PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 27 de juny de 2007

Sessió: 08 / 2007

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
Regidors presents:
Grup PP
Grup PSPV
Monica Sancirilo Camarena
David Mogort Alberola
Francisco Garcia Alario
Estefania Gregori Robledillo
Belinda Navarro Climent
Grup Bloc
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud

Grup ERPV(Esquerra)
Joan Serra Folguera (Portaveu)

Grup EU.
Victor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Regidors absents: Eladi Mainar Cabanes, grup PSPV
Secretari:
Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 21 h. del dia vint-i-set de juny
de dos mil set, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú
d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha
estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats
sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent

ORDRE DEL DIA
1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
2.1
Periodicitat de les sessions plenàries.
2.2
Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
2.3
Grups polítics municipals.
2.4
Determinació de les percepcions econòmiques de la Corporació.
2.5
Tresorer.

---------------------------- // ----------------------------
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia
amb el resultat que tot seguit s’arreplega.
1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada
amb data 16 de juny de 2007.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament,
amb data 16 de juny de 2007.

2n. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
2.1 Periodicitat de les sessions plenàries.
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt.
L’alcalde en relació a la proposta manifesta que si es vol divendres que siga sempre així
i procurar tindre-lo en compte i no anar canviant. Es fan també aclariments respecte de si el
dia en qüestió és festiu i es comenta que es realitzarà la reunió en funció de les dades.
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar, pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament, els següents extrems:
• Periodicitat: Mensual, excepte mes d’agost
• Dia:
Darrer divendres, no festiu de cada mes.
• Hora:
20 h. (d’octubre a març)
21 h. (d’abril a setembre)
2.2 Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt: No
constitució de les Comissions Informatives, llevat de la Comissió Especial de Comptes que
estaria constituïda per la totalitat dels regidors i seria la comissió informativa municipal i
Especial de Comptes.
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. No constituir Comissions Informatives sectorials, llevat de la preceptiva Comissió
Especial de Comptes, que serà la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes.
Segon. Fixar el nombre d’integrants de la Comissió Informativa Municipal i Especial de
Comptes, en onze, la totalitat de la Corporació.
2.3. Grups polítics municipals
Es dóna compte dels diferents escrits presentats pel que fa la integració dels regidors en
grups polítics municipals, de la qual cosa resulten els grups polítics que seguidament
s’assenyala.
Tots els regidors resten assabentats.
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Grup PP
Sebastian Mahiques Morant ( Portaveu)
Monica Sancirilo Camarena
Francisco Garcia Alario
Belinda Navarro Climent
Grup PSPV
Eladi Mainar Cabanes( Portaveu)
David Mogort Alberola
Estefania Gregori Robledillo

Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol Portaveu)
Juli Ibañez Montagud

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra Folguera (Portaveu)

Grup EU.
Victor Mansanet Boïgues ( Portaveu)

Tots els regidors resten assabentats.
2.4 Determinació de les percepcions econòmiques de la Corporació
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt i comenta
que és la mateixa que es va fer fa quatre anys, amb la diferència que abans la dedicació de
l’Alcaldia era del 75%, i ara és dedicació completa de l’Alcaldia, és a dir, el 100%.
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
ACORDA:
Primer. Determinar les percepcions econòmiques a percebre pels integrants de la
Corporació Local, en la següent forma:

CONCEPTE:

Càrrec

objecte

Import brut

Dedicació completa, 100%
jornada

1.890 €/mes (x 14/any)

Retribucions:
Alcalde
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Indemnitzacions:
Regidor-delegat
Atenció àrees delegades
Tresorer
Atenció funcions tresoreria (No
acumulable a àrea delegada,
si és el cas)
Regidor sense dedicació
Assistència ple
Regidor sense dedicació
Assistència comissió
Regidors
Assistència reunions
Regidor
Desplaçament amb vehicle
propi

175 €/mes

175 €/mes
70 €/sessió
35 €/sessió
20 €/reunió
0’21 €/km.

