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                               PLE  DE  L’AJUNTAMENT     Sessió:   9/ 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 26 de novembre de 2012

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) 
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

Grup EUPV 
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu) 

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDS- 
COALICIÓ-COMPROMÍS
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

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

Regidors absents: Cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20, 00 h. del dia vint-i-sis de novembre
de dos mil dotze, 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 són els del següent

ORDRE DEL DIA

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació del acta corresponent a la sessió celebrada el dia 24 de setembre de
2012. 

1.2 Expedient instruït en virtut de l’aprovació de l’expedient de Reconeixement Extrajudicial
de Crèdits (3/2012)

1.3 Expedient instruït en virtut de l’aprovació de l’expedient de Modificació de 
Crèdits núm. 10/2012.

1.4 Expedient instruït en virtut de l’aprovació de l’expedient de retenció de crèdits per no
disponibilitat, en aplicació de  l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, i de l’article 22 de la
Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat.

1.5 Informació dels pagaments realitzats en el tercer trimestre de 2012, en relació a l’article
quatre de la Llei 15/2010 de 6 de juliol de 2010.

1.6 Modificació dels dies no lectius del calendari escolar del curs 2012/13.
1.7 Aprovació, si procedeix, de la inclusió del municipi en l’àrea de prestació conjunta de la

Safor.
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1.8 Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al conveni entre la FVMP i la SGAE.
1.9 Donar compte decrets d’alcaldia núm. 374, 375 i 401/2012.
1.10 Ratificació dels decrets d’alcaldia sobre l’aprovació de les certificacions 1 i 2 de la

instal·lació de gespa artificial.
1.11 Aprovació, si s’escau, de la proposta d’alcaldia sobre la modificació de l’ordenança

reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida de fem.
1.12 Donar compte d’acomiadament de treballadores municipals.
1.13 Mocions presentades per l’alcalde-portaveu del PP, en relació a:

a) A favor de la finalització de tot l’arc mediterrani.
b) Reducció de la tarifa elèctrica en els pous de reg.

1.14 Mocions presentades per la  portaveu del grup Municipal  BLOC-COMPROMIS,  en
relació a:

a) Iniciativa per a reclamar el pagament proporcional de la paga extra de Nadal
als empleats públics del consistori.

b) Disconformitat amb els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013
1.15 Moció presentada pel portaveu del grup municipal EU, en relació a la promoció de

l’ús del transport públic.

2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.  

3 TORN D’INTERVENCIONS.  

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

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

1.1 Examen i aprovació del acta corresponent a la sessió celebrada el dia 24 de  

setembre de 2012.

Es procedeix a l’examen i l’aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 24
de setembre de 2012.

En relació a algunes intervencions de la regidora Agustina Brines, esta manifesta que ha
parlat amb el secretari i cal rectificar alguns articles i proposicions, i el secretari a més informa que
la pàgina 22 en la intervenció de la regidora hi ha uns punts suspensius que cal reomplir i ja s’ha
aclarit la redacció que ha de dir. 

El regidor Alvaro Almiñana manifesta que a la pàgina 19, 4a línia, en la seua intervenció, on
posa «Respecte a la Conselleria diu que no per rebutjar una actuació van a invertir en la part de
darrere del centre on va haver despreniments» i el que sobra és «on va haver despreniments»,
eixa expressió no s’ha d’incloure.

El regidor Victor Mansanet manifesta que en la pàgina 22, en la seua intervenció, on posa
«pels actes» ha de dir «per les processons.»

Vist  la  qual  cosa,  el ple de la  corporació, per UNANIMITAT dels  membres assistents,
acorda:

Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 26 de setembre
de 2012, acta número 8/2012, amb les modificacions proposades.
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1.2 Expedient instruït en virtut de l’aprovació de l’expedient de Reconeixement  
Extrajudicial de Crèdits (3/2012)

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA D’ALCALDIA

Sebastián Mahiques Morant, Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,  en
l’exercici de les facultats que m’atribueix la legislació vigent, propose al Ple l’adopció de l’Acord
següent:

Davant la  presentació  d’un escrit  presentat  pel  Consorci  Ribera  Valldigna,  en que ens

sol·licitava  l’abonament de la  liquidació  de 1.449,31 euros  referent  a la  gestió i  explotació de
l’ecoparc  del  mes de novembre de 2009, aprovat mitjançant resolució número 32/2009,  de la
corresponent presidència, notificat el 13 de gener de 2010.

Vist  que ni  en l’exercici  corresponent a esta  resolució,  ni  en cap altre posterior,  s’ha

procedit ni al seu reconeixement ni al seu pagament.

Atès l’informe d’Intervenció de data 7 de novembre de 2012, on consta que en aplicació de
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a
exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell al qual corresponien, és

competència del Ple de la Corporació, i que en este cas concret és possible la seva realització.

De conformitat amb el que s’exposa, propose al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord
següent:

PRIMER. Aprovar el reconeixement dels  crèdits  núm. 3/2012,  corresponent a exercicis

anteriors, i que es correspon amb la resolució número 32/2009, per un import de 1.449,31 euros,
còpia de la qual, s’adjunta a l’expedient.

SEGON. Aplicar, amb càrrec a l’aplicació 920.22799 «Servei: treballs d’altres empreses»
del  vigent   Pressupost,  els  crèdits  corresponents,   de  la  qual  s’ha  de  realitzar  la  retenció

corresponent.»

Obert  el  torn  d’intervencions,  el  secretari  informa  del  contingut  de  la  proposta,  les
gestions fetes amb els treballadors i funcionaris de l’ajuntament de Guadassuar que estan vinculats
al  Consorci,  i  explica  en  que  consistia  la  liquidació,  que  estava  pendent  d’aclarir-se,  i  que  la

proposta és permetre que es puga pagar, si al final s’està d’acord amb el pagament d’eixe gasto.

El regidor Joan Serra comenta que el canvi va ser en novembre, cal fixar-se en el contingut
del punt 1.2 del decret remès, i a la vista d’això caldria mirar-ho bé donat que pareix que diu que
s’ha de liquidar a l’ajuntament de Simat, a vore si es contradiu i s’ha de pagar a l’ajuntament. La

qüestió és que estiga clar abans de pagar.

L’alcalde diu que són mil i pico euros que no anem a pagar així com així, ho hauran de
justificar degudament. Quan des de Guadassuar ens diguen com està l’assumpte i quan estiga clar ja
ho pagarem.

Finalitzades les  intervencions,  el  ple de la  corporació,  amb el  dictamen favorable de la
comissió informativa, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

PRIMER.  Aprovar el reconeixement dels crèdits núm. 3/2012 corresponent a exercicis
anteriors, i que es correspon amb la resolució número 32/2009, per un import de 1.449,31 euros,

còpia de la qual, s’adjunta a l’expedient.
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SEGON. Aplicar, amb càrrec  a l’aplicació 920.22799 «Servei: treballs d’altres empreses»
del  vigent   Pressupost,  els  crèdits  corresponents,   de  la  qual  s’ha  de  realitzar  la  retenció
corresponent.

1.3 Expedient instruït en virtut de l’aprovació de l’expedient de modificació de  
crèdits núm. 10/2012.

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits en
el  Pressupost  de despeses  de l’exercici  vigent,  mitjançant  crèdit  extraordinari  i  suplement  de
crèdit, redactada d’acord amb el que disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel  qual  es  desplega  el  capítol  primer  del  títol  sisè  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,

reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les
activitats que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent,
exigeixen  efectuar  en  l’actualitat  les  despeses  especifiques  i  determinades  que  s’expressen  a

continuació, les quals no poden demorar-se a altres exercicis futurs.

Atès que algunes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el
disponible, en conseqüència, es proposa:

Primer.   Aprovar  inicialment l’  expedient de modificació de crèdits  núm. 10/2012,  per

crèdits extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:

a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA. 

920.83000 Bestretes al personal....................................................................................1.320,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...............................................................1.320,00 €

b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ SUPLEMT CRÈDIT

011.92008 Reintegrament Part. Tributs Estat 2008...................................................................670,00 €

011.92009 Reintegrament Part. Tributs Estat 2009................................................................2.530,64 €

165.22100 Enllumenat públic (vies públiques)........................................................................10.000,00 €

920.22604 Reclamacions judicials i patrimonials......................................................................1.000,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT..................................................................14.200,64 €

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.............................................................15.520,64 €

c) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:

PDA DENOMINACIÓ SUPLEMT CRÈDIT

83000 Bestretes al personal.................................................................................................1.320,00 €
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Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals 
(liquidació exercici 2011) ........................................................................14.200,64 €

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS................................15.520,64 €

Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la

Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en
aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i
presentar reclamacions davant el Plenari.

Tercer. Considerar definitivament aprovada esta modificació si durant el període de quinze
dies no es presenten reclamacions.»

Obert el torn d’intervencions,  el secretari informa del contingut de la proposta que passa
a llegir. 

El regidor David Mogort demana que s’aclarisca la reclamació de 1000€ per un actuació
d’un barranc. L’alcalde explica quins tràmits es van seguir, era un cas en el qual la gent de la CHJ
havien vingut a voreu i hi havia el vist-i plau per fer una actuació a un barranc però després resulta
que administrativament no estava clar i es va obrir un expedient i ens posaven una multa elevada.
Es va parlar amb qui portava este assumpte i en un principi ens van dir que es quedaria en uns
300€ i al final han estat 1000€. Un vegada ens ho van comunicar de forma definitiva es va decidit
pagar eixa quantitat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
En  este  moment  sent  les  20,15h  abandona  la  sessió  la  regidora  Maria  Dominica

Saneleuterio Brines.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de de la comissió informativa, el

ple de la corporació per SET (7) vots a favor (5 del PP, 1 de BLOC-Compromís i 1 d’ERPV), i
TRES (3) abstencions (2 del GMS-PSOE i 1 d’EU), acorda:

Primer.   Aprovar  inicialment l’  expedient de modificació de crèdits  núm. 3/2012,  per
crèdits extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:

a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA. 

920.83000 Bestretes al personal....................................................................................1.320,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...............................................................1.320,00 €

b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ SUPLEMT CRÈDIT

011.92008 Reintegrament Part. Tributs Estat 2008...................................................................670,00 €

011.92009 Reintegrament Part. Tributs Estat 2009................................................................2.530,64 €

165.22100 Enllumenat públic (vies públiques)........................................................................10.000,00 €

920.22604 Reclamacions judicials i patrimonials......................................................................1.000,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT..................................................................14.200,64 €

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.............................................................15.520,64 €
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c) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:

PDA DENOMINACIÓ SUPLEMT CRÈDIT

83000 Bestretes al personal.................................................................................................1.320,00 €

Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals 
(liquidació exercici 2011) ........................................................................14.200,64 €

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS................................15.520,64 €

Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la

Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en
aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i
presentar reclamacions davant el Plenari.

Tercer.  Considerar  definitivament  aprovada  esta  modificació  si  durant  el  període  de
quinze dies no es presenten reclamacions.

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

En este moment sent les 20,20h se reincorpora a la sessió la regidora Maria Dominica
Saneleuterio Brines.

1.4 Expedient  instruït  en  virtut  de  l’aprovació  de l’expedient  de retenció  de
crèdits per no disponibilitat, en aplicació de l’article 2 del Reial Decret Llei
20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de
la competitivitat, i de l’article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals
de l’Estat.

Vista la proposta de l’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA D’ALCALDIA

Sebastián Mahiques Morant, alcalde-president de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en
exercici  de  les  facultats  que  m’atribueix  la  legislació  vigent,  propose al  Ple  de la  Corporació,
l’adopció de l’acord següent:

Considerant l’Informe de Secretaria de data 9 de novembre de 2012, en relació amb el
procediment  i  la  legislació  aplicable  i  l’Informe  d’Intervenció  sobre  la  viabilitat  de  realitzar  la
declaració del crèdit de 42.822,01 euros de les següents aplicacions pressupostàries:
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Programa Econò. Descripció RC no disp.

130 12003 POLICIA LOCAL: RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 4356,1

130 12006 POLICIA LOCAL: TRIENNIS 626,9

130 12100 POLICIA LOCAL: COMPLEMENT DE DESTÍ 2609,42

130 12101 POLICIA LOCAL: COMPLEMENT ESPECÍFIC 2769,16

155 13000 SOUS PERSONAL LABORAL FIXE 4.260,02

155 13100 SOUS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 4.433,09

164 13000 CEMENTIRI: SOUS PERSONAL 548,47

321 13100 ESCOLETA: SOUS LABORALS TEMPORALS 4.311,08

430 13100 TOURIST INFO: SOUS 735,67

912 10000 CORPORACIÓ: RETRIBUCIONS ALCALDIA 1.984,73

920 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1. 684,36

920 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 489,57

920 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 3111,5

920 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 593,79

920 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS 1157,77

920 12100 FUNCIONARIS: COMPLEMENT DE DESTÍ 3868,43

920 12101 FUNCIONARIS: COMPLEMENT ESPECÍFIC 5003,77

920 13100 AODL: SOUS 1.278,18

TOTAL NO DISPONIBILITAT 42.822,01

del pressupost legalment aprovat, com no disponible.

De conformitat amb el disposat en l’article 33.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,

reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Vist el dictamen favorable de la comissió informativa, es proposa adoptar el següent:
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ACORD

PRIMER. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les següents
aplicacions pressupostàries:

Programa Econò. Descripció RC no disp.

130 12003 POLICIA LOCAL: RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 4356,1

130 12006 POLICIA LOCAL: TRIENNIS 626,9

130 12100 POLICIA LOCAL: COMPLEMENT DE DESTÍ 2609,42

130 12101 POLICIA LOCAL: COMPLEMENT ESPECÍFIC 2769,16

155 13000 SOUS PERSONAL LABORAL FIXE 4.260,02

155 13100 SOUS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 4.433,09

164 13000 CEMENTIRI: SOUS PERSONAL 548,47

321 13100 ESCOLETA: SOUS LABORALS TEMPORALS 4.311,08

430 13100 TOURIST INFO: SOUS 735,67

912 10000 CORPORACIÓ: RETRIBUCIONS ALCALDIA 1.984,73

920 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1. 684,36

920 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 489,57

920 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 3111,5

920 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 593,79

920 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS 1157,77

920 12100 FUNCIONARIS: COMPLEMENT DE DESTÍ 3868,43

920 12101 FUNCIONARIS: COMPLEMENT ESPECÍFIC 5003,77

920 13100 AODL: SOUS 1.278,18

TOTAL NO DISPONIBILITAT 42.822,01

Quedant els ingressos afectats a la mateixa, pendents d’aplicar per a l’aportació a plans de
pensions o similars, sens que es puguen destinar a cap altre objecte, ni en el present, ni en futurs
exercicis.

SEGON. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.»

Obert el torn d’intervencions, a instància de l’alcalde, el secretari informa dels motius de la
presentació  d’esta proposta  de no disponibilitat,  l’explicació consisteix  en que donat que està
previst que no es pagarà la paga extra de Nadal 2012 per als treballadors de l’ajuntament i que esta
quantificada en l’import de la proposta, cal aprovar la no disponibilitat de crèdits. En esta quantitat
esta inclosa la paga extra que no cobrarà l'alcaldia en compliment de l’acord de ple que es va
prendre al respecte. Informa on anirà eixa no disponibilitat en la liquidació del pressupost.

_____________________________________________________________________________________

 svalldigna@gva.es / www.simat.org 
8



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84   

El regidor Joan Serra manifesta que segons diu el ministre Montoro no es suprimeix la paga
extra sinó que esta es pagarà en 2015 i no entenc si ara es fa això com s’ha de pagar en 2015 si no
es reserven els diners. Si no paguem l’extra i no reconeixem el deute no se com s’ha de pagar en
2015.

