PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA i URGENT
Dia: 21 de novembre de 2007

Sessió:

14/ 2007

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
Regidors presents:
Grup PP
Monica Sancirilo Camarena
Francisco Garcia Alario

Grup PSPV
Eladi Mainar Cabanes (Portaveu)
David Mogort Alberola
Estefania Gregori Robledillo
Grup ERPV (Esquerra)

Grup Bloc
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Grup EU.
Victor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents: Belinda Navarro Climent
Juli Ibañez Montagud
Joan Serra Folguera
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 19’15 h, del dia vint-i-u de novembre
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 i urgent del Ple de l’Ajuntament, la qual ha
estat prèviament notificada. Els assumptes tractats, són els del següent

ORDRE DEL DIA
1r. Declaració de la urgència de la sessió.
2n. Acords a prendre en relació a la petició de subvenció a la Conselleria de Benestar
Social sobre d’ajuda econòmica per a l’Escoleta Infantil Municipal.

------------------------------------------------------------------------------------
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Oberta la sessió es mamprèn el tractament dels diferents punts de l’ordre del dia amb el
resultat que tot seguit s’arreplega.
1r. Declaració de la urgència de la sessió.
Atès l’establert a l’article 79 del ROF i RJ de les EELL, aprovat pel Reial Decret 2568/86 de
28 de novembre, el Ple s’ha de pronunciar sobre la urgència de la sessió. El Sr. Alcalde manifesta
que la urgència és deguda a la necessitat de prendre els acords del punt següent dins del termini
establert de cinc dies hàbils.
Vista la qual cosa, el ple per unanimitat dels huit membres assistents acorda declarar la
urgència de la sessió i passar a tractar els assumptes de l’ordre del dia de la convocatòria.
2n. Acords a prendre en relació a la petició a la Conselleria de Benestar Social sobre
ajuda econòmica per a l’Escoleta Infantil Municipal (atenció primera infantesa).
Atès que la Conselleria de Benestar Social, a l’empara de l’Ordre de 5 d’octubre de 2007,
ha convocat ajudes adreçades al sosteniment en l’exercici 2007, dels centres i/o programes
d’atenció a la primera infantesa (0-3 anys) de titularitat d’entitats locals per a afavorir la conciliació
entre la vida familiar i laboral, publicades al DOCV núm. 5.618, de 15 d’octubre de 2007.
Atès que este Ajuntament, assabentat de la importància de conciliar la vida familiar i laboral, i
de proporcionar benestar i educació als xiquets i xiquetes d’1 a 3 anys, així com per completar els
serveis municipals que ofereix a la població, posà en marxa l’Escola d’Educació Infantil Municipal,
l’any 2006.
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 511 de 29 d’octubre, es va sol·licitar de la
Conselleria de Benestar Social, a l’empara de l’Ordre de 5 d’octubre de 2007, una ajuda dirigida a
afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral, a través de l’atenció a la primera infantesa, per a
l’exercici 2007, per al funcionament de l’Escola d’Educació Infantil Municipal.
Atès que per la Direcció Territorial de Benestar Social amb escrit de registre d’eixida d’eixe
organisme, amb data 16 de novembre de 2007, pel qual es requeria que en un termini de cinc dies
hàbils este ajuntament remitira certificat d’acord de ple amb la petició d’ajuda i els compromisos de
complir amb les obligacions que se’n deriven de la recepció de la subvenció.
Vista la qual cosa el ple de l’ajuntament per unanimitat dels huit membres assistents
ACORDA:
Primer. Ratificar la sol·licitud a la Conselleria de Benestar Social, a l’empara de l’Ordre de 5
d’octubre de 2007, una ajuda dirigida a afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral, a través
de l’atenció a la primera infantesa, per a l’exercici 2007, per al funcionament de l’Escola d’Educació
Infantil Municipal.
Segon. Este Ajuntament assumeix el compromís de sotmetre’s a les actuacions de
comprovació que puga efectuar la Conselleria de Benestar Social a través de la Direcció General de
la Dona, i, a les de control financer que correspon a la Intervenció General, en cas de ser concedida
l’ajuda.
Quart. En conseqüència ratificar el decret de l’Alcaldia 511/2007, de 29 d’octubre, en allò
que corresponga.
Cinquè. Autoritzar Sebastián Mahiques Morant, en qualitat d’alcalde-president de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a sol·licitar de la Direcció General de la Dona, l’ajuda que
s’expressa en l’epígraf primer.
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Sisè. Comunicar el present acord, dins del termini establert a la Direcció Territorial de
Benestar Social, Av. Baró de Càrcer, 36,- 46001- València.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 19:25
hores, del dia 21 de novembre de 2007 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, 22 de novembre de 2007.
El secretari,

Aurelio Sansixto Bonet
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