Sessió: 03/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 27 de juliol de 2020

ASSISTENTS:

Grup EUPV-Simat Unida

Grup Socialistes de Simat

Almudena Donet Romero

Joan Vicent Bañuls Palomares

José Gregori Robledillo

Grup PP de Simat

Grup Compromís per Simat

Sebastián Mahiques Morant

Margarita Palomares Hernandis **

ACTA DEL PLE

VICTOR MANSANET BOÏGUES ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 02/12/2020
HASH: f60b7f512e30f2a86fb9856000a56d31

Lucia Monsalud Bataller Martin

Susana Alemany Escudero
Rafael Cabanilles Inza
Antonio Magraner Camarena
Gloria Palmer Morán

Regidors/es absents: Cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en el Saló de Plens la Casa Consistorial, a les 19:35 hores
del dia vint-i-set de juliol de dos mil vint, i ateses les condiciones sanitàries que cal complir
en relació amb les reunions presencials per la pandèmia del COVID-19, tot i guardant les
distàncies de seguretat i protecció obligatòries, per part de 10 dels onze regidors i regidores
presents, atès que la regidora Margarita Palomares Hernandis (portaveu de Compromís), ha
estat present a través de via telemàtica amb els recursos que s’han posat a l’abast per part de
la Corporació i que han fet que estiga present de l’inici al final de la sessió.
Així doncs, s’ha procedit a fer la sessió amb les persones que dalt s’indica, en la
condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple
Municipal la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els
següent:
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AURELIO SANSIXTO BONET ( 1 de 2 )
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura : 02/12/2020
HASH: 433337f4532c740c5a92e255f4f5ec4e

PLE MUNICIPAL

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 08 de juny
de 2020.
1.2 Presa possessió de la nova regidora, Gloria Palmer Morán.
1.3 Donar compte dels decrets números 232/2020 al 0397/2020, de 4 de maig fins al
30 de juny de 2020.
1.4 Aprovació, si és procedeix, de la modificació de crèdits número 2020/PRE/005,
de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

1.6 Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius
per al curs escolar 2020-2021.
1.8 Moció presentada per la portaveu del Grup Municipal de Compromís per Simat
per garantir uns serveis públics de qualitat.
1.9 Moció presentada per la portaveu del Grup Municipal de Compromís per Simat
sobre la plaga “ cotonet de Sud-Àfrica”.
1.10 Moció presentada per portaveu del Grup EUPV, contra la sentencia del Tribunal
Suprem sobre l’ús del valencià en els institucions de l’àmbit lingüístic català i la
unitat de la llengua.
2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

ACTA DEL PLE

1.7 Determinació dels dies festius laborals locals per al calendari laboral de 2021.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

1.5 Aprovació, si procedeix, de reconeixement de compatibilitat amb l’exercici d’una
activitat privada a Salvador Ortiz Marti, director del taller ocupació
FOTAE2019/17/46.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Oberta la sessió per part de l’alcalde i comprovat que existeix el quòrum suficient,
es mamprèn el tractament dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1.1.- Examen i aprovació de les actes corresponents a la sessió celebrada els dies 08 de
juny de 2020.
a) Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
número 02/2020, celebrada el dia 08 de juny de 2020.
Obert el torn d’intervencions, no se’n fa ús.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu (10) membres
assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 4 PP
Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:
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3. TORN D’INTERVENCIONS

Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 08 de
juny de 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.- Presa possessió de la nova regidora, Gloria Palmer Moran.

PROPOSA
Primer. Acceptar la pressa de possessió de Gloria palmer Morán en el càrrec de
regidora de l’Ajuntament en substitució de Mónica Sancirilo Camarena, després de la
renúncia voluntària d’esta.
Atès que pel secretari s’informa dels tràmits que s’han fet, i la recepció el dia 15 de
juliol de 2020 de la documentació remesa per la Junta Electoral Central, la qual s’ha
registrat d’entrada el dia 15 d juliol amb el número de RE 1283, i que per la interessada
s’ha presentat la documentació preceptiva.
Seguidament, Gloria Palmer Morán, qui prèviament a la celebració de la sessió, ha
formulat declaració de béns patrimonials i també declaració de possibles causes
d’incompatibilitat i d’activitats, procedeix a prendre possessió del càrrec i dóna lectura a la
fórmula que textualment diu:
«Jure, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»
En finalitzar la presa de possessió, la nova regidora, s’integra a la sessió, tot prenent
seient junt amb la resta d’integrants de la Corporació Local.
Obert el torn d’intervencions, la ja regidora Gloria Palmer Morán manifesta que
vol dir unes paraules i que transcrites són:
“En primer lloc, donar les gracies a Sebastià per haver confiat en mi per formar
part del seu grup de treball.
Com sabeu jo no soc nascuda a Simat però fa 20 anys que visc ací. Els meus tres
fills són simaters. Han estudiat la CEIP Valldigna, a l’escola de música mestre Amorós de
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L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li foren enviades les
credencials de Gloria Palmer Morán, membre en la llista del Partido Popular , de les
eleccions municipals celebrades en 26 de maig de 2019. Dites credencials foren rebudes
per fax en l’Ajuntament el dia 15 de juliol de 2020, i es va registrar d’entrada en
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

Vist que l’Ajuntament, per acord del Ple celebrat el 08 de juny de 2020, acordà la
presa de coneixement de la renúncia voluntària presentada per la regidora Mónica Sancirilo
Camarena, del lloc de regidora de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna pel grup Partit
Popular de Simat, en compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització Funcionament i Regim Jurídic
de les Entitats Locals.

de Simat, el meu fill toca en la banda i la meua filla en l’orquestra la Valldigna. A més el
meu fill ha jugat en totes les categories del futbol base de Simat.
Per col·laborar jo he participat en distintes associacions. En l’AMPA coma vocal
i presidenta 13 anys, des d’on he pogut comprovar com Sebastià desplaçava subtilment als
diputats que venien a qualsevol acte del monestir, i el portava a l’escola per vore la part
vella i donar-li un impuls a les obres. En la música he vist com s’ha implicat i treballat per
esta institució.
En el futbol, on vaig formar part de l’anterior directiva, me consta l’empeny i
l’esforç de Sebastià per fer el camp defutbol, que hui en dia és el lloc d’oci mes important
de Simat.
Per això quan Sebastià me va oferir formar part del seu equip no hovaig dubtar ni
un moment. Perquè en Sebastià la confiança es mútua.
Per acabar unes paraules que me deia mon pare i que m’han servit de referent al
llarg de la meua vida “ La paraula és l’home”.

Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels DEU (10) membres
assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 4 PP
Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:
Únic.- Acceptar la pressa de possessió de Gloria Palmer Morán en el càrrec de
regidora de l’Ajuntament en substitució de Mónica Sancirilo Camarena després de la
renúncia voluntària d’esta. La regidora Gloria Palmer Morán pren possessió del càrrec de
regidora i ocupa el seient corresponent.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 Donar compte dels decrets números 232/2020 al 0397/2020, de 4 de maig fins al 30
de juny de 2020.
Es dóna compte de la relació de decrets números 0232/2020 a 0397/2020 de 4 de
maig fins al 30 de juny de 2020.
Número

Data

Resum

DECRET 2020-0232

04/05/2020 10:16

Llicència d'enderroc planta baixa local i planta 1ª,
Av. Jaume I, 59 --

DECRET 2020-0233

05/05/2020 12:25 Obra menor + OVP a l'Av. Font Menor, 21 --

DECRET 2020-0234

05/05/2020 12:25 Difusió de l'Estatut d'Autonomia 2020 --

DECRET 2020-0235

05/05/2020 12:25 Obra menor al c/ Calvari, 43 --
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L’alcalde li dona la benvinguda.

ACTA DEL PLE

El regidor Sebastián Mahiques agraeix les paraules de la regidora i manifesta que la
confiança és mútua i que treballarem pel nostre poble.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

Doncs bé, jo hui done la meua paraula de que treballaré pel benestar dels
simaters i simateres i serè una de les seues veus ací a la casa del poble. Gràcies.“

DECRET 2020-0236

05/05/2020 12:25 Obra menor al pol. 18, parc. 801 DENEGADA --

DECRET 2020-0237

05/05/2020 12:25 Obra menor + OVP al c/ Església, 28, 1, 1 --

DECRET 2020-0238

05/05/2020 12:25 Obra menor al c/ La Xara, 5 --

DECRET 2020-0239

Inici d'expedient CSE POSS "CONSERVACIÓ I
05/05/2020 12:25 MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ I AIRES
CONDICIONATS" --

DECRET 2020-0240

05/05/2020 14:11 PAGAMENT FACTURES DOMICILIADES

DECRET 2020-0241

07/05/2020 9:56 Inhumació Alfredo Ripoll Martínez --

DECRET 2020-0242

CONTRACTE
07/05/2020 19:23 FERRAMENTA
D'OCUPACIÓ. --

DECRET 2020-0243

08/05/2020 10:26 Obra menor + OVP al c/ Pou, 43 --

DECRET 2020-0244

08/05/2020 10:26 Obra menor a la Pl. Colomer, 9 --

DECRET 2020-0245

08/05/2020 10:27

DECRET 2020-0246

08/05/2020 10:27 OVP c/ Sant Josep, 32 --

DECRET 2020-0247

08/05/2020 10:59 Obra menor + OVP a l'Av. Jaume I, 17 --

DECRET 2020-0248

08/05/2020 10:59 Obra menor + OVP al c/ Xàtiva, 2 --

DECRET 2020-0249

08/05/2020 15:32 APROVACIÓ PSS COVID «SOM/2018/923» --

DECRET 2020-0250

10/05/2020 11:49

Assignació
complement
de
extraordinari personal funcionari --

productivitat

DECRET 2020-0251

11/05/2020 11:18

Assignació
complement
de
extraordinari personal funcionari --

productivitat

DECRET 2020-0252

12/05/2020 10:11 Segona ocupació al c/ de l'Om, 44, 2 --

DECRET 2020-0253

12/05/2020 10:11 Obra menor a la Pd. Les Foies, pol 11, parc. 183 --

DECRET 2020-0254

12/05/2020 13:18 Pagament factures maig 2020 --

DECRET 2020-0255

12/05/2020 13:18 Pagament factures maig 2020 --

DECRET 2020-0256

12/05/2020 13:18 Aprovació pagament factures

DECRET 2020-0257

13/05/2020 8:49 Complement de productivitat Natalia Ripoll Barba --

DECRET 2020-0258

13/05/2020 11:52 MAMPARES COVID 19 --
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CSE MENOR CONTROL I PREVENCIÓ DEL
MOSQUIT TIGRE --

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

SUBMINISTRAMENT
TREBALL
TALLER

ACTA DEL PLE

DE

EXPEDIENT 440-2020 Entrega d'animal per a la
seua adopció. --

DECRET 2020-0259

13/05/2020 17:35

DECRET 2020-0260

15/05/2020 10:15 CESSE LAURA CARRETERO GALERA --

DECRET 2020-0261

15/05/2020 10:15

Inhumació + adquisició
Ballesteros Mora --

DECRET 2020-0262

15/05/2020 10:15

Inhumació + adquisició dret nínxol Virtudes Talens
Santacatalina --

DECRET 2020-0263

15/05/2020 10:54

Inhumació + adquisició dret nínxol Virtudes Talens
Santacatalina --

DECRET 2020-0264

15/05/2020 10:54

Inhumació + adquisició
Ballesteros Mora --

DECRET 2020-0265

15/05/2020 13:12 PLU-104-20 pol 11 parcel.la 12 --

DECRET 2020-0266

15/05/2020 13:12 PLU 103-2020, pol. 7, parc. 113 ZONA BOL.LOT --

DECRET 2020-0267

18/05/2020 12:27 Obra menor + OVP al c/ Verge de Gràcia, 26 --

DECRET 2020-0268

18/05/2020 12:27 PLU 105-20 POLIGON 7 PARCELA 532 --

DECRET 2020-0269

18/05/2020 12:27 PLU 102-20 POLIGONO 7 PARCEL-LA 610 --

DECRET 2020-0270

Aprovació expedient CSE POSS "CONSERVACIÓ I
18/05/2020 12:27 MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ I AIRES
CONDICIONATS" --

DECRET 2020-0271

19/05/2020 13:35 Segona ocupació al c/ Xàtiva, 7, A, 2n, 7a --

DECRET 2020-0272

19/05/2020 13:35 Obra menor a l'Av. Font Menor, 134 --

DECRET 2020-0273

19/05/2020 13:35 Obra menor al c/ Travessera de l'Església, 3 --

DECRET 2020-0274

19/05/2020 13:35 Obra menor + OVP Pl. Constitució, 13 --

DECRET 2020-0275

19/05/2020 13:35 Obra menor + OVP al c/ Sant Josep, 25 --

DECRET 2020-0276

19/05/2020 14:10 Obra menor al c/ Sant Josep, 27 --

DECRET 2020-0277

19/05/2020 14:10 Obra menor a l'Av. Font Menor, 146 --

DECRET 2020-0278

19/05/2020 14:10

DECRET 2020-0279

CSE MENOR «Realització del test ràpid serològic
20/05/2020 10:50 COVID-19 als treballadors i regidors de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna». --

DECRET 2020-0280

20/05/2020 10:50

Rafael

«CONVENI SPEE AMB LES CORPORACIONS
LOCALS» --

Decret de convocatòria
extraordinària 25 04 2020

comissió
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dret

nínxol

ACTA DEL PLE

dret

Decret de convocatòria del Ple ordinàri de 25 de
maig de 2020

DECRET 2020-0281

20/05/2020 10:52

DECRET 2020-0282

20/05/2020 18:34 Dietes i gratificaciones abril 2020 --

DECRET 2020-0283

22/05/2020 11:34

APROVACIÓ
22/05/2020

DECRET 2020-0284

22/05/2020 11:34

CSE
MENOR
DESINFECCIÓ
MUNICIPALS I CLAVEGUERAM --

DECRET 2020-0285

Assignació
complement
de
22/05/2020 11:54 extraordinari
M SOLEDAD
HERNANDIS --

DECRET 2020-0286

22/05/2020 11:54 Obra menor al c/ Sant Antoni, 3 --

DECRET 2020-0287

22/05/2020 13:40 Pagament factures maig 2020 --

DECRET 2020-0288

22/05/2020 13:40 Pagament factures maig 2020 --

DECRET 2020-0289

22/05/2020 13:40 Pagament factures maig 2020 --

DECRET 2020-0290

22/05/2020 13:40

«APROVACIÓ
CERTIFICACIONS
«SOM/2018/922» C/ DE L'OM» --

OBRA

DECRET 2020-0291

22/05/2020 13:40

«APROVACIÓ
CERTIFICACIONS
«SOM/2018/922» C/ DE L'OM» --

OBRA

DECRET 2020-0292

22/05/2020 13:59

Cancel·lació del Ple i la Comissió Informativa
Municipal de 25 de maig de 2020

DECRET 2020-0293

22/05/2020 14:18 Obra menor + OVP al c/ Sant Antoni, 14 --

DECRET 2020-0294

25/05/2020 11:58 Obra menor al pol. 16, parc. 179 (Pla de Corrals) --

DECRET 2020-0295

25/05/2020 11:58

EXPEDIENT OPEU 101-2020 FRANCISCO JOSE
SALVADOR LANGA --

DECRET 2020-0296

26/05/2020 9:09

Finalització suspensió i pròrroga contractació servei
enginyer tècnic agrícola --

