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AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

PLE DE L’ AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA - Sessió 08/2013 Dia: 30 de desembre de 2013
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines*
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando

Grup Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu)

Grup EUPV
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup
BLOC-INICIATIVA-VERDSCOALICIÓ-COMPROMÍS
Vicent Ribera Solanes

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents:
Secretari:

Cap
Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,05 h. del dia trenta de desembre
de dos mil tretze, 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 són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1. Examen i aprovació, si procedeix, de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 12
de novembre de 2013.
1.2. Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost general municipal per a 2014,
bases d’execució, plantilla de personal i annexes. Aprovació del límit de despesa no
financera.

---------------------------- // ----------------------------
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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.
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1.-Examen i aprovació, si procedeix, de l’acta corresponent a la sessió
celebrada el dia 12 de novembre de 2013.

Obert el torn d’intervencions, el regidor Vicent Ribera Mansanet manifesta que a la
pàgina 3 en formula de la pressa de possessió del càrrec on diu: «//../ fidelment les obligacions
del càrrec de Regidora de la Corporació Local //.../.» ha de dir “fidelment les obligacions del
càrrec de Regidor de la Corporació Local //.../.
Fetes estes rectificacions i finalitzades les intervencions, el ple de la corporació per
nou (9) vots a favor dels membres assistents (6 PP, 1GMS-PSOE, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV) i una(1) abstencions(1 EUPV) donat que el regidor Víctor Mansanet Boïgues no va
assistir a eixa sessió, s’acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 12 de
novembre de 2013, acta número 6/2013.
1.2. Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost general municipal
per a 2014, bases d’execució, plantilla de personal i annexes. Aprovació del
límit de despesa no financera.
Atès que s’ha elaborat l’expedient del Pressupost General d’este Ajuntament
corresponent a l’exercici econòmic 2014, així com les seues Bases d’Execució, la Plantilla de
Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que disposen els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenrotlla el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, els annexes i conegut el
contingut dels informes del secretari –interventor, entre els que esta l’informe d’Avaluació del
Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
Atès que es dóna compte del dictamen favorable de la Comissió informativa Municipal i
Especial de Comptes.
Atès la proposta de l’Alcaldia que transcrita a la lletra diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Elaborat el pressupost d’este Ajuntament corresponent a l'exercici 2014 i la
documentació complementària, les Bases d’Execució, la Plantilla de Personal comprensiva de
tots els llocs de treball i annexos.
Atesa la memòria de l’Alcaldia on es dóna compte del contingut del projecte de
pressupost per a l’exercici 2014, tot explicant les seues variacions respecte dels anteriors.
Atès el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la LRHL i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, sobre Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Atesos els informes que consten en l’expedient.
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Esta Alcaldia PROPOSA:
Primer. Aprovar el límit de gasto no financer i la regla de gasto que consta a
l’expedient.
Segon: Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2014, les Bases d'Execució
d'aquest, que fixa les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen
seguidament:
ESTAT DE DESPESES
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
DESPESES DE PERSONAL.....................................................................................1.062.100,00
2
COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS...............................................................697.040,00
3
DESPESES FINANCERES.............................................................................................38.300,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS ..............................................................................139.00,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS..................................................................................................162.825,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL........................................................................................0,00
8
ACTIUS FINANCERS...........................................................................................................10,00
9
PASSIUS FINANCERS..................................................................................................71.300,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES.................................................. 2.175.985,00€
ESTAT D’INGRESSOS
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES..............................................................................................944.800,00
2
IMPOSTOS INDIRECTES............................................................................................12.000,00
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS................................................................................516.100,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.............................................................................635.580,00
5
INGRESSOS PATRIMONIALS......................................................................................2.200,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS......................................................................................0,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.............................................................................65.305,00
8
ACTIUS FINANCERS...................................................................................................................0
9
PASSIUS FINANCERS.............................................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS......................................................2.175.985,00€
Tercer. Aprovar la següent plantilla de personal:

PLANTILLA DE PERSONAL-2014
Nom.
1.
2.
CD .
CDa .

Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
Grup/Nivell de titulació.
Nivell de Complement de Destinació.
Nivell de Complement de Destinació aproximat

PERSONAL FUNCIONARI:
_________________________________________________________________________________
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Nom.
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1

Lloc de treball
Secretari- Interventor
Arquitecte Tècnic
Tècnic de Gestió
Administratiu
Bibliotecari
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Oficial Cap de la Policia
Agent PL-Cap del CPL
Agent de Policia Local
Auxiliar de Policia Local

1
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2
A1
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C1

CD
28
26
23
19
20
18
14
22
22
16
16

Observacions
Habilitat nacional. Ocupat
Ocupat
Vacant
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Vacant
Vacant
Ocupat (provisional)
Ocupats (2 interins)
Ocupat. A extingir.

