ELISA ARMENGOT AUDIVERT ( 1 de 2 )
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data Signatura : 25/02/2021
HASH: 2287062e49d8d25dd4c8335772469afe

PLE MUNICIPAL

Sessió: 07/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 30 de novembre de 2020

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Grup EUPV-Simat Unida

Grup Socialistes de Simat

Almudena Donet Romero**

Joan Vicent Bañuls Palomares

Grup Compromís per Simat

Sebastián Mahiques Morant *

Margarita Palomares Hernandis**

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

Regidors/es absents: Cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
*: Abandonen la sessio abans d’acabar-se.
**: Presencia telematica
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 19,45 hores del dia de trenta de
novembre de dos mil vint, i ateses les condiciones sanitàries que cal complir en relació a les reunions
presencials per la pandèmia del COVID-19, tot i guardant les distancies de seguretat i protecció
obligatòries, per part dels sis (6) regidors i regidores presents al saló de plens, ates que el regidor
José Gregori Robledillo (del grup EUPV-Simat Unida), les regidores Almudena Donet Romero i
Lucia Bataller Martin ( del grup EUPV- Simat Unida), la regidora Margarita Palomares Hernandis
(portaveu de Compromís), i la regidora Susana Alemany Escudero ( del grup PP de Simat), han estat
present a traves de via telemàtica amb els recursos personals i els que s’han posat a l’abast per part
de la Corporació i que han fet que estiguen presents de 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 de la Comissió Informativa
Municipal la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent:
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Grup PP de Simat

ACTA DEL PLE

VICTOR MANSANET BOÏGUES ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 24/02/2021
HASH: f60b7f512e30f2a86fb9856000a56d31

Lucia Monsalud Bataller Martin**

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

José Gregori Robledillo**

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació, si procedeix, de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 5 de
novembre de 2020.
1.2Aprovació, si procedeix, del Compte general 2019
1.3Donar compte dels decrets números 521/2020 al 720/2020, de l’1 de setembre fins al 30
d’octubre de 2020.
1.4 Donar compte de sentències judicials.
1.5 Acceptar la donació de 96 llibres de l’editorial La Xara feta pel Sr. Eladi Mainar
Cabanes, amb destinació a la Biblioteca pública municipal.

2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
3. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
4. TORN D’INTERVENCIONS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Oberta la sessió per part de l’alcaldia i comprovat que existeix el quòrum suficient, es
mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1.1.- Examen i aprovació, si procedeix, de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 5 de
novembre de 2020.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària, numero
05/2020, celebrada el dia 06 de novembre de 2020.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vist la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze (11) membres assistents
a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís
per Simat ), acorda:
Primer. Aprovar l’acta numero 06/2020, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia
5 de novembre de 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________
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1.8 Moció presentada per el portaveu d’Esquerra Unida de suport al poble Saharauí.

ACTA DEL PLE

1.7 Moció presentada per l’alcaldia sobre l’eliminació de la violència contra la dona amb
motiu del dia internacional per a eliminar la violència contra les dones, 25 de novembre
de 2020.

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

1.6 Moció presentada per l’Alcaldia sobre el reconeixement i suport al sector agroalimentari
valencià.

1.2.- Aprovació, si procedeix, del Compte general 2019
Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2019.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Informativa Municipal i Especial de
Comptes, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2020, relatiu al Compte General
corresponent a l’exercici 2019.
Vist que el Compte General de 2019 ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat
al Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 190, del dia 1 d’octubre de 2020, i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i que durant el termini de quinze dies i vuit dies més, no s’han
presentat al·legacions a aquest.

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2019, un
resum del qual, tal i com consta a la liquidació del pressupost, es detalla a continuació:
___

IMPORT

(1)

Drets reconeguts nets............................................................... 2.516.938,31

(2)

Obligacions reconegudes......................................................... 3.062.473,97

(3)

Resultat pressupostari de l’exercici (1-2).............................. -545.535,66

ACTA DEL PLE

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Ajustos (4+5-6)....................................................................................... 848.922,33
(4)

(+)Despeses finançades amb RTGG......................................... 356.255,77

(5)

(+)Desviacions negatives de finançament de l’exercici............. 529.581,79

(6)

(-) Desviacions positives de finançament de l’exercici................. 36.915,23
Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)........................... 303.386,67

ROMANENT DE TRESORERIA

__

IMPORT

(A) +Fons líquids a la tresoreria..................................................... 1.417.704,58
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4).............................. 750.038,88

(1)

(+) De pressupost corrent........................................................... 144.885,84

(2)

(+) De pressuposts tancats......................................................... 556.483,92

(3)

(+) D’operacions no pressupostàries......................................... 48.669,12

(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació........................................................ 0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4).............................. 431.190,42
(1) De pressupost corrent...................................................................131.085,13
(2) De pressuposts tancats..................................................................... 4.967,62
(3) D’operacions no pressupostàries................................................. 295.137,67
(4) Pagaments pendents d’aplicació............................................................. 0,00
(I)

Romanent de tresoreria total (A+B-C)......................................1.736.553,04
_____________________________________________________________________________________
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(7)

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

Vist la qual cosa, aquesta Alcaldia proposa:

(II) (-)Saldos de cobrament dubtós...................................................... 515.646,21
(III) (-)Excés de financiació afectada.................................................... 50.177,43
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)...1.170.729,40
SEGON.- Les dades del balanç i dels comptes de resultat econòmic-patrimonial d’aquest any
són les següents:
BALANÇ DE 2018/ 2019
Total patrimoni net i passiu 2018..........................................8.028.705,44€
Total general de l’actiu i del patrimoni net i passiu 2019......7.823.558,77€
COMPTES DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE 2019
I Estalvi de la gestió ordinària ...................................................125,719,89€
II Resultat de les operacions no financeres................................140.994,27€

Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa el procediment d’este expedient fins
la remissió a la Sindicatura de Comptes, i dona lectura a la proposta presentada i que reflexa les
xifres que s’extrauen del programa de comptabilitat en relació a l’execució del pressupost de
2019.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal i Especial de Comptes, el ple de l’Ajuntament, per 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.- Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2019, un
resum del qual, tal i com consta a la liquidació del pressupost, es detalla a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

___

IMPORT

(7)

Drets reconeguts nets............................................................... 2.516.938,31

(8)

Obligacions reconegudes......................................................... 3.062.473,97

(9)

Resultat pressupostari de l’exercici (1-2).............................. -545.535,66

Ajustos (4+5-6)....................................................................................... 848.922,33
(10)

(+)Despeses finançades amb RTGG......................................... 356.255,77

(11)

(+)Desviacions negatives de finançament de l’exercici............. 529.581,79

(12)

(-) Desviacions positives de finançament de l’exercici................. 36.915,23

(7)

Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)........................... 303.386,67

ROMANENT DE TRESORERIA

__

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

ACTA DEL PLE

IV Resultat (estalvi) net de l’exercici.........................................215.789,08 €

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

III Resultat de les operacions financeres .................................... 74.794,81€

(A) +Fons líquids a la tresoreria..................................................... 1.417.704,58
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4).............................. 750.038,88

(4)

(+) De pressupost corrent........................................................... 144.885,84

(5)

(+) De pressuposts tancats......................................................... 556.483,92

(6)

(+) D’operacions no pressupostàries......................................... 48.669,12

(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació........................................................ 0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4).............................. 431.190,42
(1) De pressupost corrent...................................................................131.085,13
(2) De pressuposts tancats..................................................................... 4.967,62
(3) D’operacions no pressupostàries................................................. 295.137,67
(4) Pagaments pendents d’aplicació............................................................. 0,00
(I)

Romanent de tresoreria total (A+B-C)......................................1.736.553,04

(III) (-)Excés de financiació afectada.................................................... 50.177,43

ACTA DEL PLE

(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)...1.170.729,40
SEGON.- Les dades del balanç i dels comptes de resultat econòmic-patrimonial d’aquest any
són les següents:
BALANÇ DE 2018/ 2019
Total patrimoni net i passiu 2018..........................................8.028.705,44€
Total general de l’actiu i del patrimoni net i passiu 2019......7.823.558,77€
COMPTES DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE 2019

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

(II) (-)Saldos de cobrament dubtós...................................................... 515.646,21

II Resultat de les operacions no financeres................................140.994,27€
III Resultat de les operacions financeres .................................... 74.794,81€
IV Resultat (estalvi) net de l’exercici.........................................215.789,08 €
TERCER. Remetre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana
per al seu oportú examen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.- Donar compte dels decrets números 521/2020 al 720/2020, de l’1 de setembre fins al 30
d’octubre de 2020.
Es dóna compte de la relació de decrets números 521/2020 al 720/2020, de l’1 de setembre
fins al 30 d’octubre de 2020.
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I Estalvi de la gestió ordinària ...................................................125,719,89€
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ACTA DEL PLE

Nom
Resum

DECRET 2020-0522

01/09/2020 SIA 830094 -- POLICIA LOCAL -- Expedient 825/2020
10:00
-- PLU 129/2020 Pla de Corrals, 1 + OVP --

DECRET 2020-0523

01/09/2020 SIA 830094 -- Expedient 679/2020 -- PLU 122-2020
10:00
Polígon 6 Parcel.la 32 --

DECRET 2020-0525

- Expedient 652/2020 -- 73938893B JUAN ANTONIO
01/09/2020
SERRANO MORENO -- PLU 120-2020 Av. Font
10:00
Menor, 45
01/09/2020 SIA 830094 -- Expedient 645/2020 -- EXPEDIENT PLU
10:00
117/20 C/Pla de Corrals,35 --

DECRET 2020-0526

01/09/2020 Expedient 644/2020 -- EXPEDIENT PLU 116/20 Partida
10:00
Foies núm. 127 --

DECRET 2020-0527

01/09/2020 POLICIA LOCAL -- Expedient 625/2020 -- PLU
10:00
1142020 PÇA. CONSTITUCIO, 6 --

DECRET 2020-0528

01/09/2020 Expedient 599/2020 -- PLU 113-2020 Pla de Corrals, Pol
10:00
17 Parc 176 --

DECRET 2020-0529

01/09/2020 Expedient 597/2020 -10:00
Corrals,5 --

DECRET 2020-0530
DECRET 2020-0531
DECRET 2020-0532

PLU 111-2020 Carrer Pla de

SIA 829992 -- SECRETARIA -- Expedient 834/2020 -01/09/2020
Múltiples interessats -- Convocatoria sessió
12:20
extraordinària sol.licitada per la 1/4 part dels regidors -SIA 829992 -- SECRETARIA -- Expedient 834/2020 -01/09/2020
Múltiples interessats -- Convocatoria sessió
12:20
extraordinària sol.licitada per la 1/4 part dels regidors -01/09/2020 SIA 830209 -- Expedient 845/2020 -- 2020/PRE/007
12:20
Generació crèdits subvencions turisme --

