvia. 

El regidor Sebastián Màhiques diu que cal explicar-ho a la gent, i manifesta que vol fer 
arribar a la Conselleria perquè tinga constància que estem un poc desemparats en el servei de 
pediatria i que eixe servei de quatre dies d’atenció als xiquets es puga ampliar o almenys que 
es quede com estem. M’he informat i m’han dit que sol passar en períodes de vacances, i els 
pediatres s’en van cap a Tavernes i la gent vol un servei bo i rapit i de demanar ningú es fa 
pobre i que la Conselleria de Simat que sàpiga que el servei siga més gran. 

Es fan comentaris al respecte i que es nota que en període de vacances baixa el servei i 
cal anar a Tavernes.  Almenys que l’ajuntament faça eixa petició. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que estem d’acord hem signat els fulls de 
signatures, estava preguntat l’horari que té la pediatra perquè el que detectem és que per una 
qüestió mínima un xiquet o xiqueta va a la pediatra i no pot entrar a classe fins més tard. Ens 
pareix bé la moció. 

L’alcalde manifesta que al mateix temps que es va començar l’arreplegada de signatures 
–a iniciativa de pares i mares usuaris- demanant l’ampliació i millora del servei, es va produir 
una visita de la directora de l’àrea d’atenció primària de la Safor i li vaig advertir de que anava 
a fer-se l’arreplegada de signatures. Ella hem va dir les raons i jo li vaig exposar la nostra 
queixa sobre la situació que hi ha. La sorpresa meua va ser que ella va dir que Simat no podia 
estar 30 dies sense pediatra. Explicava que tenien pocs recursos i poc de personal. Es va 
comprometre a mirar-ho i va plantejar una proposta, per estudiar, consistent en complementar 
el servei de pediatria entre Simat i Benifairó i que tenien reformes pendents encara que tenien 
falta de personal. Li vaig comunicar que quan ho tinguera clar ens ho comunicarà i li vaig dir 
que la campanya d’arreplegada de signatures continuaria i quan tinguem suficients signatures li 
les faríem arribar. Quan hi haja alguna proposta concreta del Consell Territorial vos la farem 
arribar. 

La regidora Margarita Palomares manifesta que la majoria d’usuaris d’eixa pediatra 
quan vas a Tavernes sol ser de Simat, i es pregunta per què no està a Simat.  

Es fan comentaris al respecte.  

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) 
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membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular 
Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»),  ACORDA: 

Primer.-Demanar a la Conselleria de Sanitat l'ampliació dels dies d'atenció de 
pediatria a cinc, de dilluns a divendres. 

Segon.- Revisió del programa de Cita Prèvia. 

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

 

 

 

 

3. TORN D’INTERVENCIONS 

  3.1.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta: 

3.1.b) Ara que ja tenim aprovada l’ordenança sobre el pàrquing de camions i considera 
que  ara cal posar-se les piles en la de les caravanes. Hi ha una barbaritat, almenys que les 
despeses en les compensen, cal mirar d’enllestir eixa ordenança. 

3,2. Al corral de Pitxó, hi una una muntanyeta on hi ha uns pins molt inclinats. Quan 
més prompte tallem els pins inclinats i s’arregle millor. 

Es comenta entre els regidors i que potser estan en propietat privada. 

3.3.- En el segon plenari, per part de l’alcalde es va dir que pal·liar la crisi era anar a 
parlar amb els nous propietaris de la COSIVA. Ja s’ha fet? Quin plantejament s’ha fet? Com ha 
quedat la reunió?.  

L’alcalde contesta que vam parlar amb el seu gerent telefònicament i li mostrarem la 
nostra disponibilitat i la nostra preocupació per la crisi del camp. Ell me va dir que el personal 
que porta era el que tenia al seu magatzem de Tavernes, i en la seua plantilla hi ha gent de 
Simat. Ens comenta el tema de les contractacions, s’ha parlat de Vicent Ribera dos o tres 
vegades, ens van dir que es feia falta uns contenidors. 