PERSONAL LABORAL:
Nom Lloc de treball
Observacions
1
Encarregat brigada
4
Agent brigada
1
Agent brigada - Enc. Cementeri
1
Personal usos múltiples
1
Personal usos múltiples
4
Netejadors/es
1
Agent de Desenvolupament Local
1
Directora Escoleta Municipal Infantil
3
Tècnics superiors en Educació Infantil

1

2

CDa

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

C1
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P.
A.P
A.P

18
9
9
10
8
_
_
_

Ocupat
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupats

PERSONAL EVENTUAL: No hi ha
Quart. Aprovar el límit de despesa no financera per a 2014 en DOS MILIONS
CENT QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SIS
CÈNTIMS D’EURO (2.148.372,06 €).
Cinquè. Exposar al públic el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal
inicialment aprovats per mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial
de la Província, amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la
publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran
reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei
39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el
Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
Sisè. Autoritzar a l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per a donar
compliment, íntegrament a este acord.
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Setè. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la
Generalitat Valenciana»
Obert el torn d’intervenció l’alcalde manifesta que el dilluns en la comissió informativa es
va informar sobre este assumpte del Pressupost de 2014 i es va intentar resoldre qualsevol dubte
que es va plantejar. En la mateixa comissió es va presentar una esmena per l’Alcaldia que va ser
incorporada i dictaminada favorablement.
A continuació l’alcalde dóna lectura a la memòria de l’Alcaldia, la qual, a la lletra diu:
«PRESSUPOST MUNICIPAL / 2014

MEMÒRIA DE L’ALCALDIA
L’alcalde-president que subscriu, donant compliment a tot allò que es determina en
l'article 112 de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local, en relació amb l'article 168.1a) del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, formula, pel present escrit, la memòria explicativa del seu contingut i de les
principals modificacions que el projecte de pressupost introdueix en relació amb el
corresponent pressupost de l'exercici anterior, així com de la conveniència i importància,
fases d'execució i motius de prioritat de les despeses que conté.
I. Quant a la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i
seguint el que es venia dient en exercicis anteriors continua sent acceptable tot i la difícil
situació en la que es troben moltes Entitats Locals i les obres i actuacions que s’han realitzat i
s’estan fent.
El pressupost municipal per a 2014 té unes previsions inicials d’ingressos i despeses de
2.175.985,00€, similar a la de l'exercici anterior de fet la disminució respecte del pressupost
inicial de 2013 és del 0,34%.
El Pressupost inicial, en principi, no contempla la realització material de cap préstec ni
cap operació puntual de Tresoreria, no obstant sí que hi ha necessitats de liquiditat per
desfases de tresoreria i per tal d’afrontar les operacions inherents a la gestió de l’Ajuntament
s’habilitaria el corresponent expedient per la seua tramitació.
El Pressupost per a 2014 està realitzat en un context on l’Ajuntament té aprovat un
Pla d’Ajust i on és d’aplicació la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera. També hi ha aprovat un marc pressupostari de 2014-2016 i al ple de
29 de juliol de 2013 es va aprovar un Pla Econòmic Financer per a l’exercici de 2013.
Cal fer constar que en l’elaboració d’este pressupost inicial municipal per a 2014 i pel
que fa als ingressos directes i les taxes s’ha procurat ser prudent en el sentit de buscar un
equilibri entre els drets reconeguts amb la possible disminució de recaptació conseqüència de
l’anòmala situació econòmica del municipi en haver entrat en crisi les dos Cooperatives
Agrícoles que donaven treball a una quantitat significativa de persones.
I. Xifres del present Projecte de Pressupost per a 2014.
La xifres que es presenten en este Projecte de Pressupost són les següents:

ESTAT D'INGRESSOS
CAP DENOMINACIÓ

EUROS
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% sobre el total
A

OPERACIONS NO FINANCERES (A1 + A2)................2.175.985,00

A1

Operacions corrents (del cap. 1 al 5)...........................2.110.680,00

I

IMPOSTOS DIRECTES.....................................................944.800,00
43,42%

II

IMPOSTOS INDIRECTES...................................................12.000,00

III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS..........516.100,00
23,72%

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS......................................635.580,00
29,21%

V

INGRESSOS PATRIMONIALS..............................................2.200,00

A2

Operacions de capital (cap. 6 i 7).....................................65.305,00

VI

VENDA D'INVERSIONS REIALS..................................................0,00

0,00%

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.......................................65.305,00

3,00%

B

OPERACIONS FINANCERES (Cap. 8 i 9)....................................0,00

VIII

ACTIUS FINANCERS...................................................................0,00

0,00%

IX

PASSIUS FINANCERS.................................................................0,00

0,00%

0,55%

0,10%

TOTALS (A + B).............................................................2.175.985,00
ESTAT DE DESPESES
CAP DENOMINACIÓ

EUROS
% sobre el total

A

OPERACIONS NO FINANCERES (A1 + A2)

A1

Operacions corrents (del cap. 1 al 4)...........................1.936.340,00

I

DESPESES DE PERSONAL..........................................1.062.100,00
48,82%

II

DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS................697.040,00
32,04%

III

DESPESES FINANCERES..................................................38.300,00

1,76%

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS......................................138.900,00

6,38%

A2

Operacions de capital (cap. 6 i 7)...................................167.945,00

VI

INVERSIONS REIALS.......................................................167.935,00

7,72%

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL..............................................10,00