DECRET 2020-0534

01/09/2020 CONTRACTACIÓ -- Expedient 1100/2019 -- CSE
12:22
POSS
Bar-Cafeteria en la Llar dels Jubilats -02/09/2020 SIA 830094 -- Expedient 849/2020 -- PLU 131-2020 C/
11:43
BARX,17 --

DECRET 2020-0535

02/09/2020 SIA 830094 -- Expedient 843/2020 -- PLU 130-2020
11:43
Poligon 12 Parcel.la 111 (Les Foies) --

DECRET 2020-0536

02/09/2020 SIA 830008 -- Expedient 841/2020 -- EXPEDIENT TPA
11:43
103-2020 --

DECRET 2020-0537

02/09/2020 SIA 830008 -- Expedient 840/2020 -- EXPEDIENT NVR
11:43
103-2020 --

DECRET 2020-0538

02/09/2020 SIA 830008 -- Expedient 839/2020 -- EXPEDIENT NVR
11:43
102-2020 -

DECRET 2020-0539

02/09/2020 SIA 830008 -- Expedient 838/2020 -- EXPEDIENT NVR
11:43
101-2020 --

DECRET 2020-0533

DECRET 2020-0540
DECRET 2020-0541

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0524

SIA 829861 -- URBANISME -- Expedient 334/2020 -02/09/2020
Múltiples interessats -- Sol·licita certificat de diverses
11:43
llicències d'obra al c/ Tavernes, 1 -02/09/2020 SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 341/2020
14:47
-- CSE POS ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’UN/A
ENGINYER/A AGRÍCOLA A L’AJUNTAMENT DE

_____________________________________________________________________________________
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01/09/2020 Expedient 10/2020 -- Tancament de parcel·la al pol. 8
10:00
parc. 403 --
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DECRET 2020-0521

DECRET 2020-0545

DECRET 2020-0547

CONTRACTACIÓ -- Expedient 288/2020- CSE POSS
07/09/2020 MANTENIMENT DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
12:21
CAMP DE FUTBOL I PISTES ESPORTIVES AL
POLIESPORTIU MUNICIPAL -07/09/2020 SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 860/2020 -12:21
Assessorament botànic per a senyalització turística --

DECRET 2020-0548

07/09/2020 SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 852/2020 -12:21
Actuació musical del grup Sis Veus --

DECRET 2020-0546

DECRET 2020-0550

SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 851/2020 -07/09/2020
Servei de rutes guiades naturals a Simat de la Valldigna
12:21
2020 -07/09/2020 SIA 829992 -- Expedient 596/2020 -- Informe petició
14:44
d'un Guan en C- Templemars ,5 --

DECRET 2020-0551

07/09/2020 SIA 829992 -- Expedient 530/2020 -- Expedient de
14:44
cotxera sense Gual al carrer del Toro, 53 --

DECRET 2020-0549

DECRET 2020-0552

DECRET 2020-0553
DECRET 2020-0554

SIA 829943 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -08/09/2020 Expedient 874/2020 -- ALTA DEL
12:21
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE EN
AVINGUDA DE LA VALLDIGNA NÚM. 39 -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 861/2020 -08/09/2020
Assessorament sobre aus autòctones per a senyalització
12:21
turística -09/09/2020 SIA 829833 -- Expedient 1036/2019 -- Resolució de
11:10
l'expedient de responsabilitat patrimonial

DECRET 2020-0556

SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 763/2020
-09/09/2020 P4600000F Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad -2020/03.29 «REACCIONA (132/20/MAM): GESTIÓ
12:17
FORESTAL SOSTENIBLE I PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS» -09/09/2020 SIA 829885 -- SECRETARIA -- Expedient 873/2020 -12:17
Ajornament de l'edat de jubiliació

DECRET 2020-0557

09/09/2020 SIA 829992 -- Expedient 635/2020 -- Expedient per
12:17
cotxera sense Gual en c/ Ausias March,2 --

DECRET 2020-0558

09/09/2020 SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 768/2020
-19:38

DECRET 2020-0555
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DECRET 2020-0544

04/09/2020 SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 850/2020 -14:07
Contractació Visites Guiades als Tresors de Simat 2020
-SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -07/09/2020 Expedient 866/2020 -- EXPEDICIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
12:21
MOBILITAT REDUÏDA -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 862/2020 -07/09/2020 Senyalització Turística «Sendes Històriques de Simat de
12:21
la Valldigna: Ruta de l’Aigua i Ruta dels Forns de Calç»
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DECRET 2020-0543

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0542

SIMAT DE LA VALLDIGNA -03/09/2020 SIA 829992 -- Expedient 858/2020 -- Targeta de Armes
11:53
tipus B 101/2020 --

DECRET 2020-0564

10/09/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 889/2020 -10:33
Inhumació --

DECRET 2020-0565

10/09/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 886/2020 -10:33
Inhumació --

DECRET 2020-0566

10/09/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 884/2020 -10:33
Inhumació --

DECRET 2020-0561

DECRET 2020-0567

DECRET 2020-0568

SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 445/2020 -S4611001A Subdirección General de Patrimonio Cultural
10/09/2020
y Museos -- Ll. Obres + Ll. Ambiental + OVP "Creació
12:19
d'itinerari accessible en el Real Monestir de Santa Maria
de la Valldigna" -10/09/2020 SIA 829992 -- Expedient 883/2020 -- Aprovació línies
12:19
pressupostàries 2021 --

DECRET 2020-0571

SIA 829833 -- Expedient 1036/2019 -- Decret de
10/09/2020
rectificació del Decret núm. 2020/0554, per errors
12:22
materials
SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 341/2020
10/09/2020 -- CSE POS ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’UN/A
12:23
ENGINYER/A AGRÍCOLA A L’AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA -10/09/2020 SIA 829833 -- Expedient 1036/2019 -- Rectificació del
12:39
Decret núm 2020/0554, per errada material

DECRET 2020-0572

10/09/2020 SIA 829833 -- Expedient 1036/2019 --Decret de
13:01
rectificació del Decret 2020/0554

DECRET 2020-0569

DECRET 2020-0570
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10/09/2020 SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 539/2020 -10:33
Obra menor + OVP c/ Del Cine, 14 --

DECRET 2020-0560
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DECRET 2020-0563

DECRET 2020-0559

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0562

P4600000F Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad -2020/03.33 «REACCIONA (130/20/MAM): COMPRA
DE VEHICLES ELÈCTRICS I INSTAL·LACIÓ DE
PUNTS RECÀRREGA» -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 764/2020 P4600000F Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad -09/09/2020
2020/03.30 «REACCIONA (133/20/MAM):
19:38
SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DEL CICLE
INTEGRAL DE L'AIGUA» -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 767/2020
-09/09/2020 P4600000F Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad -2020/03.32 «REACCIONA (129/20/MAM):
22:42
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS PÚBLICS
MUNICIPALS» -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 766/2020 P4600000F Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad -09/09/2020
2020/03.31 «REACCIONA (134/20/MAM):
22:43
INSTAL·LACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES EN
EDIFICIS I EQUPAMENTS MUNICIPALS» -10/09/2020
SIA 829913 -- Expedient 890/2020 -- CESSE -10:33

14/09/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 886/2020 -10:35
Inhumació --

DECRET 2020-0576

14/09/2020 SIA 829896 -- Expedient 897/2020 Reconeixement
14:36
2n.trienni --

DECRET 2020-0578
DECRET 2020-0579

SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 899/2020
-- 2020/02.21 «CONTRACTE MENOR SERVEI
16/09/2020
DIRECCIÓ FACULTATIVA OBRA I COORDINACIÓ
9:49
SEGURETAT I SALUT «CONSTRUCCIÓ 48
NÍNXOLS CEMENTERI (741/2020)» -SIA 829992 -- SECRETARIA -- Expedient 34/2020 -16/09/2020
Convocatòria de la comissió informativa municipal de 21
12:00
de setembre de 2020
16/09/2020 Expedient 900/2020 -- Gratificacions extraordinàries
12:24
agost 2020 --

DECRET 2020-0583

SIA 829996 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 898/2020
16/09/2020 - 2020/02.20 «APROVACIÓ PLA SEGURETAT I
13:33
SALUT CMO CONSTRUCCIÓ 48 NÍNXOLS
CEMENTERI MUNICIPAL» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 888/2020 -16/09/2020
Impressió de cartells per a les Jornades de Difusió de
13:33
l’Estatut d’Autonomia 2020 -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 887/2020 -16/09/2020 Visites guiades al Monestir de Santa Maria de la
13:33
Valldigna per a les Jornades de Difusio de l’Estatut
d’Autonomia 2020 -16/09/2020 Expedient 910/2020 -- Productivitat Rafael Ripoll Brines
13:33
--

DECRET 2020-0584

16/09/2020 Expedient 722/2020 -- OVP al C/Passeig Nou ´Octubre,
13:33
21 --

DECRET 2020-0580

DECRET 2020-0581

DECRET 2020-0582

DECRET 2020-0586

SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 888/2020 -16/09/2020
Impressió de 70 cartells per a les Jornades de Difusió de
14:45
l’Estatut d’Autonomia 2020. Rectificat -17/09/2020 URBANISME -- Expedient 245/2020 - Decrert
12:25
aprovació Pla de Desplegament

DECRET 2020-0587

17/09/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###318e167512:25
d9ed4650-950c-d7ae142555e9 --

DECRET 2020-0585

DECRET 2020-0588
DECRET 2020-0589

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0577

SIA 830030 -- SECRETARIA -- Expedient 319/2020 -17/09/2020
LLOGUER DE FURGONETA PER AL FETFO I
12:25
FOTAE 2019 -17/09/2020 SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 817/2020
12:25
Obra major al C/Del Barranquet, 5 --
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DECRET 2020-0574

SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 895/2020 2020/03.39 «SUBVENCIÓ PER A L'APORTACIÓ DE
11/09/2020
LA QUOTA AL CONSORCI DE BOMBERS DEL 2020
13:43
PER A ENTITATS DE MENYS DE 20.000
HABITANTS» -13/09/2020 SIA 829992 -- Expedient 858/2020 --- Targeta de Armes
12:58
tipus B 101/2020 --

DECRET 2020-0593

DECRET 2020-0594
DECRET 2020-0595
DECRET 2020-0596

DECRET 2020-0597

DECRET 2020-0598
DECRET 2020-0599

SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 921/2020 -22/09/2020
Disseny del cartell i fullet per al «V Encontre de
19:20
Gastronomia Monàstica» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 929/2020 -- Punt
22/09/2020
de llibre promocional del «V Encontre de Gastronomia
19:22
Monàstica» -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 958/2020 -- RECTIFICACIÓ DE LA
23/09/2020
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE
10:55
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DEL
PRIMER SEMESTRE 2020 -23/09/2020 SIA 829992 -- SECRETARIA -- Expedient 34/2020 -11:32
Decret de convocatòria del Ple de 28 de setembre de
2020
23/09/2020 SIA 829908 -- Expedient 900/2020 -- Gratificacions
13:13
extraordinàries agost 2020 --