El regidor David Mogort manifesta que la crisi no l’han provocat els funcionaris, i anem a
votar en contra. Les retallades no han d’anar contra les persones que no tenen res a veure amb la
crisi com són els funcionaris sinó contra els que han fet el mal.

El regidor Victor Mansanet manifesta que EU va a votar en contra de que lleven la paga
extra als treballadors perquè estem en contra del RDL que obliga als ajuntaments a fer això. No es
refiem, ja han hagut incompliments del que diuen les autoritats, estem en contra, com diu el PSOE,
de que paguen el «pato» sempre els mateixos i si es vol retallar que es lleve d’altres llocs com
l’exercit o que s’augmenten els ingressos i que pague l’IBI l’Església.

La regidora Agustina Brines manifesta que el seu grup esta en contra la legislació del Reial
Decret Llei i que després es va convertir en llei, una llei que entra en contradiccions en moltes
parts,  per  un  costat  parla  del  sector  públic,  i  barreja  laborals  i  funcionaris,  amb  diferents
condicions, i respecte a la provisió de pla de pensions no esta definit com s’ha de fer i, com ha dit
el regidor Joan Serra entén que comptablement caldrà dotar-se d’una previsió per que has de
tindre retesos els diners i previstos per a pagar en 2015. Creguem que la llei ha fet un embolic i
anem a votar en contra. 

L’alcalde contesta que la normativa està i cal aplicar-la i si de cas el secretari que informe
sobre esta qüestió.

El secretari informa que el RDL 20/2012 i la Llei 2/2012, suprimeix la paga extra de Nadal
d’este any i és la legislació aplicable en este moment, explica que efectivament respecte a la paga
extra suprimida es diu que s’ha de retornar als treballadors públics en 2015  a traves d’un pla de
pensions i que com qualsevol legislació pot ser recorreguda pels qui entenguen que tenen dret a
fer-ho i que els seus recursos estaran a debat i discussió per tal que després es dicte sentència en
els jutjats. La normativa que el Ministeri d’Hisenda està enviant a tots els ajuntaments ens indiquen
que cal actuar d’esta forma, i els ajuntaments tenim l’obligació de no pagar la paga extra i a més
s’ha de prendre un acord de no disponibilitat. També es contempla que en l’any 2015, s’ha de
retornar esta  paga extra, a través d’un pla de pensions, cosa que no està resolta com es farà en
2015, i per exemple l’ajuntament de Simat no en té pla de pensions i ja vorem com s’aplicarà. D’ací
allà se suposa que hi ha temps perquè se solucione la qüestió. El sentit de la llei va en la direcció de
mantenir l’estabilitat i de disminuir l’endeutament i actuar en sentit  contrari s’interpreta que és
anar contra la norma.

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),   i CINC(5) vots en contra (2 Grup
Socialista-PSOE, 1EUPV, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV) acorda:

PRIMER. Aprovar  la  declaració  de  no  disponibilitat  del  crèdit  pressupostari  de  les
següents aplicacions pressupostàries:

Programa Econò. Descripció RC no disp.

130 12003 POLICIA LOCAL: RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 4356,1

130 12006 POLICIA LOCAL: TRIENNIS 626,9

130 12100 POLICIA LOCAL: COMPLEMENT DE DESTÍ 2609,42

130 12101 POLICIA LOCAL: COMPLEMENT ESPECÍFIC 2769,16
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Programa Econò. Descripció RC no disp.

155 13000 SOUS PERSONAL LABORAL FIXE 4.260,02

155 13100 SOUS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 4.433,09

164 13000 CEMENTIRI: SOUS PERSONAL 548,47

321 13100 ESCOLETA: SOUS LABORALS TEMPORALS 4.311,08

430 13100 TOURIST INFO: SOUS 735,67

912 10000 CORPORACIÓ: RETRIBUCIONS ALCALDIA 1.984,73

920 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1. 684,36

920 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 489,57

920 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 3111,5

920 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 593,79

920 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS 1157,77

920 12100 FUNCIONARIS: COMPLEMENT DE DESTÍ 3868,43

920 12101 FUNCIONARIS: COMPLEMENT ESPECÍFIC 5003,77

920 13100 A.O.D.L.: SOUS 1.278,18

TOTAL NO DISPONIBILITAT 42.822,01

Quedant els ingressos afectats a la mateixa, pendents d’aplicar per a l’aportació a plans de
pensions o similars, sens que es puguen destinar a cap altre objecte, ni en el present, ni en futurs
exercicis.

SEGON. Donar compte del present acord a Intervenció per tal que procedeixi a portar a

terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.

1.5 Informació  dels  pagaments  realitzats  en  el  tercer  trimestre  de  2012,  en
relació a l’article quatre de la Llei 15/2010 de 6 de juliol de 2010.

Es dóna compte del contingut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual

s’estableixen mesures contra la morositat i en concret l’elaboració per les Corporacions Locals
d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local. 

Així doncs, es dóna compte de la informació facilitada pels serveis informàtics municipals

en relació als pagaments realitzats en el tercer trimestre de 2012 i que d’acord amb l’article 4.3 i
4.4 de la Llei 15/2010, cal remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, sense
perjudici de la seua possible presentació i debat al Ple de la Corporació.
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L’alcalde explica quines són les factures i corresponent quins mesos són els que ja estan
pagades  i  comenta  la  nova  situació  respecte  a  l’obra  del  carrer  Convent  on  resulta  que
l’ajuntament ara ha d’avançar els 80.000€ que falten per tal que el Ministeri, una vegada justificat

tots els pagaments, ens abone els 200.000€ que val l’obra. En principi no hi ha data per al pagament
i  esperem que  siga  prompte.  El  regidor  Alvaro  Almiñana  pregunta  d’on  s’ha  de  pagar  eixos
80.000€. L’alcalde explica que l’ajuntament ho ha de pagar de les arques municipals, o siga del seus
propis fons i com la Diputació ens està pagant mensualment uns 90.000€ de la recaptació i ens farà

una  liquidació  en  desembre,  en  estos  moments  tenim diners  per  pagar-ho.  El  regidor  Victor
Mansanet pregunta si de la Generalitat s’ha cobrat alguna cosa?. L’alcalde contesta que no, sols
unes xicotetes subvencions.

Després  d’analitzada  la  informació,  el  ple de la  corporació,  es dóna per  assabentat i

conforme sobre les dades del tercer trimestre de l’exercici 2012 i la seua remissió al Ministeri
d’Hisenda.

1.6 Modificació dels dies no lectius del calendari escolar del curs 2012/13.

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Es dóna compte de l’escrit registrat d’entrada com a 1831/2012, de 31 d’octubre de 2012,
del CEIP «Valldigna» pel qual comuniquen que:

«En la sessió extraordinària del Consell escolar de 24 d’octubre de 2012, la presidenta

informa al Consell que des de la Conselleria, s’ha inclòs al calendari escolar com a dia no lectiu, el
dia 18 de març de 2013. Com el centre ja tenia marcat este dia com a festa local, i seguint les
instruccions de la conselleria, s’ha procedit a elegir un nou dia no lectiu, concretament, s’ha elegit
pel Consell, el dia 7 de desembre de 2012.

Vist que en este escrit se sol·licita la seua acceptació i  la tramitació davant la Direcció
Territorial de Cultura i Educació de València.

Vista la qual cosa, es proposa al Ple de l’Ajuntament:

Primer. Acceptar  la proposta formulada pel Consell del Centre del CEIP «Valldigna» en el

sentit de modificar un dels dies seleccionats com a no lectius, pel següent:

- Divendres 7 de desembre de 2012, quedant d’aquesta forma, com a no lectius en el
curs 2012 – 2013 els següents:

- 8 d’octubre de 2012, dilluns.

- 2 de novembre de 2012, divendres.

- 7 de desembre, de 2012,  divendres.

Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial d’Educació, Formació i
Treball, carrer Gregorio Gea núm. 14. de  València (46009), junt a la sol·licitud presentada pel

CEIP «Valldigna».

Obert el torn d’intervencions,  l’alcalde explica que el dia 18 de març de 2013 es festa
autonòmica i el col·legi ha canviat eixa data i la seua proposta es que siga dia no lectiu el 7 de
desembre de 2012.

Finalitzades les  intervencions,  el  ple de la  corporació,  amb el  dictamen favorable de la
comissió informativa, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
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Primer. Acceptar  la proposta formulada pel Consell del Centre del CEIP «Valldigna» en
el sentit de modificar un dels dies seleccionats com a no lectius, pel següent:

- Divendres 7 de desembre de 2012, quedant d’esta forma, com a no lectius en el curs
2012 – 2013 els següents:

- 8 d’octubre de 2012, dilluns, 

- 2 de novembre de 2012, divendres

- 7 de desembre, de 2012  divendres  

Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial d’Educació, Formació
i Treball, carrer Gregorio Gea núm. 14. de  València (46009), junt a la sol·licitud presentada pel
CEIP «Valldigna».

1.7 Aprovació, si  procedeix,  de la  inclusió del municipi en l’àrea de prestació

conjunta de la Safor.

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA D’ALCALDIA

Sebastián Mahiques Morant, Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,  en

l’exercici de les facultats que m’atribueix la legislació vigent, propose al Ple l’adopció de l’Acord

següent:

Vist que s’ha aprovat la creació de l’Àrea de prestació conjunta de la Safor, que va entrar

en vigor el passat 15 d’agost, i havent quedat fora de la mateixa aquest municipi.

Vist que aquesta inclusió suposa una millora en la qualitat de la prestació del servei.

Vist l’escrit presentat pel taxista d’esta població, en que sol·licitava al ple de l’Ajuntament

que aprovara la inclusió d’este municipi en l'esmentada àrea.

De conformitat amb el que s’exposa, propose al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord

següent:

PRIMER. Aprovar la inclusió del municipi de Simat de la Valldigna, en l’Àrea de prestació

conjunta de la Safor.

SEGON. Remetre aquesta resolució a la Directora de l’Agència Valenciana de Mobilitat.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut de la proposta que ens ha fet el
taxista del poble i ens demana que aprovem eixa inclusió en l’àrea, això voldrà dir que ell podrà
donar servei en tots els pobles de la Safor i  els altres taxistes ho podran fer en Simat també,
considera que és una bona iniciativa.

Finalitzades les  intervencions,  el  ple de la  corporació,  amb el  dictamen favorable de la
comissió informativa, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:

PRIMER. Aprovar la inclusió del municipi de Simat de la Valldigna, en l’Àrea de prestació

conjunta de la Safor.

SEGON. Remetre esta resolució a la Directora de l’Agència Valenciana de Mobilitat.
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1.8 Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al conveni entre la FVMP i la SGAE.  

Vist que la proposta es adherir-se al Conveni mitjançant la firma del document d’adhesió

que a continuació es transcriu a la lletra: 

«Documento  de  adhesión  de  la  Corporación  Local  al  Convenio  suscrito  entre  la

Federación Valenciana de Municipios y Provincias  (FVMP) y la  Sociedad General  de Autores y
Editores (SGAE), el día 10 de abril de 2000.

           Ilmo. Sr.  D. ,  Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de ,  de la  Provincia  de
Valencia, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación con fecha
      y en uso de las facultades que le han sido conferidas en virtud de dicho acuerdo para la
firma del presente documento de adhesión, así como de cuantos otros sea necesario ratificar para
que esta Corporación se beneficie de los regímenes previstos para los Ayuntamientos adheridos al
Convenio SGAE / FVMP que resulten de interés para el Municipio, declara conocer el contenido
del Convenio de Colaboración suscrito entre la FVMP y la SGAE y, mediante la firma del presente

documento, acepta las obligaciones y beneficios derivados del mismo, con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera. La autorización concedida mediante el presente documento para la comunicación

pública  de  las  obras  del  repertorio  de  pequeño  derecho  administradas  por  SGAE  quedará
condicionada a la firma del correspondiente contrato según la modalidad de uso afectada, cuyos
modelos figuran como Anexo II del Convenio, formando parte integrante del mismo.

Segunda. En los espectáculos organizados por el Ayuntamiento, que se celebren con precio
de entrada, se observarán todas las obligaciones previstas en el epígrafe 1 de las Tarifas, que se

encuentran contenidas en el Anexo III del Convenio, y que forman parte del mismo.

Tercera.  Para  la  aplicación  de  las  bonificaciones  previstas  en  el  Acuerdo  Quinto  del
Convenio,  practicables  sobre  las  tarifas  correspondientes  a  los  actos  organizados  por  el
Ayuntamiento a los que el público pueda acceder gratuitamente, será condición indispensable la
presentación de la certificación acreditativa del presupuesto de gastos destinado a la celebración

de cada acto o espectáculo susceptible de bonificación.

Cuarta. La presente adhesión al Convenio SGAE / FVMP comenzará a regir desde el día de

la fecha, y su duración será indefinida.

           En , a  de noviembre de 2012. El Alcalde-Presidente.»

Obert el torn d’intervencions, per part de l’alcaldia manifesta que tal com es va comentar
en la comissió, es va fer una reunió amb el representant de la SGAE, organisme amb qui tenim un
deute d’uns 9.000€, i ens va plantejar que si ens adherim al conveni, que tots els regidors coneixen,

la facturació es redueix un 25% i com és per a pagar menys considera que ens deguem adherir amb
independència que després es puga rebaixar més o no.

El regidor David Mogort manifesta que açò de la SGAE, dic presumptament, em pareix que
presumptament són uns «sirvergüences» i que tenen varis judicis per malversació, he tingut tractes

amb ells i no m’agrada, que estigués fent un tracte i s’ajusten el preus, em dóna la imatge que
presumptament són uns «pistoleros», són una imatge d’empresa de molt poca categoria. Si hem de
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fer  tracte  i  estem obligats  per  una  llei  que  caldria  canviar-la,  votarem a  favor  de  reduir  les
despeses, però no crec que deurien fer-se estos tractes amb l’Ajuntament que representa tot un
poble.

 El regidor Victor Mansanet manifesta que ell ja va parlar el que pensava d’esta empresa en
la  comissió  i  em recorda  el  que deia  Tirant  Lo  Blanc  quan  a  construir  un fort  castell  sobre
fonaments d’arena i  mentre tinguen causes pendents no ens fiem un pèl,  ens sembla una cosa
voluntariosa el voler reduir un 25% però pagar per una desperta és una poca vergonya. Tot i la
millora no estic a favor.

La regidora Agustina Brines manifesta que tampoc ho està, crec que si firmem açò estem
venuts i condemnats a pagar sempre encara que siga amb un 25% menys, entenc que l’ajuntament
tinga deutes i vullga pagar, però és una societat que està molt en entredit i en els tribunals. Primer
s’haurà de negociar i buscar el mínim preu, si es firma este conveni estem venuts.

L’alcalde comenta que pareix ser que la llei els empara, hi ha una documentació que ens va
facilitar on consta que s’han de pagar els drets d’autor i ells tenen que cobrar-ho i nosaltres pagar-
ho. Diuen que els ajuntaments estan pagant. Hi ha que buscar fórmules per pagar menys i ens
poden reduir el cost.

Finalitzades les  intervencions,  el  ple de la  corporació,  amb el  dictamen favorable de la
comissió informativa, per HUIT (8) vots a favor (6 del PP i 2 del GMS-PSOE ), i TRES (3) vots en
contra (1 d’EU, 1 del BLOC-Compromís i 1 d’ER), acorda:

Primer. Adherir-se al Conveni signat entre la FVMP i la SGAE mitjançant la firma del
Annex I i que consta en este punt de l’ordre del dia.

