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           PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 3/2010 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT  

Dia:  4 de febrrer de 2010 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Joan Serra i Folguera (Portaveu Grup ERPV) 

Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Rafael Cabanilles Inza 
 

 
Grup BLOC  
 

 
Grup ERPV (Esquerra) 
Joan Serra i Folguerà 

 
Grup EU – Arc Iris  

 

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)   
Regidors absents: Eladi Mainar Cabanes 
Agustina Brines Sirerol  
Juli Ibáñez Montagud 
Mónica Sancirilo Camarena 
Antonio Magraner Camarena 

Secretari: Eladi Mainar Cabanes 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les nou i vint i cinc hores del dia 
quatre de febrer de dos mil deu, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a 
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament, 
la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent  

ORDRE DEL DIA : 
 

 1.   RATIFICACIO DE LA URGÈNCIA: 

    2. APROVACION MODIFICACIO DE PROJECTES D’INVERS IÓ A INCLOURE 
DINS DEL FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I SOSTENIBILIT AT. 

-------------------------------//--------------------------------------- 

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que 
tot seguit s’arreplega. 

ORDRE DEL DIA : 

1.   RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA: 

El regidor Joan Serra explica que uns dels projectes del Plan E2 estan incloses en les obres que esta 
executen la Confederació i per evitar la duplicitat i que en deneguen la subvencio es proposa 
canviar eixa obra per un altra. 
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Sotmesa a votació la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria per part de l’Alcaldia, 
el Plenari, per unanimitat de tots els presents (2 PSOE, 1 ESQUERRA,2 PP,1 EU-ACAIS) 
aprecia la urgència, per la qual cosa es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia. 

  2. APROVACION MODIFICACIO DE PROJECTES D’INVERSIÓ  A INCLOURE 
DINS DEL FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I SOSTENIBILIT AT. 

 
Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 

“Vist el Reial Decret- Llei 13/2009, de 26 d'octubre pel qual es crea el Fons Estatal per l'Ocupació i 
la Sostenibilitat Local , publicat en el BOE núm. 259 de data 27 d'octubre del 2009. 

Atenent que l'article 9 del Reial Decret Llei 13/2009, establix els tipus d'obres, equipament i altres 
inversions finançables a càrrec del Fons, contractes que han de tindre com a objecte obres de 
competència municipal, entre les que es troben, les adscrites a l'estalvi i l'eficiència energètica, així 
com l'accessibilitat i utilització d'energies renovables, i la construcció, adequació, rehabilitació o 
millora de centres educatius, de servicis socials, sanitaris, culturals i esportius. Igualment en 
l'apartat 4 de l'article 9 establix que també podran finançar-se a més els subministraments que 
tinguen com a objecte l'adquisició d'equips i sistemes de telecomunicacions o per al tractament de la 
informació, els seus dispositius i programes. 

Vist que l'article 12 del Reial Decret Llei 13/2009, exigix l'acord Plenari de l'aprovació dels 
corresponents Projectes . 

Vist que l'article 4 del RDL 13/2009 establix els criteris de repartiment del fons i que el  Ministeri 
de Política Territorial ha fet pública en la seua pàgina web la relació d'ajuntaments amb indicació 
dels seus respectius habitants, xifra referida a 1 de gener del 2008, i de la quantia màxima de què es 
podrà disposar a càrrec d'este fons, tot i especificant-se les dades següents: 

− SIMAT DE LA VALLDIGNA 3.589 HABITANTS. 
− TOTAL DISPONIBLE 387.997,00 €. 

Vist que en la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna celebrada el 
dia 29 de gener del 2010 es  va acordar incloure l'obra següent: 

 TÍTOL DE L'OBRA IMPORT  
   
2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
IL·LUMINACIÓ PL FONT GRAN 

Pressupost  licitació amb impostos   22.236,75 € 
Pressupost  licitació sense impostos  19.169,61 € 
Honoraris amb impostos 1.760,25 € 
Honoraris sense impostos  1.517,46 € 

Vista la intenció de la Corporació de canviar de projecte a incloure en el Fons Estatal pel següent, 
esta Alcaldia proposa: 

2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
IL·LUMINACIÓ C/CONVENT I PLAÇA 
CONSTITUCIÓ 

Pressupost  licitació amb impostos   22.236,75 € 
Pressupost  licitació sense impostos  19.169,61 € 
Honoraris amb impostos 1.760,25 € 
Honoraris sense impostos  1.517,46 € 
 

Segon.- Traslladar del present acord a la Subdelegació de Govern als efectes oportuns. 
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Finalitzades les intervencions, i sotmés el punt a votació, El Ple de l'Ajuntament, per 6 vots a favor 
(2 PSOE, , 1 ERPV, 2 PP i 1 EU-ACAIS), ACORDA:  

Primer. L'aprovació de l'esmentat Projecte d'Inversió. 

Segon. Traslladar del present acord la Subdelegació de Govern als efectes oportuns. 

 

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 contenciós 
administratiu, davant el Jutjat del contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o, 
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis 
comptadors des l’endemà de la notificació.» 

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

Simat de la Valldigna, 4 de febrer de 2010 
La Secretaria 

 