DECRET 2020-0297

26/05/2020 9:55 Obra menor + OVP al c/ Major, 4 --

DECRET 2020-0298

26/05/2020 17:41 Obra menor + OVP al c/ Templemars, 16, 1, B --

DECRET 2020-0299

26/05/2020 17:41 Obra menor al pol. 13, parc. 132 --

DECRET 2020-0300

26/05/2020 17:41 Obra menor al c/ Molí, 8 --

DECRET 2020-0301

26/05/2020 17:42 Rectificació del decret 285/2020

DECRET 2020-0302

26/05/2020 17:43 Nomenament segon Tinent d'alcalde --

PAGAMENT

FACTURES

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020
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EXPEDIENT OPEU
Company Solanes --

103-2020

Jose

Antonio

DECRET 2020-0303

27/05/2020 9:49

DECRET 2020-0304

27/05/2020 9:49 EXPEDIENT OPEU 102-2020 Fco Luis Brines --

DECRET 2020-0305

27/05/2020 11:32

DECRET
2020-0306

27/05/2020 13:41

DECRET 2020-0307

27/05/2020 17:51

CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT
PERNERES, GUANTS ANTITALL I ARNESOS --

DECRET 2020-0308

27/05/2020 17:51

APROVACIÓ CERTIFICACIONS OBRA «SOM
2018 924» --

DECRET 2020-0309

28/05/2020 11:56 Nòmines maig 2020 --

DECRET 2020-0310

28/05/2020 11:56 Nòmines maig 2020 --

DECRET 2020-0311

28/05/2020 11:56 Nòmines maig 2020 --

DECRET 2020-0312

28/05/2020 11:56 Nòmines maig 2020 --

DECRET 2020-0313

28/05/2020 11:56 Nòmines maig 2020 --

DECRET 2020-0314

29/05/2020 9:31 Obra menor + OVP a l'Av. Jaume I, 34 --

DECRET 2020-0315

05.
CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT
29/05/2020 16:38 PERNERES, GUANTS ANTITALL I ARNESOS.
ECOSIMAT I --

DECRET 2020-0316

29/05/2020 19:09 «MANTENIMENT AODL.17a PRÒRROGA» -01/06/2020 9:33

Recurs de Reposició contra el Decret 573/2019, de
19 de setembre CARMEN CANET FERRER

DECRET 2020-0318 01/06/2020 11:53

Inhumació Rafael Brines Selfa

DECRET 2020-0319 01/06/2020 13:04

Reconeixement antiguitat Diamar Colomer Canet --

DECRET 2020-0320 02/06/2020 9:17

Obra menor + OVP al c/ Sant Josep, 27 --

DECRET 2020-0321 02/06/2020 9:17

Obra menor al c/ Crist de la Fe, 1 --

DECRET 2020-0322 02/06/2020 10:02

Obra menor a l'Av. La Valldigna, 131 --

DECRET 2020-0323 02/06/2020 10:58

PLU 106-2020 Poligon 16 Parcel.la 331 de Pla de
Corrals --

DECRET 2020-0324 02/06/2020 12:57

BAIXA DE LIQUIDACIONS DE LA TAXA DE
RECOLLIDA DE FEM DE L'EXERCICI 2020 --
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Nòmines maig 2020 -- Ajuntament
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DECRET 2020-0317

RENOVACIÓ COMISSIÓ SERVEIS DE VICENTE
PLA CARAÑANA --

la

DECRET 2020-0326 03/06/2020 9:49

convocatòria Ple 08 de juny de 2020

DECRET 2020-0327 03/06/2020 13:45

«MILLORA ACCESSIBILITAT I ELIMINACIÓ
DE
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
EDIFICIS MUNICIPALS» --

DECRET 2020-0328 04/06/2020 10:01

EXPEDICIÓ
DE
LA
TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA --

DECRET 2020-0329 04/06/2020 11:27

ADHESSIÓ A LA BORSA DE POLICIA LOCAL
DEL EL REAL DE GANDIA --

DECRET 2020-0330 07/06/2020 19:08

EXPEDIENT DIT 130-20 TREVOR WILLIAM --

DECRET 2020-0331 08/06/2020 11:31

RENOVACIÓ
DE
LA
TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA --

DECRET 2020-0332 08/06/2020 14:12

Obra menor + OVP al c/ Sanchis Guarner, 6 --

DECRET 2020-0333 08/06/2020 14:12

Obra menor + OVP al c/ De l'Om, 44 --

DECRET 2020-0334 08/06/2020 14:12

«PLA DE SERVEIS I OBRES MUNICIPALS SOM,
BIENNI 2018-2019» --

DECRET 2020-0335 09/06/2020 10:55

Obra menor + OVP a la Pl. Colomer, 23, baix --

DECRET 2020-0336 09/06/2020 10:55

Expedient PLU 107-2020 Carrer del Cine,14 --

DECRET 2020-0337 09/06/2020 10:55

PLU 108-2020 Av. Font Menor,123 --

DECRET 2020-0338 09/06/2020 10:55

Devolució fiança LLURB 78.2017 LSMT C/
CALVARI A C/ JAUME I --

DECRET 2020-0339 09/06/2020 13:50

PRÒRROGA CSE ASSESSORIA JURÍDICA I
ASSISTÈNCIA ALS JUTJATS (EXP 17/2018 2018/SEC/009) --

DECRET 2020-0340 09/06/2020 14:17

EXPEDIENT PLU 109/2020 PLAÇA COLOMER,5
--

DECRET 2020-0341 09/06/2020 18:28

«SUBVENCIONS A MUNICIPIS PER A
L'EXECUCIÓ D'OBRES EN MATÈRIA DE
PROVEÏMENT D'AIGUA, SANEJAMENT I
DEFENSA CONTRA INUNDACIONS» --

DECRET 2020-0342 10/06/2020 11:24

ANUL·LAT

DECRET 2020-0343 10/06/2020 11:42

Nomenament agent de policia local a XAVIER
SIGNES PÉREZ --
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Convocatòria extraordinària
informativa 8 de juny de 2020

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0325 03/06/2020 9:47

POLICIA

DECRET 2020-0345 10/06/2020 12:47

RECTIFICACIÓ DE LA TITULARITAT DE LA
LIQUIDACIÓ
DE
LA
TAXA
DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE --

DECRET 2020-0346 10/06/2020 13:37

AJUDA MARC FERRANDO PELEGRI 2020--

DECRET 2020-0347 10/06/2020 13:37

«PROCEDIMENT ADMISSIÓ ALUMNAT EIM.
CURS 2020-2021» --

DECRET 2020-0348 11/06/2020 9:18

Ampliació, modificació no susbtancial activitat
34/2017 SALA GANDIA --

DECRET 2020-0349 11/06/2020 9:18

Inhumació Maria Vivancos Martínez --

DECRET 2020-0350 11/06/2020 9:31

Deixar sense efecte Decret 37.2020 Mesures
sonomètriques c. Muntanyeta, 248 --

DECRET 2020-0351 11/06/2020 11:55

CESSE DE RAFAEL MUÑOZ CHAVELI --

DECRET 2020-0352 11/06/2020 13:17

«PROGRAMA MIXT D'OCUPACIÓ-FORMACIÓ
ESCOLES D'OCUPACIÓ ET FORMEM. 1a
ETAPA» --

DECRET 2020-0353 11/06/2020 13:47

Pagament factures juny 2020 -- P/2020/50

DECRET 2020-0354 11/06/2020 13:47

APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES P/2020/50
EXP: 534/2020

DECRET 2020-0355 15/06/2020 12:45

Obra menor + OVP al c/ Sant Josep, 25 --

DECRET 2020-0356 16/06/2020 0:31

«VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS» --

DECRET 2020-0357 16/06/2020 0:31

«PROGRAMA «LA RUTA DE LA SALUT»» --

DECRET 2020-0358 16/06/2020 0:31

«PROGRAMA
D'ANÀLISI
PER
A
PREVENCIÓ
I
CONTROL
DE
LEGIONEL·LA» --

DECRET 2020-0359 16/06/2020 14:04

Obra menor al Pla de Corrals, pol. 16, parc. 276 --

DECRET 2020-0360 16/06/2020 14:04

PLU 110-2020 Poligòn 8 parcel.la 611 --

DECRET 2020-0361 17/06/2020 13:23

«PLA DE SERVEIS I OBRES MUNICIPALS SOM,
BIENNI 2018-2019» --

DECRET 2020-0362 17/06/2020 13:36

CSE POSS MANTENIMENT DE LA GESPA
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL I PISTES
ESPORTIVES AL POLIESPORTIU MUNICIPAL -

DECRET 2020-0363 17/06/2020 19:56

«FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I

_____________________________________________________________________________________
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CONTRACTACIÓ
XAVIER SIGNES

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0344 10/06/2020 12:07

RENOVACIÓ
DE
LA
TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA --

DECRET 2020-0365 19/06/2020 13:59

INHUMACIÓ FRANCISCA SOLANES CANET --

DECRET 2020-0366 19/06/2020 13:59

Aprovació expedient CSE POSS MANTENIMENT
DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE
FUTBOL
I
PISTES
ESPORTIVES
AL
POLIESPORTIU MUNICIPAL --

DECRET 2020-0367 22/06/2020 21:44

Nòmines extra de juny de 2020 --

DECRET 2020-0368 23/06/2020 13:20

REOBERTURA
DEL
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA POTABLE EN PD EL PLA NÚM. 16 --

DECRET 2020-0369 23/06/2020 13:20

REOBERTURA
DEL
D'AIGUA POTABLE
MIÑANA, 4-C-02-09 --

DECRET 2020-0370 23/06/2020 13:48

INHUMACIÓ JOSEFA SOLER HUGUET --

DECRET 2020-0371 23/06/2020 13:48

ALTA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE EN AVINGUDA DE LA VALLDIGNA
NÚM. 129 --

DECRET 2020-0372 23/06/2020 13:48

COMISSIÓ DE SERVEIS DE LUIS MARTINEZ
VIDAL --

DECRET 2020-0373 23/06/2020 14:25

«SUBVENCIONS
DESTINADES
A
LA
REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT
PÚBLICA» --

DECRET 2020-0374 24/06/2020 20:44

EXPEDIENT OPEU
Company Solanes --

DECRET 2020-0375 25/06/2020 12:55

REQUERIMENT D'ALTA DE GUAL EN EL
CARRER DEL POU NÚM. 40 --

DECRET 2020-0376 25/06/2020 12:55

Rectificació dels antecedents de fet

DECRET 2020-0377 25/06/2020 13:33

Reconeixement trienni Raül Peris Vivancos --

DECRET 2020-0378 25/06/2020 19:52

ALTA DE GUAL EN AVINGUDA LA SAFOR
NÚM. 40 --

DECRET 2020-0379 25/06/2020 19:54

Nòmines de juny de 2020 --

DECRET 2020-0380 26/06/2020 8:48

«PLA D'INVERSIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA. BIENNI 2020-2021» --

DECRET 2020-0381 26/06/2020 10:16

Rectificació decret inhumacio de FRANCISCA

103-2020

Jose

_____________________________________________________________________________________
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DECRET 2020-0364 19/06/2020 13:59

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

L'ASSOCIACIONISME» --

SOLANES CANET --

DECRET 2020-0383 26/06/2020 14:34

Adhesió a la borsa de Quatretonda

DECRET 2020-0384 29/06/2020 11:43

CSE POSS "CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
CLIMATITZACIÓ I AIRES CONDICIONATS" -Decret apertura sobres i OAB

DECRET 2020-0385 29/06/2020 12:42

Nòmines de juny de 2020 --

DECRET 2020-0386 29/06/2020 19:17

«PROGRAMA
DE
DESENVOLUPAMENT
RURAL DE LA CV. GAL LEADER 2014-2020. 3a
RONDA PRESENTACIÓ PROJECTES» --

DECRET 2020-0387 30/06/2020 12:47

APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES EXP:
534/2020

DECRET 2020-0388 30/06/2020 12:47

APROVACIÓ
30/06/2020

DECRET 2020-0389 30/06/2020 13:27

Rectificació del decret 285/2020

DECRET 2020-0390 30/06/2020 13:27

Pagament factures juny 2020 -- FETF2/2019/11/46.