0,00%

B

OPERACIONS FINANCERES (Cap. 8 i 9)...........................71.300,00

VIII

ACTIUS FINANCERS...................................................................0,00

0,00%

IX

PASSIUS FINANCERS........................................................71.300,00

3,28%

2.104.285,00

TOTALS (A + B).............................................................2.175.585,00
II. Modificacions essencials del present Projecte.
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Cal assenyalar que el pressupost d’aquest any, com els dels anteriors anys, es
presenta d'acord amb l'estructura aprovada per Ordre del Ministeri d'Hisenda
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura pressupostària de les
Entitats Locals.
Quant a les DESPESES el projecte que es formula no planteja novetats significatives
en quant al funcionament ordinari i contempla les obligacions que l’Ajuntament té contretes
i/o preveu contraure al llarg de l’exercici, havent procurat la dotació de tots els serveis,
programes i activitats que la Corporació té establerts. Les xifres comparatives de les
despeses entre el projecte de pressupost per l’exercici 2014 i el de 2013 estan al document
comparatiu que consta a l’expedient.
Cal assenyalar que les dotacions per a despeses de personal cobreixen, en principi,
les obligacions contretes en la plantilla municipal, tenint en compte que està prevista la
jubilació d’un administratiu en el primer semestre de 2014, i és per això que el capítol I
«Despeses de personal» presenta una reducció respecte al de l’exercici anterior de 19.738,61
€, el que representa una disminució del 1,82%.
Igualment, hem de fer constar que també s’han consignat pressupostàriament, en les
aplicacions pressupostàries, les previsions corresponents als càrrecs electes, els crèdits
necessaris per a la dedicació exclusiva de l’alcalde, la seua substitució i la dedicació parcial de
la resta, aprovada pel ple de la Corporació amb data 20 de juny de 2011, així com el
conseqüent crèdit de la Seguretat Social, i per l’assistència dels regidors a comissions i plens.
En el capítol II «Despeses corrents en béns i serveis» hi ha una reducció respecte al
pressupost de 2013, de 21.310,00 € que representa el 2,96%.
Com en els darrers anys, s’incorporen partides per a fer front al funcionament anual
de l’Escoleta Infantil Municipal, tant per als sous i seguretat social del personal com per
despeses de materials i subministraments.
Igualment estan les partides per fer front a les despeses diverses de Turisme, amb la
finalitat de mantenir aquest sector econòmic i buscar la seua potenciació, però no estan
previstos ingressos provinents de subvencions d’esta matèria.
Seguim apostant pel tema de Joventut tant en activitats d’oci, com per a la formació i
ocupació dels nostres joves. Així doncs la idea és mantenir, a jornada parcial, una tècnic que
se n’ocupa del recolzament, assessorament i motivació per als i les joves simaters/es,
mantenint un espai per a elles i ells, el Casal Jove, aprofitant i compartint les instal·lacions
municipals existents.
S’ha mantingut l’aplicació pressupostària per a fer front al contracte de manteniment
del poliesportiu i gestió del servei de restauració.
S’ha creat l’aplicació pressupostaria «155.21001» per al manteniment dels jardins del
monestir, també una per a la despesa de la carpa de la festa de Sant Antoni, disminuint la de
festes, i s’han desglossat les aplicacions per assegurances.
El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les despeses
derivades del funcionament dels serveis existents a l’Ajuntament, es poden considerar
suficients, en principi, per atendre les obligacions exigibles a la Corporació en l’actual
situació. Si es decidira algun nou servei caldria dotar-lo pressupostàriament, així com si se’n
incrementarà algun altre.
En resum, s’ha ajustat al màxim la despesa i negociant a la baixa cadascuna de les
obligacions que té l’Ajuntament per a donar els serveis pertinents als veïns de Simat.
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En relació als INGRESSOS hem d’assenyalar que s’han plasmat en el pressupost, les
variacions significatives derivades de les modificacions de les Ordenances fiscals i que són les
següents:
1

Impost de Béns Immobles, de Naturalesa Urbana.

Hi ha una disminució en les previsions donat que s’ha baixat el tipus municipal del
0,80% al 0,70%, encara que es manté l’increment degut a l’aplicació de l’article 8 del Reial
Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, i que ha estat prorrogat per als anys 2014 i 2015
segon l’article 8 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades
mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i
financeres, que representa un 0,08% la qual cosa fa que el tipus aplicable per a 2014 siga del
0,78%.
2