DECRET 2020-0602

SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -24/09/2020 Expedient 915/2020 -- EXPEDICIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
10:37
MOBILITAT REDUÏDA -SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -24/09/2020 Expedient 916/2020 -- EXPEDICIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
10:37
MOBILITAT REDUÏDA -24/09/2020 SIA 830030 -- Expedient 952/2020 -- Contractació de
13:24
Tributo a Queen --

DECRET 2020-0603

24/09/2020 SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 951/2020
13:24
-- Constractació del Mago Ferran --

DECRET 2020-0600

DECRET 2020-0601

DECRET 2020-0604

DECRET 2020-0605

SIA 830033 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 960/2020
24/09/2020 -- 2020/02.25 APROVACIÓ PROJECTE OBRA
13:24
«ASFALTAT C/ TAVERNES I AV. DE LA
VALLDIGNA -SOM 2018-2019/1551-» -25/09/2020 SIA 829992 -- Expedient 292/2018 - Reclamació
10:59
propietat parcel·la rústica --
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DECRET 2020-0591

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0590

SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -18/09/2020 Expedient 894/2020 -- EXPEDICIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
10:18
MOBILITAT REDUÏDA -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 913/2020
22/09/2020 -- 2020/02.22 «C MENOR SERVEI REDACCIÓ
9:25
PROJECTE I EBSS OBRA «ENLLUMENAT LA
XARA. FASE III» -SIA 829956 -- URBANISME -- Expedient 503/2020 -22/09/2020
Canvi de titularitat Bar Levante, c/ Tavernes, 16 (ACT -)
13:30
-SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 920/2020
22/09/2020 -- 2020/02.23 «C MENOR SERVEI REDACCIÓ
15:18
PROJECTE I EBSS OBRA (ROMANENT) «SOM
20182019/1551» - ASFALTAT C/TAVERNES -22/09/2020
Expedient 917/2020 -- Gratificació extraordinària
15:19

29/09/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 1001/2020 -11:10
Inhumació --

DECRET 2020-0609

29/09/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 1000/2020 -11:10
Inhumació + adquisició dret ninxol --

DECRET 2020-0610

29/09/2020 SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 806/2020 -11:10
Obra menor al pol.16, p.384 Pla de Corrals --

DECRET 2020-0611

29/09/2020 SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 689/2020 -11:10
Obra menor a Pla de Corrals, núm 248, p.90 --

DECRET 2020-0613

DECRET 2020-0614

DECRET 2020-0615

DECRET 2020-0616

DECRET 2020-0617

DECRET 2020-0618

DECRET 2020-0619

DECRET 2020-0620

DECRET 2020-0621
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DECRET 2020-0612

SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -29/09/2020 Expedient 919/2020 -- RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
12:43
MOBILITAT REDUÏDA -SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -29/09/2020 Expedient 918/2020 -- RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
12:43
MOBILITAT REDUÏDA -SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -29/09/2020 Expedient 926/2020 -- EXPEDICIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
12:50
MOBILITAT REDUÏDA -SIA 830033 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 959/2020
30/09/2020
- 2020/02.24 APROVACIÓ PROJECTE OBRA
12:13
«ENLLUMENAT XARA. FASE III»
SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 938/2020 -30/09/2020 Contracte Menor de servei de realització d'un vídeo
14:34
turístic promocional per al «V Encontre de Gastronomia
Monàstica» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 937/2020 -30/09/2020
Contracte Menor de servei de publicitat en À Punt per al
14:34
«V Encontre de Gastronomia Monàstica» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 935/2020 -30/09/2020 Contracte Menor de servei de publicitat a la ràdio Onda
14:34
Cero Gandia per al «V Encontre de Gastronomia
Monàstica» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 934/2020 -30/09/2020 Contracte Menor de servei de publicitat a València Radio
14:34
99.9 FM per al «V Encontre de Gastronomia Monàstica»
-SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 933/2020 -30/09/2020
Contracte Menor del servei de publicitat al canal EMTV
14:34
per al «V Encontre de Gastronomia Monàstica» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 932/2020 -30/09/2020 Contracte Menor de Servei d'inserció anunci publicitari a
14:34
Valldigna Ràdio per al «V Encontre de Gastronomia
Monàstica» -1
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DECRET 2020-0607

CONTRACTACI- CSE POS ASSISTÈNCIA TÈCNICA
25/09/2020 D’UN/A ENGINYER/A AGRÍCOLA A
16:10
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA -28/09/2020 SIA 830000 -- Expedient 872/2020 -- Nòmines setembre
14:16
2020 --

DECRET 2020-0606

DECRET 2020-0626

SIA 830007 -- Expedient 1006/2020 -- Decret de
02/10/2020
substitució per el temps que resta de maternitat i el
11:50
període de lactància
02/10/2020 SIA 830007 -- Expedient 1006/2020 --SUBSTITUCIÓ
13:56
DE MATERNITAT I LACTANCIA -

DECRET 2020-0627

02/10/2020
ANUL·LAT
13:56

DECRET 2020-0628

02/10/2020
ANUL·LAT
14:25

DECRET 2020-0625

DECRET 2020-0630

SIA 830007 -- Expedient 1006/2020 -- Decret per a
02/10/2020
deixar sense efecte el Decret 2020/0625 i no contractar a
14:25
Ainara Aparis Muñoz
02/10/2020 SIA 830007 -- Expedient 954/2020 -- PERSONAL DE
14:47
NETEJA COVID 19 --

DECRET 2020-0631

05/10/2020 SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 673/2020 -11:05
Obra menor + OVP al C/De la Xara, 5 --

DECRET 2020-0632

05/10/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 1038/2020 -11:05
Trasllat de nínxol + adquisició nínxol nou --

DECRET 2020-0633

05/10/2020 SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 678/2020 -13:56
Obra menor a Av. Font Menor, 95 --

DECRET 2020-0634

05/10/2020 SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 675/2020 13:57
Obra menor + OVP al C/ L´església, 43-

DECRET 2020-0635

05/10/2020 SIA 829873 -- Expedient 674/2020 -- Obra menor + OVP
13:57
al C/ L´església, 45 --

DECRET 2020-0636

05/10/2020 SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 688/2020 -15:11
Obra menor al C/Església, 39 --

DECRET 2020-0637

05/10/2020 Decret convocar mesa contractació per a valoració
15:12
documentació

DECRET 2020-0638

05/10/2020 SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 940/2020 22:55
Obra menor Partida Alquenència --

DECRET 2020-0629

DECRET 2020-0639
DECRET 2020-0640
DECRET 2020-0641

SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 969/2020 -06/10/2020
Contracte Menor de Subministrament de Cartells per al
14:26
«V Encontre de Gastronomia Monàstica» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 939/2020 -06/10/2020
Contracte Menor del lloguer de mobiliari per al «V
14:26
Encontre de Gastronomia Monàstica» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 1010/2020 -06/10/2020
Contracte Menor de Lloguer de Sanitaris Portàtils per al
14:26
«V Encontre de Gastronomia Monàstica» --
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DECRET 2020-0624

DECRET 2020-0622

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0623

SIA 830007 -- Expedient 352/2019 -- Convocatòria i
30/09/2020 proves de selecció de Personal Funcionari per a la
Provisió definitiva de 3 places d'Agent de la Policia
14:57
Local 01/10/2020 SIA 830008 -- Expedient 838/2020 -- EXPEDIENT NVR
9:12
101-2020 -

07/10/2020 SIA 830030 -- Expedient 1031/2020 -- TU MADRE NO
9:39
LO DICE BAND --

DECRET 2020-0645

SIA 830148 -- Expedient 1039/2020 -- G28029643
07/10/2020 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
14:13
SGAE -- Reclamació abonament de factures anteriors de
la SGAE -07/10/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###9791010614:13
3a9e4de2-8432-d6506d74446f --

DECRET 2020-0646

07/10/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###5cdadf9914:13
9ee64fce-a69d-9a480e909afb --

DECRET 2020-0647

07/10/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 1050/2020 -14:13
Inhumació --

DECRET 2020-0648

07/10/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###ee9294bd14:33
ae05432e-b5d4-594ff72d399c --

DECRET 2020-0649

07/10/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###17fc82a614:44
b5514977-8e53-9ca5c858d588 --

DECRET 2020-0644

DECRET 2020-0652

SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 773/2020
-- Q4601436A Agencia Valenciana de Seguridad y
08/10/2020
Respuesta a las Emergencias (AVSRE) -- 2020/03.37
12:54
«ADQUISICIÓ DE MITJANS MATERIALS
DESTINATS AL COS DE LA POLICIA LOCAL» -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 1052/2020 -- RECTIFICACIÓ DE LA
13/10/2020
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE
9:18
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DEL
PRIMER SEMESTRE 2020 -14/10/2020 SIA 830008 -- Expedient 1059/2020 - EXPEDIENT TPA
8:55
106/2020 --

DECRET 2020-0653

14/10/2020 SIA 830008 -- Expedient 1058/2020 -- EXPEDIENT
8:55
TPA 105/2020 --

DECRET 2020-0654

14/10/2020 SIA 830008 -- Expedient 1057/2020 -- EXPEDIENT
8:55
TPA 104/2020 --

DECRET 2020-0655

14/10/2020 SIA 830008 -- Expedient 1056/2020 - EXPEDIENT
8:55
OPEU 112/2020 --

DECRET 2020-0656

14/10/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 1001/2020 -8:55
Inhumació

DECRET 2020-0650

DECRET 2020-0651

DECRET 2020-0658

SIA 1174472 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 1061/2020 - LIQUIDACIO DE LA TAXA
14/10/2020
PER ENTRADA I EXIDA DE VEHICLES EN
8:55
L'IMMOBLE SITUAT A L'AVINGUDA FONT
MENOR, 103 -14/10/2020 SIA 829992 -- Expedient 546/2020 - Expedient per
8:55
cotxera sense Gual en Av. La Valldigna,79 --

DECRET 2020-0659

14/10/2020 SIA 829992 -- Expedient 743/2020 -INFORME DE
8:55
COTXERA SENSE GUAL, C/ FRANÇA,27 --

DECRET 2020-0657
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06/10/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###43a6187f14:27
d0cc427a-975a-91e28efdb1e3 --

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0642

14/10/2020 SIA 829992 -- Expedient 853/2020 - INFORME PER
13:02
SOL.LICITUD DE GUAL AL C/ LA XARA,3 --

DECRET 2020-0666

SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 1013/2020 -14/10/2020 Contracte Menor de Servei de Tast de Cerveses
13:53
Monàstiques per al «V Encontre de Gastronomia
Monàstica» -Decret adjudicació CSE POS assistència tècnica d´un
14/10/2020
enginyer/a agrícola a l´Ajuntament de Simat de la
13:54
Valldigna
SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 1012/2020 -14/10/2020
Contracte Menor de Servei de Tast de Xocolates per al
19:17
«V Encontre de Gastronomia Monàstica» -15/10/2020 SIA 829992 -- Expedient 292/2018 -- Reclamació
12:42
propietat parcel·la rústica --