DECRET 2020-0391 30/06/2020 13:27

APROVACIÓ PAGAMENT FACTURA 40%
PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL

DECRET 2020-0392 30/06/2020 14:33

Pagament factures juny 2020 --

DECRET 2020-0393 30/06/2020 14:34

Pagament factures juny 2020 -- FOTAE/2019/17/46

DECRET 2020-0394 30/06/2020 15:56

Nòmines de juny de 2020 --

DECRET 2020-0395 30/06/2020 15:56

Nòmines de juny de 2020 --

DECRET 2020-0396 30/06/2020 16:16

Nòmines de juny de 2020 --

DECRET 2020-0397 30/06/2020 16:18

Nòmines de juny de 2020 --

FACTURES

Obert el torn d’intervencions, per part del regidor Sebastián Mahiques Morant en
relació amb els decrets sobre el Pla d’Inversions de la Diputació i les subvencions del
LEADER, manifesta que seria interessant que al fer les peticions es tingueren en compte
els grups de l’oposició de la Corporació. Este any hi ha molts diners i caldria donar la
opinió, encara que al final la decisió és de l’equip de govern. Hi ha projectes importants
que es podrien incloure, com podria ser el fer un altre depòsit d’aigua potable per prestar
un millor servici al poble. I quanT al decret sobre el LEADER, hi ha tres projectes i esta és
la tercera convocatòria. P pregunta si s’ha demanat sempre el mateix.
El regidors Jose Gregori explica que és el que entra en la subvenció, explica les
obres que s’han demanat i on es van a fer.
_____________________________________________________________________________________
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PAGAMENT
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(JUAN JOSE GIMENO PERIS) --
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DECRET 2020-0382 26/06/2020 13:35

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que es demanen 3 projectes i pregunta si
ens poden concedir els 3 o sols algun d’ells.
L’alcalde, respecte al depòsit, contesta que es va pensar i inclús s’ha fet una rampa
d’accés i parlat amb els propietaris per comprar un altre tros i així facilitar una futura
ubicació d’un segon depòsit, però cal demanar autorització a la Conselleria de Medi
Ambient. Espere que es faça l’any que ve. Considera que fa falta, perquè cada vegada es
consumeix més aigua.
Vista la qual cosa, els membres assistents al Ple municipal es donen per assabentats
dels decrets números 0232/2020 a 0397/2020, de 4 de maig fins al 30 de juny de 2020,
dels quals els regidors i regidores en tenen coneixement i tenen la relació individualitzada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 2020/PRE/005 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, emet la següent proposta,
amb base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent per als quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de tresoreria segons els
estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior, per l'Alcaldia
es va proposar la concessió d'un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit finançat amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria.
SEGON. Amb data 14 de juliol de 2020, es va emetre la memòria de l'alcalde en la qual
s'especificava la modalitat de la modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la
seua justificació.
TERCER. Amb data 14 de juliol de 2020, es va emetre informe de secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
QUART. Amb data 14 de juliol de 2020, es va emetre informe d'intervenció pel qual es va
informar favorablement la proposta d'alcaldia.
_____________________________________________________________________________________
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Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre la modificació de crèdits número
2019/PRE/05, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, la qual
transcrita a la lletra diu:

ACTA DEL PLE

1.4.- Aprovació, si és procedeix, de la modificació de crèdits número 2020/PRE/005, de
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— La Base 14a. d'execució del Pressupost.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la
legislació aplicable, procedint la seua aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que
es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per la qual cosa, aquesta alcaldia proposa al ple, l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2020/PRE/005
del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria efectivament recaptats sobre els totals
previstos en algun concepte del pressupost corrent, d'acord al següent detall:
Crèdit extraordinari
Prog. Eco. Descripció

Import

_____________________________________________________________________________________
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— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
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— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig
de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea
(SEC-10).

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, aprovat
per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.

165

62320 Enllumenat Xara fase III...............................................................18.500,00

1621 63920 Pla local de gestió de residus domèstics..........................................6.000,00
312

63920 Coberta entrada Centre de Salut......................................................4.000,00

3321 63920 Aire condicionat en Casa de la Cultura...........................................4.000,00
333

62320 C. MÚSICA: Pantalla i projector..................................................15.000,00

432

22602 Promoció del comerç local..............................................................8.000,00

432

22605 Promoció de productes turístics a Simat de la Valldigna................8.800,00

920

63620 Equips informàtics.......................................................................... 7.000,00
Total crèdits extraordinaris..........................................................71.300,00
Suplement de crèdits
62239 Pista calestènia. LEADER...............................................................1.300,00

165

62318 Enllumenat Xara fase II...................................................................1.300,00

161

61938 Subs. canonada abast. a. potable des del dipòsit municipal............2.500,00

231

21200 JUBILATS: Manteniment i conservació d’edificis.........................2.500,00

333

21200 C. MÚSICA: Manteniment i conservació d’edificis......................2.400,00

920

22000 Material informàtic no inventariable...............................................1.000,00

311

22120 Subministrament EPIs i altres COVID-19......................................5.000,00

432

60900 Inversions Turisme..........................................................................6.000,00
Total suplement de crèdits............................................................22.000,00
Total MC..........................................................................................93.300,00

Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, així com l'article 36.1 del Reial Decret 500/1990, amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria, d'acord amb el següent detall:
Aplicació

Descripció

Import

87000

RT despeses generals.....................................................................93.300,00
Total finançament..........................................................................93.300,00

L'import del romanent líquid de Tresoreria deduït de la liquidació de l'exercici de 2019,
ascendeix a la quantitat d’UN MILIÓ CENT SETANTA MIL SET-CENTS VINT-I-NOU
AMB QUARANTA EUROS (1.170.729,40 €), dels que s’ha disposat, segons es mostra al
següent detall:
Modificació de crèdits

Import

0PRE/2020/IR/002..............................................................................................18.223,78
2020/PRE/003......................................................................................................................
121.400,00
Total disposat del RLT

139.623,78 €

_____________________________________________________________________________________
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Import

ACTA DEL PLE

Prog. Eco. Descripció

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà
de verificar-se en el nivell en què aquest establida la vinculació jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, CINC (5) vots a favor (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat,) i SIS (6) abstencions (5 PP Simat, i 1
Compromís per Simat), acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2020/PRE/005
del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria efectivament recaptats sobre els totals
previstos en algun concepte del pressupost corrent, d'acord al següent detall:
Crèdit extraordinari
Prog. Eco. Descripció
165

Import

62320 Enllumenat Xara fase III...............................................................18.500,00

1621 63920 Pla local de gestió de residus domèstics..........................................6.000,00
312

63920 Coberta entrada Centre de Salut......................................................4.000,00

3321 63920 Aire condicionat en Casa de la Cultura...........................................4.000,00
333

62320 C. MÚSICA: Pantalla i projector..................................................15.000,00

432

22602 Promoció del comerç local..............................................................8.000,00

432

22605 Promoció de productes turístics a Simat de la Valldigna................8.800,00

920

63620 Equips informàtics.......................................................................... 7.000,00
Total crèdits extraordinaris..........................................................71.300,00
_____________________________________________________________________________________
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La regidora Margarita Palomares manifesta que, amb independència de les
explicacions a la Comissió Informativa torna, vol reiterar que cal intentar que quan es
demana alguna actuació i es fa un pressupost que es faça ajustat i que no s’haja de
modificar i ampliar després.

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde fa lectura de la proposta de modificació de
crèdit, la qual es va explicar en la Comissió Informativa.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

No obstant açò, la Corporació acordarà el que estime pertinent.»

Suplement de crèdits
Prog. Eco. Descripció

Import

342

62239 Pista calestènia. LEADER...............................................................1.300,00

165

62318 Enllumenat Xara fase II...................................................................1.300,00

161

61938 Subs. canonada abast. a. potable des del dipòsit municipal............2.500,00

231

21200 JUBILATS: Manteniment i conservació d’edificis.........................2.500,00

333

21200 C. MÚSICA: Manteniment i conservació d’edificis......................2.400,00

920

22000 Material informàtic no inventariable...............................................1.000,00

311

22120 Subministrament EPIs i altres COVID-19......................................5.000,00

432

60900 Inversions Turisme..........................................................................6.000,00
Total suplement de crèdits............................................................22.000,00

Aplicació

Descripció

Import

87000

RT despeses generals.....................................................................93.300,00
Total finançament..........................................................................93.300,00

L'import del romanent líquid de Tresoreria deduït de la liquidació de l'exercici de 2019,
ascendeix a la quantitat d’UN MILIÓ CENT SETANTA MIL SET-CENTS VINT-I-NOU
AMB QUARANTA EUROS (1.170.729,40 €), dels que s’ha disposat, segons es mostra al
següent detall:
Import

0PRE/2020/IR/002..............................................................................................18.223,78
2020/PRE/003......................................................................................................................
121.400,00
Total disposat del RLT

139.623,78 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà
de verificar-se en el nivell en què aquest establida la vinculació jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà
_____________________________________________________________________________________
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Modificació de crèdits

ACTA DEL PLE

Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, així com l'article 36.1 del Reial Decret 500/1990, amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria, d'acord amb el següent detall:

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

Total MC..........................................................................................93.300,00

definitivament aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.5 Aprovació, si procedeix, de reconeixement de compatibilitat amb l’exercici d’una
activitat privada a Salvador Ortiz Marti, director del taller ocupació
FOTAE2019/17/46.
Es dona compte de la proposta de l’alcaldia que transcrita a la lletra diu:

Atès que el seu lloc de treball no comporta cap complement retributiu específic.
A la vista del antecedents que hi consten a l’expedient tramitat a l’efecte.
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, y 50.9 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Reconèixer a Salvador Ortiz Marti, amb DNI 20829364N, la
compatibilitat entre el seu treball per a esta Administració Local amb l’exercici de
l’activitat d’administrador d’una mercantil dedicada al comerç d’accessoris de vehicles,
amb les característica de que el seu horari en el comerç privat serà de dilluns a divendres de
20:00 a 21:00 hores, per la qual cosa no te incidència al treball per a l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, i per entendre que es compleixen els requisits requerits por la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servici de las Administracions
Públicas.
SEGON. Inscriure este acord de Ple al seu registre personal per constatar que se li
reconeix la dita compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades.
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat al efectes oportuns, a la Gestoria
Morales i Cuenca, Gestions SRL, i als serveis d’intervenció-tresoreria.»
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut de la proposta, la qual es fa
a petició de la part interessada i que no va afectar al servei que es ve prestant.
_____________________________________________________________________________________
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Atès que l’interessat manifesta que la seua activitat laboral serà com autònom per compte
propi i li requereix la presencia efectiva en l’horari de dilluns a divendres de 20:00 a 21:00
hores, sent la jornada ordinària de treball en este Ajuntament de Simat de la Valldigna de
dilluns a divendres de 7:00 a 15:00h.

ACTA DEL PLE

Vist l’escrit presentat, el dia 22 de juny de 2020, amb RE numero 224 ( a traves de
tramitació electrònica) per Salvador Ortiz Marti, major d’edat, amb DNI 20829364N,
treballador al servici d’este Ajuntament, des del 22 gener de 2020, amb el càrrec de
director del Taller d’Ocupació ECOSIMAT I, expedient FOTAE 2019/17/46, pel qual
sol·licita que se li reconega la compatibilitat de la seua activitat publica amb el
desenvolupament de funcions com administrador en una mercantil privada dedicada al
comerç d’accessoris de vehicles.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels ONZE (11)
membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5
PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMER. Reconèixer a Salvador Ortiz Marti, amb DNI 20829364N, la
compatibilitat entre el seu treball per a esta Administració Local amb l’exercici de
l’activitat d’administrador d’una mercantil dedicada al comerç d’accessoris de vehicles,
amb les característica de que el seu horari en el comerç privat serà de dilluns a divendres de
20:00 a 21:00 hores, per la qual cosa no te incidència al treball per a l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, i per entendre que es compleixen els requisits requerits por la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servici de las Administracions
Públicas.
SEGON. Inscriure este acord de Ple al seu registre personal per constatar que se li
reconeix la dita compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades.

Es dóna compte de la proposta, la qual transcrita a la lletra diu:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
Vist l'escrit de data 20 de juliol de 2020, rebut del Col·legi d’Educació Infantil i
Primària Valldigna, per mitjà del qual sol·licita que per part de l’Ajuntament es done el vist i
plau sobre la declaració com a dies no lectius per al proper curs 2020-2021, per a procedir a
tramitar-lo davant la Conselleria d’Educació.
Vista la qual cosa es proposa:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Escolar de Centre del CEIP
Valldigna, en el sentit que, per al curs 2020-2021, els dies no lectius a efectes escolars són els
següents:
- 7 de desembre de 2020.
- 17 i 18 de març de 2021.
Segon. Remetre certificat d’aquest acord a la Direcció Territorial de Cultura i
Educació, C/ Gregori Gea, 14. 46009 València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP
Valldigna.”
Obert el torn d’intervencions l’alcalde informa de la proposta presentada per el
Consell Escolar de Centre.
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1.6 Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius
per al curs escolar 2020-2021.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

TERCER. Notificar el present acord a l’interessat al efectes oportuns, a la Gestoria
Morales i Cuenca, Gestions SRL, i als serveis d’intervenció-tresoreria.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels ONZE (11)
membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5
PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Escolar de Centre del CEIP
Valldigna, en el sentit que, per al curs 2020-2021, els dies no lectius a efectes escolars són els
següents:
- 7 de desembre de 2020.
- 17 i 18 de març de 2021.
Segon. Remetre certificat d’aquest acord a la Direcció Territorial de Cultura i
Educació, C/ Gregori Gea, 14. 46009 València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP
Valldigna.

PROPOSTA D’ALCALDIA
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, presenta al Ple de l’Ajuntament la següent
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia Sostenible, Indústria, Sectors
Productius, Comerç i Treball, de la Direcció Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València, per mitjà del qual sol·licita, com més aviat, la remissió de l'acord
de Ple de la Corporació Municipal que determina les dues festes locals que, amb caràcter
retribuït i no recuperable, se celebraran en aquest municipi durant el pròxim any 2021, a
l'objecte de procedir a l'elaboració del calendari laboral de la província.
Atès el calendari de l’any 2021.
Atesos els costums i tradicions d’aquesta població, pel que fa a la celebració de
festius locals.
Vista la qual cosa es proposa al Plenari:
Primer. Determinar DOS dies de festes locals no recuperables del municipi de Simat
de la Valldigna per al pròxim any 2021, els següents :
12 d’abril

dilluns,

festivitat de Sant Vicent Ferrer.

26 de juliol

dilluns,

festivitat de Santa Anna .

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial Direcció
Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València de la Conselleria
_____________________________________________________________________________________
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Es dóna compte de la proposta que transcrita a la lletra diu:
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1.7 Determinació dels dies festius laborals locals per al calendari laboral de 2021.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

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

d’Economia Sostenible Industria, Sectors Productius, Comerç i Treball, a l’efecte que
s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2021.
Tercer.- Donar compte del present acord als delegats de personal de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa de la proposta presentada i els
motius d’esta.
Finalitzades les intervencions, vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, SIS( 6) vots a favor (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, i 1 Compromís per Simat),) i CINC (5)
abstencions (5 PP Simat), acorda:

festivitat de Sant Vicent Ferrer.

26 de juliol

dilluns,

festivitat de Santa Anna .