Taxa de Clavegueram

S’ha disminuït la previsió a l’aplicació pressupostària corresponent a la taxa del
clavegueram com a conseqüència de la modificació a la baixa de la tarifa a aplicar.
En quant a la participació en el Tributs de l’Estat, d’acord amb les previsions
contemplades al projecte de pressupostos generals de l’estat per 2014 i de la informació
facilitada, s’ha previst un increment total d’un 9,2% sobre l’import del total de les entregues a
compte mensuals, que en 2013 estava pressupostat a la baixa. La liquidació de la Participació
de Tributs de l’Estat (PTE) de 2011 ha estat negativa per a este ajuntament en un poc més de
sis mil euros.
En quant a les devolucions per la liquidació negativa de 2008, que muntava
50.774,75€ i la liquidació negativa de 2009, que pujava 86.480,01€, s’han previst les seues
devolucions en 10 anys, d’acord amb el que s’estableix a la Llei 2/2012, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2012.
Les xifres comparatives dels ingressos entre el projecte de pressupost per a l’exercici
2014 i el de 2013 estan al document comparatiu que consta a l’expedient.
S’ha de destacar, en relació als ingressos:
1. Pel que fa el capítol I, que inclou els ingressos per impostos directes, s’ha disminuït
lleugerament la previsió dels ingressos pel padró d’urbana que baixarà donada la reducció en
el tipus de l’IBI per a 2014. També s’ha produït una xicoteta disminució en les previsions
pressupostàries de les aplicacions d’ingressos de l’IVTM i IAE.
2. Referent al capítol II, s’ha disminuït la quantitat d’ingressos en conceptes de
impostos indirectes (ICIO) respecte l’any 2013 en correspondència, no sols a l’estat
d’execució d’eixe exercici, sinó tenint en compte les dèbils previsions futures en este sector.
3. En quant al capítol III, que inclou les taxes, els preus públics i altres ingressos, s’han
produït les següents modificacions front les previsions inicials de 2013:
3.1.- S’ha previst una modificació a la baixa de l’aplicació de la taxa del clavegueram,
donada la baixada de l’Ordenança Fiscal reguladora que este any ja ens afecta, encara que sols
en un semestre de cobrament.
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3.2. S’ha previst una disminució a la baixa de l’aplicació de l’Escoleta Municipal donada
l’execució de exercici anterior i la previsió de menor nombre d’alumnes.
3.3. S’ha previst una disminució en la Taxa del cementeri donada l’execució en
l’exercici de 2013.
3.4. També s’ha reduït a una xifra testimonial l’ingrés per la llum dels jubilats donades
les circumstàncies que s’han plantejat.
4. En referència al capítol IV, que inclou les transferències corrents estan, entre
d’altres, les previsions següents:
4.1. S’ha adequat la previsió en l’aplicació del Fons Nacional de Cooperació, per la
participació dels municipis en els tributs de l’Estat, a la normativa actualment aplicable. També
està l’aportació de la Generalitat per a l’escolarització en els centres d’Educació Infantil de
titularitat municipal, inferior a la de 2013, i per a la pròrroga de la contractació de l’Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local. No hi ha aportacions previstes de la Generalitat per a
turisme.
4.2. S’arreplega la consignació inicial simbòlica (10,00 € ), en ingressos i en despeses
de diferents ajudes que a hores d’ara no estan sol·licitades ni per tant aprovades en el
moment de redactar el projecte de pressupost: PAMER, EMCORP, INEM i Salari Jove.
5. En el capítol V, s’ha produït una xicoteta modificació en les previsions respecte a
les del 2013, on sols es contemplen els ingressos per interessos en comptes corrents,
arrendament de béns immobles i la concessió del bar jubilats.
6. Pel que fa el capítol VI, no es preveuen ingressos per a l’alienació d’inversions reials
i que podrien incorporar-se al pressupost, si és el cas.
7. En el capítol VII de Transferències de Capital del pressupost d’ingressos sols s’ha
incorporat les subvencions sistemàtiques de la Diputació provincial per al PPOS de 2014 i per
finançar els projectes tècnics d’anteriors exercicis.
8. No hi ha cap previsió per al capítol VIII, ja que no està previst cap venda d’actius
financers ni reintegrament de préstecs concedits, ni dipòsits i fiances constituïdes per l’entitat
local.
9. Al capítol IX, Passiu financer, no hi ha previst la realització de cap préstec.
S’ha de destacar, en relació a les despeses:
1. Cal assenyalar que en despeses de personal hi ha una disminució significativa
respecte de l’any 2010, al voltant de 100.000,00€, degut a la retallada de sous del personal
establerta a partir del Reial Decret Llei 8/2010 i en les successives Lleis de Pressupostos.
2. A nivell de classificació de les partides es manté el desglossament més exhaustiu
que s’ha produït en despeses com, telèfons i comunicacions, energia elèctrica, manteniment
d’edificis municipals, assegurances, festes, i serveis externs d’empreses. Encara que en alguns
casos s’han augmentat més.
3. S’ha incrementat l’import de l’aplicació del servei de recollida de fem, degut a
l’adjudicació del servei, actualitzat per l’IPC.
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4. També cal mencionar la previsió de les aplicacions que inclouen les aportacions a
les Mancomunitats de Municipis (La Safor i de la Valldigna) tant per la quota com per els
serveis. I s’ha mantingut pràcticament les subvencions a les associacions de Simat.
5. Les inversions es detallen al quadre d’inversions, on es desglossa el contingut
previst per a cadascuna d’elles, però cal assenyalar:
a) Es preveu consignació per a l’obra que s’inclourà en el PPOS 2014, per import de
66.305,00 €, on està prevista l’obra i les despeses d’honoraris de redacció de projecte i
altres. Per a eixa inversió està prevista la subvenció que anualment estableix la Diputació de
València per als municipis de la província. Encara que en les directrius dels Plans Provincials
publicades al BOP d’11 de desembre de 2013 es contemplen com a Plans Provincials de
Cooperació a les Obres i serveis Municipals per al bienni 2014-2015 (PPOS, PN i PCRC).
b) No es preveu cap inversió municipal per al Pla de Camins Rurals donat que per a
l’any 2014 hi ha una previsió de la Diputació dins el Pla de Camins Rurals i Carrers (PCRC)
per import per a Simat de la Valldigna d’uns 30.000,00 € que serà gestionat des de la pròpia
Diputació Provincial de València.
c) Es preveu una inversió en la Renovació de la Xarxa d’aigua, clavegueram i dipòsit
d’aigua per import de 70.000,00 €, que s’incrementarà, si s’escau, durant la gestió del
pressupost de 2014.
d) S’ha obert una aplicació per fer inversions en la recuperació d’espais degradats,
amb la intenció d’invertir en els terrenys del Calvari que ha adquirit l’Ajuntament i per la qual
cosa s’ha demanat un subvenció.
e) Hi ha una previsió d'11.000,00 € per a les despeses ocasionades en la redacció de
projectes tècnics de caire urbanístic, com la finalització del PGOU que ha tramitat la
Diputació de València i a qui li hem d’abonar la taxa corresponent o altres projectes de
caràcter general.
Resumint, el pressupost per a 2014, presenta canvis significatius respecte dels
pressupostos d’anys anteriors així com respecte al desglossament de les despeses, de tal
forma que hi ha una major precisió per àrees de gestió, encara que es preveuen els crèdits
necessaris per fer front a les despeses corrents, no obstant això s’ha produït una reducció
del gasto en partides significatives. Les xifres estan dins les previsions del Pla d’Ajust i del
Marc Pressupostari 2014-2016 i ha estat producte de la responsabilitat i austeritat de l’equip
de govern
En tal estat, esta Alcaldia eleva a la Corporació Municipal el Projecte de Pressupost
per a l'exercici 2014, per a la seua discussió i aprovació definitiva, sense perjudici dels
terminis legalment previstos per a l’exposició pública.»
Obert el torn d’intervencions el portaveu del GMS-PSOE, David Mogort manifesta
que no ha vingut un poc abans (acte amb els policies locals) perquè no ha rebut el missatge i
no s’ha assabentat, tinc una telefonada perduda però no era conscient de que havia de vindre
un poc abans. Comentaris entre l’alcalde i el regidor sobre la telefonada d’este matí i per
«whatsApp», enviament de l’alcalde i contestació del regidor. El regidor manifesta que no diu
que no siga així i que li pareix be l’acte amb la policia i lamenta no haver vingut abans. Pel que
fa el pressupost cal tenir en compte que teníem un ajuntament molt sanejat, i ara va
complicant-se, els ingressos van reduint-se, els que ens deuen diners no ens paguen com el
Consell, Ministeri i altres. Encara que segons ens informen pareix que la recaptació als
ciutadans va prou bé, l’Ajuntament té moltes despeses fixes i queda poc per a inversions, tal
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vegada nosaltres els socialistes haguérem fet altres coses i des d’altres punts de vista, però
vosaltres teniu la responsabilitat.

