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                                     PLE  DE  L’AJUNTAMENT      Sessió: 10  / 2007 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
Dia: 30 de juliol de 2007 

 
ASSISTENTS: 

Alcalde-President : Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP) 
Regidors presents:A 

Grup PP Grup PSPV 
Monica Sancirilo Camarena 
Francisco Garcia Alario 
Belinda Navarro Climent 

Eladi Mainar Cabanes 
David Mogort Alberola 
Estefania Gregori Robledillo 

Grup Bloc Grup ERPV (Esquerra) 
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibañez Montagud 
 

 Joan Serra Folguera (Portaveu) 

                              Grup EU.  
Victor Mansanet Boïgues (Portaveu) 
 

 

 
Regidors absents : Estefania Gregori Robledillo  
Secretari : Aurelio Sansixto Bonet   
 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 21 h. del dia trenta de juliol 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 ordinària 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 

 
1n.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
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 1.2 
 1.3 

 
PPOS-2007: «Millora Casa de la Musica/07». Adjudicació de l’obra. 
Aprovació, si procedeix, modificació Reglament Consell Agrari Municipal. 
Moció presentada per Víctor Mansanet (EU) sobre Reglament de 
comportament ètic. 
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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. 
 
 

1n.  ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE: 
 

1.1. PPOS-2007: «Millora Casa de la Música/07». Adj udicació de l’obra. 
Atès que la Diputació Provincial de València aprovà en el ple del dia 28 de novembre 

de 2006 el Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS/07) per a l’any 2007, al qual hi figura 
inclosa l’obra núm. 173/07 denominada «Millora de la Casa de la Música/07» d’este 
municipi. L’import total de la subvenció a l’obra esmentada munta la quantitat de 61.305 €. 

Atès que dins el termini assenyalat es va presentar el projecte al Servei de 
Cooperació Municipal de la Diputació. 

Atès que pel servei d’assistència tècnica als municipis es va remetre informe al 
respecte del projecte presentat.  

Atès el contingut de les bases aprovades per la Diputació Provincial de València, per 
al PPOS/2007). 

Atès que el ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 5 de juny de 2007, va 
aprovar el projecte de «Millora de la Casa de la Musica/2007» (PP 07/173), confeccionat per 
l’arquitecte superior, Juan José Pellicer Berdín, col·legiat núm. 1344, l’import de licitació del 
qual munta a 81.740,00 €, així com  l’expedient de contractació, la despesa del qual serà 
amb càrrec a la partida pressupostària «4-62201- Ampliació/Millora Casa de la Musica» del 
vigent pressupost per a 2007 i el plec de clàusules administratives particulars que havien de 
regir la selecció, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, subhasta i execució de 
les obres de «Millora de la Casa de la Música/2007». 
 Atès que en el BOP núm. 151 de 27 de juny de 2007, es va anunciar  la licitació de 
l’obra. 

Atès el resultat de l’expedient tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment  obert, 
tramitació ordinària, subhasta i execució de les obres de «Millora de la Casa de la 
Música/2007», l’obertura de les ofertes econòmiques presentades per a l’adjudicació, i la 
proposta d’adjudicació formulada per la mesa de contractació, celebrada el dia 25 de juliol 
de 2007, a l’empresa «Ramon Vercher Serra» la qual ofereix fer l’obra per un preu de 
SETENTA-TRES MIL EUROS (73.000 €). 

Atès que d’acord amb la clàusula setena del Plec de condicions s’exigirà una 
garantia definitiva del 8% de l’import  de licitació, el qual munta la quantitat de CINC MIL 
HUIT-CENTS QUARANTA EUROS (5.840 €). 

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el Ple 
de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents, ACORDA: 

 
Primer . Aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del projecte  d’obres 

de «Millora de la Casa de la Música/2007», a l’empresa «Ramon Vercher Serra» per un 
preu de SETENTA TRES MIL EUROS (73.000,00 €). 