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial Direcció
Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València de la Conselleria
d’Economia Sostenible Industria, Sectors Productius, Comerç i Treball, a l’efecte que
s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2021.
Tercer.- Donar compte del present acord als delegats de personal de l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.8 Moció presentada per la portaveu del Grup Municipal de Compromís per Simat
per garantir uns serveis públics de qualitat.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup municipal de
Compromís per Simat, la qual transcrita a la lletra diu:
“MOCIÓ PER GARANTIR UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT
En/Na Margarita Palomares Hernandis portaveu del grup municipal COMPROMÍS a
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna presenta per al seu debat i aprovació aquesta
MOCIÓ en base a la següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La pandèmia del COVID-19 que estem vivint han demostrat, una vegada més, la
importància de comptar amb uns serveis públics forts, universals i ben finançats. Estos
estan garantint una atenció de qualitat al conjunt de la ciutadania una emergència sanitària
sense precedents. Suposen, a més, una garantia d’igualtat on totes les ciutadanes i ciutadans
tenen els mateixos drets. Allà on no existeixen uns serveis públics d’estes característiques,
_____________________________________________________________________________________
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12 d’abril

ACTA DEL PLE

Primer. Determinar DOS dies de festes locals no recuperables del municipi de Simat
de la Valldigna per al pròxim any 2021, els següents :

el que determina si una persona rep una atenció adequada és, senzillament, la seua capacitat
econòmica.
Després de dècades de privatitzacions i anys de retallades, des de 2015 les institucions
valencianes han treballat en la direcció d’enfortir els serveis públics, garantir la seua
universalitat, i dotar-los dels recursos necessaris per a atendre als valencians i valencianes,
especialment aquells més vulnerables. Però és evident, també, que encara queda un
important camí per recórrer per comptar amb els serveis públics que mereix la ciutadania.
Per aconseguir este objectiu que cal una aposta decidida i coordinada des de l’àmbit
europeu, estatal i autonòmic que entenga les partides pressupostàries en sanitat, educació,
serveis socials i altres àmbits de les polítiques socials com una inversió necessària i
imprescindible en el benestar de les persones, que s’han de canalitzar a través d’un sistema
de titularitat i gestió pública.
És per això que presentem els següents

TERCER- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al govern central a:
a) Modificar la normativa per blindar la inversió en els serveis públics com una
despesa prioritària i exclosa de qualsevol programa d’ajust pressupostari.
b) Impulsar una àmplia reforma tributària en un sentit progressiu que incloga una
aportació de les grans fortunes per a sufragar l’enfortiment dels serveis públics. “
Obert el torn d’intervencions, la portaveu del grup Compromís, Margarita
Palomares, informa sobre el contingut de la moció, manifesta que és de justícia el que es
demana en esta i passa a fer lectura dels punts d’acord.
L’alcalde manifesta que estan d’acord amb el contingut de la moció i que votaran
a favor.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, SIS( 6) vots a favor (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, i 1 Compromís per Simat),) i CINC (5)
abstencions (5 PP Simat), acorda:
PRIMER- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta el seu suport als
professionals públics de tots els àmbits per la seua tasca, especialment durant la crisi del
COVID-19, i es comprometen a seguir treballant pel seu reconeixement professional.
SEGON.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al Consell a continuar
aprofundint en la construcció d’uns serveis públics forts com a garantia d’igualtat i qualitat
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SEGON.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al Consell a continuar aprofundint
en la construcció d’uns serveis públics forts com a garantia d’igualtat i qualitat de vida dels
valencians i valencianes, dignificant les condicions en l’exercici dels i les professionals
públics, i retornant a la gestió pública els àmbits privatitzats.

ACTA DEL PLE

PRIMER- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta el seu suport als professionals
públics de tots els àmbits per la seua tasca, especialment durant la crisi del COVID-19, i es
comprometen a seguir treballant pel seu reconeixement professional.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

ACORDS

de vida dels valencians i valencianes, dignificant les condicions en l’exercici dels i les
professionals públics, i retornant a la gestió pública els àmbits privatitzats.
TERCER- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al govern central a:
a) Modificar la normativa per blindar la inversió en els serveis públics com una

despesa prioritària i exclosa de qualsevol programa d’ajust pressupostari.
b) Impulsar una àmplia reforma tributària en un sentit progressiu que incloga una
aportació de les grans fortunes per a sufragar l’enfortiment dels serveis públics.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.9 Moció presentada per la portaveu del Grup Municipal de Compromís per Simat
sobre la plaga “cotonet de Sud-Àfrica”.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La plaga Delottococcus aberiae, o “cotonet de Sud-àfrica” és forana, no existent ni al
País Valencià ni en l'Estat espanyol amb anterioritat al 2009. Plaga que va entrar en el
nostre territori per importacions procedents de tercers països. És en els primers mesos de
2009 quan es detecta en la població de Benifairó de les Valls (València) en observar els
llauradors unes deformacions molt intenses en els fruits de tarongers i clementines, per la
qual cosa ho comuniquen al servei de protecció de vegetals de la Conselleria d'Agricultura
de la Generalitat Valenciana.
Com era de suposar la plaga va arribar uns anys abans i va anar implantant-se en aquella
zona, fins a arribar a notar-se els seus danys amb intensitat. És en aquest moment, en el de
la constatació dels greus danys, quan es procedeix a estudiar-la per a identificar a l'insecte
que els provocava, arribant els experts a la conclusió que ens trobem davant l'espècie
Delottococcus aberiae, originària de l'Àfrica subsahariana, per la qual cosa es considera que
la seua entrada en la Península es va produir per la importació de cítrics de Sud-àfrica que
s'havia realitzat anys abans pel Port de Sagunt.
El primer que cal aclarir és que es va actuar de mala fe important fruits amb plagues
d'altres països. Segon, que al ser el control d'entrada en frontera competència estatal, la
inspecció fitopatològica en l'Estat espanyol correspon al Ministeri d'Agricultura. La falta de
rigor en el control de les importacions, sense llevar responsabilitat als exportadors de
Sud-àfrica i els importadors de fruita, és negligència del Ministeri. Aquest organisme
sempre ha estat sota la direcció política de dos partits: PP i PSOE. Valga això per a
assenyalar que, quan els seus representants al País Valencià trauen pit en defensa d’allò
valencià, obliden reclamar als seus a Madrid major contundència i tindre un comportament
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“MOCIÓ SOBRE LA PLAGA DELOTTOCOCCUS ABERIAE O “COTONET DE
SUD-ÀFRICA”

ACTA DEL PLE

“Margarita Palomares Hernandis portaveu del grup municipal de Compromís per
Simat, s’adreça al Ple de la corporació municipal de Simat de la Valldigna per a presentar
per al seu debat, i si escau aprovació, la següent:

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup municipal de
Compromís per Simat, la qual transcrita a la lletra diu:

responsable en les seues competències. Per tant, sense mitges tintes, s'ha d'afirmar que qui
ha fallat és Madrid i els partits que governen des de Madrid. Ara, la seua falta de gestió ha
repercutit i repercuteix en els nostres agricultors, víctimes del menyspreu cap als
valencians i la seua agricultura.
En l'actualitat ens trobem en pitjors circumstàncies en el control d'entrada de productes
hortofructícoles, ja que també es realitza en altres ports europeus, com Rotterdam, per on
estan entrant noves plagues que destrossen l'agricultura. Ni el Govern central de Madrid, ni
el de Brussel·les, ni els nostres eurodiputats es preocupen per solucionar aquesta qüestió o
que s'establisca un control d'entrada exhaustiu en fronteres.

Toca ara reclamar a l'actual Govern sensibilitat pels llauradors. A més d'autoritzar la solta
massiva del parasitoide, haurien d'aprovar ajudes per als perjudicats per aquesta plaga.
Així, i després de saber d’on venim, hem de tindre clar cap a on anem. Per tot allò exposat
amb anterioritat, des de Compromís presente les següents
PROPOSTES D’ACORD
PRIMER .- La urgent autorització per part del Ministeri de la solta massiva del parasitoide
Anagyrus aberiae, que s'ha demostrat eficaç amb la lluita contra aquesta plaga, ja que la
competència en la seua solta és estatal.
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En definitiva, aquesta experiència ens confirma que les polítiques de control de plagues han
de realitzar-se amb visió de futur. És en aquest camí on ha estat Compromís en la
Generalitat des que es va formar govern en el 2015. En 2016 amb el nou pressupost van
poder començar noves línies de solució. Concretament, és en aquell moment quan comença
a estudiar-se més a fons aquesta plaga i a valorar-se la possibilitat de control mitjançant
parasitoides o predadors. En aquest sentit es van signar dos convenis amb la Universitat
Politècnica de València que han donat resultats clarificadors, com la sintetització d'una
feromona atrapadora del Delottococcus aberiae i la cerca d'un depredador d'aquest. Si la
Conselleria d'Agricultura, gestionada per Compromís, no haguera iniciat aquelles dues
línies d'investigació contra la plaga del cotonet de Sud-àfrica, ara ens trobaríem amb els
plaguicides prohibits per la UE i sense cap solució.
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Si recordem l'ocorregut en el cas de la mosca blanca dels cítrics i el Cales noacki,
recordaran també uns camps els arbres dels quals degotaven exageradament de melassa
com a excreció d'aquesta plaga, circumstància que feia que fóra difícilment controlable
mitjançant productes fitosanitaris. L'aparició d'una matèria activa mitjanament eficaç
(butocarboxim) semblava la solució. No obstant això, era un cost afegit i prompte van
començar les generacions resistents al producte. Va ser la introducció d'un parasitoide
anomenat Cales noacki, la solució definitiva a aquesta plaga. Vam tenir la sort de la seua
aclimatació al nostre clima i hui, la mosca blanca no suposa un risc gràcies a aquest xicotet
insecte, que es troba en totes les èpoques de l'any i en tots els seus estats de
desenvolupament.

ACTA DEL PLE

Des de la detecció de la plaga en 2009 fins ara, l’única ferramenta d’acció contra la plaga
ha sigut l'ús de plaguicides. Així, productes fitosanitaris que podien ser efectius contra la
plaga en un primer moment, deixen de ser-ho quan les plagues comencen a fer-se resistents
als verins que s'emprenen i que, a més, repercuteixen negativament sobre insectes útils o
sobre la salut mateixa de les persones.

SEGON .- Establir un pressupost estatal per ajudar als perjudicats per aquesta plaga i per
dotar d'ajudes per construir amb urgència insectaris de reproducció del parasitoide que
combat el Delottococcus aberiae.
TERCER.- Exigir als partits que configuren el Govern central a exercir la necessària
pressió per a l'augment del control en els ports i aeroports, de productes hortofructícoles
tant en els estatals com en els europeus, principalment el de Rotterdam, pel qual entren els
majors volums de cítrics sud-africans.
QUART.- Remetre aquests acords al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al
Ministeri d’Hisenda i al Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació.”

PRIMER .- La urgent autorització per part del Ministeri de la solta massiva del
parasitoide Anagyrus aberiae, que s'ha demostrat eficaç amb la lluita contra aquesta plaga,
ja que la competència en la seua solta és estatal.
SEGON .- Establir un pressupost estatal per ajudar als perjudicats per aquesta plaga
i per dotar d'ajudes per construir amb urgència insectaris de reproducció del parasitoide
que combat el Delottococcus aberiae.
TERCER.- Exigir als partits que configuren el Govern central a exercir la
necessària pressió per a l'augment del control en els ports i aeroports, de productes
hortofructícoles tant en els estatals com en els europeus, principalment el de Rotterdam, pel
qual entren els majors volums de cítrics sud-africans.
QUART.- Remetre aquests acords al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
al Ministeri d’Hisenda i al Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.10 Moció presentada per portaveu del Grup EUPV, contra la sentencia del Tribunal
Suprem sobre l’ús del valencià en els institucions de l’àmbit lingüístic català i la unitat
de la llengua.
Es dóna compte de la moció presentada pel portaveu del grup EUPV, la qual
transcrita a la lletra diu:
_____________________________________________________________________________________
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Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels ONZE (11)
membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5
PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:

ACTA DEL PLE

Es comenta que el primer punt pareix que esta en fase de solució però la regidora
que presenta la moció manifesta que estava redactada així.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

Obert el torn d’intervencions, la portaveu del grup Compromís manifesta que no és
just que nosaltres tingam uns criteris exigents de qualitat per als nostres productes i que
quan venen de fora no se’ls exigisca el mateix. Això està causant una sèrie de perjudicis a
més d’introduir unes plagues que ací no teníem, com es el cas del “cotonet de Sud-africa”.
Passa a donar lectura a la moció i introdueix l’apartat quatre on s’especifica on cal
remetre l’acord.

“MOCIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE
L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LES INSTITUCIONS DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC
CATALANA I DE RECONEIXEMENT A LA UNITAT DE LA LLENGUA
Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País
Valencià-Simat Unida, eleva al Ple de la Corporació Local de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, per al seu debat i aprovació, la moció següent:

El màxim òrgan judicial de l’Estat espanyol estima que la previsió reglamentària de l'article
12.3 del Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, “infringe tanto el articulo 15.3 de la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas
(LPAC), como el artículo 149.1.18, de la Constitución Española, al desbordar la
competencia estatal con la introducción de un concepto jurídico, el de «mismo ámbito
lingüístico»”.Per tant, “la sentencia recurrida resuelve adecuadament la cuestión, y el
recurso de casación ha de ser desestimado", assenyala el Tribunal Suprem.
Només des de la irracionalitat i la falta de respecte, es poden prohibir “los usos
institucionales y administrativos” del català que es parla al País Valencià —anomenat
també, valencià— per “vulnerar la Constitución y la Ley del Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas". El fallo del Tribunal Suprem resulta injust i ofensiu, i alhora
ridícul, ja que contradiu altres sentències dictades pel mateix Tribunal Suprem i pel
Tribunal Superior de Justícia valencià.
Efectivament, el TSJCV ha dictat diverses sentències contra la seua pròpia jurisprudència,
consolida des de 2005, en què s’admet que valencià i català són dues denominacions d’una
mateixa llengua. Les sentències dels dos tribunals vulneren la jurisprudència del Tribunal
Constitucional, fixada des de la Sentència 75/1997, de 21 de abril. Vora 50 sentències,
dictades per totes les instàncies judicials possibles, inclosos el Tribunal Suprem, el Tribunal
Constitucional i Tribunal Superior de Justícia Valencià, avalen tant la unitat de la llengua
com la validesa del nom de català per a denominar la llengua dels valencians i les
valencianes.
D'altra banda, hi ha més de quaranta sentències judicials fermes que avalen la unitat de la
llengua. Per exemple, la sentència número 4/2013 del Tribunal Superior de Justícia
_____________________________________________________________________________________
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El Tribunal Suprem tanca, així, la porta a l'ús exclusiu del valencià en les comunicacions
que la Generalitat realitza amb els òrgans oficials de Catalunya i les Illes Balears, dues
autonomies que formen part d’un mateix àmbit lingüístic, un concepte que, segons la
sentència, és aliè a la norma estatal aplicable.