DECRET 2020-0667

15/10/2020 Decret de correció de Decret adjudicació contracte
12:42
enginyer tècnic agrícola

DECRET 2020-0664
DECRET 2020-0665

DECRET 2020-0668

DECRET 2020-0669

DECRET 2020-0670

DECRET 2020-0671
DECRET 2020-0672

SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 1015/2020 -15/10/2020
Contracte Menor de Servei de Tast d'Oli d'Oliva per al
22:56
«V Encontre de Gastronomia Monàstica» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 1011/2020 -15/10/2020 Contracte Menor de Servei de Tast de Vins i Caves
Monàstics per al «V Encontre de Gastronomia
22:56
Monàstica» -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 1016/2020 15/10/2020 Contracte Menor de servei d'actuació de Música
Medieval per al «V Encontre de Gastronomia
22:56
Monàstica»
SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 1014/2020 15/10/2020
Contracte Menor de Servei de Taller de Socarrats per al
22:56
«V Encontre de Gastronomia Monàstica» -16/10/2020 SIA 829946 -- URBANISME -- Expedient 550/2020 -19:21
Segona ocupació al c/ Sant Vicent, 14 --

DECRET 2020-0675

SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 719/2020 -19/10/2020
Sol.licita llicència per a obrar a la Pl. Colomer, 5
9:45
(Derivada de exp. RLU 527/2020) -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 962/2020
19/10/2020
- 2020/02.26 CMO «ASFALTAT C/ TAVERNES I AV.
9:45
DE LA VALLDIGNA -SOM 2018-2019/1551-» -19/10/2020
INHUMACIO
11:42

DECRET 2020-0676

19/10/2020 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 1051/2020 -11:42
Inhumació + adquisició dret nínxol --

DECRET 2020-0677

SIA 829996 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
19/10/2020 1090/2020 -- 2020/02.32 APROVACIÓ PSS OBRA
21:11
962/2020: «ASFALTAT C/ TAVERNES I AV. DE LA
VALLDIGNA (SOM 2018-2019/1551)» --

DECRET 2020-0673
DECRET 2020-0674
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DECRET 2020-0661

SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 962/2020
14/10/2020
-- 2020/02.26 CMO «ASFALTAT C/ TAVERNES I AV.
13:02
DE LA VALLDIGNA -SOM 2018-2019/1551-» -14/10/2020 SIA 1174472 -- POLICIA LOCAL -- Expedient
13:02
1019/2020 - INFORME GUAL C/ FRANÇA 24 --

DECRET 2020-0660

DECRET 2020-0683

19/10/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###8142ef7221:13
201343f0-9ce6-c07ccb079812 --

DECRET 2020-0684

19/10/2020 SIA 829908 -- Expedient 1079/2020 -- Gratificacions
21:13
extraordinàries setembre 2020- Nòmines octubre 2020 --

DECRET 2020-0685

20/10/2020 SIA 829992 -- Expedient 731/2020 - Sol.licitud de Gual
9:48
al carrer Sant Antoni,44 --

DECRET 2020-0680

DECRET 2020-0681

DECRET 2020-0686

DECRET 2020-0687

DECRET 2020-0688

SIA 829996 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
20/10/2020 1090/2020 - 2020/02.32 APROVACIÓ PSS OBRA
9:48
962/2020: «ASFALTAT C/ TAVERNES I AV. DE LA
VALLDIGNA (SOM 2018-2019/1551)» -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 444/2020
-- S4611001A Agencia Valenciana de Fomento y
20/10/2020 Garantía Agraria -- 2020/03.15 «PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CV. GAL
21:40
LEADER 2014-2020. 3a RONDA PRESENTACIÓ
PROJECTES» -20/10/2020 SIA 830025 -- Expedient 432/2020 -Complement de
21:40
productivitat Natalia Ripoll Barba --

DECRET 2020-0692

SIA 829861 -- POLICIA LOCAL -- Expedient
20/10/2020
1003/2020 - INFORME GUAL AVINGUDA LA
21:42
VALLDIGNA 39 -SIA 1174472 -- POLICIA LOCAL -- Expedient
20/10/2020
1041/2020 - 06-10-2020 Informe sobre Gual
21:42
C/L'Església, 28 Baix -SIA 829943 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -21/10/2020 Expedient 1098/2020 - ALTA DEL
14:26
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE EN
CARRER TEMPLEMARS NÚM. 16-BAIX-DRETA -21/10/2020 SIA 829992 -- Expedient 292/2018 - Reclamació
19:44
propietat parcel·la rústica --

DECRET 2020-0693

21/10/2020 SIA 829833 -- Expedient 1030/2020 -- Decret d'admissió
19:44
i nomenament de l'òrgan instructor

DECRET 2020-0689
DECRET 2020-0690

DECRET 2020-0691
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DECRET 2020-0682

SIA 829790 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 1088/2020 -- RECTIFICACIÓ DE LA
19/10/2020
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE
21:12
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DEL
PRIMER SEMESTRE 2020 -SIA 829790 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 1086/2020 -- RECTIFICACIÓ DE LA
19/10/2020
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE
21:12
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DEL
PRIMER SEMESTRE 2020 -19/10/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###a458047321:13
17ce4d96-864a-f2cdab45b8f4 --
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DECRET 2020-0679

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0678

SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
1089/2020 -- 2020/02.31 CMSE DIRECCIÓ
19/10/2020
FACULTATIVA I COORDINACIÓ SS OBRA
21:11
«ASFALTAT C/ TAVERNES I AV. DE LA
VALLDIGNA (SOM 2018-2019/1551)» -19/10/2020 Decret correcció errada material Decret d´adjudicació
21:11
0667/2020

22/10/2020 SIA 830030 -- Expedient 1065/2020 -- Concert Andreu
8:52
Valor el 23 d'octubre

DECRET 2020-0696

SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
22/10/2020
1040/2020 -- 2020/02.28 CMO AMB PETICIÓ
11:28
D'OFERTES «AGL/SOM-RU/09/2019/22»
22/10/2020 SIA 829946 -- URBANISME -- Expedient 403/2020 -11:28
Segona ocupació al c/ Pla de Corrals, 21, 1a --

DECRET 2020-0697

22/10/2020 SIA 1174477 -- Expedient 582/2020 -- TAXA FEM
11:35
COVID 19 DEVOLUCIO INGRESSOS --

DECRET 2020-0699

DECRET 2020-0700

DECRET 2020-0701

SIA 830039 -- SECRETARIA -- Expedient 971/2020 -26/10/2020 Pròrroga contracte de Gestió del servei públic
17:10
d´arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris

DECRET 2020-0702

26/10/2020 SIA 829982 -- Expedient 1113/2020 -- BAIXA PER
17:10
CADUCITAT INCIDÈNCIES 111 --

DECRET 2020-0703

26/10/2020 SIA 2236705 -- Expedient 1067/2020 -- Pagament
17:10
octubre --

DECRET 2020-0705

SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
1040/2020 --2020/02.28 CMO AMB PETICIÓ
27/10/2020
D'OFERTES «AGL/SOM-RU/09/2019/22» «MILLORA
18:43
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (...) PISTA
DE CALISTÈNIA» -27/10/2020 SIA 830020 -- Expedient 669/2020 -- Desestimació del
18:43
recurs de reposició

DECRET 2020-0706

27/10/2020 SIA 829998 -- SECRETARIA -- Expedient 524/2020 -18:43
Reducció de la taxa de l'escoleta municipal

DECRET 2020-0704

DECRET 2020-0707
DECRET 2020-0708

DECRET 2020-0709

SIA 829954 -- URBANISME -- Expedient 1116/2020 -27/10/2020
Canvi titularitat despatx de pá. FORN PESSETA - FORN
18:43
SEPELL -28/10/2020 SIA 829894 -- SECRETARIA -- Expedient 1027/2020
11:56
-COMISSIÓ SERVEISSIA 830031 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
1130/2020 -- B97543193 AQURB 2005 SOCIEDAD
28/10/2020 LIMITADA PROFESIONAL, A46015129 PAVASAL
15:03
EC SA -- 2020/02.33 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ
OBRA «SOM 2018-19 1551» (ASFALTAT C/
TAVERNES I AV. DE LA VALLDIGNA) --
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DECRET 2020-0698

SIA 829989 -- SECRETARIA -- Expedient 1360/2019
22/10/2020
Compra de terrenys per accés dipòsit municipal aigua
14:37
potable -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 238/2019
22/10/2020
-- 2019/03.07. «OBRES CONDICIONAMENT DE
18:30
CAMINS RURALS. CONSELLERIA» -SIA 830039 -- SECRETARIA -- Expedient 971/2020 –
23/10/2020 Pròrroga contracte de Gestió del servei públic
16:18
d´arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris
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DECRET 2020-0695

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0694

DECRET 2020-0715

29/10/2020
ANUL·LAT
13:42

DECRET 2020-0716

29/10/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###d441878313:57
dc1d4ed7-bbce-81c5c44fb2fc --

DECRET 2020-0712

DECRET 2020-0713

DECRET 2020-0717

DECRET 2020-0718

DECRET 2020-0719

DECRET 2020-0720

SIA 829873 -- Expedient 91/2019 -- Múltiples interessats
30/10/2020
-- Obra menor - Tancament parcel·les 178 i 150, polígon
19:29
15 -SIA 1174472 -- Expedient 844/2019 -- Sol·licitud de gual
30/10/2020
a l'Av. Font Menor, 142 creuament amb c/ Josep Toledo i
19:29
Girau -SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -30/10/2020 Expedient 1099/2020 - RENOVACIÓ DE LA
19:29
TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA -SIA 829946 -- URBANISME -- Expedient 721/2020 30/10/2020
Declaració responsable adecuació de viviendes C
19:29
Terencio Miñana -

Obert el torn d’intervencions no es fa ús d’ell.
Vist la qual cosa, els membres assistents al Ple municipal es donen per assabentats dels
decrets números números 521/2020 al 720/2020, de l’1 de setembre fins al 30 d’octubre de 2020,
dels quals els regidors i regidores en tenen coneixement i tenen la relació individualitzada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.- Donar compte de sentències judicials.
Es dóna compte de les resolucions judicials següents:
1.4.a) Sol·licitud de l’interessat sobre resolució de conformitat en el procediment abreviat
89/2020 al jugat del Contenciós-Administratiu número 2 de València.
1.4.b) Auto de desestimació del recurs d’apel·lació presentat per l’interessat contra l’auto
150/2020, de 22 de juliol de la secció quinta de la sala del Contencios-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
_____________________________________________________________________________________
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DECRET 2020-0714