S’han desglossat partides i es veu un interès en clarificar les despeses, per això no
votarem en contra, però creguem que no són els pressupostos que necessita Simat i per això
ens abstindrem.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que partim d’un model de municipi que no
compartim, no sols amb este equip de govern sinó també amb altres circumstàncies. Fer un
pressupost està molt limitat per moltes coses, per la mateixa legislació que ve molt marcada
per una normativa legal que cada vegada va estretant més, els darrers dos anys ha sigut
inclús asfixiant des del punt de vista del municipalisme. Les lleis són «engorroses» i
extremadament tècniques, nosaltres no som tècnics però sí que sabem i volem interpretar
els pressupostos que ens presenteu. I si és possible esmenar-los. També som conscients de
les dificultats econòmiques d’un pressupost tant «constrenyt», de les dificultats per les que
passa el país i del «corsé» normatiu. Hui naix un pressupost i farem un seguiment exhaustiu
del que ací s’aprova hui. Einstein dia que en una època de crisi és molt millor la imaginació
que la sapiència, i en este cas, com tu has ratificat ara mateix, són uns pressupostos
continuistes i poc imaginatius. Des de fa uns anys, sempre deixen coixes el que són
preocupacions per nosaltres, com ara educació, benestar social, joventut i d’altres.
Començarem per la cultura, és descompensable el que es gasta en festes i el que es gasta en
cultura en sí, com per exemple, en la promoció lectora, el que es destina a la biblioteca és
més bé poc. En joventut hi ha pocs diners per promocionar la gent jove i educar-los fora dels
centres educatius, ensenyar-los hàbits de comportament. En benestar social, com sempre, les
partides són molt escasses, en este cas uns 3.000,00€, la previsió en promoció econòmica és
molt important per a un poble que ha patit un drama humà i laboral com és el tancament, a
la mateixa hora, de dos cooperatives. I vull fer un incís, les mocions quan es presenten és
perquè s’aproven i perquè es complisquen, fa més d’un any es va aprovar una moció d’EU
sobre la crisi al poble, on hi havia una sèrie de punts per enriquir sobre tot el treball agrícola
en el nostre poble. Que en agricultura es dediquen tants pocs diners en un poble que viu
pràcticament del cítric és la critica que vos faig. Un altre aspecte és la participació ciutadana,
quan es fan els pressupostos, i això també es va aprovar en alguna moció, la participació
comença en la mateixa base que és el poble, també els pressupostos han de ser participatius i
això no s’ha complit mai o quasi mai. I comença per nosaltres els regidors que tenim una
responsabilitat i els equips de govern han de facilitar que es puguen aportar esmenes.
Critique també el temps, si no m’equivoque s’haurien d’haver presentat abans del 15
d’octubre i ha sigut a final de desembre i dins dels terminis legals, amb poc més d’una
setmana. Els pressupostos hauríem de donar-se amb més temps per a fer-ho d’una forma
més eficient. Cal ser rigorós amb la llei. Un altre punt és l’educació, la germaneta pobra dels
pressupostos d’este ajuntament, per no parlar de sostres que cauen i que no s’arreglen mai,
l’educació és prou important com per fer una inversió tant en l’escola pública com a
l’escoleta. En menjador social hi ha una partida de 2.500€ però benestar social són també
altres coses. Per acabar i entre les mocions aprovades, almenys caldria intentar que
s’apliquen, una on es sol·licitava a urgir a les Corts Valencianes un impost que gravara els
habitatges desocupats. També tindré en compte la lluita contra els incendis, en concret els
plans d’emergència que pràcticament han desaparegut. Tampoc s’ha tingut en compte la
moció per reactivar el camp del nostre poble i d’ajuda als llauradors per reclamar el que ens
deu el Govern Central i el que ens deu la Generalitat, que segons ens diuen ens deuen uns
600.000 €. Per tot el que he dit i sent conscients de les dificultats actuals i com hem fet amb
tots els equips de govern quan han presentat els pressupostos el nostre grup s’abstindrà.
El regidor Vicent Ribera manifesta que la seua posició serà la d’abstenció perquè sols
porte un mes ací i no tinc un criteri format, la informació que tinc no és directa, és a través
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de la meua companya Agustina i no tinc encara un criteri format. Les xifres són molt gelades,
crec que l’equip de govern fa uns pressupostos pensant que estan ben fets així, no estic en
contra però no puc votar a favor. I a més manifesta que està d’acord amb el que han dit els
companys i no va a repetir-ho. Vol fer una proposta i seria que en referència a les despeses
de personal, hi ha dos partides, que són les retribucions a l’alcaldia i dels càrrecs electes, dos
partides que sumen 50.000€, la proposta és rebaixar un 10% eixa quantitat i que anara
destinada a comprar la uniformitat que fa falta a la policia local. Comentaris d’algun policia
municipal sobre la necessitat de jupetins antibales. Si poguérem i volguérem rebaixar eixe
10% i es destinara al que he dit, estaria per suposat d’acord.
El regidor Joan Serra, manifesta que respecte a la lectura de la memòria de l’alcaldia,
hi ha algun concepte que no queda clar, si hui tenim suficient personal per atendre a tot el
mon i hi ha una jubilació i no hi ha un reemplaçament d’eixa persona, vol dir que la persona
no està i el treball és el mateix, no ho entenc, si d’ací un temps es comprova que sobra, vol
dir que ara també sobra, per tant, s’havia d’haver rebaixat abans. Es diu que es reforça a la
joventut, i la gent d’esquerra que s’ha reunit per estudiar el pressupost i jo com portaveu
manifeste que anem a votar en contra dels pressupostos pels següents motius:

- És important vore l’estat d’execució del pressupost i parlant de joventut, anem i

tenim un pressupost de 6.000€ i la despesa és de 700€, com pot dir l’alcalde que apostem
per la joventut. Jo aposte quan marque una estratègia, uns criteris, amb unes despeses
complementàries per porta-ho endavant. Hauria d’anar a les partides de formació, d’educació
i això es pot fer gratis o no. Cal apostar per la joventut i en això mai s’inverteix suficient.

- Diguem no també perquè veiem que l’estat d’execució apareix una partida que no
coincideix en el desglossament. Sé que no es pot respondre ara però hi ha un desfasament
entre l’estat d’execució i el llistat de despesa de la partida relacionada amb l’aigua, potser
s’hauran trabucat algunes coses.
- En el pressupost ha de quedar clara quina és la intencionalitat, com per exemple en
inversions, 167.000,00 € , però en què anem a gastar-los, no estan desglossades.
- En quant a benestar social no es dedica el que hi ha al pressupost anterior. L’alcalde

diu que el pressupost es continuista però si tens una partida i no l’executes vol dir que eixa
partida és insignificant.
- En medi ambient no es dedica el que es pressuposta, i això va lligat al tema de
prevenció d’incendis i la protecció i això és molt important.

- En el tema de cultura hi ha una partida molt quantiosa i com és que no hi ha una
programació cultural a l’abast de tot el món en temps i forma. T’assabentes per ahí però
pregunta que per què no hi ha una programació, en un determinat sentit u orientació
concrets.

- Projectes tècnics i Agenda 21, és un tema importantíssim, es va començar a fer una

participació encara que incipient, però participava qui volia i marcava amb la seua opinió
moltes coses i ací hi ha 10 € de pressupost