El regidor Vicent Ribera manifesta que l’ha contactat 2 ó 3 vegades, manifesta que ell té 
la seua plantilla, la que tenia en Tavernes, i per ara no té falta de recursos humans, tenia interès 
ara que té un magatzem més gran i podrà elaborar més quilos i quan tinga més comandes 
necessitaria contractar més gent i li vaig dir que foren del poble, donada la situació precària de 
molta gent. Va dir que no tenia cap problema, a ell l’interessava però que de moment no anava 
a ampliar la plantilla. La gent ha de portar el seu currículum i presentar-ho allí. Va dir que 
primaria a la gent de Simat. Per ara no em consta que no haja agafat a cap persona. 

3.2.- La regidora Immaculada Cunyat plateja les preguntes següents: 

3.2.1.- Planteja que donat que el Consell Agrari és l’òrgan de participació en estos 
temes i proposa que si venen diners per arreglar camins que siga el CAM qui opine i ho 
tingueu en compte. 
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3.2.2.- Pregunta si en algun departament de l’Ajuntament es paguen hores extres? Si 
esteu d’acord? si es així, pregunta si es podien evitar i contractar persones que ho puguen 
necessitar. 

3.2.3.- El la reunió que es va fer, sobre el PGOU es va donar molta informació i s’ens 
va dir que el tècnic ens enviaria informació, i encara està pendent. I voldríem saber si s’ha 
avançat en alguna cosa. 

3.2.4.- caldria replantejar-se reutilitzar els espais públics, com es va proposar utilitzar el 
mercat en Nadal i que després no va poder ser. 

 

 

 

3.25.- Pel que fa la mancomunitat els regidors no ens informa, almenys al nostre grup i 
ens hem assabentat per un altra entitat i no se si s’han actualitzat els fitxers, si ens va informar 
l’ajuntament.  Quan al dia de la Valldigna hem vist que ha hagut una oferta cultural més ampla 
que altres anys però els joves continuen sense participar i planteja que es facen activitats per 
als xiquets i xiquetes. Per als joves sols ha estat la «berbena» i ja vam vore com va acabar, 
estem en contra de la cultura del got i la «borratxera», hem de fer-ho millor, sé que està 
pendent la qüestió del TASOC però el que hi ha es prou trist. 

3.2.6. Planteja l’assumpte de l’ús del despatx dels regidors, se'n va dir que està ocupat 
pel Taller d’Ocupació però això és sols pel mati, i nosaltres podem vindre per la vesprada i 
voldríem vore si es pot avançar en este tema. 

3.2.7. Respecte a les obres a l’escola manifesta que s’haguera pogut fer millor, ara 
estem amb barreres arquitectòniques, uns acabats que no voldríem per a les nostres cases, les 
finestres malament, la lectura és que probablement els controls sobre l’obra no han funcionat, 
hi ha massa coses que no estan bé, tenim un obra mal feta i a més despeses per a l’ajuntament 
i a mi m’agrada estalviar diners. 

3.2.8.- Pregunta si està previst quin és l’ús que es vol donar a l’actual menjador de 
l’escola quan s’utilitze l’altre? Ho ha demanat algu?. 

3.2.9.- La Conselleria d’Educació esta projectan centres pilots per al Primer cicle 
d’infantil i ahi està l’escoleta municipal, no se si s’ha de demanar per part de l’Ajuntament però 
planteja que es mire i vore si això genera pas de xiquets a l’escola pública?. 

3.2.10.- En relació al contracte amb Lerma hi ha 600,00€ per fer una campanya de 
sensibilització, s’ha avançat en això?. 

3.2.11.- Després d’estos dies de Pasqua ens han arribat «rumors» sobre: 

       - Si paguen o no les caravanes?. Pareix que en alguns moments hi havia més de 30. 
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       - Hi ha cases en el poble on estan fent-se obres i tenen les portes tancades, i no 
se sap  

Si tenen llicència d’obres o no?. L’ajuntament ho sap? La policia ho sap?. Si no tenen 
llicència la gent s’indigna, i pregunta Qui controla i si tenim constància d’açò?. Caldria tenir 
mecanismes per que no passe. 