Les retribucions de l’alcalde i les indemnitzacions dels regidors s’incrementaran
anualment amb l’import resultant d’aplicar-hi el percentatge d’augment aplicat a les
retribucions dels empleats municipals.
A continuació el regidor Joan Serra, portaveu del grup ER, manifesta que el vot del seu
grup és un vot de “beneplacit” a l’alcalde, en un temps prudencial tenim punts importants a
tractar i en funció d’això donarà pas a eixe si o passarà a un no.
2.5. Tresorer.
L’alcalde manifesta que en principi la seua proposta era la de una persona que tinguera
disponibilitat per vindre a firmar el que forà pertinent, però estem perque hi haja la màxima
transparència i si des d’altres partits s’ha plantejat que puga ser David Mogort ens pareix
que és acceptable i per tant així ho proposa.
Debatut l’assumpte, se sotmet a votació la proposta, i el Ple de l’Ajuntament, per NOU
(9) vots a favor, dels representants del grups PP (4), del PSPV (2), del BLOC (2) i d’EU (1), i
UNA (1) abstenció, de l’integrant del grup ER, ACORDA:
Primer. Nomenar Tresorer, “Clavero” dels fons de l’Ajuntament, el regidor David Mogort
Alberola.
Segon. Aprovar l’exempció de l’obligació de prestar fiança del Tresorer/a, tot assumint,
solidàriament, tots els regidors la responsabilitat per la seua gestió
Tercer. Notificar el present acord al designat, que deurà acceptar expressament el
nomenament, fent-se càrrec de les seus funcions mitjançant la firma de l’acta d’arqueig
extraordinari.
Quart. Comunicar a les entitats bancàries i establiments anàlegs el nomenament del
regidor tresorer.
--------------------------------------------------------Es passa a un torn d’explicació del vot:
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que el seu vot no es una falta de
confiança cap a ningú, és més bé perquè hi haja més pluralitat.
El portaveu del grup ER, Joan Serra, manifesta que la seua abstenció és el resultat d’un
debat dins del grup local d’esquerra i que es reflexa en esta decisió, no és cap falta de
confiança ni molt menys. A més el seu vot no modifica la situació, si haguera fet falta el seu
vot ho haguera canviat.
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El portaveu del grup EU, Victor Mansanet, manifesta que ha sigut una proposta conjunta
de l’oposició, és un assumpte que es va tractar a la reunió i on no vaig votar per no estar
assabentat i hui he fet meu i del meu grup la proposta, i s’han adherits tots a ella, excepte el
portaveu d’ER. Considera que David Mogort té plena disponibilitat, i sense menysprear a
Belinda a la qual agraeix la seua disposició, considera que s’han donat les condicions per a
que siga així.
L’alcalde manifesta que això no és cosa de vore qui guanya, repassa com es van produir
els esdeveniments i donat que l’oposició no havia entrat a acceptar delegacions de govern,
considera que la tresoreria deuria de ser per a una persona amb disponibilitat i del seu grup,
com era Belinda, però no existeix cap inconvenient en que siga qualsevol regidor, perquè el
que ha de premiar en esta legislatura ha ser la transparència total.
El portaveu del grup ER, Joan Serra, contesta respecte de les àrees de govern, que
considera que cal tindre un model de poble pel qual treballar, amb un creixement sostenible,
hi ha qüestions com ara l’escoleta, els recursos hídrics, el PGOU, i altres que entre tots els hi
hem de portar.
L’alcalde contesta que el PGOU marcarà el futur del nostre poble, comunica que l’advocat
urbanístic farà una còpia de tota la informació que s’ha enviat a la Conselleria i que
pròximament es farà una reunió perque tots estem assabentats de la situació en què ens
trobem.
El portaveu del grup EU, Victor Mansanet, manifesta que ofertes concretes a EU no s’han
fet, però el seu grup col·labora en el govern municipal des de la seua posició, en la reunió no
va acceptar perquè era l’únic que no havia sigut consultat. El nostre model és el de la
sostenibilitat i considerem que es pot millorar amb lleialtat a la normativa.
El regidor David Mogort, portaveu del grup PSPV, manifesta que estaran per recolzar en
tot alló que siga bé per al poble.
En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de
resolucions administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
“Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciósadministratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o,
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes,
sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós
terminis comptadors des l’endemà de la notificació.”
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 21
hores i 25 m., del dia 27 de juny de 2007 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, 28 de juny de 2007.
El secretari,
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