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 1141/2020 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
29/10/2020
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
12:49
TERRENYS DE NATURALESA URBANA NÚM. 130
A 158/2019 -SIA 829996 -- Expedient 1134/2020 -- 2020/02.35.
29/10/2020
APROVACIÓ PSS OBRA «1040 2020 - CALISTÈNIA
13:32
(AGL SOM-RU 09 2019 22)» -29/10/2020 Expedient
###TEMPORAL-CODE###66bcda0e13:32
08b8412c-834f-b3e9b2533d70 --
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DECRET 2020-0711

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0710

SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
28/10/2020 1133/2020 -- 2020/02.34 CMSE DIRECCIÓ
FACULTATIVA OBRA I COORDINACIÓ SS «Exp.
23:27
1040 2020-CALISTÈNIA» -29/10/2020 SIA 830030 -- Expedient 1114/2020 -- Adquisició d'un
12:22
dispositiu multifuncions per a l'edifici de l'Ajuntament

1.4.c) Sentencia sobre estimació del recurs d’apel·lació presentat per tres interessats contra
la sentència número 239/18, de 3 de setembre, dictada en el recurs contenciós-administratiu numero
123/18 en el jugat contenciós-administratiu número 6 de València, sobre vulneració de drets
fonamentals (sorolls.)
1.4.d) Sentencia sobre desestimació del recurs contenciós-administratiu presentat per la
interessada en una reclamació patrimonial contra l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, dictada
pel Jutjat contenciós-administratiu numero 9 de Valencia.
Obert el torn d’intervencions l’alcalde comenta el contingut d’algunes sentencies i
resolucions judicials presentades, així com la que fa referència a la situació de la porta del garatge
que ha sigut recorregut per l’Ajuntament. S’està buscant la solució al funcionament d’eixa porta i
caldrà fer una auditoria acústica.

Es dóna compte del document de donació de llibres signat entre l’alcalde, Victor Mansanet
Boïgues, i el Sr Eladi Mainar Cabanes, que el regidors i regidores coneixen i que transcrit a la lletra
diu:
“Document de donació de llibres.
Simat de la Valldigna, 16 de novembre de 2020
REUNITS
D’una part, el Sr. Eladi Mainar Cabanes, amb DNI 20782815S, i amb domicili a Simat de la
Valldigna, qui actua en el seu propi nom i interès.
I de l’altra, el Sr. Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna,
MANIFESTEN
Primer. Que el Sr. Eladi Mainar Cabanes té interès de fer una donació d’una col·lecció de 96 llibres
de l’editorial La Xara, amb destinació a la Secció Local de la Biblioteca Pública. La relació dels
llibres és la següent:
LLIBRES DE LA XARA per a la Biblioteca Municipal de SIMAT
1.

ADÉU A BERFULL

2.

ADÉU A BERFULL, 2

_____________________________________________________________________________________
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1.5.- Acceptar la donació de 96 llibres de l’editorial La Xara feta pel Sr. Eladi Mainar
Cabanes, amb destinació a la Biblioteca pública municipal.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

Vista la qual cosa, els membres assistents al Ple es donen per assabentats de les sentencies i
resolucions judicials que s’han donat compte i dels quals els regidors i regidores en tenen
coneixement i tenen la informació individualitzada.

3. ANARQUISME I REVOLUCIÓ, CULLERA 1911
4.

ANTICLERICALISME BLASQUISTA, EL. VALENCIA 1888-1913

5. AVENTURA ANTÀRTICA
6.

ARROZ VIUDO Y PAPAS POBRES, BLASCO IBÁÑEZ Y LA NUEVA VALENCIA
EN ARGENTINA

7.

AVENTURA AL DESERT

8. BARONIA DE BENIARJO, LA, DELS MARCH ALS MONTCADA
9. BATALLA DEL EBRO, LA
10. BARX Y LOS MONJES DE LA VALLDIGNA
11. BIOLOGIA I MITES DELS OCELLS
12. CASTELL DE LA REINA MORA, EL I LA VALLDIGNA DEL SEGLE XV AL XVI
13. CATÒLICS I CONSERVDORS CONTRA L’ESCOLA REPUBLICANA

14. CERTAMEN, EL
16. CHECHENIA, EL INFIERNO CAUCASICO
17. CIUTAT I ELS COSTUMS, LA

ACTA DEL PLE

18. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA FRIA, DE WASHINGTON A ROTA

19. CONTES DE LES COSES QUE PENGEN DEL CEL
20. CONTES DE LA NATURA
21. CUADERNOS DE APRENDIZAJE EN GRUPO, LOS

22. CRITS DE LA FOLLIA, ELS
23. DATOS RELATIVOS A LAS DANZAS DEL CORPUS EN EL ARCHIVO
MUNICIPAL DE ALICANTE, 1659-1780

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

15. CIRCULO Y OTRAS HISTORIAS

25. DESCOBRIMENT A ARES, 2

26. DROVA A TRAVÉS DEL TEMPS (HISTÒRIES I MEMÒRIES), LA
27. ENTUSIASTA, LA
28. ESTUDIAR LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D’ESPANYA

29. EVOLUCIÓ DEL MAPA MUNICIPAL VALENCIÀ
30. EXÀMEN DE VERBS IRREGULARS
31. FAM, MALALTIA I MORT
32. FRANCESC DE BORJA, LLOC TINENT GENERAL DE CATALUNYA

33. FEMINISME HETERODOXE D’ALICE , EL
34. FUTBOL I DICTADURAS
35. GARBI DE MALFIAR, DE RODAMÓN A JOGLAR
36. GEPERUT DEL BUIXCARRÓ, I ALTRES CONTES, EL

37. GUERRA CIVIL, LA (1936-1939) UNA SINTESIS A OCHO DÉCADAS DE SU
COMIENZO
_____________________________________________________________________________________
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24. DESCOBRIMENT A ARES

38. GUIA DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA

39. GUIA DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA, 2
40. GUERRERO SOLITARIO
41. HISTÒRIA DE LA SAFOR

42. HISTÒRIES AMB UN GAT
43. INFANTS ADORMITS, QUATRE MORTS ANUNCIADES
44. IMATGES DEL CISTER, LES- IMAGENES DEL CISTER, LAS
45. KOSOVO, DE LA TRAGEDIA AL DESPROPÓSITO

46. MATEMÀTIQUES A LA VALLDIGNA
47. MADONNA DE MIRALLS
48. MARQUESAT DE JURA REAL, EL
49. MARTA I EL SEGRREST DE CÉSAR

51. MOCADOR BLANC CLAPAT DE LLUNES ROGES, UN
52. MORT D’ARMAMEMNOM, LA
53. MORT DE LA SIRENA, LA

ACTA DEL PLE

54. MUSULMANAS Y DERECHO A LA CULTURA
55. NO EM DIGA AIXÒ
56. PATRAÑAS Y OTRAS HISTÒRIAS EXTRAÑAS
57. PIRATAS CONTRA LA REPÚBLICA

58. POBLACIÓ VALENCIANA ACTUAL, LA
59. POBLE, LA TERREA I LA GENT. DE XZERESA ALS SEGLES XVI-XVII, EL
60. POEMES EN RED

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

50. MEMÒRIA DE JOSPE PASTOR, LA. VIURE A L’OLIVA DEL XIX

62. QUADERN D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
63. QUID 1
64. QUID 2 I QUID 3
65. REIAL MONSTERI DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA, EL

66. RELATOS EN RED
67. SAENZ DE JUANO
68. SIMAT CENT ANYS D’HISTÒRIA, 1900-2000
69. LA SOCIETAT BENESTANT, QUINZE HISTÒRIES AL DESCOBERT

70. TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA AL PAÍS VALENCIÀ, LA
71. TRES CLAVES DE LA GUERRA CIVIL EN EL MEDITERRANEO
72. UNIFICACION ALEMANA Y LA SEGURIDAD EUROPEA, LA

73. REVOLUCIÓN A LA DESESPERANZA, DE
74. RUTAS DE LA HUMANIDAD, LAS
_____________________________________________________________________________________
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61. PRIMERA REPÚBLICA A TAVERNES DE LA VALLDIGNA, LA

75. MATEMÀTIQUES A LA VALLDIGNA
76. SABINO ARANA, HISTORIA IMPOSIBLE

77. MUNICIPI DEL LIBERALISME: SAN VICENT DEL RASPEIG, EL
78. SANTES CREUS I VALLDIGNA
79. QUADERN D’APRENENTATGE

80. SOL ESGLAIAT
81. SOPA DE LLETRES
82. TEATRE AL PAIS VALENCVIA, EL. EL CAS DE LA SAFOR, 1800-1936
83. TESORO DE LOS JESUITAS, EL
84. TIEMPOS DE CULPA
85. TOPOGREAFIA MÉDIA DE ROTOVA Y PUEBLOS ANEJOS A SU DISTRITO
86. UDOL DE LA SIRENA, EL

89. VALL I EL TEMPS, LA
90. VALLDIGNA TERME I TERRITORI, LA

ACTA DEL PLE

91. VALLDIGNA, TERRITORI I CANVI SOCIAL, LA
92. VALLDIGNA, UN MÓN EN CONFLICTE (1931-1979)
93. VESPRES DE LA REVOLUCIÓ A GANDIA
94. VIATGE DE HENRY SWINBURNE, EL

95. VICTOR CALATAYUD TORTOSA. UN MODEL DE MESTRE I UNA ESCOLA
NOVA
96. VIDA COTIDIANA A LA VALLDIGNA

El valor d’aquesta relació de llibres de la editorial La Xara, fent una estimació dels 96 exemplars,
és de 900 €
Segon. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, desenvolupa diferents activitats d’interès cultural
entre les quals es podrien mencionar recollir tot tipus de materials publicats sobre la població o en
la mateixa població. Donat que l’editorial La Xara és una editorial local, es interessant comptar
amb aquests llibres que serviran per a la difusió, valorització del coneixement de la cultura, de la
qualitat de vida i del desenvolupament cultural dels usuaris i usuàries de la biblioteca pública.
Tercer. L’Ajuntament considera d’interès aquesta aportació en benefici de les activitats culturals de
la població.
Quart. Proposar al Ple de l’Ajuntament la seua acceptació amb la fi de perfeccionar-la, i que serà
amb caràcter perpetu i irrevocable i es compromet a lliurar aquest lot de llibres a la Biblioteca
Municipal, per a formar part del fons local.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat, en el lloc i la data
assenyalats a l’encapçalament.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

2

Codi Validació: 6GT2ZQZK4LXPAKF7Q33725NM2 | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 35

88. VALENCIANS SOTA EL FRANQUISME

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

87. VALENCIA AL LIMIT, LA CIUTAT DAVANT L’EPIDÈMIA DE GRIP DE 1918

Victor Mansanet Boïgues
Alcalde-President “

Eladi Mainar Cabanes

Obert el torn d’intervencions l’alcalde informa que per Eladi Mainar, escriptor i també
editor, ha decidit donar a la Biblioteca municipal un sèrie de 96 llibres i que cal acceptar la
donació. Manifesta que vol donar-li les gràcies per esta aportació i vols mostra-li tot el nostre
agraïment.
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:

Segon: Donar compte d’aquets acord a la Biblioteca municipal.