ACTA DEL PLE

El Tribunal Suprem va confirmar el dia 2 de juny de 2020 la Sentència 319/2018, de 17 de
juliol, de la Secció Quarta de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la qual estimava en part el recurs interposat
per dos diputats del Grup Popular de les Corts Valencianes i anul·lava 11 articles i una
disposició final, els quals donaven un ús destacat al valencià. El TSJCV dictà l’anul·lació
parcial del del Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos
institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat.
L'Advocacia de la Generalitat i la Intersindical Valenciana interposaren un recurs en què
defensaven la legalitat de no traduir al castellà la documentació —llevat que se sol·licite—
en cas que es tracte d'intercanvis amb autonomies on es parla la mateixa llengua, com
Catalunya, les Illes Baleras i el País Valencià.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

EXPOSICIÓ DE FETS

valencià dictava que hi ha "prou jurisprudència per a afegir suport legal al reconeixement
de la unitat lingüística entre el valencià i el català".

El dia 29 de maig de 1996, en un acte acadèmic, el president de l’Institut d’Estudis
Catalans i els rectors de la Universitat d’Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de les Illes Balears,
Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de
Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i
Virgili, Universitat de València i Universitat Oberta de Catalunya signaren la declaració
institucional pel reconeixement de la unitat de la llengua catalana. En aquesta declaració,
els representants dels organismes i institucions esmentats manifesten “la convicció que en
qüestions de llengua és convenient que l’acció política estiga d’acord amb el coneixement
científic”, i consideren necessari “establir formes de col. laboració intercomunitària que
permeten dotar de coherència els diversos processos de normalització, a fi d’aconseguir la
integració i la cohesió de la comunitat lingüística. Això, sens perjudici de la denominació
de valencià que rep també la llengua catalana al País Valencià”, i adverteixen que
“qualsevol atemptat contra aquesta necessitat s’hauria de considerar com una mancança del
respecte i la protecció de què han d’ésser objecte totes les llengües de l’Estat, segons
l’article 3.3 de la Constitució espanyola”.
La llengua que es parla de Salses a Guardamar i de Fraga a l'Alguer, coneguda
acadèmicament i internacionalment amb el nom de llengua catalana, deriva d'una
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins de la seua
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics
_____________________________________________________________________________________
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La Institució de les Lletres Catalanes tampoc no comparteix l'argumentació utilitzada per
l’alt tribunal espanyol referida a la manca de validesa jurídica del concepte “àmbit
lingüístic”. La Institució de les Lletres Catalanes té encomanat l'encàrrec explícit de:
«Promoure la presència pública, el coneixement i la difusió de la literatura catalana, la
clàssica i l'actual, dins del seu àmbit lingüístic, en tots els sectors i estaments de la societat i
per tots els mitjans de difusió possibles (Llei 20/1987, de 12 de novembre, art. 3b)».
Igualment, té encomanada la missió de «Promoure l'espai d'intercanvi i la relació entre els
escriptors en llengua catalana de tot el domini lingüístic» (art. 3d). Són nombrosos els
escriptors i escriptores valencians que formen part d’aquesta institució.

ACTA DEL PLE

Segons l’AVL, “la sentència no protegeix la igualtat dels ciutadans pel que fa als seus drets
lingüístics, ja que impedeix l’adopció de les mesures més bàsiques de foment de l’ús del
valencià, les quals són una obligació per a totes les administracions i institucions públiques.
La finalitat del Decret del Consell, esmenat per TSJC i l’alt tribunal, era assolir una
presència equitativa de les dos llengües oficials en l’àmbit de l’Administració valenciana”.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institució de la Generalitat fixada en l’Estatut
d’Autonomia, que forma part del bloc de constitucionalitat, representa la màxima autoritat
per a establir la naturalesa i l’entitat del valencià. En un comunicat emés el 15 de juny de
2020, l’AVL manifesta que no comparteix la sentència del Tribunal Suprem perquè “no
permet comunicar-se en valencià entre les administracions de la Generalitat Valenciana, la
Generalitat de Catalunya i el Govern Balear”, és a dir, administracions del mateix àmbit
lingüístic. Aquest concepte està plenament assumit per l’ordenament jurídic en l’article 4
de la Llei 7/1998, de Creació de l’AVL, en el Dictamen sobre els principis i criteris per a la
defensa i la denominació de l’entitat del valencià, aprovat per la institució l’any 2005, i per
les definicions de valencià i català que figuren en el Diccionari normatiu valencià, així
com quasi totes les universitats del País Valencià, diverses de l’Estat espanyol i altres
d’arreu el món.

habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l'existència
d'altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerés, valencià,
mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes
denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, hui parlada per més de deu
milions de ciutadans europeus.

Per tota això, el Grup d’Esquerra Unida del País Valencià-Simat Unida, proposa al Ple de
l’Ajuntament, per al seu debat i aprovació dels següents:
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna considera que el Tribunal Suprem de
l’Estat espanyol ataca, amb la Resolució dictada el 2 de juny de 2020, l'autogovern del
poble valencià i fins i tot la ciència, ja que qüestiona el fet de l'àmbit lingüístic i nega a les
administracions que comparteixen el mateix àmbit lingüístic el dret a comunicar-se entre
elles en el seu idioma.
SEGON.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna NO compartix l’argumentació utilitzada
pel tribunal referida a la falta de validesa jurídica del concepte “àmbit lingüístic”. Aquest
concepte està plenament assumit pel nostre ordenament jurídic en l’article 4 de la Llei
7/1998, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el Dictamen sobre els
principis i criteris per a la defensa i la denominació de l’entitat del valencià, aprovat per la
institució l’any 2005, i per les definicions de valencià i català que figuren en el Diccionari
normatiu valencià.
TERCER.- En vista de la sentència, totalment contrària a la normalització del valencià, es
fa evident una vegada més que hi ha una necessitat urgent d’establir el requisit lingüístic
d’accés a la funció pública per a poder garantir el dret de tots els valencians i valencianes a
ser atesos i rebre els escrits administratius en la seua llengua preferent.
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L’Ajuntament de Simat de la Valldigna va aprovar, en març de 2009, la seua integració en
la Xarxa de Municipis Ramon Llull, una plataforma que dóna suport a l’Institut Ramon
Llull, entitat l’objectiu de la qual és promoure la projecció exterior de la llengua i la cultura
catalanes.

ACTA DEL PLE

La llengua catalana i la cultura catalana, de la qual forma part el País Valencià, s’imparteix
a diverses universitats europees (Alemanya, Àustria, França, Hongria, Itàlia, Paisos Baixos,
Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Rússia, Sèrbia, Suècia, Suïssa) i
d’altres llocs (Estats Units d’Amèrica, Argentina, Brasil, Canadà, Cuba, Mèxic, Xile, Japó).
Existeixen huí dia càtedres en les universitats de Chicago, Stanford, New Yord University,
L’Havana, i s’imparteix en prestigioses universitats, com ara Harvard, Columbia, la
Sorbona de París, Cambridge i Oxford.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

El 1975, la l’Acadèmia Espanyola de la Història va fer públic un manifest per mitjà del
qual es garantia la unitat de la llengua. “El valencià i el català són la mateixa llengua”,
afirmaven els acadèmics, els quals qualificaren “aberrante todo intento de desmembrar el
País Valenciano de la comunidad idiomática y cultural catalana”. Signaven aquest manifest,
entre d’altres, el president d’aquesta institució, Jesús Pabón; Dámaso Alonso, president de
la Real Academia Española; el poeta Vicente Aleixandre, el filòleg Fernando Lázaro
Carreter, l’historiador Salvador de Madariaga, el novel·lista Miguel Delibes, l’escriptor
Camilo José Cela, i el dramaturg Antonio Buero Vallejo.

QUART.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna dóna suport al Consell en totes aquelles
accions que puga emprendre per a la defensa de l’ús i la normalització del valencià en
l’Administració Pública.
CINQUÉ..- El fet d’impedir la comunicació en la llengua compartida entre
administracions públiques de diferents comunitats autònomes vulnera la Carta Europea de
les Llengües Regionals o Minoritàries, signada i ratificada per Espanya.

NOVÉ.- Instem al Govern d'Espanya a vetlar perquè cap institució pública o privada de
l'Estat fomente el secessionisme lingüístic en la seua activitat. Demanem que les pàgines
web de les institucions de l'Estat no diferencien entre valencià i català.
DESÉ.- L’Ajuntament de Simat denuncia que l'intent d'impedir la comunicació en la
llengua compartida entre administracions públiques de diferents comunitats autònomes que
tenen la mateixa llengua vulnera la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries, signada i ratificada per Espanya.
ONZÉ.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna rebutja qualsevol mesura que impose
impediments normatius, administratius, tècnics o socials a la ciutadania de les comunitats
autònomes on el català, en totes les seues denominacions, és oficial a fi de poder viure amb
normalitat i amb garanties l’esmentada unitat lingüística.
DOTZÉ.- Elevar aquests acords a Ximo Puig Ferrer, president de la Generalitat
Valenciana; Joaquim Torra i Pla, president Generalitat de Catalunya, qui ostenta també la
presidència de l’Institut Ramon Llull; Francina Armengol Socias, presidenta del Govern de
les Illes Balears; així com a José Manuel Rodríguez Uribes, ministre de Cultura del Govern
d’Espanya; a Meritxell Batet Lamaña, presidenta del Congrés dels Diputats i Diputades, i a
Luis García Montero, president de l’Instituto Cervantes.
Simat de la Valldigna, 10 de juliol de 2020. Signat: Víctor Mansanet Boïgues”
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HUITÉ.- Així mateix, entenent que la preservació i la promoció de les diverses llengües
territorials són també una qüestió d’estat, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demana al
Govern espanyol i al Congrés que, d’acord amb les comunitats autònomes implicades,
emprenguen les iniciatives necessàries perquè el reconeixement de la unitat de la llengua
catalana i el referent legal normatiu siguen recollits en el corpus jurídic de manera
inequívoca i amb caràcter fonamental.

ACTA DEL PLE

SETÉ .- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna entén que l’esmentada sentència no
protegeix la igualtat de la ciutadania pel que fa als seus drets lingüístics, ja que impedeix
l’adopció de les mesures més bàsiques de foment de l’ús del valencià, les quals són una
obligació per a totes les administracions i institucions públiques; per tant, dóna suport al
Consell en el seu objectiu d’assolir una presència equitativa de les dus llengües oficials en
l’àmbit de l’Administració valenciana.”

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

SISÉ.- Vist que la Sentència 634/2020 del Tribunal Suprem espanyol, la qual confirma
l'anul·lació d’alguns articles del Decret d'Usos Lingüístics de la Generalitat Valenciana, per
mitjà del qual estipula l'ús de la llengua catalana en les comunicacions administratives
entre la Generalitat Valenciana i les altres comunitats autònomes que la tenen com a
llengua oficial, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demana a les institucions catalanes,
aragoneses, balears i valencianes que sol·liciten formalment al Congrés dels Diputats i
Diputades el reconeixement, a efectes legals, polítics i jurídics, de la unitat de la llengua
catalana en tots els territoris on es parla, d'acord amb els criteris científics i filològics.

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde i proposant de la moció, informa de les
contradiccions entre el Tribunal Suprem i el TSJ de la Comunitat Valenciana, n’explica el
contingut i fa lectura dels punts d’acord que s’hi proposen.
Coneguda la moció pels regidors i regidores, es passa a votació.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, SIS( 6) vots a favor (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, i 1 Compromís per Simat),) i CINC (5)
abstencions (5 PP Simat), acorda:

QUART.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna dóna suport al Consell en totes aquelles
accions que puga emprendre per a la defensa de l’ús i la normalització del valencià en
l’Administració Pública.
CINQUÉ..- El fet d’impedir la comunicació en la llengua compartida entre
administracions públiques de diferents comunitats autònomes vulnera la Carta Europea de
les Llengües Regionals o Minoritàries, signada i ratificada per Espanya.
SISÉ.- Vist que la Sentència 634/2020 del Tribunal Suprem espanyol, la qual confirma
l'anul·lació d’alguns articles del Decret d'Usos Lingüístics de la Generalitat Valenciana, per
mitjà del qual estipula l'ús de la llengua catalana en les comunicacions administratives
entre la Generalitat Valenciana i les altres comunitats autònomes que la tenen com a
llengua oficial, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demana a les institucions catalanes,
aragoneses, balears i valencianes que sol·liciten formalment al Congrés dels Diputats i
Diputades el reconeixement, a efectes legals, polítics i jurídics, de la unitat de la llengua
catalana en tots els territoris on és parla, d'acord amb els criteris científics i filològics.
SETÉ .- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna entén que l’esmentada sentència no
protegeix la igualtat de la ciutadania pel que fa als seus drets lingüístics, ja que impedeix
l’adopció de les mesures més bàsiques de foment de l’ús del valencià, les quals són una
obligació per a totes les administracions i institucions públiques; per tant, dóna suport al
Consell en el seu objectiu d’assolir una presència equitativa de les dus llengües oficials en
l’àmbit de l’Administració valenciana.”
_____________________________________________________________________________________
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TERCER.- En vista de la sentència, totalment contrària a la normalització del valencià, es
fa evident una vegada més que hi ha una necessitat urgent d’establir el requisit lingüístic
d’accés a la funció pública per a poder garantir el dret de tots els valencians i valencianes a
ser atesos i rebre els escrits administratius en la seua llengua preferent.
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SEGON.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna NO compartix l’argumentació utilitzada
pel tribunal referida a la falta de validesa jurídica del concepte “àmbit lingüístic”. Aquest
concepte està plenament assumit pel nostre ordenament jurídic en l’article 4 de la Llei
7/1998, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el Dictamen sobre els
principis i criteris per a la defensa i la denominació de l’entitat del valencià, aprovat per la
institució l’any 2005, i per les definicions de valencià i català que figuren en el Diccionari
normatiu valencià.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna considera que el Tribunal Suprem de
l’Estat espanyol ataca, amb la Resolució dictada el 2 de juny de 2020, l'autogovern del
poble valencià i fins i tot la ciència, ja que qüestiona el fet de l'àmbit lingüístic i nega a les
administracions que comparteixen el mateix àmbit lingüístic el dret a comunicar-se entre
elles en el seu idioma.

HUITÉ.- Així mateix, entenent que la preservació i la promoció de les diverses llengües
territorials són també una qüestió d’estat, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demana al
Govern espanyol i al Congrés que, d’acord amb les comunitats autònomes implicades,
emprenguen les iniciatives necessàries perquè el reconeixement de la unitat de la llengua
catalana i el referent legal normatiu siguen recollits en el corpus jurídic de manera
inequívoca i amb caràcter fonamental.
NOVÉ.- Instem al Govern d'Espanya a vetlar perquè cap institució pública o privada de
l'Estat fomente el secessionisme lingüístic en la seua activitat. Demanem que les pàgines
web de les institucions de l'Estat no diferencien entre valencià i català.