- En agricultura, Rafa, hauries de votar, passar de 10 euros a 200 això dona «risa».
Som un poble agrícola. No estic fent una crítica a les persones estic fent-la als pressupostos.
Sé que si Rafa poguera posaria molts diners perquè sé que ell està preocupat per
l’agricultura, però cal enfocar-ho d’alguna forma. I amb coses noves com agricultura
ecològica, el kaki, el kiwi, i tal vegada pot ser gratuït o si cal, contractar algú i si l’has de
convidar a sopar es fa.
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- Em sorprèn moltíssim que en este pressupost que marca els ingressos i les depeses,
però no es pot obviar que hi ha una quantitat de despesa en interessos per més de 30.000€,
d’ells 14.000€ per la gespa i la major part de la resta per pagar els interessos del que
l’administració de la Generalitat no ha pagat, del que deu a Simat, no hi ha dret que no pague
el que deu i això és injust i cal reclamar-ho. Quan ací es presenten, iniciatives, mocions per
reclamar a la Conselleria tots som de Simat votem a favor i reclamem, sense insultar a ningú,
i el deute no és des d’ara, ja fa anys, abans en l’anterior equip de Govern la Conselleria ja ens
devia diners. Ens diu que com l’Ajuntament no està endeutat, la Conselleria no ens paga.
Abans el deute era de 15€/habt i ara es de 80€ per habitant i estem en una situació de
tranquil·litat, no estem endeutats com els pobles veïns.
- En educació, tenim el que jo deia el bono-voto, però hi ha un programa aprovat per
cinc vegades que és el reciclatge de llibres de text i material educatiu que està a disposició de
l’Ajuntament, hui a nivell estatal està com a iniciativa i es podria portar si hi haguera un
Consell Escolar municipal. I així no hi hauria una informació parcial i no es té força. Si hi
haguera un CEM on el president és l’alcalde o el regidor d’educació, on les decisions
estigueren recolzades per tots els estaments del poble si que tindrien força i no com ara que
no estem recalçats per res. Es té molta més força si tinc el recolzament de tot el món, anant
sols la força és mínima i a més si he de negociar en un estament que m’ha de donar diners
que al final ho fa si vol. Hi ha compromisos de l’alcaldia en aules que no tanquen bé les
finestres per tal que s’arreglen i no hi ha cap partida al pressupost.
- Estem en contra de que s’augmente en 2.000 euros la partida de la recollida del
fem. Hi ha un contracte que diu com s’ha de gastar o bé en detriment del que no es gaste.
Entenc els empresaris però s’ha de contrarestar. Veig eixa partida injusta
- En este pressupost el més important és que en la situació de crisi que afecta a la
gent del poble, anem retrocedint en moltes coses, no hi ha cap partida per potenciar el
treball per a les famílies necessitades. No crec que Simat siga un poble excepcional però
l’Ajuntament de Miramar inclou una partida de 450.000 € per contractar a veïns i veïnes.
Possiblement, este municipi no puga eixa quantitat pero alguna cosa sí, per contractar gent
per a innovar. El pressupost en eixe aspecte no avança res. Igual que en el tema de beques,
que les incrementa un 25% i ací no. Ací en la joventut es potencia un sector que és el futbol.
No estic dubtant que ho heu intentat. Però una partida de 6000 € per al futbol base, més el
consum de llum, més el manteniment del poliesportiu i sols dedicat a un sector de
personetes del poble i hi ha altre sector que no té la possibilitat de fer l’esport que li agrada i
entenc que el pressupost no millora res en eixe aspecte. Per totes eixes raons el vot
d’esquerra és en contra.
L’alcalde contesta i dóna les gràcies per la vostra exposició des del punt de vista
polític. Tots els que esteu ací, menys l’amic i company Víctor, heu estat en esta part, tots sou
conscients que els pressupostos estan molt ajustats. Voldríem buscar una forma d’invertir en
les coses que considerem més interessats. Informa sobre les dades comparant-les amb el
pressupost de l’any anterior. Hem de saber els diners que tenim i en què podem gastar.
Respecte a la jubilació d’un funcionari en 2014, des de l’Ajuntament s’han fet totes les
negociacions possibles per a suplir eixa persona, i ens van dir en la Delegació del Govern que
impossible, més gent no, per això no hi ha cap aportació per ampliar la plantilla de personal
de fora, no es pot agafar a ningú de fora ens hem d’arreglar en els que tenim. Al pressupost
de 2014 hi ha una reducció en despeses de personal respecte a 2013. En despeses corrents
també. Amortitzàrem més capital i disminueixen un poc els interessos a pagar. Les
aportacions i subvencions han pujat un poc. Les inversions reals, que es diu que no estan
desglossades, són el PPOS (Cotxe policia local i altres projectes) i la inversió en la xarxa
d’aigua potable i la recuperació d’espais degradats. On hi ha a més aportacions importants de
la Diputació. Estem invertint en aigua i clavegueram. Estem fent les coses dins les possibilitats
que tenim estem fent el que considerem més interessant per al conjunt del poble. Sabem que
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la Generalitat ens deu molts diners i semestralment estem demanant que ens reconega que
ens deuen els diners, i les conselleries ens ho reconeixen, som conscients que ens deu diners
i que eixos diners són nostres i estem damunt d’ells perquè ens paguen. Benestar Social,
educació no depèn directament de l’administració local, ara estem recuperant en la part vella
de l’escola estem pintant-ho tot i quant entren els xiquets es vorà. Anem a invertir diners en
estufes, i jo personalment he anat a comprovar la temperatura de les escoles. Una vesprada
vaig estar visitant les classes i en alguna eixia molta calentor. Dins les possibilitats estem fent
tot el que podem. És un pressupost dins la línia que tenim, es podrien fer més coses, si
podem i l’administració ens deixa, es podran incrementar partides del RTGG, que espere que
tinguem. Si es canvia el criteri anirem incrementant el pressupost de 2014. Quan parlem del
pressupost i diguem la partida tal de tants diners, jo els dic als regidors que no és necessari
gastar-la tota, si és necessari es gasta i si no s’estalvia, sé que sóc un poc tacany. Tenim un
casal de la joventut, on hi ha una persona a temps parcial, s’han fet molts cursos gratis, sobre
droga orientació laboral, en la mancomunitat de la Safor també se’n fan. A Tavernes, hem
enviat gent perquè som Valldigna. L’altre dia xerrada sobre la poda de mangraners i es va
anunciar en els bans. En un minut estem allí. Tot el que es fa a nivell de Valldigna és per a
tots. Qualsevol cosa que promocionen des de Benifairó o Tavernes es publica en Simat. Si
sobren diners van al romanent de tresoreria. En el casal de joventut es fan moltes activitats i
si no es gasten tots els diners perfecte. No em preocupa que no es gasten tots els diners de
la partida. Em preocuparia que no tingueren el servei que la gent demanda. Si es fan les coses
i en pocs diners em pareix correctíssim.
El regidor Toni Magraner informa sobre algunes activitats que s’estan fent.
L’alcalde manifesta que sap que sou conscients de les dificultats per aprovar uns
pressupostos, tots es pot millorar i anem a intentar-ho. Estan molt ajustats. Estan fets en base
al que hem recaptat en 2013 i anem a posar eixos diners.
El regidor Rafael Cabanilles, en relació a la qüestió dels cursos d’agricultura, manifesta
que ha anat a cridar a moltes portes, a la Conselleria, a l’IVIA, he anat directament a portar
les sol·licituds i mai tinc contestació. Ara he parlat amb el director i ara m’han dit que cada
mig any es faran cursets. I pel que fa el medi ambient, està el dia de l’arbre, el voluntariat
ambiental, voluntariat de sendes, i hem comprat enguany equipament per a la gent del Pamer.
El regidor Joan Serra comenta la informació existent en l’estat del pressupost en eixa
partida. I es fan comentaris sobre les quantitats que hi consten. Quan es tinga l’estat
d’execució real i definitiu es vorà. Em preocupa la qüestió de la recaptació de l’aiguaclavegueram i per això abans hi havia una partida més alta d’inversió, el desfasament va de
120.000 a 70.000, i signifiquen 50.000€, això sí que és important. Explica les dades
d’extracció d’aigua i consum. I per això planteja quines són les inversions que es fan. I quant
han costat les coses que s’han fet. Com teniu majoria absoluta feu el que considereu.
S’inverteix en un lloc en detriment d’altres.
L’alcalde explica que ja es va informar en un anterior ple sobre la inversió plantejada.
I fa un resum de perquè s’ha fet. Per aquí no es podia passar. I ara el que treballa en l’aigua
passa tots els dies. Explica que ara es va a fer la inversió en el carrer del Toro, l’Ajuntament
invertirà més de 100.000 euros de fons propis recaptats de l’aigua i del clavegueram. Es
podria invertir en moltíssims llocs. La xarxa ve de fa molts anys, dels anys 60, és molt vella i
poc a poc cal anar renovant-la. Hem de distingir el que és inversió i el que és manteniment.
Estem gastant molts diners en l’aigua potable.
Considera que ja està prou debatut l’assumpte.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa,
el Ple de l’Ajuntament per SIS (6) VOTS A FAVOR (6 PP), DOS (2) VOTS EN
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CONTRA (1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) ) i TRES (3) ABSTENCIONS (2 Grup
Socialista –PSOE i 1 EUPV) acorda:
Primer. Aprovar el límit de gasto no financer i la regla de gasto que consta a
l’expedient.
Segon: Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2014, les Bases d'Execució
d'aquest, que fixa les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen
seguidament:

ESTAT DE DESPESES
CAP. DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
DESPESES DE PERSONAL.......................................................................1.062.100,00
2
COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS.................................................697.040,00
3
DESPESES FINANCERES...............................................................................38.300,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS ................................................................139.00,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS....................................................................................162.825,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.........................................................................0,00
8
ACTIUS FINANCERS............................................................................................10,00
9
PASSIUS FINANCERS....................................................................................71.300,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES...................................... 2.175.985,00€
ESTAT D’INGRESSOS
CAP. DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES................................................................................944.800,00
2
IMPOSTOS INDIRECTES..............................................................................12.000,00
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS..................................................................516.100,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS...............................................................635.580,00
5
INGRESSOS PATRIMONIALS........................................................................2.200,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS........................................................................0,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL...............................................................65.305,00
8
ACTIUS FINANCERS....................................................................................................0
9
PASSIUS FINANCERS..............................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS...........................................2.175.985,00€
Tercer. Aprovar la següent plantilla de personal:

PLANTILLA DE PERSONAL-2014
Nom. Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
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1.
2.
CD .
CDa .

Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
Grup/Nivell de titulació.
Nivell de Complement de Destinació.
Nivell de Complement de Destinació aproximat

PERSONAL FUNCIONARI:
Nom. Lloc de treball

1

2

CD

Observacions

1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1

100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

A1
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C1

28
26
23
19
20
18
14
22
22
16
16

Habilitat nacional. Ocupat
Ocupat
Vacant
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Vacant
Vacant
Ocupat (provisional)
Ocupats (2 interins)
Ocupat. A extingir.

Secretari- Interventor
Arquitecte Tècnic
Tècnic de Gestió
Administratiu
Bibliotecari
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Oficial Cap de la Policia
Agent PL-Cap del CPL
Agent de Policia Local
Auxiliar de Policia Local

PERSONAL LABORAL:
Nom Lloc de treball

1

2

CDa Observacions

1
4
1
1
1
4
1
1
3

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

C1
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P.
A.P
A.P

18
9
9
10
8
_
_
_

Encarregat brigada
Agent brigada
Agent brigada - Enc. Cementeri
Personal usos múltiples
Personal usos múltiples
Netejadors/es
Agent de Desenvolupament Local
Directora Escoleta Municipal Infantil
Tècnics superiors en Educació Infantil

Ocupat
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupats

PERSONAL EVENTUAL: No hi ha
Quart. Aprovar el límit de despesa no financera per a 2014 en DOS MILIONS CENT
QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS D’EURO
(2.148.372,06 €).
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Cinquè. Exposar al públic el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal
inicialment aprovats mitjançant anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de
la Província, amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació
de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran reclamacions i
suggeriments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei 39/88,
Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es
considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
Sisè. Autoritzar a l’alcalde per tot allò que resulte necessari per a donar compliment,
íntegrament a este acord.

Setè. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la
Generalitat Valenciana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------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 30 minuts, del dia 30 de desembre de 2013 i, perquè hi conste el tractat, estenc la
present acta.

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
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