3.2.12.- Planteja com està el tema del telèfon que tenia el que era «alcalde pedani» del 
Pla de Corrals (Jose). 

3.2.13.- Pregunta si ha hagut alguna persona interessada en la borsa d’administratius 
per cobrir la baixa que tenim. 

 

 

 

 

3.2.14.- Els regidors tenim la sensació que entre ple i ple, on passen dos mesos, no 
tenim informació municipal. Caldria estudiar enviar per correu electrònic o altes mecanismes 
eixa informació i això afectaria als precs i preguntes dels plens. 

3.2.15.- M’han informat del robatori a l’escola i considere que es deuria mirar la 
seguretat donat que cada vegada hi ha més coses de valor. 

3.2.16.- Comenta que fa temps a la porta del bar dels jubilats hi havia contenidors per 
reciclar i ens ajudava a ensenyar als xiquets. Ara en tot el carrer no hi ha ningú, s’han traslladat, 
i planteja si es podrien tornar a posar allí per facilitar la sensibilització des de l’escola. 

El regidor Rafael Cabanilles comenta que es van llevar perquè hi havia olors i era 
incòmode per al pas dels xiquets, es van llevar per les queixes que hi havia i a més estaven 
prop de la porta del bar dels Jubilats. 

3.3. El regidor Sebastian Mahiques, manifesta que l’altre dia al col·legi hi havia un tècnic 
en el tema de plaques solars que havia de parlar amb l’ajuntament donat que hi havia un 
problema amb uns cables, com va quedar? 

La regidora Imma Cunyat contesta que ella també estava allí i que li va dir eixa persona 
que va parlar amb algú de l’ajuntament i ja estava solucionat. 

L'equip de govern passa a donar resposta a les qüestions plantejades: 

- La regidora Margarita Palomares, contesta que en quan al TASOC per ara, sols hi 
ha una persona i pareix que no compleix els requisits. Si al final no hi ha ningú es 
canviaran els requisits. Informa sobre la borsa d’administratius, que no hi ha, s’ha buscat 
alguna comissió de serveis per part d’algun interessat i no ha resultat, ara hi ha una 
borsa d’auxiliars administratius, la de l’oposició de 2008, i es van a fer gestions per 
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cobrir eixa plaça. I pel que fa les borses hem pensat en fer-ne una d’administratius per 
si tenim alguna necessitat i algunes borses més. Pel que fa  les hores extres si que es 
fan en alguns departament per necessitats del servei, i es mirarà. 

- L’alcalde contesta el següent: 

En referència a les caravanes sí que hi ha moltes i estan creant alguns problemes i la 
policia ha de vigilar, en Tavernes si que paguen i estem plantejant regular-ho, la 
propietària del terreny es queixa també. Pel que fa la muntanyeta dels pins ho direm al 
tècnic per tal que ho mire i se solucione. Respecte del PGOU ara estem en la fase de 
treballar en el catàleg que es va fer en 2011 per adaptar-ho a la normativa actual i 
l'autora està en contacte amb el tècnic municipal. Només ho tinguem farem una reunió 
i sense catàleg no s’aprova el PG. En quan a la reutilització dels espais no ens va eixir 
bé en Nadal, la gent al final es va tirar arrere, manifesta que és veritat que cal 
reutilitzar-los. Algunes associacions ens estan demanant locals per utilitzar, «les ames de 
casa» han comentat sobre tornar a la sala on està el menjador, i podria ser un local 
multiusos per a vàries associacions. I quan tinguem el TASOC tindrem obert eixe local, 
que està al costat del parc on a més ara s’ha posat un ping-pong «antibandàlic». En 
referència a l’obra de l’escola hi ha certs acabats que no m’han agradat gens, hem 
contactat amb el tècnic de la DireccióTerritorial i li he mostrat la meua crispació, i la 
sorpresa és que l’empresa va interpretar mal el plànol, crec que per part dels serveis 
municipals deuria haver hagut un seguiment més intens, es van comprometre a 
rectificar i l’empresa va reconèixer que es van equivocar. Comenta que la Conselleria 
no va assumir les noves despeses. 