Segon. Facultar l'alcalde per a la firma del documents necessaris  per tal de portar a
efecte el contingut del present acord

Tercer. Remetre el present acord a la SGAE (C/ Blanqueries, núm. 6- 46003 València) i
a la FVMP (C/ Guillem de Castro, 46-1a planta 46001 València). 

1.9 Donar compte decrets d’Alcaldia núm. 374, 375 i 401/2012.

a) Vista la  resolució núm. 374/2012,  sobre la  nova regulació de la  prestació

econòmica  en  les  situacions  d’incapacitat  temporal  del  personal  al  servei  d’esta
Administració Publica, que es transcriu  a la lletra tot seguit:

«Decret núm.:  374/2012
Simat de la Valldigna,  4 d'octubre de 2012

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent  em confereix en eixa
condició, i atenent els següents:

Vist  l'escrit  presentat  pel  delegat  de  personal  funcionari  a  l'Ajuntament  de  Simat  de  la
Valldigna, amb registre d'Entrada 1667/2012, de 26 de setembre, pel qual es demana que les mesures
contingudes en la Disposició Addicional divuitena, siguen aplicables als empleats públics d'esta Entitat
local, en els processos d'incapacitat temporal que s'inicien transcorreguts tres mesos des de l'entrada
en  vigor  del  Reial  Decret  Llei  20/2012,  de  13  de  juliol,  de  mesures  per  garantir  l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.

Considerant que el  RDL 20/2012,  de 13 de juliol,  de mesures  per a garantir  l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, al seu article 9, ha establert una nova regulació de la
prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions
Públiques,  organismes  i  entitats  dependents  d'estes  administracions,  habilitant  cada  Administració
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Pública per tal que en el termini de tres mesos des de la seua publicació i en l'àmbit de les seues
respectives competències, puga completar les prestacions que percep el personal al seu servei que s'hi
trobe inclòs en el Règim General  de la  Seguretat Social  en les  situacions d'incapacitat temporal,
d'acord amb els límits que així mateix s'hi fixen en la dita disposició legal amb el caire de normativa
bàsica.

Considerant que en la disposició addicional divuitena de l'esmentat RDL s'han regulat els
complements en els supòsits d'incapacitat temporal per al personal de l'Administració General de
l'Estat i organismes i entitats dependents, acollides al Règim General de la Seguretat Social.

Considerant, en el marc d'allò disposat a l'article 9.2, del RDL, que resulta adient per tal de no
generar diferències en esta matèria entre els empleats públics en funció del seu vincle jurídic i evitar
greuges comparatius, aplicar en esta Administració local els complements en els supòsits d'incapacitat
temporal previstos per la normativa estatal per al personal al seu servei; sent necessari adoptar acord
en este sentit amb anterioritat a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol.

RESOLC:

Primer. Al personal al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, qualsevol que siga la
naturalesa jurídica de la seua relació d'ocupació, que s'hi trobe enquadrat en el Règim General de la
Seguretat Social, li serà d'aplicació en el supòsit d'incapacitat temporal els criteris de millora recollits
en la Disposició Addicional divuitena del RDL 20/2012.

Segon. Facultar l'Alcaldia d'este Ajuntament, tan amplament com siga possible en Dret, per
adoptar les resolucions que siguen necessàries per a l'execució del present Acord.

Tercer. El present Acord sortirà efectes en els processos d'incapacitat temporal que tinguen
inici transcorreguts tres mesos des de l'entrada en vigor del RDL 20/2012.

Quart. Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió
ordinària que celebre, per a la seua ratificació.

Cinquè. Notificar la present Resolució als representants del personal funcionari i laboral al
servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, per al seu coneixement i efectes.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes comptador des del dia següent al de la
recepció de la present notificació, davant l'alcalde d'este Ajuntament de Simat de la Valldigna, de
conformitat amb els articles 116 i 117, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o, recurs contenciós-administratiu,
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos, comptador des
del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1988, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Si s'optara per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que siga resolt
expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot sense perjudici que puga interposar
qualsevol altre recurs que poguera estimar més adient al seu dret.»

Vist  la  qual  cosa  i  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  municipal,  el  ple  de
l’ajuntament per unanimitat ratifica el decret 374/2012 i per tant els seu contingut.

b) Vista la resolució núm. 375/2012, sobre la no voluntat d’exercir el dret de retracte
respecte d’una propietat objecte de compravenda, que es transcriu  a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 375/2012

Simat de la Valldigna, 8  d’octubre de 2012

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS
1. Atès   que per escrit de Jose Luis Perez Escriva, en nom i representació de EDUARD

MATHILDA  VANSANT,  CHISTEL  GILBERTE  MONIQUE  DE  VRIES  LODEWIJ  VAN  DER
LINDEN i CAROLINA RITA DENISE HUTSEBAUT, de data 24 de maig de 2012, que es va rebre
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el passat 28 de maig de 2012, pel qual sol·licitava  que este Ajuntament certificarà la seua voluntat
de no exercir el dret de retracte de la finca motiu de l’escriptura pública.

2. Atès que és coneguda la finca motiu de l’escriptura pública.

FONAMENTS DE DRET

I.  Considerant els  antecedents descrits,  este òrgan,  en l'exercici  de les seues facultats,
formula la següent

RESOLUCIÓ
Primer. No es considera, per part d’esta Alcaldia, la voluntat d’exercir el dret de retracte

respecte de la propietat objecte de la compravenda en qüestió.

Segon. Donar compte del present decret al ple de la Corporació

Tercer. Notificar la interessat/da la present resolució»

Vist  la  qual  cosa  i  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  municipal,  el  ple  de
l’ajuntament es dóna per assabentat i conforme.

c) Vista la resolució núm. 401/2012, sobre l’aprovació de les bases del «Pla Extraordinari
d’Ocupació de Simat de la Valldigna 2012», que es transcriu  a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 401/2012
Simat de la Valldigna, 24 d'octubre de 2012

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

PRIMER. L'actual  context de crisi  econòmica generalitzada que estem travessant està
creant  greus  problemes,  situacions  personals  i  socials  molt  difícils  en  què  es  veuen  sumides
nombroses famílies de Simat de la Valldigna.

SEGON. L'Ajuntament, davant la situació descrita, amb l'objectiu prioritari de pal·liar, en
la mesura que siga possible, la realitat d'algunes famílies del municipi, i, tenint l'obligació de cobrir
necessitats  urgents  i  inajornables  per  tal  de  garantir  el  bon funcionament  de diversos  serveis
públics essencials, considerà adient plantejar un programa d'ocupació per a la comunitat.

TERCER. L'Alcalde-president, tot d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, disposà
l'elaboració d'una proposta de bases per tal de sistematitzar la selecció del personal, i establir,
entre d'altres, els requisits que han d'acomplir els beneficiaris del pla.

QUART. Elevada a l'alcaldia la proposta de bases de la convocatòria per a la contractació
laboral temporal de 12 treballadors a l'empara del «Pla Extraordinari d'Ocupació Social de Simat
de la Valldigna 2012».

FONAMENTS DE DRET

1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta alcaldia.
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Considerant  que  s'han  seguit  tots  els  tràmits  previstos  i  necessaris  i  els  antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats i atribucions conferides a l'alcaldia per la
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, formula la següent

RESOLUCIÓ

PRIMER.  Aprovar  les  bases  del  «Pla  Extraordinari  d'Ocupació  Social  de  Simat  de la
Valldigna 2012» que han de regir la contractació laboral amb caràcter temporal, que tot seguit es
transcriuen:

«PLA EXTRAORDINARI  D'OCUPACIÓ  SOCIAL  DE  SIMAT DE LA  VALLDIGNA
2012.

1. ORIGEN DEL PLA EXTRAORDINARI D'OCUPACIÓ SOCIAL.
El  present  Pla  Extraordinari  d'Ocupació  Social  es  planteja  amb  la  finalitat  de  donar

resposta,  en l'actual  context de crisi  econòmica generalitzada,  a les persones desocupades del
municipi, tractant de pal·liar durant un període de temps limitat la seua situació familiar, econòmica
i personal a través de la corresponent contractació laboral a dur a terme per l'Ajuntament de
Simat de la Valldigna. 

Amb tal finalitat es destinaran setze mil euros (16.000 €),  amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries «232 13100 CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE CARÀCTER EXCEPCIONAL» i
«232 16000 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CONTRACTACIÓ CARÀCTER EXCEPCIONAL»
del Pressupost vigent, possibilitant la formalització de contractes de treball de caràcter temporal, a
12  persones durant  un  període  d'1  mes  i  10  dies,  per  tal  de  cobrir  necessitats  urgents  i
inajornables que es consideren prioritàries per part d'este Ajuntament i que afecten als serveis
essencials a prestar a la població. Així mateix, tot d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases del Règim Local, són serveis públics essencials, entre d'altres, la seguretat
en els llocs públics, la protecció del medi ambient, i la conservació de camins i vies rurals. 

Conseqüentment a les tasques a executar - neteja d'espais forestals, incidint en el terreny
afectat per l'incendi de 2010, i neteja de cunetes i barrancs - es considera adient contractar els
candidats seleccionats en la categoria professional de «Peó agropecuari», prenent com a base de
la relació laboral el conveni col·lectiu de treball del sector Agropecuari de la província de València
(BOPV núm. 204, de 27 d'agost de 2008) i la seua última revisió salarial (BOPV núm. 129, de 2 de
juny de 2011). 

2. PERSONES DESTINATÀRIES, FORMA D’ACCÉS I REQUISITS.
Este  programa  es  dirigeix  a  persones  desocupades  de  18  a  64  anys  que  es  troben

actualment inscrits com a desocupats en les oficines del SERVEF amb una antiguitat mínima d’1 any,
compten amb escassos recursos econòmics i dificultats per a accedir al mercat de treball.

Al procés de selecció corresponent al Pla Extraordinari d'Ocupació Social de Simat de la
Valldigna 2012  s'accedirà mitjançant la formalització de la instància que consta com Annex de les
presents bases, acompanyada de la documentació descrita en la base quarta.

Els requisits que hauran de reunir els aspirants són els que consten tot seguit:
1. Tindre la  nacionalitat  espanyola o ser nacional  d'un altre Estat  (en este cas s'haurà

d'aportar la documentació establerta, així com en el cas d'estrangers no comunitaris,  estar en
possessió del permís de treball en vigor que li permeta ocupar el lloc de treball del present pla).

2. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques previstes.
3. Tindre complerts divuits anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
4. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les

Comunitats Autònomes, o de les Entitats Locals,  ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici  de les
funcions públiques, ni incursa en causa d'incapacitat de les contingudes en la legislació vigent. En cas
de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat
sotmés/a a sanció disciplinària  o equivalent que impedisca,  en el seu Estat,  l'accés a l'ocupació
pública.

5. Estar desocupat i inscrit en l'Oficina del Servef corresponent ALMENYS 1 (un) ANY, a
comptar fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
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6. Estar empadronat a Simat de la Valldigna amb una antiguitat d'ALMENYS 3 (tres) ANYS,
a comptar fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7. Que la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar* no excedisca els
establerts en el següent quadre:

Membres de la unitat familiar Import màxim ingressos anuals

1 7.696,80 €

2 11.545,20 €

3 15.393,60 €

4 19.242,00 €

5 23.090,40 €

6 o més 26.938,80 €

*Per unitat familiar entendrem la integrada per l’interessat, el cònjuge o parella i familiars
per  consaguinitat  o  afinitat  fins  al  segon  grau  inclusivament,  sempre  que  convisquen  amb  el
candidat. Així mateix, s'hauran de tindre en compte situacions específiques de divorci o separació,
legalment regulades, pel que respecta als membres de la unitat familiar, encara que no convisquen
en el mateix domicili.

3. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES.
Per a participar en el procés de selecció els interessats hauran de presentar, en el Registre

d'Entrada de l'Ajuntament de Simat, en horari de 9 a 14 hores, la instància de sol·licitud establerta
a l'efecte dirigida a l'alcalde-president.

La formalització de les instàncies s'efectuarà a partir del dia  de la publicació de l'anunci de
la convocatòria que es realitzarà a través del ban municipal, publicació en el Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament i en la pàgina web www.simat.org, i fins al 5 de novembre, inclusivament.

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
Amb caràcter general, la instància de sol·licitud de participació en el present pla s'haurà

d'acompanyar dels següents documents:
• Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o del N.I.E de l'aspirant, o fotocòpia de la

targeta d'identificació d'estranger, en la que haurà de constar autorització per a treballar, tractant-
se de ciutadans nacionals d'Estats no comunitaris.

• Document acreditatiu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el centre SERVEF
corresponent (DARDE) de l'aspirant, i de tots els membres de la unitat familiar desocupats.

• Volant de l'empadronament familiar del candidat indicant l'antiguitat d'inscripció en el
Padró Municipal d'Habitants (mínim 3 anys).

• Fotocòpia del llibre de família.
• Si és el cas, certificat de discapacitat dels fills majors de 16 anys.
• En cas de divorci o separació, fotocòpia de la sentència, conveni regulador o mesures

provisionals.
• Fotocòpia de l'última declaració de la renda, corresponent a l'exercici 2011, de tots

els membres de la unitat familiar que estiguen obligats a realitzar-la; en cas de no realitzar-la cal
presentar el corresponent certificat acreditatiu de l'Agència Tributària.

• Certificat de situació, acreditatiu de ser o no beneficiari de prestacions per desocupació
a la data d'emissió del certificat, emès pel SEPE (INEM), de tots els membres de la unitat familiar
desocupats.

• Declaració  responsable de no rebre prestació de cap organisme públic,  de tots els
membres de la unitat familiar.
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5. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Els criteris per a la selecció de treballadors que ponderaran de forma objectiva són:
• Situació econòmica de la unitat familiar.
• Tindre responsabilitats familiars.
• Major període de permanència com a demandant d'ocupació inscrit en el SERVEF.
• Unitat familiar sense ingressos.

Taules de baremació

a) SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR 
(màxim 30 punts)

Renta per càpita Puntuació

De 0€ a 2.565,60€ 30 punts

De 2.565,61€ a 5.131,20€ 20 punts

De 5.131,21€ a 7.696,80€ 10 punts

b) PUNTUACIÓ PER RESPONSABILITATS FAMILIARS* (màxim 20
punts)

Per fills menors de 16 anys o majors discapacitats 5 punts per fill 
(màxim 15 punts)

Per altre tipus de responsabilitats 2,5 punts 
(màxim 5 punts)

*  No  es  podrà  considerar,  en  cap  cas,  a  càrrec  del  treballador,  a  efectes
d'existència de responsabilitats familiars, als que posseïsquen rendes de qualsevol tipus en
quantia igual o superior al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) incloses les pagues
extres.

c) MAJOR PERÍODE DE PERMANÈNCIA COM A DEMANDANT
OCUPACIÓ (màxim 20 punts)

A raó de 0,8 punts per mes complet Màxim 25 mesos

d) UNITAT FAMILIAR SENSE INGRESSOS (màxim 30 punts)

No  rebre  cap  tipus  d'ingrés  (sou,  prestació  o
subsidi) cap membre de la unitat familiar 30 punts

Així mateix, cal deixar constància que en cas de ser baremats més d'un membre de la
mateixa unitat familiar,  sols es podrà contractar a aquell  que haja obtingut la major puntuació.
D'altra banda, pel que respecta a la circumstància relativa a les responsabilitats familiars, sols podrà
ser al·legada per un membre de la unitat familiar.

