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                                        PLE  DE  L’AJUNTAMENT    Sessió:6/2008 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
Dia:  12 de maig de 2008 

 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant (Portaveu Grup PP) 
Regidors presents: 
 

Grup PP Grup PSPV 
Mónica Sancirilo Camarena 
Belinda Navarro Climent 

Eladi Mainar Cabanes (portaveu) 
David Mogort Alberola 
Estefania Gregori Robledillo 

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

 Joan Serra Folguera (Portaveu) 

Grup EU – Arc Iris   
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)  
 

 

Regidors absents:  

Secretari: Elisa Armengot Audivert   

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 19:18 h. del dia dotze de maig de dos mil 
vuit, 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 : 

1er.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

1.1 Encàrrec redacció projecte d’execució de l’obra «Millora Casa de la Música/2008»” 

 

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

 

1er.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

1.1 Encàrrec redacció projecte d’execució de l’obra «Millora Casa de la Música/2008» 

Vista la proposta de l’ALcaldia, que literalment transcrita diu:  

«Vist que en sessió extraordinària de data 5 de maig de 2007 s’acorda per unanimitat aprovar el 
projecte BASIC anomenat «Millora de la Casa de la Música», confeccionat per l’arquitecte superior, Juan 
José Pellicer Berdín, col·legiat núm. 1344, l’import del qual ascendia a 503.846,00 €, a executar en diferents 
fases i anys, i la despesa dels honoraris de redacció de projecte que munten 7.018,00 €. 

Vist que en sessió extraordinària de data 5 de maig de 2007 s’acorda per unanimitat aprovar el 
projecte D’EXECUCIÓ anomenat «Millora de la Casa de la Música/2007», confeccionat per l’arquitecte 
superior, Juan José Pellicer Berdín, col·legiat núm. 1344, l’import del qual ascendia a 81.740,00 €, a executar 
en base al Pla Provincial d’Obres i Serveis  per l’any 2007, i la despesa dels honoraris de redacció de 
projecte que munten 1.339,44 €. 
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Vist que en sessió ordinària de data 28 de setembre de 2007 es va acordar per unanimitat sol·licitar la 
inclusió al Pla Provincial d’Obres i Serveis 2008 del projecte «Millora de la Casa de la Música/2008» 
finançat per Diputació en 61.302,97 € i es manifesta que l’Ajuntament es comprometia a incloure al 
pressupost municipal consignació per poder atendre l’aportació econòmica municipal, que muntava 
20.435,32 €. 

Vist que del total del projecte basic aprovat que ascendeix a 503.846,00 € resten per executar 
422.106,00 € i atesa la voluntat de finalitzar el projecte en el termini mes curt possible a fi de que siga 
utilitzat l’edifici per la Banda de Música i demes entitats culturals del poble i donat que si s’executa 
exclusivament a traves de Plans Provincials l’obra no finalitzaria fins al menys quatre anys. 

Estat Alcaldia PROPOSA: 
 
Primer. Encarregar la redacció del projecte D’EXECUCIÓ de l’obra «Millora de la Casa de 

Música/2008» a l’arquitecte superior, Juan José Pellicer Berdín, col·legiat núm. 1344, l’import del qual 
ascendeix a 422.106,00 €, i la despesa dels honoraris de redacció de projecte que munten 3.924,06 €. 

Segon. Manifestar que este ajuntament es compromet a finançar la part de les obres no 
subvencionades, i la inclusió en el pressupost municipal de consignació pressupostaria  suficient, abans de la 
contractació de les obres, mitjançant la possibilitat del romanent de tresoreria resultant de la liquidació del 
pressupost de 2007, o bé a través de possibles subvencions que es pogueren obtindre. 

Tercer. Incorporar el present acord en l’expedient de referència. 
Simat de la Valldigna, 7 de maig de 2008.  

L’alcalde Sebastián Mahiques Morant.» 
 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Sebastián Mahiques comenta que degut a que el projecte 

s’ha de presentar abans del dia 31 de maig a la Diputació, ha tingut de convocar aquesta sessió extraordinària 
amb un únic punt del dia. 

La regidora Agustina Brines, vol que li expliquen bé esta urgència, ja que és un projecte molt 
important per a haver-se d’aprovar en una setmana, també vol saber per què s’ha de presentar  el projecte a 
Diputació si és finançat íntegrament per l’Ajuntament. 

L’Alcalde Sebastián Mahiques, li contesta que com ja havia dit, s’ha de presentar el projecte a 
Diputació abans del dia 31 de maig. 

La regidora Agustina Brines, continua sense vore la urgència i comenta que amb les coses pendents 
d’aprovar, que s’han de tractar en el proper plenari, com ara els pressupostos del poble i el romanent de 
Tresoreria existent, no creu que siga el moment per a comprometre res. 

L’Alcalde Sebastián Mahiques, li contesta que és perquè s’ha de presentar el projecte a Diputació 
abans del dia 31 de maig i per a eixa data han de saber si continuen igual, fent sols el PPOS o si aproven un 
projecte que siga per la finalització de l’obra. 