----------------------------------------------------------------------------------------------------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 per a tractar per urgència en esta sessió,
prèvia declaració de la mateixa.
L’alcalde planteja que cal tractar, prèvia declaració d’urgència, algun assumptes. Es
justifica la urgència en base a que cal prendre eixos acords el més prompte possible.
Els assumptes són:
2.1.- L’acord de col·laboració per a la prestació de serveis de policía local conjunt
dels municipios de Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna.
2.2.- Moció del portaveu del grup Popular de Simat sobre la proposta per la
instauració d'un servei d'infermeria en matèria de salut escolar en els centres educatius
públics del municipi de Simat de la Valldigna.
2.3.- Ratificació del Decret 0090, de data 20 de febrer, sobre sol·licitud de
subvenció programa mixt d’ocupació-formació Taller d’Ocupació EcoSimat II.
2.4.- Ratificació del Decret 0352, de data 11 de juny, sobre sol·licitud de subvenció
per al desenvolupament del programa mixte d’ocupació-formació Escoles d’Ocupació ET
Formem. 1a. etapa 2020.
_____________________________________________________________________________________
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DOTZÉ.- Elevar aquests acords a Ximo Puig Ferrer, president de la Generalitat
Valenciana; Joaquim Torra i Pla, president Generalitat de Catalunya, qui ostenta també la
presidència de l’Institut Ramon Llull; Francina Armengol Socias, presidenta del Govern de
les Illes Balears; així com a José Manuel Rodríguez Uribes, ministre de Cultura del Govern
d’Espanya; a Meritxell Batet Lamaña, presidenta del Congrés dels Diputats i Diputades, i a
Luis García Montero, president de l’Instituto Cervantes.

ACTA DEL PLE

ONZÉ.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna rebutja qualsevol mesura que impose
impediments normatius, administratius, tècnics o socials a la ciutadania de les comunitats
autònomes on el català, en totes les seues denominacions, és oficial a fi de poder viure amb
normalitat i amb garanties l’esmentada unitat lingüística.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

DESÉ.- L’Ajuntament de Simat denuncia que l'intent d'impedir la comunicació en la
llengua compartida entre administracions públiques de diferents comunitats autònomes que
tenen la mateixa llengua vulnera la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries, signada i ratificada per Espanya.

2.5.- Ratificació del Decret 0356, de data 16 de juny, sobre sol·licitud de subvenció
destinada al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals.
Vista la qual cosa, per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la urgència per
tractar cadascun dels assumptes plantejats.
Després de votada la urgència per unanimitat, es passen a tractar els assumptes
següents:
2.1.- Aprovacion, si procede, del acuerdo de colaboración para la prestación de
servicios de policía local conjunto de los municipios de Benifairó de la Valldigna y
Simat de la Valldigna.

Visto que, en fecha 16-07-2020 y 23-07-2020, se dió cuenta a la Junta Local de
Seguridad y a la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna
de la propuesta de Acuerdo de colaboración y de la Memoria explicativa de prestación
conjunta del servicio de policía local por ambos municipios elaborados por la Comisión
Mixta, no poniendo objeción alguna a su aprobación por el órgano competente.
Visto el Informe-Propuesta de Secretaría intervención de fecha 27-07-2020 por el
que se determina que la Legislación aplicable es:
— La disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
— La Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, por la que se determinan las
condiciones para la Asociación de Municipios con la finalidad de prestar servicios de
Policía Local, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
— Los artículos 22.2.b) y 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Y que se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación mediante
mayoría absoluta, de conformidad con la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con los artículos 22.2.b) y
47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
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Visto que, en fecha 15-06-2020, la Comisión Mixta aprobó por unanimidad la
memoria y el proyecto de acuerdo de colaboración que debe regir la Asociación para la
prestación del servicio de policía local integrada por los Municipios de Benifairó de la
Valldigna y de Simat de la Valldigna redactados por la misma.
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“PROPUESTA DE ALCALDIA, PARA SU APROBACIÓN POR MAYORÍA
ABSOLUTA DEL PLENO, DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL CONJUNTO DE LOS
MUNICIPIOS DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA Y SIMAT DE LA
VALLDIGNA.

ACTA DEL PLE

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía sobre acuerdo de colaboración entre
los municipios de Benifairó de la Valldigna I Simat de la Valldigna para la prestación
conjunta del servicio de Policía Local a través de una asociación entre los dos municipios,
y que transcrita textualmente dice:

Por Alcaldía se PROPONE AL PLENO DEL Ayuntamiento:
PRIMERO. Aprobar la MEMORIA explicativa de la Asociación de los municipios de
Benifairó de la Valldigna y Simat de la Valldigna para la prestación conjunta del servicio de
la Policía local, cuyo texto consensuado ha sido aprobado en fecha 16-06-2020 por la
Comisión de representantes nombrada al efecto.
SEGUNDO Aprobar el documento de acuerdo de colaboración para la prestación de
servicios de policía local entre los municipios de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA y
SIMAT DE LA VALLDIGNA y facultar al alcalde para la firma de los documentos
necesarios para hacer efectivo el presente acuerdo.

SEXTO: Remitir el presente acuerdo a la Delegación del Gobierno a los efectos oportunos
Simat de la Valldigna, julio de 2020.El alcalde. Victor Mansanet Boïgues
Obert el torn d’intervencions per part de l’alcaldia s’informa dels tràmits que
s’han fet fins ara en relació a este assumpte, tant de la Comissió, com de la Junta Local de
Seguretat i de la Mesa de Negociació i s’informa del contingut de la proposta.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta com queda el tema de les armes. I el
regidor Antonio Magraner pregunta si les armes són personals o són de l’Ajuntament?
L’alcalde explica com quedarà el tema del dipòsit de les armeS. Pareix ser que
serà en el lloc on estiga el retén i cal fer gestions en la Delegació del Govern perquè done
les autoritzacions pertinents. Les armes són les reglamentàries i són dels ajuntaments, per
qui puga portar-les, i les altres armes són els tàsser. Comenta que el cap de la policia seria
el de major graduació.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
ONZE (11) membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes
de Simat, 5 PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMERO. Aprobar la MEMORIA explicativa de la Asociación de los municipios de
Benifairó de la Valldigna y Simat de la Valldigna para la prestación conjunta del servicio de
la Policía local, cuyo texto consensuado ha sido aprobado en fecha 16-06-2020 por la
Comisión de representantes nombrada al efecto.
SEGUNDO Aprobar el documento de acuerdo de colaboración para la prestación de
servicios de policía local entre los municipios de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA y
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QUINTO . Remitir a la Comisión Mixta certificado del presente acuerdo así como
certificación expedida por el Secretario relativa a la población, a los efectos de su remisión,
junto con el resto del expediente, a la Consellería de Justicia, Interior y Administracion
Pública de la solicitud de autorización.

ACTA DEL PLE

CUARTO. Designar como representante de este Ayuntamiento en la Asociación al Alcalde.
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TERCERO. Integrarnos como miembros de hecho y de derecho en la Asociación para
prestar servicios de policía local denominada ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE
BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA Y DE SIMAT DE LA VALLDIGNA PARA LA
PRESTACIÓN CONJUNTA DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.

SIMAT DE LA VALLDIGNA y facultar al alcalde para la firma de los documentos
necesarios para hacer efectivo el presente acuerdo.
TERCERO. Integrarnos como miembros de hecho y de derecho en la Asociación para
prestar servicios de policía local denominada ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE
BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA Y DE SIMAT DE LA VALLDIGNA PARA LA
PRESTACIÓN CONJUNTA DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.
CUARTO. Designar como representante de este Ayuntamiento en la Asociación al Alcalde.
QUINTO . Remitir a la Comisión Mixta certificado del presente acuerdo así como
certificación expedida por el Secretario relativa a la población, a los efectos de su remisión,
junto con el resto del expediente, a la Consellería de Justicia, Interior y Administracion
Pública de la solicitud de autorización.
SEXTO: Remitir el presente acuerdo
oportunos.

a la Delegación del Gobierno a los efectos

Es dona compte de la moció presentada pel portaveu del grup popular de Simat,
que transcrita a la lletra diu:
“AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Sebastián Mahiques Morant, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d’este, per mitjà del present
escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat pel Reial decret 2568/1986,
de 28 de Novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat, la següent:
MOCIÓ PER A PROPOSAR LA INSTAURACIÓ D'UN SERVEI D'INFERMERIA
EN MATÈRIA DE SALUT ESCOLAR EN ELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS
DEL MUNICIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A causa de la Pandèmia del Covid-19 la salut en els centres educatius s'ha convertit en un
dels majors reptes que en aquests moments té l'actual Consell i en una de les majors
preocupacions que tenen les famílies i els equips docents.
Davant aquesta nova realitat, imposada per la pandèmia, les infermeres i els infermers
escolars han de convertir-se en l'eix de la promoció de la salut i l'assistència sanitària a les
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

34

Codi Validació: 4GTDDPHHNLXT4JZT47YXKJ4EF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 48

2.2.- Moció del portaveu del grup Popular de Simat sobre la proposta per la
instauració d'un servei d'infermeria en matèria de salut escolar en els centres
educatius públics del municipi de Simat de la Valldigna.

ACTA DEL PLE

Després de votada la urgència per unanimitat, i entregada copia a tots els
regidors i regidores de la moció, es passa a tractar el assumpte següent:

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

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

escoles. És l'única figura que pot donar garanties d'una atenció correcta en tots els centres
educatius cobrint totes aquelles necessitats sanitàries que poden afectar els membres de la
comunitat educativa (professorat, AMPA, alumnat…), ajudant a implantar protocols
efectius de prevenció i actuació ràpida i coordinant tota aqueixa acció amb els centres
d'atenció primària.
És essencial, ja que els equips docents no tenen la formació necessària, que els infermers
escolars siguen un membre més dels òrgans de direcció dels centres i que treballen en
coordinació amb la resta dels professionals i de l'entorn escolar. La infermera o infermer
escolar ha d'assessorar, secundar i intervindre en totes les qüestions que fan referència als
aspectes relacionats amb el Covid-19.

PROPOSTA D’ACORD
Primera.- Instar el Consell de la Generalitat Valenciana a:
1. Incorporar una infermera o infermer escolar, de manera immediata, en els centres
educatius sostinguts amb fons públics de la comunitat valenciana sufragats íntegrament per
la Generalitat Valenciana.
2. Que tots els plans de contingència dels centres educatius estiguen elaborats, signats i
supervisats per professionals sanitaris i experts en prevenció de riscos laborals, en
coordinació amb el centre d'atenció primària del qual depenga cada centre educatiu.
3. Garantir en aquests centres l'existència de material de protecció diari, en funció del risc
al contagi i la vulnerabilitat de la persona, per a docents, personal no docent i l'alumnat.
Segon.- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, als Grups
polítics amb representació en Les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies.
Tercera.- En cas de que la Conselleria es negara a dur a terme esta iniciativa:
1.- Proposar al Consell Escolar del CEIP Valldigna la creació d'un Servei d'Infermeria
Escolar que preste servei tant al centre educatiu CEIP Valldigna com a l’Escoleta
Municipal.
2.- En el cas que el Consell Escolar valore positivament la implantació del citat programa,
crear el Servei d'Infermeria Escolar. Projecte consistent a proporcionar assistència en
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Per tot quant antecedeix, el Grup Popular Municipal, sotmet a debat i votació davant aquest
Ple, la següent:
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Totes aquestes qüestions, de vital importància en un moment on els rebrots estan a l'ordre
del dia, han de ser ateses per professionals o les conseqüències podrien ser dramàtiques.
Cal emfatitzar el paper de la infermera o infermer escolar com a element clau per a
l'augment dels actius en salut de tota la comunitat educativa, mitjançant la promoció,
intervenció, assessorament i vigilància de la salut, així com en el control de riscos derivats
d'aquesta pandèmia.

ACTA DEL PLE

Les funcions bàsiques de les infermeres escolars, recollides en la resolució del Consell
General de Col·legis Oficials d'Espanya, deixen clara quines són les seues funcions,
funcions que sota cap punt de vista han d'assumir els docents, com poden ser: la funció
assistencial, la promoció de la salut, la gestió de serveis dins de les escoles, l'assessorament
sanitari en el centre escolar i fora d'ell; així com funcions de detecció, vigilància o
acompanyament.

matèria de prevenció i prestació de serveis sanitaris assistencials en els centres educatius,
per infermers / infermeres amb màster en Infermeria Escolar o Especialista en Infermeria
Comunitària o Pediàtrica i Curs d'Aptitud Pedagògica, amb experiència en serveis
d'urgències i emergències.
3.- Iniciar si cap els projectes de col·laboració pertinents amb la
ACEESE ( Associació Científica Espanyola d'Infermeria i Salut Escolar) així com amb el
corresponent Col·legi Oficial d'Infermers.
A Simat de la Valldigna, a 27 de juliol de 2020.”
Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques passa a donar lectura
íntegra de la moció presentada.

L’alcalde manifesta que ell va presentar varies mocions sobre sanitat ja en 2012. A
mi m’agrada esta moció i és que, per fi, el PP s’aproxima a la sanitat pública. Abans hem
estat en minoria en eixe tema, si s’haguera fet cas el que díem en els mocions de 2012 on
plantejàvem un pacte per la sanitat, ara hi hauria millors resultats. Ens alegrem de la
posició actual del PP. I afegeix que açò no és l’únic lloc on deuen haver sanitaris.
Comenta el cas de l’experiència que, a traves de la Mancomunitat de la Valldigna, van
contractar a una fisioterapeuta que ha prestat serveis per millorar la mobilitat de moltes
persones. Manifesta també el seu vot favorable a la moció presentada.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
ONZE (11) membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes
de Simat, 5 PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
Primera.- Instar el Consell de la Generalitat Valenciana a:
1. Incorporar una infermera o infermer escolar, de manera immediata, en els centres
educatius sostinguts amb fons públics de la comunitat valenciana sufragats íntegrament per
la Generalitat Valenciana.
2. Que tots els plans de contingència dels centres educatius estiguen elaborats, signats i
supervisats per professionals sanitaris i experts en prevenció de riscos laborals, en
coordinació amb el centre d'atenció primària del qual depenga cada centre educatiu.
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El regidor Sebastián Mahiques contesta que això ho hauria de valorar la
Generalitat Valenciana o l’Ajuntament de Simat La situació que tenim ara és molt
complicada, cada dia hi ha més contagis i entenem que ara fa falta, com ha dit la regidora
portaveu de Compromís, és interessant i com més sucre més dolç. Seria bo que es ficara i
es quedara per sempre, no sabem per quan es podria quedar però el mestres no saben
com actuar davant de situacions sanitàries i un professional sempre pot donar una solució
més ràpida.