Per  últim,  en  cas  de  produir-se  una  situació  d'empat,  després  de  la  valoració  de  les
sol·licituds per part de la comissió, s'estableixen els següents criteris resolutoris en l'ordre que
consta tot seguit:

1. No rebre cap ingrés.
2. Major puntuació per responsabilitats familiars.
3. Major període de permanència com demandant ocupació.

6. COMISSIÓ DE VALORACIÓ.
Finalitzat el període presentació de sol·licituds, es reunirà una Comissió de Valoració per

avaluar-les, que haurà de respondre als principis d'imparcialitat i professionalitat en tot cas, i que
estarà composta per:

− Aurelio Sansixto Bonet,  vocal,  secretari-interventor  de l'Ajuntament de Simat  de la
Valldigna.

− Anna Ripoll Fons, funcionària de l'Ajuntament, que actuarà com a secretària.
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− Inés Sanchis Jorge, vocal, treballadora social de l'Ajuntament.
− Paula Torres Cuenca, vocal, agent d'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament.
Una  vegada  realitzada  la  valoració  de totes  les  sol·licituds  presentades,  s'emetrà   una

proposta de resolució dels aspirants seleccionats, amb indicació de la puntuació obtinguda d'acord
amb els criteris que consten a la base 5 de les presents bases. L'alcalde-president de la Corporació,
d'acord amb la  proposta  emesa per  la  Comissió  de  Valoració,  resoldrà  al  respecte,  publicant
l'anunci corresponent en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.

La Comissió de Valoració queda facultada per a resoldre els dubtes que es presenten i
prendre els acords necessaris per tal de desenvolupar correctament el procés en tot allò previst
en  les  presents  bases,  així  com  a  requerir  documentació  addicional  si  necessite  l'aclariment
d'alguna situació. 

7. ACCEPTACIÓ I VINCULACIÓ DE LES BASES.
La presentació de les sol·licituds suposa l'acceptació plena de les presents bases. 
Les presents bases vinculen a l'Administració i als participants en el procés de selecció, i

tant  la  convocatòria  com els  actes  administratius  que se'n  deriven podran ser  impugnats pels
interessats  en  els  casos,  terminis  i  forma  establerta  en  la  Llei  de  Règim  Jurídic  de  les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.»

8.  SOL·LICITUD  DE  PARTICIPACIÓ  EN  EL  PROCÉS  DE  SELECCIÓ  DEL  PLA
EXTRAORDINARI D'OCUPACIÓ SOCIAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 2012.

COGNOMS NOM

NIF DATA NAIXEMENT NACIONALITAT

ADREÇA NÚMERO

CODI POSTAL
46.750

LOCALITAT
SIMAT DE LA VALLDIGNA

PROVÍNCIA
VALÈNCIA

EXPOSA: Que  reunix  les  condicions  i  requisits  exigits  en  la  base  segona  de  la
convocatòria del Pla Extraordinari d'Ocupació Social de Simat de la Valldigna 2012.

I SOL·LICITA: Prendre part en el procés de selecció establert, motiu pel qual acompanya
la present instància de la següent documentació:

Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o del N.I.E de l'aspirant, o fotocòpia
de  la  targeta  d'identificació  d'estranger,  en  la  que  haurà  de  constar  autorització  per  a
treballar, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats no comunitaris.

Document acreditatiu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el centre 
SERVEF corresponent (DARDE) de l'aspirant.

Document acreditatiu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el centre 
SERVEF corresponent (DARDE) de tots els membres de la unitat familiar desocupats. 
Nombre: ___

Volant de l'empadronament familiar del candidat indicant l'antiguitat d'inscripció en 
el Padró Municipal d'Habitants (mínim 3 anys).

Fotocòpia del llibre de família.

Si és el cas, certificat de discapacitat dels fills majors de 16 anys.

En cas de divorci o separació, fotocòpia de la sentència, conveni regulador o 
mesures provisionals.
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Fotocòpia de l'última declaració de la renda, corresponent a l'exercici 2011, de 
tots els membres de la unitat familiar que estiguen obligats a realitzar-la; en cas de no 
realitzar-la cal presentar el corresponent certificat acreditatiu de l'Agència Tributària.

Certificat de situació, acreditatiu de ser o no beneficiari de prestacions per 
desocupació a la data d'emissió del certificat, emès pel SEPE (INEM), de tots els membres 
de la unitat familiar desocupats.

Així mateix, DECLARE responsablement que cap membre de la unitat familiar no rep 
prestació de cap tipus de cap organisme públic.

Simat de la Valldigna, ___ de ____________ de 2012.
Signat: ___________________________________
ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA»

SEGON. Aprovar  la  despesa  de  16.000,00  euros  amb  càrrec  a  les  aplicacions
pressupostàries «232 13100 CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE CARÀCTER EXCEPCIONAL» i
«232 16000 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL CONTRACTACIÓ CARÀCTER EXCEPCIONAL»
de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent .

TERCER. Donar compte del present Decret a la pròxima sessió plenària que se celebre,
així com a les àrees administratives municipals a què afecte l'execució del programa per al seu
coneixement i als efectes oportuns.»

Vist  la  qual  cosa  i  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  municipal,  el  ple  de
l’ajuntament es dóna per assabentat i conforme.

1.10 Ratificació dels decrets d’alcaldia sobre l’aprovació de les certificacions 1 i 2
de la instal·lació de gespa artificial.

1.10.a)  Vista  la  resolució  d’alcaldia  núm.   414/2012,  sobre l’aprovació  de la

certificació núm. 1 de la instal·lació de gespa artificial,  que es transcriu a la
lletra tot seguit:

«Decret núm.: 414/2012

Simat de la Valldigna, 7 de novembre de 2012

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

PRIMER.  Atès  que  amb  data  12  d'abril  de  2012,  este  Ajuntament  va  sol·licitar  de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, la firma d'un conveni entre ambdós entitats per
tal de realitzar la instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal, en el marc de la
cooperació econòmica,  tècnica i  financera de la Corporació Provincial amb les administracions
locals.

SEGON. Atès que per Resolució de l'Alcaldia 145/2012, de 26 d'abril, este Ajuntament va
aprovar el model de Conveni Singular de col·laboració subscrit posteriorment amb data 17 de
maig  de  2012  entre  la  Diputació  Provincial  de  València  i  este  Ajuntament  per  a  l'actuació
«Instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal» així com els termes en ell continguts

TERCER. Vist que en sessió extraordinària del Ple de la corporació de data 2 de juliol de
2012,  es  va  aprovar  el  projecte  de  l'obra  «Reforma  del  camp  de  futbol  municipal  per  a  la
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instal·lació de gespa artificial» redactat per l'arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, el pressupost
de licitació del qual muntava la quantitat de 314.539,53 € i 56.617,12 € corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit, l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, tramitació urgent,
oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  diversos  criteris  d'adjudicació,  i  el  Plec  de  Clàusules
Administratives Particulars de l'expedient citat.

QUART. Atès que en data 27 i 30 de juliol de 2012, per Decret d'Alcaldia 278/2012, de
24 de juliol, es va constituir la Mesa de Contractació, òrgan competent per a la valoració de les
proposicions presentades, per tal de qualificar la documentació presentada pels licitadors en els
sobres «A» «B».

CINQUÈ. Atès que en sessió ordinària del Ple de la corporació d'este Ajuntament de
data 30 de juliol de 2012, l'òrgan de contractació va declarar com a oferta econòmicament més
favorable l'emesa per l'empresa PAVASAL ECSA, titular del CIF A46015129, per import de TRES-
CENTS TRETZE MIL EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (313.000,53 €) i l'Impost sobre el
Valor Afegit legalment aplicable.

SISÈ. Atès que, presentada la documentació requerida per part del licitador proposat, en
sessió extraordinària i urgent del Ple de la corporació d'este Ajuntament de data 13 d'agost de
2012, es va adjudicar a l'empresa PAVASAL ECSA, titular del CIF A-46015129, i domicili a l'efecte
de notificacions  a  la  Carretera  Oliva-Pego quilòmetre  4,  46.780 d'Oliva,  el  contracte  d'obres
consistent en la «Reforma del camp de futbol municipal per a la instal·lació de gespa artificial», per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,  tramitació urgent, diversos criteris
d'adjudicació, per import de TRES-CENTS TRETZE MIL EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
(313.000,53 €) i l'IVA legalment aplicable (sent el 18% fins al 31 d'agost de 2012 i el 21% a partir
d'eixa data), tot d'acord amb les consideracions i millores que constaven en la seua oferta.

SETÈ. Atès  que  en  sessió  extraordinària  i  urgent  del  Ple  de  la  corporació  d'este
Ajuntament de data 13 d'agost de 2012, es va disposar amb càrrec a la partida «61999.341 Millores
Camp de Futbol (Gespa Artificial)» del pressupost vigent de despeses, amb càrrec al finançament
que li ha estat atribuït consistent en un Conveni amb la Diputació Provincial de València per un
import  màxim de  200.000,00  €  i  un  préstec  a  llarg  termini  a  formalitzar  per  un  import  de
200.000,00 €.

VUITÈ. Atès que com a resultat del corresponent expedient de contractació l'adjudicatari
ha  presentat  la  Certificació  núm.  1a,  corresponent  als  treballs  d'execució  de  les  obres  de
«REFORMA  DEL  CAMP  DE  FUTBOL  MUNICIPAL  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ  DE  GESPA
ARTIFICIAL»  per  import  de  VUITANTA-DOS  MIL  VUIT-CENTS  NORANTA-SET  EUROS  I
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (82.897,49  €)  i  DÈSSET MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS I
QUARANTA-SET CÈNTIMS (17.408,47 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. A la
Certificació hi figura el vist-i-plau del director de les obres, Juan José Sancirilo Camarena per part
d'AQURB-2005,  SLP,  dels  directors  de  l'execució,  Rafael  Peig  Gómez  i  Andrés  Calatayud
Ferrando, i del contractista, PAVASAL ECSA, en senyal de conformitat amb el seu contingut.

NOVÉ. Atès que conforme les obligacions de les parts que figuren en el Conveni Singular
de col·laboració subscrit (Estipulació Tercera) «Els lliuraments de fons requeriran la certificació
prèvia  de  l'obra  executada,  firmada  pel  director  tècnic  d'esta  i  aprovada  per  Resolució  de
l'Alcaldia. (...)».

FONAMENTS DE DRET

I. Cal aprovar la Certificació núm. 1a, corresponent als treballs d'execució de les obres de
«REFORMA  DEL  CAMP  DE  FUTBOL  MUNICIPAL  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ  DE  GESPA
ARTIFICIAL»,  subvencionades  en  part  a  l'empara  del  Conveni  Singular  Subscrit  per  este
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Ajuntament amb la Diputació Provincial de València amb data 17 de maig de 2012, per import de
100.305,96 €, IVA inclòs.

II. Cal autoritzar la despesa amb càrrec a la partida «61999.341 Millores Camp de Futbol
(Gespa Artificial)» del Pressupost municipal de despeses per a l'any 2012.

III. Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la Certificació d'obra núm. 1a, corresponent als treballs d'execució de
les obres de  «REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
GESPA  ARTIFICIAL»,  per  import  de  VUITANTA-DOS  MIL  VUIT-CENTS  NORANTA-SET
EUROS I  QUARANTA-NOU CÈNTIMS (82.897,49 €)  i  DÈSSET MIL QUATRE-CENTS VUIT
EUROS I  QUARANTA-SET CÈNTIMS (17.408,47 €)  corresponents  a  l'Impost  sobre el  Valor
Afegit.

Segon. Aprovar la despesa corresponent a la Certificació 1a de l'obra, amb càrrec a la
partida  «61999.341 Millores Camp de Futbol (Gespa Artificial)» del Pressupost municipal per a
l'exercici 2012.

Tercer. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació aprovada, a
l'Excel·lentíssima Diputació  Provincial  de  València,  Servei  de Cooperació  Municipal,  per  tal  de
prosseguir  amb  la  tramitació  de  l'expedient  de  contractació  corresponent  i  amb  el  Conveni
Singular que subvenciona parcialment les actuacions.

Quart. Donar compte d'esta Resolució als serveis d'Intervenció-Tresoreria municipals als
efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l'import resultant a favor de l'adjudicatari
dels treballs.

Cinquè. Donar  compte  al  Ple  de  la  Corporació  d'este  Ajuntament  a  efectes  de
ratificació.»

Finalitzades les  intervencions,  el  ple de la  corporació,  amb el  dictamen favorable de la
comissió informativa, per  SIS (6) vots a favor ( 6 del PP) i CINC (5) vots en contra (2 del GMS-
PSOE, 1d’EU, 1 de BLOC-Compromís i 1 d’ER), acorda:

Primer. Ratificar l’aprovació realitzada al decret 414/2012 sobre la certificació núm. 1 de
la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol i  en conseqüència aprovar la Certificació d'obra
núm.  1ª,  corresponent  als  treballs  d'execució  de  les  obres  de  «REFORMA DEL  CAMP  DE
FUTBOL  MUNICIPAL  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ  DE  GESPA  ARTIFICIAL»,  per  import  de
VUITANTA-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS I  QUARANTA-NOU CÈNTIMS
(82.897,49  €)  i  DÈSSET  MIL  QUATRE-CENTS  VUIT  EUROS  I  QUARANTA-SET  CÈNTIMS
(17.408,47 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit i la despesa corresponent amb càrrec
a la partida «61999.341 Millores Camp de Futbol (Gespa Artificial)» del Pressupost municipal per a
l'exercici 2012.

Segon. Incorporar el present acord a l’expedient de referència als efectes oportuns. 

1.10.b) Vista la resolució d’Alcaldia núm. 431/2012, sobre l’aprovació de la certificació núm.
2 de la instal·lació de gespa artificial, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 431/2012

Simat de la Valldigna, 19 de novembre de 2012
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SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

Primer.  Atès  que  amb  data  12  d'abril  de  2012  este  Ajuntament  va  sol·licitar  a
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, la firma d'un conveni entre ambdós entitats per
tal de realitzar la instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal, en el marc de la
cooperació econòmica,  tècnica i  financera de la Corporació Provincial amb les administracions
locals.

Segon. Atès que per Resolució de l'Alcaldia 145/2012, de 26 d'abril, este Ajuntament va
aprovar el model de Conveni Singular de col·laboració subscrit posteriorment amb data 17 de
maig  de  2012,  entre  la  Diputació  Provincial  de  València  i  este  Ajuntament  per  a  l'actuació
«Instal·lació  de  gespa  artificial  en  el  camp  de  futbol  municipal»  així  com  els  termes  en  ell
continguts.

Tercer. Vist que en sessió extraordinària del Ple de la corporació de data 2 de juliol de
2012,  es  va  aprovar  el  projecte  de  l'obra  «Reforma  del  camp  de  futbol  municipal  per  a  la
instal·lació de gespa artificial» redactat per l'arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, el pressupost
de licitació del qual muntava la quantitat de 314.539,53 € i 56.617,12 € corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit, l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, tramitació urgent,
oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  diversos  criteris  d'adjudicació,  i  el  Plec  de  Clàusules
Administratives Particulars de l'expedient citat.

Quart. Atès que amb data 27 i 30 de juliol de 2012, per Decret d'Alcaldia 278/2012, de
24 de juliol, es va constituir la Mesa de Contractació, òrgan competent per a la valoració de les
proposicions presentades, per tal de qualificar la documentació presentada pels licitadors en els
sobres «A» «B».