-------------------------------------------------------------------------------------------1.6.- Moció presentada per l’Alcaldia sobre el reconeixement i suport al sector agroalimentari
valencià.
Es dona compte de la moció presentada per l’Alcaldia i que transcrita a la lletra diu:

ACTA DEL PLE

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat, Eladi Mainar Cabanes.

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

Primer.- Acceptar la donació de 96 exemplars, realitzada per Eladi Mainar Cabanes, i amb aquesta
acceptació perfeccionar-la, i que serà amb caràcter perpetu i irrevocable i es compromet a lliurar
aquest lot de llibres a la Biblioteca Municipal, per a formar part del fons local.

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i
representació d'aquest, a l'empara del que preveu la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de juny,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les entitats locals; presenta la següent proposta de moció perquè s'incloga en l'ordre del dia de
la pròxima sessió ordinària del Ple que es convoque, a l'efecte del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons l’Informe del Sector Agrari Valencià, elaborat per la Conselleria d’Agricultura, la nostra
Comunitat representa aproximadament el 6,3% de la renda agrària d'Espanya.
En 2019, vam ser la tercera comunitat autònoma de l'Estat espanyol en el rànquing d'exportació
de productes agroalimentaris, productes que van constituir el 18,8 per cent del total de les
exportacions valencianes i van representar un 12,5 per cent sobre el total nacional d'exportacions
agroalimentàries, el que es va traduir en un import global de 5.983 milions d’euros, segons la
font de dades de DATACOMEX, el que demostra la importància econòmica del sector i l’efecte
arrossegador i multiplicador sobre altres activitats econòmiques.
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“MOCIÓ DE RECONEIXEMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI
VALENCIÀ

Malgrat això, estem davant una contínua crisi de rendibilitat de les produccions agropecuàries.
En els últims anys hem viscut campanyes desastroses de la taronja i el caqui, per donar només
dos exemples. Esta situació s'accentua amb les actuals conseqüències i les perspectives que
imposen els tractats de Lliure Comerç entre la UE i tercers països (Sudàfrica, Mercosur, Vietnam
i d’altres, que estan per arribar). Vistos estos precedents, no podem dubtar de l'impacte negatiu
que aquests acords tindran en les diverses produccions de la Comunitat Valenciana, especialment
cítrics i transformats com els sucs i l’arròs.

Al mateix temps, a la Comunitat Valenciana som líders en superfície agrària abandonada, patim
també la falta de relleu generacional i l'envelliment de la població agrària; liderem la pèrdua de
superfície agrària de regadiu i patim una endèmica falta d'inversions en infraestructures. Fets
que, tots junts, agreugen la situació quasi crítica de despoblació que pateixen la pràctica totalitat
de les comarques interiors al nostre territori.
I per si això no fóra suficient per al nostre camp, el 21 de juny del passat any, la Unió Europea va
signar un altre acord comercial amb Mercosur per mitjà del qual es permet l'entrada de carn i
altres productes, a més de sucs de cítrics, que com és ben sabut, en les nostres terres és una
indústria estratègica necessària per a gestionar correctament el mercat citrícola espanyol.
Finalment, la nova PAC post 2020, manté la distribució de les ajudes en benefici dels grans
productors d’un model extensiu i propi d’una agricultura que no té res a veure amb la nostra.
Per tot açò, davant una situació que amenaça l'estil de vida que durant generacions han tingut
moltes famílies valencianes, que construeix la nostra idiosincràsia, amb el que això suposa
socialment i econòmicament per a la nostra societat, a més de la defensa del producte de
proximitat i la seua conseqüència també en l'aspecte mediambiental que proporciona, a més,
mitjans econòmics al nostre món rural i a tots els que viuen de la cadena econòmica que proveeix
l’agricultura,
ACORDEM
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El sector ha patit la disminució de la renda agrària, la qual en 2019 va descendir un 4,0 % front a
2018, any que ja va patir una reducció situant-se en 1.763 milions d'euros, cosa que va suposar
108 milions d'euros menys que el 2017. Tendència que, al llarg del que portem de 2020, no ha fet
sinó empitjorar.
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L'incessant augment dels costos de producció, la utilització de l'agricultura i la ramaderia
valenciana com a moneda de canvi en els acords de la Unió Europea (UE) amb països tercers, la
discriminació perpètua de la Política Agrícola Comuna (PAC) cap als cultius mediterranis, la
pràctica de les grans distribuïdores que coneixem com la venda a pèrdues, o el compliment de la
legislació més rigorosa en matèria fitosanitària, ambiental i de benestar animal front a la laxitud
o inexistència d'aquestes normes, o la utilització de mà d'obra esclava a eixos mateixos països
tercers, dibuixen un panorama angoixant i tràgic per al sector agropecuari valencià.

ACTA DEL PLE

Enfront d'aquesta desastrosa situació, en la qual molts agricultors estan mostrant actituds
veritablement heroiques per mantenir amb precarietat econòmica allò que significa el seu
manteniment des de fa generacions, ha hagut d'aparèixer una pandèmia per a demostrar la
importància de tenir un sector agrari viu. La COVID-19 ha posat en dubte el discurs infaust de la
necessitat de canvis profundament estructurals que només beneficien a aquells que més tenen i
que, en la majoria de casos, poc tenen a veure amb l'activitat agrària. Aquest virus que està
produint un desastre sanitari mundial està demostrant que, no obstant això, hem de reconèixer el
treballador agrari la dignitat que en justícia es mereix.

1. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, d’acord amb la Junta de Portaveus de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), expressa el seu reconeixement i suport a tot el
sector agroalimentari valencià.
2. Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema retributiu més just per
a les explotacions agropecuàries.
3. Demanem un esforç al Govern d’Espanya perquè defense, a Europa, els interessos del camp
valencià.
4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i a la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat
Valenciana.

a) Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les importacions.

a
b) Tornar a demanar rigor en la inspecció en ports i en les entrades de tota mena de material
vegetal. Que siga realitzada per equips d'inspectors sota un protocol estricte de seguretat.
a
c) Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides i
fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria fitosanitària.
a
d) Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa sanitat vegetal en
les seues exportacions; i en detectar productes amb una plaga, tancament immediat a la importació
d'aquest país i rebuig en frontera.
a
e) Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que practiquen dúmping
fiscal, social i contaminen el medi ambient.

a

a
f) Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres partícules
contaminants que realitza el transport marítim, les quals contribueixen a accelerar el canvi climàtic.
Paguem, amb impostos i altres instruments, nosaltres i les nostres empreses per a contribuir a
mitigar el canvi climàtic, però el que ve de fora contamina i accelera el canvi climàtic, i no paga.
b
g) Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen una
competència directa amb l’agricultura espanyola, i establir mecanisme de compensació als
agricultors i agricultores afectats pels actuals tractats.
a
h) Demanar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes importats. El consumidor té
dret a saber la procedència i poder triar lliurement si vol un producte del seu territori o importat.
a
i) Tanmateix, demanem canvis en la normativa de competència i en la cadena alimentària
perquè es possibilite l'establiment de preus dignes a l'agricultor, i prohibir la venda a pèrdues i les
pràctiques abusives. Esta demanda s’eleva a l'Administració Central i al Parlament espanyol, així
com a la UE.
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a

ACTA DEL PLE

6. Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres països, l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, d’acord amb la FVMP, eleva les següents demandes al Govern d’Espanya i a la
Comissió Europea, així com als eurodiputats i eurodiputades de l’Estat espanyol:

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

5. Exigim al Govern d’Espanya el reconeixement que, en la definició d'agricultor genuí, no
s'excloga a aquest col·lectiu d'agricultors que amb el seu esforç dignifiquen el treball en uns
moments en què els valors predominants són purament mercantilistes, per la qual la definició
d'agricultor genuí ha de tindre en compte un règim de xicotets productors per garantir la seua
funció mediambiental i de fixació de la població en l’àmbit rural de la Comunitat Valenciana.

a
j) En assegurances agràries, demanar al Ministeri que repose les aportacions i percentatges
que realitzava per mitjà d'Enesa, i impulsar l’estudi de les mesures necessaris d’agroassegurança
per mantindre la rendibilitat de l’agricultura real.
a
k) Demanar a la Comissió de la UE i al Govern central que en la nova PAC es veja
augmentat el seu pressupost, no disminuïsca per efecte del Brexit i altres polítiques, i s'establisquen
fons per a gestionar les crisis de preus, i possibilitar retirades i emmagatzematges preventius i
temporals. Que s'establisca la continuïtat de les actuals ajudes i plans durant el període transitori.

q) El dèficit hídric en la nostra terra és un problema que portem molts anys patint,
especialment a les comarques del sud de la Comunitat, i això repercuteix negativament en la
producció agrícola, encarint els seus costos i minvant la capacitat de producció dels nostres cultius.
Aquesta és una necessitat que tots reconeixem i des del municipalisme sol·licitem a les
administracions competents accions concretes per a donar una solució definitiva, sostenible i eficaç
al problema de l'aigua que pateixen els nostres camps.
València, 5 de novembre de 2020. Signat: Víctor Mansanet Boïgues. “
Obert el torn d’intervencions l’alcalde informa que esta va ser una moció aprovada per unanimitat
en la FVMP i passa a informar del seu contingut i dona lectura als punts d’acord que es proposen.
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:
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a
m) Establir ajudes continuades per al reconeixement que el sector agrari realitza en la
preservació del medi ambient i el territori, així com pagaments pel seu paper d'embornal de carboni.
Per a això, instem també a la Conselleria a realitzar els estudis i investigacions que mesuren aquests
factors, com poden ser els apuntats com a embornal de carboni per cada tipus de cultiu, l'aportació
d'oxigen, el manteniment del paisatge, la humitat ambiental i el fre a la desertització, entre altres.
b
a
n) Sobre l’alçament del veto rus, demanar a la UE i al Govern central perquè finalitzen les
divergències amb Rússia i s'òbriga aquest mercat als nostres productes agraris una altra vegada; no
pot pagar l'agricultura europea un problema polític, quan altres països estan venent productes
industrials a Rússia. Cal aconseguir que s'alce el veto, per a recuperar el mercat rus, ja que a causa
del veto, eixe mercat ha sigut acaparat pels nostres competidors.
b
a
o) Requerir al Ministeri i a la Conselleria de més pressupost en la lluita contra plagues.
L'entrada de noves plagues per la falta de rigor és competència de l'Administració central, però és
l'agricultor qui carrega amb les despeses de la lluita per a combatre plagues que no patíem.
b
p) Instar d'una banda el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i, per una altra, a la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a
dotar d'una línia d'ajudes i/o subvencions de cara a mitigar la nombrosa quantitat de diners invertida
en l'adquisició de materials per a contindre l'expansió de la COVID-19. El ja afeblit camp valencià
ha hagut de fer front a la inversió extraordinària en recursos de cara a la compra de productes
(màscares, gels, termòmetres, sensors, pantalles protectores, fins i tot a haver de fer tests ràpids,
etc.) i considerem que siga compensat d'alguna manera com a sector estratègic.