  El regidor Sebastián Mahiques manifesta que si al final ho ha de fer l’ajuntament 
es deuria fer una modificació de crèdits i acabar-ho, queda malament com està, a més, 
la part de fora està horrorosa. Els acabaments són roïns i l’ajuntament haurà de fer un 
acabament bo i una bona neteja. 

  L’alcalde comenta que esperem que la Conselleria ens ho compense. Si no, ho 
assumirà l’ajuntament. 

  L’alcalde respecte a les obres en cases amb portes tancades, la picaresca està 
aquí, ara et diuen que pot haver algun cas, ens haurien de dir on està per enviar algú i 
comprovar-ho. Comenta la qüestió de les queixes per un canvi «de banyera» per un 
plat de dutxa. Ens agradaria saber si hi ha obres amagades i enviaríem a la policia, de 
moment no em consta, potser hi haurà. 

  La regidora Margarita Palomares comenta que cal confirmar la informació 
potser algú ho comenta i tal vegada tenen llicència, cal saber això, i quan a la possible 
modificació de l’ordenança es pot donar una certa picaresca en fraccionar la despesa 

  Comentaris entre els regidors sobre el canvi de la banyera per plat de dutxa. 

  Respecte del conveni amb J. Lerma, efectivament la campanya és de 600€, ens 
interessa molt que la facen ells en l’escola, i que els xiquets comencen a reciclar, tenim 
prevista una reunió pròximament li he fet la petició que ho facen en romanes. Ens ha 
dit que sí. Farem una xerrada en l’escola desprès de Pasqua, també hem, parlat de 
díptics i que els xiquets vegen el contenidor prop de l’escola. Respecte de 
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l’escolarització, en una reunió que vam fer els parlaren d’una campanya d’alfabetització 
en la nostra llengua i pel tema del multilingüisme, pel que fa l’escolarització infantil ho 
podíem demanar però està pensat per a àrees urbanes, massificades on hi ha 
barracons. Si no ho vaig dir, vos ho comente ara. Es deu sol·licitar i anem a insistir 
donat que la Corporació està d’acord. La qüestió de l’alcalde pedani, li vaig informar de 
tot el que havia però no sabia que tenia un telèfon de l’ajuntament i li’l demanaré, li 
vaig dir que podia col·laborar i si vol continuar col·laborant magnífic. Respecte de la 
informació municipal, si és un handicap i sóc autoreflexiu i autocrític, tenim ara un altre 
canal més informatiu, la pàgina web de l’ajuntament, la pàgina de turisme (que es posarà 
en marxa de seguida) i el portal de transparència, i tots els canals que puguem obrir 
hem de fer-los servir. Informa sobre el robatori a l’escola, pareix que són més 
desperfectes i danys menors i s’han emportat un televisor, la policia ha estat damunt 
l’assumpte. En Benifairó també han fet robatoris i els danys són molt més substancials 
que ací.   

 

 

 

  El regidors Vicent Ribnera respecte de l’oferta cultural de la Mancomunitat de 
la Valldigna, comenta que la situació és tan precària, des del punt de vista econòmic, que 
abans s’enviava un saluda als alcaldes i regidors per invitar-los i ara com no podem fer 
cap despesa no hem tingut ni per fer una carta, sols s’han anunciat per la pàgina web 
els actes a fer, tot això per falta de recursos econòmics i humans (a partir del 30 sols 
hi haurà una persona) i vaig plantejar que es fera el més important. 

  La regidora Imma Cunyat comenta que ell es referia a que es podria enviar per 
correu electrònic. 

  El regidor Sebastián Mahiques comenta que a la Mancomunitat i ha un grup de 
correus electrònics i podia enviar-se als regidors. 

  Es fan comentaris al respecte. 