Cinquè. Atès que en sessió ordinària del Ple de la corporació d'este Ajuntament de data
30  de  juliol  de  2012,  l'òrgan  de  contractació  va  declarar  com a  oferta  econòmicament  més
favorable l'emesa per l'empresa PAVASAL ECSA, titular del CIF A46015129, per import de TRES-
CENTS TRETZE MIL EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (313.000,53 €) i l'Impost sobre el
Valor Afegit legalment aplicable.

Sisè. Atès que, presentada la documentació requerida per part del licitador proposat, en
sessió extraordinària i urgent del Ple de la corporació d'este Ajuntament de data 13 d'agost de
2012,  es  va adjudicar  a l'empresa PAVASAL E.C.S.A.,  titular del  CIF A-46015129,  i  domicili  a
l'efecte  de  notificacions  a  la  Carretera  Oliva-Pego  quilòmetre  4,  46.780  d'Oliva,  el  contracte
d'obres consistent en la  «Reforma del  camp de futbol  municipal  per a la  instal·lació de gespa
artificial»,  per  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  tramitació  urgent,
diversos criteris d'adjudicació, per import de TRES-CENTS TRETZE MIL EUROS I CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS (313.000,53 €) i l'IVA legalment aplicable (sent el 18% fins al 31 d'agost de 2012 i
el 21% a partir d'eixa data), tot d'acord amb les consideracions i millores que constaven en la seua
oferta.

Setè. Atès  que  en  sessió  extraordinària  i  urgent  del  Ple  de  la  corporació  d'este
Ajuntament de data 13 d'agost de 2012, es va disposar amb càrrec a la partida «61999.341 Millores
Camp de Futbol (Gespa Artificial)» del pressupost vigent de despeses, amb càrrec al finançament
que li ha estat atribuït consistent en un Conveni amb la Diputació Provincial de València per un
import  màxim de  200.000,00  €  i  un  préstec  a  llarg  termini  a  formalitzar  per  un  import  de
200.000,00 €.
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Vuitè. Atès que per Resolució de l'Alcaldia 414/2012, de 7 de novembre, es va aprovar la
Certificació  1a  de  l'obra  «REFORMA  DEL  CAMP  DE  FUTBOL  MUNICIPAL  PER  A  LA
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL» per import de 82.897,49 € i 17.408,47 € corresponents
a l'Impost sobre el Valor Afegit.

Novè. Atès que com a resultat del corresponent expedient de contractació l'adjudicatari
ha  presentat  la  Certificació  núm.  2a,  corresponent  als  treballs  d'execució  de  les  obres  de
«REFORMA  DEL  CAMP  DE  FUTBOL  MUNICIPAL  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ  DE  GESPA
ARTIFICIAL»  per  import  de  CENT QUARANTA-SET  MIL  CINC-CENTS  TRETZE  EUROS  I
VINT-I-SET CÈNTIMS (147.513,27 €)  i  TRENTA MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS I
SETANTA-NOU CÈNTIMS (30.977,79 €)  corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. A la
Certificació hi figura el vist-i-plau del director de les obres, Juan José Sancirilo Camarena per part
d'AQURB-2005,  SLP,  dels  directors  de  l'execució,  Rafael  Peig  Gómez  i  Andrés  Calatayud
Ferrando, i del contractista, PAVASAL ECSA, en senyal de conformitat amb el seu contingut.

DESÈ. Atès que conforme les obligacions de les parts que figuren en el Conveni Singular
de col·laboració subscrit (Estipulació Tercera) «Els lliuraments de fons requeriran la certificació
prèvia  de  l'obra  executada,  firmada  pel  director  tècnic  d'esta  i  aprovada  per  Resolució  de
l'Alcaldia. (...)».

FONAMENTS DE DRET

I. Cal aprovar la Certificació núm. 2a, corresponent als treballs d'execució de les obres de
«REFORMA  DEL  CAMP  DE  FUTBOL  MUNICIPAL  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ  DE  GESPA
ARTIFICIAL»,  subvencionades  en  part  a  l'empara  del  Conveni  Singular  Subscrit  per  este
Ajuntament amb la Diputació Provincial de València amb data 17 de maig de 2012, per import de
178.491,06 €, IVA inclòs. 

II. Cal autoritzar la despesa amb càrrec a la partida «61999.341 Millores Camp de Futbol
(Gespa Artificial)» del Pressupost municipal de despeses per a l'any 2012.

Considerant  que  s'han  seguit  tots  els  tràmits  previstos  i  necessaris  i  els  antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar la Certificació d'obra núm. 2a, corresponent als treballs d'execució de
les obres de  «REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
GESPA  ARTIFICIAL»,  per  import  de  CENT  QUARANTA-SET  MIL  CINC-CENTS  TRETZE
EUROS I  VINT-I-SET CÈNTIMS (147.513,27 €)  i  TRENTA MIL NOU-CENTS SETANTA-SET
EUROS I SETANTA-NOU CÈNTIMS (30.977,79 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la Certificació 2ª de l'obra, amb càrrec a la
partida  «61999.341 Millores Camp de Futbol (Gespa Artificial)» del Pressupost municipal per a
l'exercici 2012.

TERCER. Notificar  la  present  Resolució,  junt  amb  un  exemplar  de  la  certificació
aprovada, a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal, per
tal de prosseguir amb la tramitació de l'expedient de contractació corresponent i amb el Conveni
Singular que subvenciona parcialment les actuacions.

QUART. Donar compte d'esta Resolució als serveis d'Intervenció-Tresoreria municipals
als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l'import resultant a favor de l'adjudicatari
dels treballs.

CINQUÈ. Donar  compte  al  Ple  de  la  Corporació  d'este  Ajuntament  a  efectes  de
ratificació.»

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
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Finalitzades les  intervencions,  el  ple de la  corporació,  amb el  dictamen favorable de la
comissió informativa, per  SIS (6)  vots a favor ( 6 del PP) i  CINC (5) vots en contra (2 del
GMS-PSOE, 1d’EU, 1 de BLOC-Compromís i 1 d’ER), acorda:

Primer. Ratificar l’aprovació realitzada al decret 431/2012, sobre la certificació núm. 2 de
la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol i en conseqüència aprovar la Certificació d'obra
núm.  2a,  corresponent  als  treballs  d'execució  de  les  obres  de  «REFORMA DEL  CAMP  DE
FUTBOL MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL», per import de CENT
QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS I VINT-I-SET CÈNTIMS (147.513,27 €) i
TRENTA MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS I SETANTA-NOU CÈNTIMS (30.977,79 €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit i  la despesa corresponent a la Certificació 2ª de
l'obra,  amb  càrrec  a  la  partida  «61999.341  Millores  Camp  de  Futbol  (Gespa  Artificial)»  del
Pressupost municipal per a l'exercici 2012.

Segon. Incorporar el present acord a l’expedient de referència als efectes oportuns. 

1.11 Aprovació,  si  s’escau,  de  la  proposta  d’alcaldia  sobre  la  modificació  de
l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida de

fem.

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist  l’expedient que esta tramitant-se per la modificació de les diferents taxes i
tributs municipals.

Vist  el  preceptiu  informe  emès  per  la  Secretària  -  Interventora,  així  com  el
corresponent estudi econòmic financer elaborat per la modificació d’esta taxa.

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:

Primer

Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per
la prestació del servei de recollida de fem amb la següent redacció:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE -RECOLLIDA DE FEM.

- Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA

2- Es modifiquen les següents tarifes:

CONCEPTE                                                                            Import proposat (en €)  
Habitatges nucli urbà.............................................................................................................40,00

Plantes baixes..........................................................................................................................12,00

Bars.........................................................................................................................................340,00

Establiments dedicats a l’alimentació fins 120 m2.........................................................160,00

Establiments dedicats a l’alimentació de més de 120 m2............................................225,00

Resta d’activitats (excepte alimentació i bancs)............................................................120,00
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Pla de Corrals.........................................................................................................................30,00

Les Foies..................................................................................................................................36,00

Cases rurals.............................................................................................................................72,00

Residències de la Tercera Edat.........................................................................................800,00

Entitats bancàries ................................................................................................................292,50

Depuradora...........................................................................................................................292,50

Disposició final.

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el  Butlletí

Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2013, continuant
en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.

Segon. 

Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies
per a què els interessats puguen presentar reclamacions.

Tercer.  

Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals
es resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà
automàticament definitiu.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut de la proposta (llig les xifres
pels diferents conceptes) i la proposta que es va fer i dictaminar en la comissió sobre els bancs.

El regidor Joan Serra manifesta que en el tema de la taxa creu que el que es correcte,
primer que res, es fer un estudi econòmic dels ingressos i despeses que genera la taxa, crec que
s’haurà fet però no en tenim coneixement, al seu entendre en eixa taxa a aplicar pot haver una
disminució d’entre un 10 i  un 15% de tot els  impostos aplicats en tot el conjunt d'habitatges,
plantes baixes, bars, establiments i demés. Si considerem els ingressos que tenim respecte de la
taxa- planteja unes xifres, uns 101.000€ en ingressos i el que s’ha de pagar a l’empresa i altres
despeses uns 85.000,00€- i segons ell el resultat seria que sobren uns 15.000€ i per tant es pot
rebaixar  eixa  taxa  entre  un  10  i  15%.  Si  ens  cenyim  al  conveni  que  tenim  en  l’empresa  de
l’arreplegada del fem, i des de l’ajuntament hem de vetlar pel compliment del plec de condicions,
on recorde que l’ajuntament no ha fet una despesa d’informació del servei que poden ser uns 600€
i potser tampoc hem potenciat el tema del reciclatge i no hem vetlat per arreplegar el fem els 15
dies addicionals i tots això és un una rebaixa significativa del cost. A mes hem de vore hui com esta
quantificada eixa despesa, l’estudi inicial es va fer sobre 71 punts i hem passat a 31, ara és menys de
meitat, a l’empresa li costa menys, si a mes abans tenia tres (3) treballadors i ara en porta u (1), té
un estalvi significatiu, i no dic que l’empresa no haja aportat recursos i haja fet aportacions però
l’empresa s’ha de reunir amb l’ajuntament, les modificacions s’han de negociar i les contrapartides
s’han d’estudiar. Això respecte de la despesa. A més si som coherents i continuem fent la tasca que
l’anterior equip de govern va fer en quan els ingressos, sols explicaré el tema de les Foies cal que
pagen totes les casetes, és donen entre l’alcalde i ell, les dades dels habitatges de les Foies que
paguen i  les que falten.  Afegeix que al augmentar el nombre de subjectes passius ha hagut un
increment d’ingressos, potser encara en queden en el Foies 9 o 10 per pagar,-posa l’exemple de la
caseta de la parcel·la 80 poligono11, que es de l’ajuntament de Simat de la Valldigna -. Es fan una
sèrie de cometaris, entre l’alcalde i el regidor, sobre determinats casos que corresponen a unitats
que son de l’ajuntament i l’alcalde diu que no anem a passar-nos els rebuts a nosaltres mateixa. Hi
ha 9 casetes en les Foies que no paguen. Manifesta que en el Pla de Corral i en el poble hi ha
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moltes moltes «habitatges» que no paguen, si  ho feren hi haurien més ingressos i  si  a més es
rebaixen les despeses es pot baixar la taxa.  Fa la proposta de que es baixe el 15% de les tarifes de
cada una de les partides que hi ha a la proposta de l'Alcaldia i li demane al Partit Popular, que es qui
està governant, que tal i com correspon que la taxa s’ajuste al cost real que origina la despesa
d’eixa taxa.

El regidor David Mogort pregunta, en eixe cas com quedaria la baixa respecte al bancs, es
baixaria també o no?. El regidor Joan Serra comenta com quedaria, dient que es podria baixar o no
depèn com quede els resultat final. El regidor Rafael Cabanilles manifesta que ell és partidari de
baixar impostos però esta taxa esta prou ajustada i per això s’ha baixat tant poc a les empreses.
L’alcalde  manifesta  que  hi  ha  un  estudi  econòmic  que  està  a  disposició  dels  regidors.  Que
haguérem volgut nosaltres ajustar-nos al màxim i això és el que hem fet.

L’alcalde contesta en relació al contingut del contracte i manifesta que ja el va convidar (al
regidor) a fer una reunió en l’ajuntament amb Joaquin Lerma i ell t’explicarà el que hi ha. Nosaltres
ja ens hem reunit amb el contractista. Els dies addicionals? Els 15 dies estan controlats i considera
que s’està fent un seguiment i control del mateix. El contractista ha fet una inversió forta en un
camió que l’adaptat per als contenidors i  ve a netejar-los 2 vegades al mes.  Com alcalde està
vetlant pels interessos de l’ajuntament, estem en contacte directe amb l’empresa i quan hi ha un
xicotet fallo se li comunica per telèfon i es fan les gestions per solucionar-ho, estem vetlant per
que la gent tinga el millor servei.

El  regidor  Joan  Serra  pregunta  sobre  els  tres  dies  extraordinaris  a  designar  per
l’ajuntament, quins dies són?  Afegeix que això costa 2.000€.

L’alcalde contesta que el tres dies pel 2013 t’ho donarem, solen ser al mes d’agost – a
l’estiu-. Pregunta, quan vols que es neteja quan fa olor o quan toque? Jo considere que quan fa falta,
quan hi ha una necessitat de neteja es fa. Es telefona i se li diu que ho faça i s’ha fet. Nosaltres este
estiu posarem dos persones perquè quan vingueren a buidar i netejar els contenidors es netejarà
per baix. Quan féreu el contracte hi havia 71 ara 31 però hi ha contenidors de totes classes de
cartró i vidre i tot s’ha de tenir en compte. 

El regidor Joan Serra explica el que es va fer i manifesta que no te cap queixa de l’empresa,
s’han portat  i  supose  que  es  portaran  esplèndidament.  No estic  fent  una critica  a  l’empresa.
Pregunta quina divulgació del servei es fa?

L’alcalde contesta que estem fent divulgació, encara queden tríptics sobre el funcionament
dels serveis que féreu vosaltres i es pregunta ¿ per què hem de fer-ne mes i gastar-se el 600€ ?, en
el que queda anem a fer una reunió al Pla de Corrals, i a mes encara queden borses de reciclatge.
Respecte a l’empresa quan fa falta alguna cosa es demana, si fa falta un contenidor se li va dir hui i
demà ja estava posat. Per tal que et quedes tranquil anem a fer un recompte de tot el material que
hi ha a l’ajuntament i vore exactament els contenidors que hi ha o vos ho direm. A més ens pot
servir també per informar el Consorci. I la critica l’estan fent a nosaltres no a l’empresa. Explica
l’estudi econòmic i els costos que hi ha en la prestació del servei. 

La regidora Agustina Brines manifesta que no dubta que esteu vetlant pels interessos de
tots, ni dubte de l’empresa, però comenta que Joan va fer una feina molt escrupolosa i es coneix el
plec de condicions i per això propose que es mire si es pot fer eixa rebaixa del 15%, si es pot fer
ens aniria molt bé a tots.

El regidor Victor Mansanet manifesta que sempre que hi  ha un tema com este i  hi ha
despeses sol·licita que s’ens dote del material necessari, tant el d’ara i també el d’abans, per poder
valorar. Es una qüestió d’informació i nosaltres no hem estat en cap equip de govern.
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L’alcalde fa uns comentaris sobre el funcionament del servei i els requeriments que s’han
fet per regularitzar-lo, manifesta que estem intentant que paguen tots i que paguen el que tinga el
servei, i respecte a la proposta que fa el regidor Joan Serra considera que no es pot contemplar.