El regidor Eladi Mainar exposa que està d’acord amb lo de la Casa de la Música, ja que és una 
proposta de l’anterior alcalde, també en el canvi de la forma de finançament, ja que és el que el seu grup 
plantejava des d’un principi,  però no estan  d’acord amb la forma d’actuar  de l’Alcalde, ho consideren un 
acte de prepotència, ja que s’ha convocat un plenari extraordinari sense saber ningú per a què era. Troben 
esta postura fora de lloc, ja que no veuen correcte presentar una despesa de 73.000.000 de pessetes sense 
consultar prèviament a ningú, critiquen que no s’haja convocat amb més temps, donat el fet que s’hauria 
d’haver parlat amb tots. Sol·liciten més informació, que no es plantege de sobte ja que és una despesa 
fonamental. Estan d’acord amb que s’ha de fer la despesa, ja que la Casa de la Música s’ha d’acabar, però, 
dedueixen que l’alcalde vol penjar-se alguna medalla. 

L’Alcalde Sebastián Mahiques, li contesta que li va comentar este punt feia  una setmana i que a ell 
lo de les medalles no li agraden, que considera que la medalla és de tot el consistori i no només d’ell. El tema 
ja està molt parlat, ha dialogat amb tots. Hi han també reunions informatives, però no es presenten tots.  

El plenari està ben presentat i creu que s’hauria de votar, encara que si ho considereu, podeu 
presentar una moció per dir què es quede damunt de la taula, estan en el vostre dret, però la qüestió és que ja 
no es tracta de parlar, sinó de prendre decisions. 

El regidor Eladi Mainar, diu que ells no discuteixen l’obra, sinó la forma d’actuar que la consideren 
prepotent, que no veuen bé que una despesa de 422.000 euros, no s’haja comentat amb ningú. 

El regidor Joan Serra, comenta la situació dels pressupostos i del romanent de tresoreria que ja havia 
comentat la regidora Agustina Brines. Ell creu que embastar un compromís de més de 70 milions de pessetes 
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no es pot fer si abans no saben en quina situació estan. Tampoc li pareix bé que només es destinen els diners 
per a la Casa de la Música, ell voldria que quan sàpiguen de quin romanent disposen, prioritzen les 
necessitats del poble i una vegada prioritzades, actuen. Que si després només hi ha diners per a la Casa de la 
Música, doncs només s’invertirà allí, però no es poden comprometre uns diners sense saber la situació de 
Tresoreria. La seua proposta, és semblant a la d’Eladi, però va més enllà, ja que la redacció del projecte s’ha 
de fer i el cost per acabar-lo serà d’uns 4000 euros. Una vegada s’haja liquiditat el pressupost i hi haja 
romanent, ja es gastarà., els diners estan per a invertir en projectes sabent el que tenen. Per tant, ell proposa 
votar només el primer punt i el punt segon esperar a quan sapien el romanent de tresoreria per poder abordar-
lo. 

El regidor Víctor Mansanet, està d’acord amb dur endavant la proposta, ja que és una cosa que s’ha 
de fer. Considera el punt molt important per dues raons: per la quantitat de diners que hi ha en joc i per les 
formes, que creu que han de ser per a tots igual. Considera que el projecte és de tal envergadura i de tants 
diners que s’hauria de comunicar als socis, tot el que s’ha fet, el que s’ha acordat, ja que este any ha sigut un 
any molt important i que encara que les formes no han sigut les adequades, sí que s’ha de dur endavant. 
Afegeix que no vol entrar en valoracions partidistes,  no sap si ara és el moment, personalment està disposat 
a acceptar la proposta tal i com està, ja que creu que ja és hora de que s’acabe, encara que tampoc veu la 
urgència d’haver-lo presentat ara, ja que en l’altre ple es podria haver tractat, per tant, està d’acord amb la 
proposta. 

El regidor Eladi Mainar, proposa que com creu que les formes són molt importants i com que el dia 
31 és divendres, i el plenari és el dilluns d’abans, vol que en la comissió informativa s’explique ben explicat i 
que s’aprove en eixe plenari. 

L’Alcalde Sebastián Mahiques, els recorda que el que hi havia en la proposta era encarregar la 
redacció del projecte, per tant, el 31 de maig ja ha d’estar redactat el projecte i aprovat. 

La regidora Agustina Brines comenta que tots saben la tasca de la Societat Musical i la importància 
de la música al poble. Tots estan acord en acabar la Casa de la Música , així que es podrien comprometre tots 
a aprovar el primer punt, l’elaboració del projecte d’execució, però com no saben encara els diners de què 
disposen, ja els comprometran més avant. 

El regidor David Mogort, com a tresorer, troba una temeritat comprometre tants diners sense saber 
encara la situació de tresoreria.  

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació decideix per unanimitat dels deu membres, 
deixar damunt de  la taula el segon punt de la proposta.  

Seguidament, es procedeix a la votació del primer punt de la proposta i  per unanimitat dels deu 
membres de la corporació, s’ ACORDA: 

Primer. Encarregar la redacció del projecte D’EXECUCIÓ de l’obra «Millora de la Casa de 
Música/2008» a l’arquitecte superior, Juan José Pellicer Berdín, col·legiat núm. 1344, l’import del qual 
ascendeix a 422.106,00 €, i la despesa dels honoraris de redacció de projecte que munten 3.924,06 €. 

 
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 19 hores i 35 m.,  

del dia 12 de maig de 2008, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, 12 de maig de 2008. 
La Secretària 

 