ACTA DEL PLE

a
l) Establir, per part del Ministeri i de la Conselleria, plans d'ajudes per a la modernització
de les explotacions agràries i les indústries agroalimentàries.

PRIMER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, d’acord amb la Junta de Portaveus de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), expressa el seu reconeixement i suport a
tot el sector agroalimentari valencià.
SEGON.- Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema retributiu més
just per a les explotacions agropecuàries.
TERCER.- Demanem un esforç al Govern d’Espanya perquè defense, a Europa, els interessos del
camp valencià.
QUART. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i a la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana.

a) Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les importacions.

b
b) Tornar a demanar rigor en la inspecció en ports i en les entrades de tota mena de material
vegetal. Que siga realitzada per equips d'inspectors sota un protocol estricte de seguretat.
b
c) Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides i
fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria fitosanitària.
b
d) Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa sanitat vegetal en
les seues exportacions; i en detectar productes amb una plaga, tancament immediat a la importació
d'aquest país i rebuig en frontera.
b
e) Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que practiquen dúmping
fiscal, social i contaminen el medi ambient.
c
f) Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres partícules
contaminants que realitza el transport marítim, les quals contribueixen a accelerar el canvi climàtic.
Paguem, amb impostos i altres instruments, nosaltres i les nostres empreses per a contribuir a
mitigar el canvi climàtic, però el que ve de fora contamina i accelera el canvi climàtic, i no paga.
d
b g) Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen una
competència directa amb l’agricultura espanyola, i establir mecanisme de compensació als
agricultors i agricultores afectats pels actuals tractats.
b
h) Demanar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes importats. El consumidor té
dret a saber la procedència i poder triar lliurement si vol un producte del seu territori o importat.
b
i) Tanmateix, demanem canvis en la normativa de competència i en la cadena alimentària
perquè es possibilite l'establiment de preus dignes a l'agricultor, i prohibir la venda a pèrdues i les
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b

ACTA DEL PLE

SISÈ. Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres països, l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna, d’acord amb la FVMP, eleva les següents demandes al Govern d’Espanya i a
la Comissió Europea, així com als eurodiputats i eurodiputades de l’Estat espanyol:

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

CINQUE. Exigim al Govern d’Espanya el reconeixement que, en la definició d'agricultor genuí, no
s'excloga a aquest col·lectiu d'agricultors que amb el seu esforç dignifiquen el treball en uns
moments en què els valors predominants són purament mercantilistes, per la qual la definició
d'agricultor genuí ha de tindre en compte un règim de xicotets productors per garantir la seua funció
mediambiental i de fixació de la població en l’àmbit rural de la Comunitat Valenciana.

pràctiques abusives. Esta demanda s’eleva a l'Administració Central i al Parlament espanyol, així
com a la UE.
b
j) En assegurances agràries, demanar al Ministeri que repose les aportacions i percentatges
que realitzava per mitjà d'Enesa, i impulsar l’estudi de les mesures necessaris d’agroassegurança
per mantindre la rendibilitat de l’agricultura real.
b
k) Demanar a la Comissió de la UE i al Govern central que en la nova PAC es veja
augmentat el seu pressupost, no disminuïsca per efecte del Brexit i altres polítiques, i s'establisquen
fons per a gestionar les crisis de preus, i possibilitar retirades i emmagatzematges preventius i
temporals. Que s'establisca la continuïtat de les actuals ajudes i plans durant el període transitori.

q) El dèficit hídric en la nostra terra és un problema que portem molts anys patint,
especialment a les comarques del sud de la Comunitat, i això repercuteix negativament en la
producció agrícola, encarint els seus costos i minvant la capacitat de producció dels nostres cultius.
Aquesta és una necessitat que tots reconeixem i des del municipalisme sol·licitem a les
administracions competents accions concretes per a donar una solució definitiva, sostenible i eficaç
al problema de l'aigua que pateixen els nostres camps.

------------------------------------------------------------------------------------------------1.7.- Moció presentada per l’alcaldia sobre l’eliminació de la violència contra la dona amb
motiu del dia internacional per a eliminar la violència contra les dones, 25 de novembre de
2020.
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c
m) Establir ajudes continuades per al reconeixement que el sector agrari realitza en la
preservació del medi ambient i el territori, així com pagaments pel seu paper d'embornal de carboni.
Per a això, instem també a la Conselleria a realitzar els estudis i investigacions que mesuren aquests
factors, com poden ser els apuntats com a embornal de carboni per cada tipus de cultiu, l'aportació
d'oxigen, el manteniment del paisatge, la humitat ambiental i el fre a la desertització, entre altres.
d
c
n) Sobre l’alçament del veto rus, demanar a la UE i al Govern central perquè finalitzen les
divergències amb Rússia i s'òbriga aquest mercat als nostres productes agraris una altra vegada; no
pot pagar l'agricultura europea un problema polític, quan altres països estan venent productes
industrials a Rússia. Cal aconseguir que s'alce el veto, per a recuperar el mercat rus, ja que a causa
del veto, eixe mercat ha sigut acaparat pels nostres competidors.
d
c
o) Requerir al Ministeri i a la Conselleria de més pressupost en la lluita contra plagues.
L'entrada de noves plagues per la falta de rigor és competència de l'Administració central, però és
l'agricultor qui carrega amb les despeses de la lluita per a combatre plagues que no patíem.
d
p) Instar d'una banda el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i, per una altra, a la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a
dotar d'una línia d'ajudes i/o subvencions de cara a mitigar la nombrosa quantitat de diners invertida
en l'adquisició de materials per a contindre l'expansió de la COVID-19. El ja afeblit camp valencià
ha hagut de fer front a la inversió extraordinària en recursos de cara a la compra de productes
(màscares, gels, termòmetres, sensors, pantalles protectores, fins i tot a haver de fer tests ràpids,
etc.) i considerem que siga compensat d'alguna manera com a sector estratègic.

ACTA DEL PLE

b
l) Establir, per part del Ministeri i de la Conselleria, plans d'ajudes per a la modernització
de les explotacions agràries i les indústries agroalimentàries.

Es dona compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’eliminació de la violència contra la dona
amb motiu del dia internacional que es celebra el 25 de novembre, i que transcrita a la lletra diu:

II.

Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i
Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i recordem la
necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.
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Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de Simat de la Valldigna, en el seu nom i representació,
mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al
Ple de la Corporació per al seu debat la moció següent:
Amb ocasió de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la
violència contra la dona, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reitera el seu
compromís amb la lluita contra la violència que s'exerceix contra les dones, pel sol fet de ser-ho i
contra els seus filles i fills, i alerta sobre els riscos que amenacen a les polítiques d'igualtat.
De manera global, estem vivint un moment històric en el que els esforços per frenar la propagació
de la COVID-19 obliguen a mesures de confinament que han posat i continuen posant en perill a les
dones i als seus filles i fills, i augmenten el poder i control dels que converteixen les llars en llocs
insegurs.
És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat de
resposta de les sistemes de salut amb la erradicació de les conductes que reprodueixen i perpetuen
la desigualtat i amb la protecció de qui pateixen les seues conseqüències.
La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa està
aprofundint la bretxa de gènere tant en l'ús de recursos públics com en l'accés a l' ocupació,
ampliant les dificultats de equilibri entre la vida personal, professional i familiar i dificultant la
independència econòmica de les dones.
La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat de nostre sistema sanitari i de protecció
social generant un fre a les polítiques transformadores impulsades durant l'última dècada i posant en
risc els avanços aconseguits i en matèria de igualtat.
Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir els drets de igualtat aconseguits al nostre país i
repercutir negativament els seus efectes sobre les polítiques i avanços de igualtat.
Aquest desafiament passa per aconseguir una forta cooperació i associació entre governs i
organitzacions de la societat civil que garantisca que la igualtat de gènere i els drets de les dones
continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l' COVID-19 , a curt
termini, i com elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les
persones a nivell global, a llarg termini.
És per això, que l'atenció i la planificació que han d'oferir els governs estatals, autonòmics i locals
ha d'incorporar la perspectiva de gènere i ser, a més, una resposta coordinada, directa i efectiva per
a tots, fent un especial èmfasi en les dones i les xiquetes.
En aquest context, les administracions públiques i els seus governs han de garantir la continuïtat en
la prestació de serveis i posar en marxa solucions innovadores que posen en valor una resposta
coordinada i integrada que protegisca els drets humans i la seguretat i recuperació de les víctimes
del masclisme.
A la vista de l'exposat, els grups polítics que integren la Corporació Local de l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, i a proposta dels grups polítics representats en la FVMP (PSPV-PSOE, Compromís,
PP, EUPV i Ciudadanos), proposem acordar:
I.
Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a totes
les veus que clamen per un futur en igualtat.

ACTA DEL PLE

“ MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
25 novembre 2020

Reivindiquem el determinant paper transformador de les Governs locals durant i després de
la crisi de COVID-19 a l'hora de construir economies i societats més igualitàries, inclusives
i sostenibles.

V.

Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones
continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l'COVID-19,
a curt termini, i com a elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i
sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.

VI.

Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen la
continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i
el reforç de les programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.

VII.

Reclamem una resposta coordinada que integre la perspectiva de gènere com a fil
conductor del disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per
la COVID.

VIII.

Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de
gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com mesures per
preservar la seua independència econòmica i prevenir la violència de gènere.

IX.

Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones que,
unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació adverteixen d'un perillós augment de la bretxa
de gènere.

X.

Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de "confinament selectiu"
en el àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot tenir
per al desenvolupament òptim de la seua carrera professional generant noves formes de
violència social cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes.

XI.

Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i
recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

XII.

Exigim la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà per garantir la
continuïtat de la senda de treball iniciada.
Víctor Mansanet Boïgues “

Obert el torn d’intervencions l’alcalde manifesta que va ser aprovada per unanimitat i informa
del seu contingut i dona lectura al punts d’acord que es proposen.
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.- Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a totes
les veus que clamen per un futur en igualtat.
Segon.- Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i
Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i recordem la
necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.
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IV.
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Alertem sobre el perill de les polítiques de aïllament i confinament que suposen un
augment dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere, pel que requereixen una
major protecció.

ACTA DEL PLE

III.