ACTA DEL PLE

El regidor Joan Vicent Bañuls pregunta si eixa figura seria sols durant el període
del COVID o s’assumiria després també?
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La regidora Margarita Palomares manifesta que simplement vol dir que ha
treballat en algun projecte a traves d’Ajuntament en la figura de la infermera escolar, ho
considera molt interessant i no sols pel tema del COVID 19, n’hi ha d’altres casos per als
quals els professors no estan preparats, així que manifesta el seu vot favorable.

3. Garantir en aquests centres l'existència de material de protecció diari, en funció del risc
al contagi i la vulnerabilitat de la persona, per a docents, personal no docent i l'alumnat.
Segon.- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, als Grups
polítics amb representació en Les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies.
Tercera.- En cas de que la Conselleria es negara a dur a terme esta iniciativa:
1.- Proposar al Consell Escolar del CEIP Valldigna la creació d'un Servei d'Infermeria
Escolar que preste servei tant al centre educatiu CEIP Valldigna com a l’Escoleta
Municipal.

2.3.- Ratificació del decret 0090 de data 20 de febrer sobre sol·licitud de subvenció
programa mixt d’ocupació-formació Taller d’ Ocupació EcoSimat II.
Es dóna compte del decret següent:
“DECRET
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en
eixa condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
1.
La Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball va
publicar en el DOGV núm. 7832 de 20 de juliol de 2017, l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol,
per la qual s‘aproven les bases reguladores i es determina el programa mixt
d’ocupació-formació tallers d’Ocupació, prenent en consideració, així mateix, la
modificació efectuada per l’Ordre 18/2018, de 25 d’octubre, publicada en el DOGV núm.
8412, de 29 d’octubre de 2018.
2.
En aplicació de l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, es va procedir per Resolució de 30
de desembre de 2019, de la Direcció general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i
Formació, a aprovar la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació «Tallers
d’Ocupació», amb càrrec a l’exercici pressupostari 2020.
_____________________________________________________________________________________
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DEL PLE

3.- Iniciar si cap els projectes de col·laboració pertinents amb la
ACEESE ( Associació Científica Espanyola d'Infermeria i Salut Escolar) així com amb el
corresponent Col·legi Oficial d'Infermers.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

2.- En el cas que el Consell Escolar valore positivament la implantació del citat programa,
crear el Servei d'Infermeria Escolar. Projecte consistent a proporcionar assistència en
matèria de prevenció i prestació de serveis sanitaris assistencials en els centres educatius,
per infermers / infermeres amb màster en Infermeria Escolar o Especialista en Infermeria
Comunitària o Pediàtrica i Curs d'Aptitud Pedagògica, amb experiència en serveis
d'urgències i emergències.

3.
De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, amb data 31 de gener de 2020, es va publicar
en el DOGV núm. 8730 l’extracte de la convocatòria amb núm. d’identificació BDNS núm.
493623.
4.
Vist l’objecte i els beneficiaris de la convocatòria, la Corporació Municipal, i
específicament la Regidoria d’Ocupació i Desenvolupament Local, conscient de la
importància de millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a què va dirigida la
citada iniciativa, mitjançant la formació i qualificació professional, considera adient
formalitzar la sol·licitud a l’empara de la convocatòria abans determinada, per dur endavant
el programa de Tallers d’Ocupació en Simat de la Valldigna.

1.
Aprovar la Memòria d’actuacions anomenada «T.O. EcoSimat II:
conservació i recuperació del patrimoni natural i forestal» que inclou les especialitats
formatives AGAR0309 i AGAR0208, l’execució dels treballs de la qual ascendeixen a la
quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS SIS EUROS I
QUARANTA CÈNTIMS (244.206,40 €).
2.
Sol·licitar a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productius,
Comerç i Treball, expressament, a LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, una
subvenció per import de DOS-CENTS QUARANTA MIL DOS-CENTS SIS EUROS I
QUARANTA CÈNTIMS (240.206,40 €), a l’empara de la Resolució de 30 de desembre
de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per
la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació i formació Tallers
d’Ocupació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2020.
3.
Comprometre expressament l’aportació municipal com a entitat
promotora del projecte «EcoSimat II: conservació i recuperació del patrimoni natural i
forestal» per import de QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària que s’habilitarà en el Pressupost General de la Corporació per al present
exercici.
4.
Sotmetre per a la seua ratificació la present Resolució al Ple de
l’Ajuntament en el pròxima sessió que es celebre.
5.
Notificar la present, mitjançant notificació electrònica, a LABORA, Servei
Valencià d’Ocupació i Formació, als efectes oportuns.”
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut del decret i se’n proposa la
ratificació.
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RESOLUCIÓ

ACTA DEL PLE

Considerant que l’actuació projectada s’adequa a l’objecte de la convocatòria, que s'han
seguit tots els tràmits previstos i necessaris, i els antecedents descrits, aquest òrgan, en
l'exercici de les seues facultats, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, formula la següent

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

5.
A l’efecte anterior, s’ha elaborat la memòria d’actuacions «EcoSimat II:
conservació i recuperació del patrimoni natural i forestal» que descriu les activitats a
dur a terme en base a les especialitats formatives AGAR0309 i AGAR0208, que centra el
projecte a executar a l’empara de la convocatòria relacionada.

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
ONZE (11) membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes
de Simat, 5 PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMER.- Ratificar el decret 0090/2020 de data 20 de febrer sobre sol·licitud de
subvenció programa mixt d’ocupació-formació Taller d’ Ocupació EcoSimat II en tots
els seus termes.
SEGON. Incorporar certificat del present acord en l’expedient corresponent.
----------------------------------------------------------------------------------------------------2.4.- Ratificació del decret 0352 de data 11 de juny sobre sol·licitud de subvenció per
al desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació Escoles d’ Ocupació ET
Formem. 1a etapa 2020.

ANTECEDENTS DE FET
1.
La Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball
va publicar en el DOGV núm. 8087, amb data 19 de juliol de 2017, l’Ordre 14/2017, de
17 de juliol, per la qual s‘aproven les bases reguladores del programa mixt d’ocupació i
formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d’inserció
laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, atenent, així mateix, la modificació
efectuada per l’Ordre 19/2018, de 25 d’octubre, publicada en el DOGV núm. 8412, de 29
d’octubre de 2018.
2.
En aplicació de l’Ordre 14/2017, de 17 de juliol, LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació va aprovar a l'empara de la Resolució de 10 de març de 2020, del
director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, la convocatòria de
la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt
d’Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats
d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa operatiu
del fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (POCV), per a l’exercici
pressupostari 2020, publicada en el DOGV núm. 8761, de 13 de març de 2020.
3.
Vist que de conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es va publicar l’extracte de
la citada convocatòria en el DOGV núm. 8.761, de 13 de març de 2020, amb núm.
d’identificació a la Base de Dades Nacional de Subvencions 499568, el que inicialment
determinaria l’inici del còmput del termini per a la presentació de sol·licituds, establert en
_____________________________________________________________________________________
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Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent els següents:

ACTA DEL PLE

“DECRET

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

Es dóna compte del Decret 352/2020, el qual transcrit a la lletra diu:

el resolc quart.3 en 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del citat
extracte en DOGV.

7.
A l’efecte anterior, els serveis municipals han elaborat la memòria
d’actuacions «Conservació i millora muntanyes de Simat» que descriu les activitats a
dur a terme en base a l’especialitat formativa AGAR0309, que centra el projecte a executar
a l’empara de la convocatòria anteriorment relacionada.
Considerant que l’actuació projectada s’adequa a l’objecte de la convocatòria, que s'han
seguit tots els tràmits previstos i necessaris, i els antecedents descrits, este òrgan, en
l'exercici de les seues facultats, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, formula la següent
RESOLUCIÓ
1.
Aprovar la Memòria d’actuacions anomenada «ESCOLA
D’OCUPACIÓ ET FORMEM: CONSERVACIÓ I MILLORA MUNTANYES DE
SIMAT» que inclou la especialitat formativa AGAR0309, l’execució dels treballs de la
qual ascendeixen a la quantitat de CENT VINT MIL CENT TRES EUROS I VINT
CÈNTIMS (120.103,20 €).
2.
Sol·licitar a LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, a
l'empara de la Resolució de 10 de març de 2020, del director general de LABORA
_____________________________________________________________________________________
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6.
Vist l’objecte i els beneficiaris de la convocatòria, aquesta entitat, i
específicament la Regidoria d’Ocupació, conscient de la importància de millorar les
competències i qualificació professional de la ciutadania per facilitar la inserció laboral,
especialment de determinats col·lectius, considera adient formalitzar la sol·licitud a
l’empara de la convocatòria citada, per dur endavant el programa Escola d’Ocupació Et
Formem en Simat de la Valldigna.
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5.
Vist que de conformitat amb les anteriors determinacions, en el DOGV de
14 de maig de 2020, es va publicar la Resolució de 12 de maig de 2020, del director
general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, sobre continuació de
procediments indispensables per a la protecció de l’interés general derivats de la disposició
addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que en el seu resolc primer i
tercer, declara l’interés general del procediment administratiu i acorda l’alçament de la
suspensió de termes i interrupció de terminis establerts entre la convocatòria aprovada per
Resolució de 10 de març de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació, publicada en el DOGV de 8761, de 13 de març de 2020, abans
detallada. La citada resolució produeix efectes a partir de l’endemà de la seua publicació
en el DOGV, entenent, per tant, que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza
l’11 de juny de 2020.

ACTA DEL PLE

4.
Vist, no obstant, que la disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, va declarar la suspensió dels termes i la
interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del Sector
Públic, definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, si bé, estableix en el seu apartat 3. la possibilitat de l’òrgan
competent d’acordar, en cada cas, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació
i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de
l’interessat en el procediment.

4.
Tramitar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat
Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a l’efecte la corresponent sol·licitud
juntament amb la resta de documentació requerida en el resolc sisè de la convocatòria.
5.
Sotmetre per a la seua ratificació la present Resolució al Ple de
l’Ajuntament en el pròxima sessió que es celebre.”
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

ACTA DEL PLE

3.
Fer constar expressament el compromís de realitzar, si de cas, les
modificacions de crèdits pertinents en el pressupost municipal de 2020, per fer-se càrrec
aquesta entitat de les partides pressupostàries no subvencionades per LABORA Servei
Valencià d’Ocupació i Formació, assumint la diferència de finançament necessari per a la
total execució de l’activitat subvencionada.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria de la
primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt
d’Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb
dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al
Programa operatiu del fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020
(POCV), per a l’exercici pressupostari 2020, publicada en el DOGV núm. 8761, de 13 de
març de 2020, en aplicació de l’Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n’aproven les
bases reguladores, una subvenció per import de cent vint mil cent tres euros i vint
cèntims (120.103,20 €) corresponents als mòduls A, B, i C, relatius als costos salarials del
personal directiu, docent i auxiliar administratiu, les despeses en mitjans didàctics no
inventariables, material escolar, amortització d’equips i lloguer de maquinària i equips,
així com els costos salarials (incloses les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social)
derivats dels contractes per a la formació i l’aprenentatge que se subscriguen amb un grup
de 10 alumnes-treballadors a contractar a l’empara del programa «Escoles d’Ocupació Et
Formem. 1a etapa 2020» dalt indicat.

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
ONZE (11) membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes
de Simat, 5 PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMER.- Ratificar el decret 0352 de data 11 de juny sobre sol·licitud de subvenció
per al desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació Escoles d’ Ocupació ET
Formem. 1a etapa 2020, en tots els seus termes.
SEGON. Incorporar certificat del present acord en l’expedient corresponent.
----------------------------------------------------------------------------------------------------2.5.- Ratificació del decret 0356 de data 16 de juny sobre sol·licitud de subvenció
destinada al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals.
Es dóna compte del Decret 0356/2020, el qual transcrit a la lletra diu:
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Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut del decret i se’n proposa la
ratificació.

«DECRET
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix
en eixa condició, i atenent els següents:
ANTECEDENTS DE FET

QUART. Atenent l’objecte i les despeses subvencionables que es determinen en les bases
primera i sisena de les reguladores de la convocatòria, aquest Ajuntament, atesa la
rellevància del seu entorn natural, forestal i paisatgístic, considera adient sol·licitar una
subvenció destinada a sufragar les despeses relatives a les activitats de voluntariat
ambiental en matèria de prevenció d’incendis forestals per tal de garantir, en la mesura
possible, la conservació mediambiental del nostre territori.
CINQUÈ. A l’efecte anterior, els serveis tècnics municipals han redactat, conforme a la
base huitena.1.d) de la convocatòria, la memòria valorada de les activitats a executar a
l’empara de la citada convocatòria anomenada «VOLUNTARIAT AMBIENTAL:
SERRES DE LA VALLDIGNA 2020», subscrita per l’enginyer tècnic agrícola municipal
Juan Brines Solanes, col·legiat núm. 1.623.
Atès el termini per a la presentació de sol·licituds, considerant que l’actuació projectada
s’adequa a l’objecte de la convocatòria, que s’han seguit tots els tràmits previstos i
necessaris i els antecedents descrits, aquest òrgan en l’exercici de les seues facultats,
atribuïdes en virtut de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local formula la següent
RESOLUCIÓ
_____________________________________________________________________________________
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TERCER. De conformitat amb els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, amb data 2 de juny de 2020, s’ha publicat en el
DOGV núm. 8.825, l’extracte de la Resolució de 26 de maig de 2020, amb núm.
d’identificació a la Base de Dades Nacional de Subvencions 507893, iniciant el còmput
del termini de presentació de les corresponents sol·licituds, establert en deu dies hàbils a
partir de l’endemà de la publicació del citat extracte en el DOGV.
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SEGON. De conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, i el que preveuen
el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, i el Decret 105/2019, de 5
de juliol, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica, ha iniciat el procediment de concessió de les citades ajudes
mitjançant la publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8.825, de 2
de juny de 2020, de la Resolució de 26 de maig de 2020, per la qual es convoquen les
subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a
l’exercici 2020.

ACTA DEL PLE

PRIMER. La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural va aprovar a l’empara de l’Ordre 21/2016, de 29 de juliol, les
bases reguladores de les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció
d’incendis forestals, publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7.844,
de 4 d’agost de 2016.