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

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

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

1.- El veí Joan Serra manifesta que com s’ha parlat de la lluita contra la corrupció, i 
per  la transparència i jo veig que hi ha qüestions que no estan en la pàgina web de 
l’ajuntament i que entres en el pàgina web de la Conselleria d’Urbanisme i 
t’apareix tot el que s’ha fet en el tema urbanístic, l’ajuntament ha de saber què 
volem fer, quin és el projecte que volem, que vol la gent?, hem de saber què vol, 
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estigué bé fer l’Agenda 21, però s'ha de fer i no ho ha de dir el tècnic. El PGOU és 
tota una documentació i ací es vulnera alguns drets dels ciutadans. A mi m’afecta el 
tema de la transparència, he esperat més d’un any, parle del present i no crec que 
no es deu parlar de les persones sinó dels grups, i participarem en la Comissió 
d’investigació, llig el que diu un acord i manifesta que cal posar mecanismes per fer 
complir-ho, és transparència, cal saber que ens costa. Comenta  que han passat 
alguns anys. El portal de transparència de l’ajuntament ha de tenir la informació 
que té la Conselleria d’Urbanisme per saber que hi ha i rematar-ho.  No fa falta 
que em contesteu, no hi ha dades i quan es tinguen dades es contesta, vaig fer dos 
escrits on es demanava una sèrie de qüestions a vore si és transparent. 

 L’alcalde contesta que volem estar pròxim al ciutadà, informar. Des de que hem 
entrat hi ha moltes coses que no estan enllestides de forma definitiva, com ara el 
portal de transparència que ens hem d'adherir al de l’estat. Hem volgut anar de la 
forma més ràpida, però molts ajuntaments no saben què volen bolcar ahí, els 
tècnics han de dir-nos que cal pujar. L’ajuntament té molta informació i hem de 
saber què pujar. Respecte a que no tenim el PGOU en la pàgina web, el primer que 
hauríem de fer i ha sigut molt liat i desesperant resoldre la qüestió del contracte 
quan era un problema entre dos persones. Quan tinguem el catàleg i una vegada 
sapiguem que és nostre ho diré. Ara tenim recursos (humans) més escassos i jo 
voldria redactar moltes més coses i que es publicaren més coses. Quan tinguem la 
documentació com cal vos la donarem. De vegades la documentació no és 
fàcilment entendible, i posa el cas dels pressupostos que es van presentar en el Pla 
de Corrals i volem fer-los de forma que siguen pedagògics. Ara vos donaré un 
informe del tècnic. El tema del monestir, clar que m’interessa saber el que ens 
costa, per cert ja s’han venut les taronges este any, jo no sé que va a passar amb la 
Fundació i això que he preguntat (a càrrec polítics) i no sé com va evolucionar. El 
temps passa molt depresa. I comenta que ha parlat amb el tècnic i passa a repartir 
un document d’informació als grups polítics sobre la qüestió energètica. 

 El veí Joan Serra comenta que es pot comptar el que es fa al monestir i si no 
s’ha comptat no es pot saber. Al igual que es fa en altres serveis i si s’ha de fer dia a 
dia, deuria fer-se. 

 L’alcalde comenta que eixa informació està sol·licitada, que ens diguen les hores 
que dediquen al monestir, això està demanat. Informa del que s’ha ingressat de les 
taronges del monestir. Quan tinguem més informació sobre la fundació ho portarem al 
plenari i  decidirem si ens interessa estar o no. 

El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre el comentari que s’ha fet en quan 
a  la  immatriculació per part de l’església en relació a la Plaça d’Abadia, i recorda que 
fa un temps  es va plantejar fer una obra ahí i deuria ser de l’Ajuntament. 

L’alcalde comenta que pareix ser que és una part d’eixa plaça.   

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

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

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

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 
22 hores i 50 minuts, del dia 29 de març de 2016 i, perquè hi conste el tractat, estenc la 
present acta. 

Simat de la Valldigna,  5 d’abril de 2016 
El secretari-interventor, 
Aurelio Sansixto Bonet 