El regidor Joan Serra fa un recompte dels decrets respecte al fem fets en 2007 (6), en 2008
(5) en 2009(9 decrets) i en 2010 es va passar a 24 i sols en un decret es regularitzen 186 registre
d’altes, eixe es el treball que va fer l’anterior equip de govern respecte del fem, quan entrarem hi
havia molts que no pagaven ni aigua ni fem.

L’alcalde li contesta que eixa faena era la que el poble volia que feres i ara estem fent-la
nosaltres, estem seguint eixa línia. Estem intentant que qui tinga un servei que pague i si no que
pague amb demora.

El regidor Joan Serra sol·licita que se li passen els decrets de rectificació i d’alta de fem i
aigua que s’han fet en els darrers 4 anys. En 2009 es va donar d’alta la residència i va pagar un
abonament d «atrasos» de 6.000€, igual que l’ecoparc, i voldria saber respecte del compromís que
té l’ajuntament de Benifairó amb Simat voldria saber si s’ha fet alguna acció. L’alcalde explica que
s’ha demanat explicacions a l’ajuntament de Benifairó, i la qüestió està en: què passa si no paga.

El regidor Joan Serra planteja la seua esmena a la proposta de l’Alcaldia en el sentit de
«Baixar el 15% de les tarifes proposades per l’Alcaldia d’acord en l’estudi econòmic respecte del
ingressos i despeses que hi ha en l’arreplegada de fem.»

L’alcalde diu que ell fa una proposta que no es pot complir, jo voldria baixar-ho el 20%
però en l’estudi  econòmic  que tinc  això no es  pot  fer.  Pareix  que el  regidor  vol  que quede
constància que ell proposa que es rebaixe i nosaltres no hem volgut. Si haguérem tingut temps pot
ser podíem haver arribat a un acord però ara ja no és possible i anem a portar eixa proposta que
es fa des de l’equip de govern.

El regidor David Mogort manifesta que ells estan a favor de baixar sempre que siga viable, a
nosaltres ens falten dades i el seu grup s’abstindrà. Estem a favor que la gent pague menys però
sempre quan siguen factibles.

La regidora Agustina Brines i l’alcalde fan comentaris al respecte de l’esmena a presentar i
l’alcalde li comenta que decidisca el seu vot sobre el material que té. El regidor Joan Serra fa la
seua proposta en base als números que ell té, fa uns comentaris al respecte. La regidora pregunta
si  s’ha  d'aprovar  en este  ple.  L’alcalde diu  que sí.  Es  fan més comentaris  sobre  les  xifres  de
l’informe econòmic que consta a l’expedient.

Finalitzades les intervencions, l’alcalde planteja primer la votació sobre l’esmena presentada
pel regidor Joan Serra, consistent en «Baixar el 15% de les tarifes proposades per l’Alcaldia d’acord
en l’estudi comentat.»

Vist la qual cosa el ple de la corporació, amb UN (1) vot a favor (1 d’ERPV),  SIS (6)
vots en contra (6 del PP) i QUATRE(4) abstencions (2 GMS-PSOE, 1 d’EUPV i 1 de BLOC-
Compromís), per tant es desestima l’esmena presentada.

A continuació se sotmet a votació la proposta de l’Alcaldia i vist la qual cosa el ple de la
corporació, amb el dictamen favorable de la comissió informativa, per SIS (6) vots a favor ( 6 del
PP), UN (1) vot en contra (1 d’ERPV) i QUATRE (4) abstencions  (2 del GMS-PSOE, 1d’EU i
1 de BLOC-Compromís), acorda:
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Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la
Taxa per la prestació del servei de recollida de fem amb la següent redacció:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE -RECOLLIDA DE FEM.

- Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA

2- Es modifiquen les següents tarifes:

CONCEPTE                                                                            Import proposat (en €)  

Habitatges nucli urbà.............................................................................................................40,00

Plantes baixes..........................................................................................................................12,00

Bars.........................................................................................................................................340,00

Establiments dedicats a l’alimentació fins 120 m2.........................................................160,00

Establiments dedicats a l’alimentació de més de 120 m2............................................225,00

Resta d’activitats (excepte alimentació i bancs)............................................................120,00

Pla de Corrals.........................................................................................................................30,00

Les Foies..................................................................................................................................36,00

Cases rurals.............................................................................................................................72,00

Residències de la Tercera Edat.........................................................................................800,00

Entitats bancàries ................................................................................................................292,50

Depuradora...........................................................................................................................292,50

Disposició final.

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el  Butlletí

Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2013, continuant
en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.

Segon.     Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de
trenta dies per a què els interessats puguen presentar reclamacions.

Tercer.-     Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen,
les  quals  es  resoldran amb caràcter  definitiu.  Si  no se'n  presentaren,  l'acord provisional
esdevindrà automàticament definitiu.»

1.12 Donar compte d’acomiadament de treballadores municipals.

Es dóna compte d’acomiadament de dos treballadores municipals.
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En la  documentació remesa s’inclou la carta d’acomiadament de Carmen Company
Alario  (treballadora  de l’escoleta  municipal),  el  decret  320/2012  de  20  de setembre  sobre  la
desestimació de la reclamació prèvia a la via jurisdiccional, el decret 350/2012 de 25 de setembre

aprovant la compareixença al procediment corresponent a l’expedient num001099/2012 del jugat
Social  Onze de València  i  designant com advocada de l’ajuntament a Guadalupe Vila  Hurtado,
col·legiada núm. 1830 del Col·legi d’Advocats d’Alzira, així com la cèdula de citació per al juí el dia
4 de febrer de 2013.

També s’informa de la carta d’acomiadament de la treballadora Adriana Ciorat (treballadora
d’Immigració)

Obert el torn d’intervencions el regidor David Mogort, manifesta en relació a Adriana que esta
clar que si no hi diners encara que pensem que estava fent una faena important, però si no hi

ha diners no hi ha diners, però és una qüestió social i es podria haver retallat per un altre lloc.
Respecte  a l’acomiadament de  l’escoleta estem totalment en contra,  hi  ha 9 xiquets que
entraran a gener i tenim un juí pendent en la treballadora, en un juí es pot guanyar o perdre i al
final sempre son costosos econòmicament, i vosaltres  encara que siga a grosso modo haureu

valorat i fet un estudi al respecte, i ara tenim un altra vessant  si ara entren 9 xiquets farà falta
una persona altra vegada. L’alcalde manifesta que no fara falta ningú.

El regidor Victor Mansant manifesta que des d’EUPV sempre lamentem la destrucció
de  llocs  de  treball  amb  independència  de  les  persones  que  afecte,  en  este  cas  no  se  el

procediment, però crec que abans d’acudir als tribunals s’haguera pogut intentar arribar a un
acord entre les dos parts. Ara ja s’esta subjudice i esperem que siga bé per a tots.

 La regidora Agustina Brines també lamenta que es perden llocs de treball, en el cas
d’Adriana es per no haver una subvenció i per tant no hi ha partida econòmica, però deixe en

l’aire la pregunta de si no s’haguera tractat d’atendre als immigrants si s’haguera extingit eixe
lloc de treball o s’haguera buscat finançament?. Pel que fa l’escoleta ja vam dir el que creiem,
no havíeu fet un actuació correcta i l’assessorament no va ser adequat, lamenta que s’arribe a
fer un juí a una treballadora del poble, crec que serà perjudicial i s’ha creat un mal ambient,

tenim una citació a febrer ja vorem com queda la cosa.

El regidor Joan Serra manifesta que esteu en la mateixa línia que el PP, el problema
social, el del treball,  el de l’educació, tot això secundari, el tema lúdic, principal. El regidor
afegeix que ja me vaig posicionar en el tema de l’escoleta, crec que el criteri que vàreu aplicar

no es el correcte, son un altres el criteris que calia aplicar en una escola publica, son uns altres
i millor seria no acabar en un juí, és algo lamentable.

L’alcalde contesta que el criteri en l’escoleta era una qüestió de criteri educatiu. Se li
va indemnitzar el màxim crec que més del que li tocava, bé fins l’últim euro. Respecte a que no

teníem perquè acabar en juí?,  no s’arriba a juí si  no ens tiren  i si  ho fan que podem fer,
presentar-se, i després cadascú ha de lluitar pels seus interessos, esta persona creu que son
per qüestions polítiques i no és així, nosaltres pensem que ho hem fet bé i tenim la consciència
tranquil·la.

El regidor Alvaro Almiñana comenta que no estaria demés que en ser un document
oficial de l’ajuntament i, la carta d’acomiadament ho és, deuria estar en valencià i no en castellà.
I que es tinga clar en qualsevol tipus de document.

L’alcalde explica que normalment els documents de l’ajuntament ixen en valencià i en

este  cas  la  gestoria  ho  ha  fet  en  castellà  i  jo  no  li  done  massa  importància,  en  altres
ajuntaments també hi ha coses que es fan en castellà, hui des del ministeri ens han dit que un
escrit que les havíem enviat estava en valencià i havia que passar-lo en castellà. Ho fem tot en
valencià i si hi ha alguna falta perdoneu perquè inclús els administratius s’enganyen. 
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De tot això el ple de l’ajuntament es dóna per assabentat.  

1.13 Mocions presentades per l’alcalde-portaveu del PP, en relació a:

1.13.a) A favor de la finalització de tot l’arc mediterrani.

Vista la moció que presenta l’alcalde-portaveu del PP, en relació a la finalització del tot l’arc
mediterrani, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ

Que presenta el/la Sr/a. Sebastián Mahiques Morant, alcalde-portaveu del Grup Municipal
del Partit Popular de Simat de la Valldigna, en el seu nom i representació, per mitjà del present
escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les
Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Arc Mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història. Finalment,

l’octubre  de  2011,  les  autoritats  europees  varen  reconèixer  oficialment  la  importància  de
vertebrar-lo mitjançant una decisiva infraestructura de transport i comunicació. Aquesta va ser una
fita  decisiva,  aconseguida  amb  el  consens  de  la  totalitat  de  les  institucions,  associacions
empresarials, universitaris, col·legis professionals i del món sindical dels territoris de l’Euroregió de

l’Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta via de comunicació estratègica són plenament
conscients de la importància que té, i la societat civil, per tant, ha esmerçat tots els seus esforços a
aconseguir la realització plena de la infraestructura.

Malgrat tot, la seua finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams estratègics

romanen pendents d’obrir i algunes solucions provisionals tant per al transport de persones com
per al de mercaderies continuen sense transformar-se en finals.

Per tot això, demanem a este ple:

Primer.  Que  inste  la  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient  de  la

Generalitat  Valenciana,  i  el  Ministeri  de  Foment  del  Govern  espanyol,  a  adoptar  les  mesures
necessàries  per  a  la  construcció  en  el  termini  de  temps  més  curt  possible,  d’un  corredor
mediterrani de transport amb doble via per a passatgers i per a mercaderies, amb ample europeu,
tal com es va dissenyar en el seu projecte original.

Segon. Que inste el Ministeri de Foment, a finalitzar o construir els accessos als ports de
l’Arc Mediterrani, per tal de fer possible la distribució de mercaderies en tot el corredor i facilitar
el pas transfronterer cap a Europa.

Tercer.  Que  inste  el  Ministeri  de  Foment  del  Govern  espanyol,  a  acabar  amb  la

desconnexió històrica del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l’eix mediterrani
des d’un tram decisiu; que es permeta la connectivitat de les terres de l’Ebre, i que s’assegure així
la participació valenciana, amb ports i empreses al corredor.

Quart. Que, especialment per l’interès que té  per a les comarques centrals valencianes,

inste la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i el
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Ministeri  de Foment del Govern espanyol,  a assegurar la  construcció del tram ferroviari  de la
rodalia entre Gandia i Dénia, i la viabilitat de la connexió entre Alcoi i València.

Cinquè. Que es facen arribar aquests acords a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i

Medi  Ambient de la  Generalitat  Valenciana,  al  Ministeri  de Foment del  Govern espanyol,  a  la
Comissió Europea, i a l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa

Totes  aquestes  mesures,  han  de  fer  possible  el  funcionament  òptim  d’una
infraestructura  vital  per  al  conjunt  de  l’Arc  Mediterrani  i  permetre,  finalment,  el
desenvolupament del potencial econòmic dels territoris que el conformen.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que portem molts anys de reivindicació i
explica  el  contingut  de la  moció.  El  regidor  David  Mogort manifesta  que el  PP a  nivell  local,
provincial i nacional s’haurieu d’aclarir en este tema. Espanya ha passat en 10 anys de ser deficitari
en infraestructures, a ser un país amb una ampla xarxa de transports, una de les mes extensa i

avançades  d’Europa.  Espanya  té  en aquest  moments  en plena  execució  un  important  nombre
d’actuacions per a completar els gran eixos estructurals del sistema de transports. L’actual marc
pressupostari exigeix que en l’execució s’utilitzen criteris de priorització dels principals projectes, i
que s’exploren formules de col·laboració públic-privada que permeten un calendari de pagaments

adequat a l’amortització de la infraestructura i amb plenes garanties del seu manteniment.  En els
pressupostos per 2013 no hi ha un duro per este corredor, esteu diguent unes coses i els de dalt
no estan per la  llavor d’eixe corredor pareix que no hi  ha diners,  i  el  PSPV ha recolzat eixe
corredor des de 2003 i en l’època d’Aznar es va deixar eixa inversió per no ser considerada

prioritària, i este no es va considerar preferent, es donava prioritat a altres. El socialistes valencians
hem defensat eixa infraestructura des de la frontera francesa fins a Algecires. Votarem a favor de la
moció

El  regidor  Victor  Mansanet manifesta  que el  PP presenta ara  la  moció forcat per  dos

motius,  un  pel  fracàs  del  model  dels  corredors  centrals,  i  segona  per  que s’adonen  que  des
d’Europa diuen que el corredor mediterrani és l’idoni des de punt de vista econòmic. Els governs
centrals  s’han resistit quasi sempre a reconèixer que és un corredor econòmic i  també ho és
cultural i turístic. Eixa és la critica que faig i llàstima que açò arriba un quants anys tard.

La regidora Agustina Brines manifesta que no sap si ens envien la moció, i el PP la presenta
ací, per fer-li la contra a la Cospedal que defensa el corredor Central.

El regidor Joan Serra  manifesta que votaré a favor, però eixa moció deuria ser menys
hipòcrita, no per part del PP de Simat, si no el de l’Estat. Si s’ho creuen de veritat deuen posar

dotacions pressupostaries  i  no han de posar-ho al corredor Central.  Si  és per donar suport i
demanar una millora del nostre país, ja prou deteriorat tant manant el PP o el PSOE, ens pareix bé,
perquè al nostre país estem molt desvertebrats, per passar de Castelló a Tarragona sols hi ha una
via de tren, no doble, això es vergonyós i tercer mundista. Ha d’estar en el pressupost de l’Estat i

m’alegra que el PP d’ací lluite per la gent d’ací.  

Finalitzades les  intervencions,  el  ple de la  corporació,  amb el  dictamen favorable de la
comissió informativa, per Unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Que  inste  la  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient  de  la

Generalitat  Valenciana,  i  el  Ministeri  de  Foment  del  Govern  espanyol,  a  adoptar  les  mesures
necessàries  per  a  la  construcció  en  el  termini  de  temps  més  curt  possible,  d’un  corredor
mediterrani de transport amb doble via per a passatgers i per a mercaderies, amb ample europeu,
tal com es va dissenyar en el seu projecte original.