PRIMER. Aprovar i donar conformitat a la Memòria valorada de les activitats a
realitzar a l’empara de la Resolució de 26 de maig de 2020, anomenada «Voluntariat
ambiental: Serres de la Valldigna 2020», el pressupost de la qual munta a la quantitat de
deu mil euros (10.000,00 €), conforme al desglossament que es detalla en el quadre tot
seguit. A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari, de la memòria valorada
de l’actuació aprovada.
Memòria valorada
Objecte

«Voluntariat ambiental: Serres de la Valldigna 2020»

Tècnic redactor

Juan Brines Solanes

Núm. col·legiat

1623

I
II
III
IV

Despeses d’alimentació
Transport
Material Fungible
Serveis
Assegurances
Publicacions
Comunicacions
V
Despeses de personal
VI Allotjament
TOTAL DESPESA PROGRAMA

Pressupost
(€)
3.760,00 €
1.485,00 €
1.155,00 €
1.090,00 €
693,00 €
297,00 €
100,00 €
1.190,00 €
0,00 €
10.000,00 €

SEGON. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica la concessió d’una subvenció per import
de deu mil euros (10.000,00€), a l’empara de la Resolució de 26 de maig de 2020 de la
consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat
ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2020, publicada en el
DOGV núm. 8.825, de 2 de juny de 2020, en el marc de les bases reguladores aprovades
per l’Ordre 21/2016, de 29 de juliol, per tal de dur endavant les activitats descrites en la
memòria valorada anomenada «Voluntariat ambiental: Serres de la Valldigna 2020».
TERCER. Fer constar expressament el compromís de donar compliment al
contingut, condicions i requisits establerts en l’Ordre reguladora d’aquestes ajudes.
QUART. Autoritzar l’alcalde-president de la Corporació Local per tot allò que
resulte necessari per tal de donar compliment al contingut, condicions i requisits establerts
en la present convocatòria.
CINQUÈ. Nomenar Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola municipal,
col·legiat núm. 1.623, autor de la memòria que descriu l’actuació anomenada «Voluntariat
ambiental: Serres de la Valldigna 2020», director tècnic del projecte.
SISÈ. Tramitar de manera telemàtica la corresponent sol·licitud en la seu
electrònica de la Generalitat Valenciana, juntament amb la resta de documentació
requerida en l’apartat quart de la convocatòria.
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Concepte
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Mòduls

ACTA DEL PLE

Pressupost activitats projectades

SETÈ. Ratificar la present Resolució pel Ple de la Corporació Municipal en la
pròxima sessió que es celebre, per tal d’acomplir amb el requisit establert en l’apartat 1.b)
de la base vuitena de la convocatòria.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, de la qual cosa el secretari,
Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut del decret i es proposa la
ratificació d’aquest.
El regidor Rafael Cabanilles pregunta si esta subvenció, la Generalitat ja l’havia
tret. I si encara no s’havia demanat. Algú li havia preguntat quan està previst començar.

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
ONZE (11) membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes
de Simat, 5 PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMER.- Ratificar el decret 0356 de data 16 de juny sobre sol·licitud de subvenció
destinada al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals, en tots els seus
termes.

ACTA DEL PLE

L’alcalde comenta i repeteix, als efectes que la regidora que està present per via
telemàtica ho puga escoltar, que dijous que ve es farà una xarrada per a tots els que s’han
apuntat al voluntariat, i la farà una persona de VAERSA amb els voluntaris. Este decret és
la petició de la subvenció, encara que no ha eixit, i que després de dijous, que és quan es
farà la reunió, la idea és de començar dilluns, si no n’hi ha cap canvi.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

El regidor José Gregori li contesta que este és el decret per demanar-la, la setmana
(dijous) que ve es fara una xarrada sobre este assumpte als voluntaris per començar
desprès.

----------------------------------------------------------------------------------------------------3.- TORN D’INTERVENCIONS.
Obert el torn d’intervencions:
3.1.- El regidor Sebastián Mahiques manifesta que si es podria parlar amb
l’alcalde de Barx a vore si el tram de la carretera del port de Barx per la zona de la Visteta
es podrien enviar persones que anaren a desbrocar, perquè hi ha zones que no hi ha
visibilitat, ja que s’estreta molt la carretera, i si estiguera neta seria més segura. Com
teniu bon “fíling”, a vore si l’alcalde de Barx envia personal perquè ho facen.
Afegeix que ara hi ha 20 persones treballant, suposa que estaran
Comenta que hi ha zones de les Foies que fa falta que es netegen bé.

netejant.

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que la zona de les Foies també deixen
molt que desitjar. En un plenari anterior ja es va plantejar que en eixa carretera local les
_____________________________________________________________________________________
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SEGON. Incorporar certificat del present acord en l’expedient corresponent.

ratlles blanques no es veuen i això es perillós. Es tracta de desbroçar perquè estiguera més
segur.
El regidor José Gregori manifesta que estaven pendents de fer eixa neteja, i de
tornar a pintar les ratlles, i afegeix que hi ha més d’un problema d’abocaments en eixa
zona.
El regidor Sebastián Mahiques afegeix que també caldria prestar atenció al
camins, relaciona uns camins que estan malament i que caldria netejar, i posa com
exemple el camí de Cabota, que no es pot pujar per ell.
El regidor Sebastián Mahiques també comenta la situació del Barranc de la Font
d’Agost en la zona del límit entre Benifairó i Simat, diu que l’any passat el va netejar
Benifairó, però ara no es pot passar i caldria netejar-lo.

Es comenta entre els regidors esta situació en la zona en que es fan sopars i vore al
cine al mateix temps. L’alcalde comenta que sí que li ho havien dit també, i sí que hi ha
algunes rames altes, i que ha parlat amb la brigada d’obres perquè ho miren.
3.4.- La regidora Margarita Palomares planteja el tema del fem al Pla de Corrals
(ja es va comentar en l’anterior Ple), que ja no està igual, però encara hi ha brutícia al
voltant d’algun contenidor. Pregunta si s’ha avançat en alguna gestió amb la Delegació
del Govern per posar una càmera.
L’alcalde contesta que ha consultat amb la Guardia Civil, és una qüestió que
afecta, a més del fem, als robatoris, i li van suggerir posar càmeres. S’ha demanat una
subvenció per posar 4 o 5 càmeres, que possiblement ens permetra posar càmeres allí.
També s’ha parlat amb Joaquín Lerma i li vam manifestar la nostra preocupació per eixe
“ punt negre” en eixe zona, i ens va dir que en tots els pobles hi ha “punts negres” i algun
lloc com eixe. Ell va plantejar com a solucions posar càmeres, i/o cartells (dient que hi ha
càmeres), posar pedres –no sé com- i que els xiquets vagen a plantar arbres –com un dia
de l’arbre-, i eixes zones es solen respectar. Ens va suggerir posar 2 càmeres. Afegeix que
no sols és gent del Pla de Corrals la qua fa els abocaments fora dels contenidors. Enguany
també hi ha altre punt negre en la zona de les Foies, allí de fet es va llevar un contenidor
perquè dificultava el trànsit. Posar papereres és també una solució, Les càmeres es poden
posar tant pel tema del fem com per els dels robatoris i per seguretat, i així vore qui entra i
qui ix, i no sols en eixe punt del Pla de Corrals, sinó també al poblet. També li van dir al
contractista que passara més freqüentment pel Pla de Corrals perquè ara hi ha prou més
gent. Ell es va comprometre i em va dir amb quin encarregat de la seua empresa havíem de
contactar.
La regidora Margarita Palomares comenta que ara el camió de l’arreplega passa
dos vegades, perquè entra i ix pel mateix camí, però va molt ràpid i potser es puga deixar
algun contenidor, potser algun dia s’ompli més al tirar-se més fem. Quant a les restes de
poda que fan els veïns i veïnes, resulta que també s’estan generant problemes. I com a
suggeriment, es podria posar uns dies per l’arreplegada de la poda i que no es tire als
_____________________________________________________________________________________
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La regidora Almudena Donet manifesta que ella anat i no ha notat res.
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3.3.- El regidor Sebastián Mahiques planteja que li han dit que en la zona de la
Font Gran, on es fa el cine d’estiu, hi ha un arbre que si es retallara un poquet, es voria
millor la pantalla, mireu i es podria fer sense fer-li mal a l’arbre i hi hauria més visibilitat.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

El regidor José Gregori contesta que ha parlat amb el responsable i li ha dit que
s’han repartit la neteja entre els dos termes i que pròximament es netejarà la part de
Simat.

contenidors, com es fa en altres llocs (La Drova). A més, si tenim una trituradora seria més
fàcil, es podria preguntar com es fa a Barx. Si es fixen un dies per arreplegar podria la
gent ajustar-se a eixos dies.
La regidora també manifesta que ara s’estan netejant els camins, i ho fan bé, però
s’ha d’arreplegar el que es desbrossa i no deixar-ho a un costat, perquè això es un perill.
L’alcalde contesta que li agrada la idea de col·locar uns contenidors per
arreplegar la poda i que es passe algun dia. Amb la trituradora potser seria més fàcil i
factible.
El regidor José Gregori manifesta que va estar parlant sobre on deixar la resta de
poda i en l’ecoparc és un problema perquè les instal·lacions són menudes. A més, la
trituradora no la pot utilitzar qualsevol, han de ser els operaris de la Brigada i com és
menuda no dona per a molt més i no es pot deixar.

3.5.- La regidora Margarita Palomares comenta el tema de l’Escoleta.
La regidora Lucia Bataller informa que per al curs que ve, està previst que el
nombre de xiquets de 1 a 2 anys siguen 14, n’entren 9 a setembre i 5 més a gener, la ràtio
és de 13 xiquets, i tenim dos mestres des de l’inici; quant als de 2 a 3 anys, la ràtio és de
20 xiquets per classe, i n’hi haurà 15 i una mestra més, i la directora de reforç. Explica
també com està previst que siguen les normes per al reinici de les classes i les mesures de
prevenció que estan previstes, les quals s’ajustarem a totes les mesures que establisca
Sanitat.
L’alcalde manifesta que es mirarà com funciona i si fa falta contractar alguna
persona a temps complet o a temps parcial ho farem, encara que no sabem com va a
evolucionar la situació sanitària.
La regidora Margarita Palomares manifesta que la ràtio dels xiquets d’ un a dos
anys esta bé, però la ràtio de 2/3 anys és alta i caldria una persona més i considera que la
directora no pot fer reforç. Planteja que en este tram també caldrien dos professores, 15
xiquets són prou i este any no és com l’any passat. Hi afegeix que és molt més fàcil de
controlar els xiquets en 4 que en 3 professors, i que la directora faria de reforç si és
necessari. Es podria contractar a temps parcial o tenir un EMPUJU, i la situació enguany
és diferent i l’Ajuntament sí que pot fer-ho.
L’alcalde comenta que no s’ha descartat eixa opció, està estudiant-se. Este curs
serà diferent i enguany potser no tenim EMCUJU de suport. De moment, ens han dit que
no n’hi ha. Però encara estem a juliol i no sabem si més endavant pot canviar. El perill
dels EMCUJU és que cada vegada en tenim menys, això sí, el sector d’adscripció sí que es
cosa nostra i sabem les prioritats.
_____________________________________________________________________________________
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El regidor José Gregori comenta sobre fer un contenidor de compostatge i tirar a
més de les restes de poda una part orgànica, i que es podria utilitzar com a fem i no es
tiraria a cap lloc.

ACTA DEL PLE

El regidor Rafael Cabanilles manifesta que a Barx no es pot cremar cap dia, ací a
Simat sí, i en l’Ecoparc sí que tenen un contenidor de poda i es podria posar contenidor en
Simat i tirar-ho, abans no es podia, però ara m’han dit que sí es pot portar a l’Ecoparc.

Número: 2020-0004 Data: 02/12/2020

La regidora manifesta que ella planteja que la gent puga traure la poda de la
neteja d’un jardí, i que es deuria d’arreplegar per Lerma o l’Ajuntament, no deixar-la en
altres contenidors. No se si la gent ho faria o no.

3.6.- La regidora Susana Alemany manifesta que té un dubte, perquè hi ha un
carrer que es talla en tanques groges, se suposa que per donar més servei al pub, però la
gent esta “amuntegada” i planteja si la Policia Local no té autoritat per fer mantenir les
distàncies de seguretat i la separació en els diferents espais públics, i comenta la situació
que va viure el divendres passat.
La regidora Almudena Donat manifesta que la Policia va anar dissabte.
La regidora Susana Alemany afegeix que en el bars no fan complir les distàncies i
els problema és que hi ha prou gent apegada i està el tema dels possibles contagis.

El regidor Joan Vicent Bañuls explica quina és la normativa oficial al respecte. Es
diu que sí que es pot jugar en esports de contacte, però amb la limitació de 2,5 metres
quadrats per persona, i la limitació del 75%. Es pot jugar al tennis, futbol federat o no i
informa sobre en quines condicions es pot fer.
3.8.- El regidor Antonio Magraner vol fer constar que en la Comissió es va dir que
hi havia una persona que es pensava que havia donat positiu, ara ha resultat d’eixa
persona ha donat negatiu en els test PCR, i volia que es sabera.
L’alcalde contesta que no es va dir cap nom. És un tema personal que cadascú
diga o no quina és la seua situació sanitària. La informació que tenim és de números i no
de persones.
El regidor Antonio Magraner afegeix que tots vam entendre de quina persona
s’estava parlant. Explica les proves que li van fer i que quan estava esmorcant i sopant
encara no sabia el resultat i informa en quines circumstàncies es va dir i que es pensava
que era positiva, i afegeix que no es van dir noms.
Es comenta esta qüestió.
----------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les
21:30 h, del dia 27 de juliol de 2020 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present
acta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________
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3.7.- El regidor Antonio Magraner, manifesta que tal com ho ha comenta en la
Comissió, pregunta com està el tema de jugar al futbol i al futbet en el Poliesportiu.

ACTA DEL PLE

La regidora Susana Alemany es reitera en que (als bars i pubs) no s’han complit les
normes de distanciament social ni les limitacions del 75% d’ocupació que tocava. Jo quan
vaig estic en la mascareta posada. Hi ha normes que es fan, però després la gent no ho
compleix.
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L’alcalde contesta que s’han posat multes i algunes amb quantitats fortes, en
“botellons” i altres, el dissabte passat va eixir el decret que regula les sancions, tant per a
les persones com per als propietaris dels bars que no les compleixquen. Comenta les xifres
en relació Amb el COVID 19 que hi ha en Simat, segons la pàgina de la Conselleria de
Sanitat. Afegeix que la Policia local, dissabte a la nit va passar taula per taula i informà
també sobre com es va plantejar el tema dels horaris de tancada.

DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’acta de la sessió
ordinària celebrada pel Ple corporatiu, amb data 27 de juliol de 2020:
- Es dóna compte d’aquesta al tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament.
- La còpia ha estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió celebrada, amb data 28 de setembre de 2020,
després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 24 folis.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
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El secretari,

ACTA DEL PLE

L'alcalde-president,