Establir, d’acord amb la clàusula setena del Plec de condicions, una garantia 
definitiva del 8% de l’import  de licitació, el qual munta a la quantitat de CINC MIL HUIT-
CENTS QUARANTA EUROS (5.840,00 €). 
    Segon .  Autoritzar les despeses d’esta obra amb càrrec a la partida 4-62201 
«Ampliació/Millora Casa de la Música» del vigent pressupost per a 2007. 
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Tercer : Notificar este acord i requerir «Ramon Vercher Serra» amb domicili al C/ del 
Moli, 7-1a, -46750- Simat de la Valldigna (València), empresa adjudicatària la presentació de 
la documentació necessària per a la formalització del contracte d’obres així com la 
presentació prèvia d’un aval per un import de CINC MIL HUIT-CENTS QUARANTA EUROS 
(5.840 €), tal i conformement estableix la LCAP. 

      Quart . Comunicar el present acord a la Diputació de València, Servei de Cooperació 
Municipal, Plaza Manises , 4 -46003- València. 
 

1.2. Aprovació, si procedeix, modificació Reglament  Consell Agrari Municipal. 
Es dóna compte del contingut de la proposta d’acord, consistent en aprovar, 

inicialment, la modificació del Reglament del consell Agrari Municipal per al municipi de 
Simat de la Valldigna, amb les esmenes proposades i consensuades en la darrera 
Comissió Informativa. 

Atés que és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels reglaments municipals. 
Atés que resulta aplicable el que es disposa als articles 4.1 a), 22.2 b) i 49 de la Llei 

7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local. 
Atès l’informe favorable de la comissió informativa municipal, el Ple de l’Ajuntament, per 

unanimitat, ACORDA: 
 
Primer . Aprovar, inicialment, la modificació del Reglament del Consell Agrari Municipal 

de Simat de la Valldigna, el text de la qual es transcriu seguidament: 
 

«Proposta de modificació  
 
Article 2.  Atribucions del Consell Agrari Municipal. 

El Consell Agrari Municipal de Simat de la Valldigna, té les atribucions següents: 
..... 
 f) Rebre, de forma periòdica, informació sobre les subvencions i ajudes que es 

destinen al sector agrari.        
 
Article 3.  Composició del Consell Agrari Municipal. 
El Consell Agrari Municipal de Simat de la Valldigna, tindrà la composició següent: 
President: l’alcalde. 
Vocals:  

• El regidor d’agricultura 
• Representants dels grups politics: Cadascun dels grups polítics integrants 

de la Corporació Local designarà un representant titular i un suplent per a 
formar part del CAM, no sent necessari que siga regidor.  

La convocatòria per a les reunions es farà al titular, que cas de no poder acudir ho 
comunicarà ell mateix al suplent, per tant a la reunió sols podrà assistir-hi u dels dos. 

• Representants de les organitzacions professionals agràries: dos, un per 
cadascuna de les dues més representatives. 

• Representants de les organitzacions sindicals de treballadors agraris: dos, 
un per cadascuna de les més representatives a l’àmbit de la C.V. 

• Representants d’associacions agràries del municipi: cinc. 
• Representants dels agricultors del municipi: cinc. 
• L’enginyer tècnic agrícola municipal 



 

 
4 

 
 

Secretari: El de la Corporació Local, o funcionari en qui delegue, que tindrà veu però 
no vot.» 

Segon . Sotmetre el reglament aprovat inicialment a informació pública i audiència, pel 
termini de trenta dies. En transcórrer el termini assenyalat, el Ple de l’Ajuntament, a la vista 
dels informes i, si de cas, de les al·legacions presentades resoldrà definitivament sobre el 
reglament. En eixe cas es procedirà a la publicació íntegra del text del reglament per a la 
seua entrada en vigor. 

 
1.3. Moció presentada per Victor Mansanet (EU) sobr e reglament de 

comportament ètic. 
Es proposa que es quede sobre la taula per a un millor estudi, a fi que es presenten 

al·legacions i esmenes, i que desprès de la seua discussió i debat, es tracte en un proper 
ple.  

La qual cosa és aprovada per unanimitat dels membres assistents. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 21 

hores i 10 m., del dia 30 de juliol de 2007 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 
 

Simat de la Valldigna, 31 de juliol de 2007. 
El secretari, 