Segon. Que inste el Ministeri de Foment, a finalitzar o construir els accessos als ports de
l’Arc Mediterrani, per tal de fer possible la distribució de mercaderies en tot el corredor i facilitar
el pas transfronterer cap a Europa.
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Tercer.  Que  inste  el  Ministeri  de  Foment  del  Govern  espanyol,  a  acabar  amb  la
desconnexió històrica del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l’eix mediterrani
des d’un tram decisiu; que es permeta la connectivitat de les terres de l’Ebre, i que s’assegure així

la participació valenciana, amb ports i empreses al corredor.

Quart. Que, especialment per l’interès que té  per a les comarques centrals valencianes,
inste la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i el
Ministeri  de Foment del Govern espanyol,  a assegurar la  construcció del tram ferroviari  de la

rodalia entre Gandia i Dénia, i la viabilitat de la connexió entre Alcoi i València.

Cinquè. Que es facen arribar aquests acords a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi  Ambient de la  Generalitat  Valenciana,  al  Ministeri  de Foment del  Govern espanyol,  a  la
Comissió Europea, i a l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa

Totes aquestes mesures, han de fer possible el funcionament òptim d’una infraestructura
vital per al conjunt de l’Arc Mediterrani i permetre, finalment, el desenvolupament del potencial
econòmic dels territoris que el conformen.

1.13.b) Reducció de la tarifa elèctrica en els pous de reg.

Vista la moció que presenta l’alcalde-portaveu del PP,  en relació a la reducció de la tarifa
elèctrica en els pous de reg, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ

Que presenta el/la Sr/a. Sebastián Mahiques Morant, alcalde-portaveu del Grup Municipal

del Partit Popular de Simat de la Valldigna, en el seu nom i representació, per mitjà del present
escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les

Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La complexa situació que travessa el sector agrari valencià, a causa de la crisi de preus en
què intenten sobreviure els agricultors valencians en l’última dècada, s’ha traduït en l’abandó de

milers d’hectàrees.

Els ajuntaments són conscients de la importància que l’agricultura suposa per a una part
molt  important  de  les  poblacions  valencianes,  així  com  de  la  necessitat  d’adoptar  iniciatives
dirigides a millorar la seua realitat.

El baix preu que es paga als agricultors per les seues collites ve unit als cada vegada més
elevats  costos  de  producció  i  a  les  condicions  climatològiques  que  afecten  este  sector,  així
destaquem la sequera extrema que pateix l’horta valenciana en els últims anys i que ha obligat a
extraure l’aigua dels pous de reg. En els últims anys el preu de l’energia elèctrica que paguen els

pous de reg s’ha incrementat en un 70%.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies arreplegant el sentir dels ajuntaments de
la  Comunitat  Valenciana,  lidera  la  reivindicació  d’adequar el  preu  de  l’energia  elèctrica
destinada a ús agrícola per mitjà de la formalització amb les associacions de regants, de nous
contractes  de  subministrament  elèctric  més  coincidents  a  la  realitat  i  complexa  situació  que
travessa el sector agrari.
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Els ajuntaments valencians, com a administració més pròxima i més sensible a la realitat
dels  seus  municipis,  han  de  fomentar  les  iniciatives  que  generen  competitivitat  i  creixement
econòmic i posicionar-se del costat d’este sector tan propi de la nostra Comunitat.

És necessari promoure canvis, per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Que l’Ajuntament sol·licite a les companyies elèctriques una reducció de costos
en les tarifes elèctriques per als pous de regants.

SEGON.  Traslladar  esta  Moció al  Ministeri  d’Indústria,  Energia  i  Turisme,  així  com al
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.»

Obert el torn d’intervencions,  l’alcalde explica el contingut de la moció, manifesta que els
llauradors estem sofrint  l’increment en la taxa elèctrica i considera que es deuria fer una reducció
o posar unes taxes adequades per a estos pous. Lleig els punts d’acord de la moció.

El regidor David Mogort manifesta que esta favor de la moció. És cert que en els últims 3 o
4 anys  la  tarifa  s’ha  multiplicat  un  110% i  a  mes  i  s’ha  pujat  l’IVA,  la  despesa  de  la  llum es
impressionant, des de fa varies campanyes els preus de la taronja han caigut en picat, tots ho sabeu.
És un sector deteriorat i en Simat es dedica molta gent al camp. A mes les gelades del últims anys
han fet mal i de moment ni de la GV ni de l’Estat hi ha ajuda ni se l’espera, una cosa es prometre
però els diners no venen. La situació és   dramàtica, per això volem donar suport i volem el millor
per als llauradors, nosaltres estem a favor de la baixada de la tarifa dels pous de rec i també del
pous de l’aigua potable que també s’ha multiplicat no sols per l’ajuntament si nó per a tots els
veïns. Votarem a favor. 

El regidor Victor Mansanet manifesta que la moció es adequada, esta bé i la crisi afecta
especialment  al  nostre  camp,  en sembla  bé que es  presente.  Ens  agradaria  que quan vinga  la
contestació de les companyes elèctriques que ens ho digueres.

La regidora Agustina Brines manifesta que estan a favor, es pot ficar un preu per part de
l’Estat, el llum té un cost polític, el consum és sols un 15% de la tarifa, les altres despeses són
peatges, impostos i altres. Trobe que està bé que esta moció arribe al ministeri per tal que conste.
Votarem a favor.

El regidor Joan Serra manifesta que també s’alegra que el PP es preocupe pel camp. Li
reclama al PP que vaig fer una moció sobre les gelades, he vingut a l’ajuntament i no se m’ha dit res
i no es va aprovar. Es demanaven coses adequades per als llauradors i no entenc com el PP no es
posiciona a favor i nosaltres votarem alguna cosa que siga positiva pel llaurador. Jo eixa moció no la
tornaré a presentar perquè si la presenta Esquerra no la voteu i si la presenta el PP jo la votaré a
favor. Ja ha passat prou de temps i encara no sé res d’eixa moció. Tal i com esta l’agricultura és
important la reducció de la tarifa i l’altra també. Votarem a favor. Possiblement demà apareixerà en
els periòdics que el PP de Simat ha votat en contra d'una moció que afavoreix els llauradors.

L’alcalde  en relació  a  la  intervenció del  portaveu del  PSOE que  per  urgència  anem a
presentar una moció en el mateix sentit  per a tarifa dels pous de l’aigua potable.

Finalitzades les  intervencions,  el  ple de la  corporació,  amb el  dictamen favorable de la
comissió informativa, per Unanimitat dels membres assistents, acorda:

PRIMER. Que l’Ajuntament sol·licite a les companyies elèctriques una reducció de costos
en les tarifes elèctriques per als pous de regants.
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SEGON.  Traslladar esta  Moció al  Ministeri  d’Indústria,  Energia  i  Turisme, així  com al
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

1.14 Mocions  presentades  per  la  portaveu  del  grup  Municipal  BLOC-
COMPROMIS, en relació a:

a) Iniciativa per a reclamar el pagament proporcional de la paga extra de
Nadal als empleats públics del consistori.

Vista  la  moció  que  presenta  la  portaveu  del  grup  municipal  BLOC-COMPROMÍS,  en
relació  a la  iniciativa per a reclamar el  pagament proporcional  de la  paga extra  de Nadal  als
empleats públics del consistori, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«AL  PLE  MUNICIPAL  INICIATIVA  PER  RECLAMAR  EL  PAGAMENT

PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA DE NADAL ALS EMPLEATS PÚBLICS DEL

CONSISTORI

Agustina Brines Sirerol,  regidor/a d’este Ajuntament, presenta al Ple Municipal per al seu
debat i aprovació si s’escau, la següent 

MOCIÓ

El grup Compromís, en relació al contingut del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a
garantir l'estabilitat pressupostària i competitivitat, de 13 de juliol (publicat en el BOE de 14 juliol
2012) s’ha manifestat reiterada i clarament en contra, malgrat això el govern del Partido Popular ha
seguit amb la seua aplicació i en este moment, a la voluntat d’aplicació de les retallades que afecten
al personal de la funció pública se li afegeix un problema més referent a la seua aplicació. 

El grup Compromís no ha variat la seua oposició taxativa al contingut del Reial Decret
citat, però observant que davant de la seua imminent aplicació, esta pot ser encara més nociva
presenta la següent argumentació:

Donada l'entrada en vigor, el dia 15 de juliol, del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per
a garantir l'estabilitat pressupostària i competitivitat, de 13 de juliol (publicat en el BOE del 14 juliol
2012), per la qual se suprimeix una de les pagues de desembre, no procedeix en virtut de l'article
9.3 de la Constitució la retroactivitat en l'aplicació de les normes, quan aquesta es fa de manera
restrictiva o no favorable. 

Els drets salarials generats, entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012, no estan afectats
per  l'aplicació  de l'esmentat  Reial  Decret  Llei  20/2012,  de tal  manera  que les  administracions
públiques haurien de retribuir als treballadors afectats per este «decretazo». 

Els articles 2 i 3 d'aquest Decret 20/2012, establixen, en relació a la paga «extraordinària»

de desembre  de  2012,  que el  personal  afecte  per  aquesta  disposició  veurà  reduïda  les  seues
retribucions en les quanties que corresponguen, durant el mes de desembre, corresponents a la
supressió, tant de la paga en si, com del complement específic o pagues addicionals equivalents. Els
efectes d'esta disposició, segons el que establix la Disposició Addicional Cinquena, són a partir del
15 de juliol del  2012 (BOE número 168,  amb les seues correccions  d'errades de 19 de juliol
publicades en el BOE número 173). 

Amb tot allò, com que el Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures
Extraordinàries  per  a  la  reducció  del  dèficit  públic,  estableix  al  seu  article  28  que  la  paga
"extraordinària" del mes de desembre es meritarà d'acord amb el que preveu l'article 33 de la llei
33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al període 1988, i que la seua
quantia es fixarà en els termes previstos en l'article 22.2.b) d'aquella llei. 

Per tant, l'article 33 de la Llei 33/1987, plenament vigent, diu que les pagues extraordinàries
dels funcionaris de l'Estat es meritaran els dies 1 de juny (per al primer semestre) i 1 de desembre
(per al segon semestre), raó per la qual la paga de nadal ve generada pel PERÍODE COMPRÉS
ENTRE ELS DIES 1 DE JUNY I 30 DE NOVEMBRE. 
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I és per això que presentem els següents: 

ACORDS

PRIMER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna farà efectiu el pagament als empleats públics
del consistori (siguen funcionaris o laborals) la part proporcional que han generat fins al 14 de juliol
de paga extraordinària corresponent a l'anomenada paga extra de Nadal, ja que l'esmentat Decret
20/2012 no deroga expressament  ni  tàcita les  disposicions vigents  en matèria  del  càlcul  de la
meritació de l'esmentada paga.»

Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que esta moció va en
la línia que s’ha parlat abans. Resulta que no es cobrarà la paga però si que cotitzarem tots la part
proporcional de la SS. La llei no esta gens clara. A uns treballadors es reposarà la paga i d’altres no
es diu res. A continuació explica el contingut de la moció i els motius pels quals consideren que
s’hauria d’abonar la part proporcional de la paga extra de nadal de 2012 als empleats del consistori.
Fa referència a la posició de la Defensora del Poble a favor de que es pague la part proporcional.
En tots cas s’hauria de fer un provisió d’eixa quantitat per si eixirà a favor de que s’ha de pagar.

El regidor David Mogort manifesta que la votarem a favor. La realitat demostra que els
ajustos  que  esta  fent  el  Govern  Central  estan  resultant  ineficaços  per  aconseguir  resultats
econòmics positius. No es deu retallar als treballadors que no tenen responsabilitat en la crisi i
deurien ser  els  autèntics culpables els  que assumiren els costos d’eixir  d’esta situació i  no fer
ajustos tan forts tant en València com en Espanya. Votarem a favor.

El regidor Victor Mansanet manifesta que  esta moció es raonable i justa. Nosaltres teníem
una semblant, estem a favor del contingut  i votaré a favor.

El regidor Joan Serra manifesta que me pareix inexplicable que el gendre del Rei cobre 3,5
milions de la GV i sols  facture 1,5 M, tan culpable és un com l’altre, qui la faça que la pague, no que
el poble o ric treballador que no ha creat res de crisi i se li carrega tot a ell, qui ha generat la crisi
que la pague.

La regidora Agustina Brines manifesta que com hi ha alguns companys que volen compartir
la moció no tinc cap inconvenient que vaja a nom de tots qui estan a favor.

L’alcalde contesta que esta completament d’acord en que qui la faça que la pague i respecte
a la moció tenim que anar al que ens marca la llei, i si no estem d’acord anar al jugat i fer els
reclamacions que es consideren.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa municipal, el ple
de l’ajuntament  per CINC (5) vots a favor (2 del GMS-PSOE, 1 EUPV, 1 BLOC-COMPROMIS i
1 d’ERPV) i SIS (6) vots en contra (6 PP), acorda no aprovar la moció presentada.

b) Disconformitat amb els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013

Vista la  moció que presenta  la  portaveu del  grup municipal  BLOC-COMPROMÍS,  en
relació  a la disconformitat amb els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013, que es transcriu a
la lletra tot seguit:

«Agustina Brines i Sirerol regidora per BLOC-COALICIÓ COMPROMIS  presenta 
davant el PLE DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA la següent moció, per 
al seu debat i votació:
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MOCIÓ  EN  DISCONFORMITAT  AMB  ELS  PRESSUPOSTOS

GENERALS DE L’ESTAT PER A 2013.

Resultant que els Pressupostos Generals de l’Estat previstos per a l‘any 2013 han suposat

una reducció del 35,1% respecte a l’any anterior, però del 57,5% si considerem els de l’any 2011.
Això, en termes absoluts, suposa únicament una inversió de 654 milions d’euros que es destinaran
al nostre territori. Si per a l’any 2012, les inversions al País Valencià van suposar una reducció de la
inversió estatal que ens van situar un  43% per baix de la mitjana estatal,  amb  201 € per

habitant,  la  previsió  per  a  l‘any  2013  genera  un  greuge  comparatiu  realment  insuportable,
contemplant una inversió per habitant en el territori valencià que passarà a ser només de 127,9 €.
Cal  tindre  en  compte  que  la  mitjana  espanyola  és  de  225,5  €,  i  que,  per  exemple,  en  els
pressupostos de 2013, cada ciutadà/na de Galícia rebrà 468,3€ i els de Castilla-Leon 620,3 €.

Resultant que la població valenciana representa el 10,80 % del total de l’Estat,  i  que el
nostre PIB fou del 102.941.902 €  (9,60% del tota de l’Estat), queda clar que el nostre territori
queda clarament perjudicat en els comptes de l’Estat  per al 2013, atès que de cap manera es
corresponen les inversions amb la nostra població ni amb la nostra aportació al PIB de l’estat. Si bé

es  pot  entendre  que  les  inversions  s’han  vist  reduïdes  en  tot  l’Estat,  de  cap  manera  es  pot
compartir la decisió que en el País Valencià els retalls hagen de ser molt majors que els que s’han
produït  en  la  majoria  de  Comunitats  Autònomes,  allunyant-nos  així  de  la  legítima  aspiració
d’aconseguir la renda per càpita mitjana existent en l’estat espanyol. 

Resultant que els pressupostos Generals de l‘Estat, un any més, no aprofiten per corregir
els  desequilibris  existents que patim els  ciutadans/es  valencians/es,  més encara   quan el  deute
històric que l’Estat manté amb el Govern Valencià està calculat en 8.926 milions d’euros des de
2002.