Tercer.- Alertem sobre el perill de les polítiques de aïllament i confinament que suposen un
augment dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere, pel que requereixen una major
protecció.
Quart.- Reivindiquem el determinant paper transformador de les Governs locals durant i després de
la crisi de COVID-19 a l'hora de construir economies i societats més igualitàries, inclusives i
sostenibles.
Quint.- Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones
continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l'COVID-19, a curt
termini, i com a elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les
persones a nivell global, a llarg termini.
Sisè.-Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen la
continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el reforç
de les programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.

Novè.- Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones que,
unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació adverteixen d'un perillós augment de la bretxa de
gènere.
Desè.- Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de "confinament selectiu" en
el àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot tenir per al
desenvolupament òptim de la seua carrera professional generant noves formes de violència social
cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes.
Oncè.-Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i
recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

ACTA DEL PLE

Huitè.-Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de
gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com mesures per preservar la
seua independència econòmica i prevenir la violència de gènere.

Número: 2020-0008 Data: 24/02/2021

Setè.- Reclamem una resposta coordinada que integre la perspectiva de gènere com a fil conductor
del disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per la COVID.

---------------------------------------------------------------------------------------------1.8.- Moció presentada per el portaveu d’Esquerra Unida de suport al poble Saharauí.
Es dona compte de la moció del portaveu del grup Esquerra Unida sobre el suport al poble
sahrauí, i que transcrita a la lletra diu:
“MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA DE TENSIÓ A LA
ZONA DEL GUERGUERAT I INSTANT L’ONU I LA MINURSO A L’ORGANITZACIÓ
DEL REFERÈNDUM EL 2021
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El poble sahrauí porta dècades patint les agressions del Regne del Marroc amb la complicitat de la
comunitat internacional. Malgrat la seua responsabilitat històrica, ni els diferents governs espanyols
ni les institucions europees han actuat perquè es complisca el dret internacional i els mandats de les
resolucions de l'ONU. El poble sahrauí porta esperant un referèndum d'autodeterminació des que en
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Dotzè- Exigim la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà per garantir la
continuïtat de la senda de treball iniciada.

1991 es produïra l'alto el foc entre l'exèrcit marroquí i el Front Polisario i l'ONU establira la seua
Missió per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO). Des de llavors, la població sahrauí
viu exiliada en les dures condicions dels camps de refugiats de Tindouf, en el desert algerià, o en
territori sahrauí sota ocupació marroquina, on la violència i la repressió de les forces d'ocupació és
sistemàtica.

El Poble Sahrauí està cansat d'esperar un referèndum perquè des de 1991 han passat quasi 30 anys.
Una part del seu poble viu sota ocupació marroquina i els seus drets humans són violats
constantment. L'altra part viu en l'exili del desert. Els seus recursos naturals estan sent espoliats. Els
més vells diuen que no poden morir sense almenys veure que el seu poble aconsegueix la
independència i la llibertat i recupera el seu territori per a refundar la nació.
No obstant això, l'única millor solució per a aquest conflicte no és la guerra, sinó l'organització
sense més dilacions d'un referèndum d'autodeterminació que pregunte al poble sahrauí si vol la
independència o la seua integració al Marroc. Això és els acords en diverses resolucions de Nacions
Unides i ha de complirse. A això té dret el poble sahrauí, però aqueix referèndum aquesta vegada no
pot esperar.

Per tot això, el Grup Municipal d’ EU eleva al Ple Municipal la següent

PROPOSTA
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El conflicte en els últims dies s'ha agreujat. Les forces marroquines han obert una carretera que
creua la zona del Guerguerat, a la frontera entre el Sàhara Occidental i Mauritània, travessant una
zona que en els acords de 1991 va quedar desmilitaritzada. Aquest pas és il·legal, però enormement
beneficiós per a les autoritats marroquines, que l'utilitzen per al pas de camions i les seues
exportacions a l'Àfrica subsahariana. Des de fa diverses setmanes, població civil sahrauí ha estat
protestant en la zona tallant aquesta carretera de manera pacífica amb la finalitat de cridar l'atenció
de la comunitat internacional en el reclam del referèndum i de la renovació del mandat de la
MINURSO, fins que el passat dia 13 de novembre, les forces marroquines van atacar als
manifestants desarmats obrint tres passos il·legals en el mur, iniciant així un conflicte que ha
suposat la ruptura de l'alto el foc. Aquesta decisió pot comportar la tornada a la guerra entre el
Sàhara Occidental i el Marroc.

ACTA DEL PLE

Ruptura de l'alto el foc
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Espanya té una responsabilitat jurídica directa sobre el Sàhara Occidental, atés que va transferir la
sobirania i administració al Marroc i Mauritània de la qual era la seua colònia de forma
completament il·legal en 1975. Un territori que Espanya va abandonar a la seua sort en 1976 sense
atendre els requisits de descolonització de l'ONU. Des de la retirada de Mauritània en 1979, el
Marroc és l'única potencia ocupant sobre el terreny, que explota uns recursos miners i pesquers que
generen enormes beneficis a les seues empreses. Fins que es van produir aquests acords il·legals, els
sahrauís eren ciutadans espanyols i malgrat aquest abandó per part de les autoritats han comptat
durant anys amb la majoritària solidaritat del nostre poble a la seua justa causa. Les relacions de
fraternitat que ens uneixen a tots dos pobles són enormes, incrementades per anys de polítiques
públiques de solidaritat: agermanaments, Vacances en Pau o projectes de Cooperació al
Desenvolupament.

1.- Expressa el seu suport i solidaritat amb el Poble Sahrauí davant l'agressió marroquina que
viola les fronteres i els Acords de Pau establits en 1991 i suposa a més una ruptura de l'alto el
foc.
Expressem igualment el nostre compromís amb la causa sahrauí i el nostre convenciment del seu
dret irrenunciable a l'exercici del dret d'autodeterminació, que ja no pot esperar més.
2.- Instar al Secretari General de l'ONU, António Guterres, al nomenament d'un enviat o
representant Especial per al Sàhara Occidental, imprescindible per la responsabilitat que té
sobre l'organització del referèndum, assistit per MINURSO.
L'anterior representant Especial, Horst Koelher, va dimitir per motius de salut al maig de 2019
i des de llavors l'ONU porta un any i mig sense nomenar un enviat especial, tot i que el seu
paper és importantíssim per a reactivar el referèndum. Durant el mandat de l'expresident alemany
Koehler, es van celebrar dues reunions d'acostament entre les parts a Ginebra, al desembre de 2018
i maig de 2019.

Obert el torn d’intervencions l’alcalde manifesta que Espanya te una responsabilitat davant el
Marroc i Mauritània, i passa a informar sobre el contingut d ela moció i dona lectura integra al
punts d’acords que es proposen en la moció.

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i Especial
de Comptes, el Ple de l’Ajuntament per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 Esquerra Unida-Simat Unida,
1 Grup Socialistes de Simat, 1 Compromís per Simat) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PP Simat ),
acorda:
Primer.- Expressa el seu suport i solidaritat amb el Poble Sahrauí davant l'agressió marroquina que
viola les fronteres i els Acords de Pau establits en 1991 i suposa a més una ruptura de l'alto el foc.
Expressem igualment el nostre compromís amb la causa sahrauí i el nostre convenciment del seu
dret irrenunciable a l'exercici del dret d'autodeterminació, que ja no pot esperar més.
Segon.- Instar al Secretari General de l'ONU, António Guterres, al nomenament d'un enviat o
representant Especial per al Sàhara Occidental, imprescindible per la responsabilitat que té sobre
l'organització del referèndum, assistit per MINURSO.
L'anterior representant Especial, Horst Koelher, va dimitir per motius de salut al maig de 2019 i des
de llavors l'ONU porta un any i mig sense nomenar un enviat especial, tot i que el seu paper és
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5.- Instar al govern espanyol perquè com a potència administradora que té pendent
responsabilitats històriques, col·labore i contribuïsca a la celebració del referèndum i continue
promovent una actitud de diàleg i calma entre les parts, per a frenar l'escalada de tensió, per a la no
agudització del conflicte i la tornada a l'Alto-el-foc. “
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4.- Instar al govern espanyol perquè inste al seu torn a l'ONU a complir la resolució 690 del
Consell de Seguretat de 29 d'abril de 1991 que dona el mandat a la MINURSO a
l'organització d'un Referèndum durant l'any vinent 2021, amb l'establiment d'un calendari i
sobre la base del cens publicat en el seu moment per l'ONU. Així mateix s'han de decidir els
funcionaris, tropes i fons suficients, per a la seua celebració amb garanties democràtiques i absoluta
transparència.

ACTA DEL PLE

3.- Realitzar una crida a l'ONU i a la MINURSO a la seua implicació en el conflicte del
Guerguerat i en el restabliment de l'alto el foc perquè els enfrontaments no deriven en una
situació de conflicte armat o fins i tot de tornada a una guerra oberta.

importantíssim per a reactivar el referèndum. Durant el mandat de l'expresident alemany Koehler,
es van celebrar dues reunions d'acostament entre les parts a Ginebra, al desembre de 2018 i maig de
2019.
Tercer.- Realitzar una crida a l'ONU i a la MINURSO a la seua implicació en el conflicte del
Guerguerat i en el restabliment de l'alto el foc perquè els enfrontaments no deriven en una situació
de conflicte armat o fins i tot de tornada a una guerra oberta.
Quart.- Instar al govern espanyol perquè inste al seu torn a l'ONU a complir la resolució 690 del
Consell de Seguretat de 29 d'abril de 1991 que dona el mandat a la MINURSO a l'organització d'un
Referèndum durant l'any vinent 2021, amb l'establiment d'un calendari i sobre la base del cens
publicat en el seu moment per l'ONU. Així mateix s'han de decidir els funcionaris, tropes i fons
suficients, per a la seua celebració amb garanties democràtiques i absoluta transparència.

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

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 pregunta si hi ha algun assumpte a tractar, prèvia declaració d’urgència.
No hi ha cap

ACTA DEL PLE

2.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
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Cinque.- Instar al govern espanyol perquè com a potència administradora que té pendent
responsabilitats històriques, col·labore i contribuïsca a la celebració del referèndum i continue
promovent una actitud de diàleg i calma entre les parts, per a frenar l'escalada de tensió, per a la no
agudització del conflicte i la tornada a l'Alto-el-foc.

3.- TORN D’INTERVENCIONS.
Obert el torn d’intervencions:
---------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 22,10h, del
dia 30 de novembre 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió
ordinària celebrada pel Ple corporatiu, amb data 30 de novembre de 2020:
- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

3

Codi Validació: 6GT2ZQZK4LXPAKF7Q33725NM2 | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 35

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

- La còpia ha d’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 extraordinària celebrada, amb data 25 de gener
de 2021, després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 34
folis.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
L'alcalde-president,
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Elisa Armengot Audivert

ACTA DEL PLE

Victor Mansanet Boïgues

La secretària,