Per tot això, sotmet a la consideració del Plenari la següent,

“PROPOSTA D’ACORD

PRIMER:  El  Plenari  de  l’Ajuntament  de  Simat  acorda  la  seua  disconformitat  amb  els
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013.

SEGON: Sol·licitar al President del Govern Espanyol:

1. Que la inversió prevista per al territori valencià s’adeqüe tant a la nostra població com a la
nostra aportació al PIB estatal.

2. Que acabe la  discriminació en les inversions al  territori  valencià que els Pressupostos

Generals de l’Estat arrosseguen des de fa anys. 

3. Que duga a terme un pla de retorn del deute històric que manté el Govern Espanyol amb
els/les valencianes/ns.

TERCER: Traslladar el següent acord a la Presidència del Govern Espanyol.»

Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que esta moció ja es
va explicar a la comissió. Parla de les retallades al País Valencià i explica el contingut de la moció i
dona les dades que hi consten a la mateixa. Considera que la discriminació es prou forta i llig els
punt d’acords que es proposen. 

El regidor David Mogort manifesta que des de que governa Mariano Rajoy vegem con
s’atropella al Comunitat Valenciana, abans es deia que el culpable de tot era ZP. Dóna les dades
comparatives de les inversions en la CV des de l’època d’Aznar, ZP(720€/h) i Rajoy(630 €/h), i ara
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es quan mes baixes. Abans es deia que ZP discriminava al PV i ara, que les dades son pitjors, el
mateixos mitjans de comunicació no diuen res. És una situació trista, tenim una governants que no
ens mereixem. Sabem que des de Simat poc podem fer per canviar-ho però votarem a favor de la
moció.

El regidor Victor Mansanet manifesta que des de Simat es pot aportar el nostre “granet
d’arena” per que les coses canvien. El que es diu en el punt 1 de la moció des de fa anys ho
demanava el PP, crec que l’anterior President de la Generalitat i per això considera que es deuria
afegir enviar l’acord al  President de la  Generalitat si  la moció s’aprova.  A la  regidora Agustina
Brines, que proposa la moció, li pareix bé afegir este punt.  El regidor Joan Serra considera que
s’envie també a President de la Diputació. Es fan comentaris sobre el President de la Diputació.

El regidor Joan Serra manifesta que els primers que han plantejat l’espoli fiscal  ha sigut
Esquerra Republicana, tenim un llibre documentat de la diferència discriminatòria al nostre País,
també en l’època que governava el PSOE , es veritat que el PP ho va demanar i ens corresponen
mes inversions, no podem ser els bons de la pel·lícula – que vol dir “els gilipolles- i donar a qui te
menys perquè al final tingen més que nosaltres. Això no s’entén. Votarem a favar i supose que el
PP també

L’alcalde manifesta que el seu grup va a votar a favor, creguem en el que s’esta comentat, si
que demana que es  canvie  el  terme de País  Valencià  per  el  de  Comunitat  Valenciana.  És  fan
comentaris al respecte. L’alcalde diu que millor que es diga Comunitat o territori, si és legal el
terme avant. El regidor Victor Mansanet manifesta que en el preàmbul de l’estatut es recull este
terme. L’alcalde creu que la CV no esta rebent els euros que li pertoquen i anem a recolzar esta
moció. Segons la seua informació si haguerem estat en la mitjana de l’estat, el deute de la CV seria
un 60% menys del que tenim. Tenim que demanar que ens tracten a tots els espanyols igual. El vot
del PP a esta moció serà favorable.

Després  d’un  intercanvi  d’opinions  es  decideix  que  s’envie  al  President  del  govern
d’Espanya, al President de la Generalitat i al president de la Diputació.

La regidora Agustina Brines, que ha proposat esta moció, agraeix el suport donat.

Finalitzades les  intervencions,  el  ple  de la  corporació,  amb el dictamen de la  comissió
informativa, per unanimitat de tots els membres assistents, acorda:

PRIMER:  El  Plenari  de  l’Ajuntament  de  Simat  acorda  la  seua  disconformitat  amb  els
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013.

SEGON: Sol·licitar al President del Govern Espanyol:

Que la inversió prevista per al territori valencià s’adeqüe tant a la nostra població com a la
nostra aportació al PIB estatal.

Que acabe la discriminació en les inversions al  territori valencià que els  Pressupostos
Generals de l’Estat arrosseguen des de fa anys. 

Que duga a terme un pla de retorn del deute històric que manté el Govern Espanyol amb
els/les valencianes/ns.

TERCER: Traslladar el següent acord a la Presidència del Govern Espanyol.»

1.15 Moció  presentada  pel  portaveu  del  grup  municipal  EU,  en  relació  a  la
promoció de l’ús del transport públic.
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Vista la moció presentada pel portaveu del grup municipal EU, en relació a la promoció
de l’ús del transport públic, i que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ  SOBRE  LA  PROMOCIÓ  DE  LA  LÍNIA  D'AUTOBUSOS  AL

BAIXADOR FERROVIARI DE TAVERNES

Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià
en l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació  d'aquest, i a l'empara del que
estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la moció següent:

EXPOSICIÓ DE FETS

Tal com recomana el Parlament Europeu, el Club de Roma o l'Agenda 21, el ferrocarril,
l'autobús, el metro o la bicicleta són els únics transports públics sostenibles, solidaris i ètics. 

Atés que Simat de la Valldigna arrossega un dèficit en transport públic que obliga la majoria
de veïns i veïnes a utilitzar el transport privat per a acudir al treball o determinats centres oficials,
educatius o sanitaris (en l'actualitat només existeix la línia regular que enllaça Simat amb Gandia,
explotada per una empresa privada des de fa més 50 anys).

Atés que les obres de millora de la xarxa pública de carreteres i vials per a la mobilitat han
quedat aturades a causa de la falta de recursos econòmics de les administracions públiques com a
conseqüència de la crisi capitalista que patim  ara mateix, la qual cosa impedeix la realització de la
via per a bicicletes inclòs en el projecte de laminació del riu Vaca.

D'altra banda, amb motiu del Dia Mundial de la Mobilitat, que s'ha celebrat recentment, el
Grup municipal d'EUPV considera imprescindible portar endavant una campanya de promoció de la
línia  d'autobús  a  l'estació  de  tren  de  Tavernes  mitjançant  bans,  reunions  amb  col.lectius  de
potencials usuaris (estudiants, comerciants, pacients d'hospitals públics, etc.) i la mateixa empresa
explotadora de la línia, per tal de prendre consciència de la importància  que té que Simat estiga
connectat amb el servei ferroviari. 

La connexió en autobús a l'estació és vital per a Simat, ja que dóna opció de viatjar en tren
a Gandia (seu de l'hospital comarcal i la delegació d'Hisenda) com a Sueca (seu judicial), València i
altres municipis d'aquesta línia, així com fer transbords per viatjar a altres línies, com ara la de Silla,
Castelló, Llíria, Bunyol o Sogorb, a més de les línies de llarg trajecte o AVE. El fet, a més, que ara
siga possible, a la inversa, viatjar en tren fins a Simat hauria de ser motiu de promoció institucional
en altres comarques de potencials visitants.

Per tot això, el Grup municipal d'EUPV eleva al Ple de la Corporació el  següent:

ACORD

a. L'Ajuntament  de Simat prestarà  el  seu suport  a la  promoció de l'ús  del  transport
públic,  sobretot del servei recentment instaurat d'autobús a l'estació de tren de Tavernes, que
corre perill de desaparéixer si no es promou la seua utilització.

b. L'Ajuntament de Simat instarà al Govern central la urgència de la laminació del riu
Vaca, que permet crear una xarxa adaptada a l'ús de la bicicleta, com a mitjà alternatiu i sostenible
de transport que permet enllaçar amb la línia de ferrocarril entre Gandia i València.

c. L'Ajuntament  de Simat instarà  als  altres  ajuntaments  de la  Valldigna perquè donen
suport a aquesta iniciativa i se signe un conveni amb l'empresa o empreses que exploten la línia
perquè resulte menys gravós per als usuaris i usuàries de Simat i els altres municipis valldignencs.»

Obert el  torn d’intervencions,   el  regidor Victor Mansanet  explica el  contingut de la
moció, i com ja va comentar es tracta que els veïns que han de transitar en tren cap a València siga
des de ací en Simat i que el servei des de ací no vinga per via telefònica i que vinga tots els dies, no
com ara que si no el crides no ve. I sobre tot en el període acadèmic que hi ha molta mes gent.
Simplement es comunicar la voluntat de l’ajuntament de que el servei es preste diàriament des de
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ací Simat i també que s’inste al Govern central el tema de la laminació del Riu Vaca que permeta
crear una xarxa per l’ús de la bicicleta i que això es va quedar i esta per ahi.

El regidor David Mogort manifesta que votaran a favor de la moció, ells estan a favor de
recolzar al mes dèbil, millorar i subvencionar el transport és el que es deu fer, hi ha una cosa en la
part final de la moció sobre la urgència del riu Vaca, que no esta clar, nosaltres estem a favor de
faça un carril bici però una inversió de mes de 4 milions d’euros en un projecte en el Riu no ens
acaba de convèncer. Estem a favor del transport en bicicleta i en millorar la xarxa del transport
públic,  això es una mesura solidaria i votarem a favor i 

La regidora Agustina Brines manifesta que esta a favor de la moció.

El regidor Joan Serra  manifesta que en el segon punt ho ha una confusió, entenc que des
de l’ajuntament de Simat no podem instar al Govern sobre la laminació del Riu Vaca tal i com està
al  projecte,  l’ajuntament  va  presentar  unes  al·legacions,  perquè  el  poble  quedava  mal  en eixa
projecte de laminació, es van presentar unes al·legacions per no desvertebrar el poble que quedava
fet un desastre.  Respecte  del  demés no tinc  inconvenient,  en el  tema del  transport públic  es
adequat.  Però no puc votar a  favor de instar al  projecte en sentit  en que esta i  al  que hem
presentat al·legacions en contra i no ens han contestat.

El regidor Victor Mansanet contesta que efectivament ells també presentaren al·legacions,
no tinc cap inconvenient en afegir en el punt 2 de la moció que siga acceptant les al·legacions que
es van presentar.

L’alcalde manifesta que la laminació és un projecte que beneficia a la Valldigna, però hi havia
coses que des de l’ajuntament de Simat ens hem oposat i ferem unes al·legacions que s’aprovaren
crec que per unanimitat, i encara que la laminació era una millora per a la Valldigna estic a favor
que posem eixa esmena a la laminació pel que fa al nostre poble.

El regidor Victor Mansanet, proposant de la moció, accepta que es modifique la redacció
del punt 2 de l’acord i que diga:

«L'Ajuntament de Simat instarà al Govern central la urgència de la laminació del riu Vaca,
que permet crear una xarxa adaptada a l'ús de la bicicleta, com a mitjà alternatiu i sostenible de
transport que permet enllaçar amb la línia de ferrocarril entre Gandia i València, d’acord amb les
al·legacions que va aprovar i  presentar en els seu dia esta Corporacio Local les quals van ser
aprovades per unanimitat.”

Finalitzades les  intervencions,  el  ple  de la  corporació,  amb el dictamen de la  comissió
informativa, per unanimitat de tots els membres assistents, acorda:

Primer.-  L'Ajuntament  de  Simat  prestarà  el  seu  suport  a  la  promoció  de  l'ús  del
transport  públic,  sobretot  del  servei  recentment  instaurat  d'autobús  a  l'estació  de  tren  de
Tavernes, que corre perill de desaparèixer si no es promou la seua utilització.

Segon.- L'Ajuntament de Simat instarà al Govern central la urgència de la laminació del riu
Vaca, que permet crear una xarxa adaptada a l'ús de la bicicleta, com a mitjà alternatiu i sostenible
de transport que permet enllaçar amb la línia de ferrocarril entre Gandia i València, d’acord amb
les al·legacions que va aprovar i presentar en els seu dia esta Corporació Local, les quals van ser
aprovades per unanimitat.

Tercer.-  L'Ajuntament de Simat instarà als  altres ajuntaments de la  Valldigna perquè
donen suport a aquesta iniciativa i se signe un conveni amb l'empresa o empreses que exploten la
línia  perquè  resulte  menys  gravós  per  als  usuaris  i  usuàries  de  Simat  i  els  altres  municipis
valldignencs.
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2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.

D’acord amb el  que estableix  l’article  51 del   RDL 781/1986,  de 18 d’abril,  pel  qual
s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde manifesta que si per part dels
regidors es vol proposar la inclusió en l’ordre del dia per al seu tractament, prèvia motivació i
votació de la urgència, d’algun assumpte. El propi alcalde i el regidor Joan Serra manifesten que
tenen alguna proposta o moció que plantejar.

L’alcalde proposa una moció sobre la reducció del preu de la tarifa elèctrica del pous
d’aigües soterrànies i considera urgent els seu tractament perquè entre en vigor el mes prompte
possible.

Per unanimitat s’aprova la urgència i es passa a tractar la moció.

2.1) Reducció de la tarifa elèctrica en els pous d’aigües soterrànies.

Es dona compte de la moció que transcrita a la lletra diu:

«MOCIÓ

Que presenta Sebastián Mahiques Morant, alcalde de l’ajuntament  i  portaveu del Grup
Municipal del Partit Popular de Simat de la Valldigna, en el seu nom i representació, per mitjà del
present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i a l’empara d’allò que s’ha establert per
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una de les atribucions que tenen els ajuntaments es la de disposar, mantenir i gestionar una
xarxa de subministrament d’aigua potable a totes les edificacions i zones enjardinades del municipi.:
Dins la gestió de l’aigua, un dels conceptes que s’han vist incrementats en els darrers anys ha estat
la partida de la despesa energètica.

Inclús  havent  realitzat  totes  les  opcions  i  actuacions  necessàries  per  a  evitar  el
funcionament dels motors en períodes de major cost de l'energia, arriba un moment en què ja no
es pot realitzar cap millora,  i  que junt amb l'alça dels preus de l'energia,  s'ha convertit en un
increment continu que directament repercuteix als ciutadans, amb un increment de les taxes del
servici. 

Cal indicar que a l'entrada en vigor de la Liberalització del Sector Elèctric a Espanya, existia
una tarifa elèctrica destinada exclusivament als motors per a extracció d'aigua subterrània, tant per
a sistemes de reg com per a subministraments a poblacions, amb un cost de l'energia inferior a
l'equivalent tarifa  per a usos industrials.  Al  veure's  desapareguda esta tarifa,  es va incrementar
significativament  el cost energètic; a més en els últims anys el preu de l'energia elèctrica s'ha
incrementat en un 70%, comportant uns costos d'explotació elevats i que acaba aplicant-se a la
taxa que han de pagar els ciutadans.
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D'altra banda, La Federació Valenciana de Municipis i províncies arreplegant el sentir dels
ajuntaments de la Comunitat Valenciana,  lidera la  reivindicació  d'adequar el preu de l'energia
elèctrica destinada a ús agrícola per mitjà de la formalització amb les associacions de regants, de
nous contractes de subministrament elèctric més coincidents a la realitat i complexa situació que
travessa el sector agrari,  per la qual  cosa  cabria incloure esta reivindicació respecte als
motors d'extracció d'aigua per als subministraments municipals.

És necessari promoure canvis, per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER.   Que  l'Ajuntament  sol·licite,  junt  amb la  proposta  de  la  FVMP,  a  les  Companyies
elèctriques la creació d'una tarifa específica amb una reducció de costos en les tarifes elèctriques
per a pous de regants i per als pous d'abastiment municipal d’aigua.

SEGON. Traslladar esta Moció al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, així com al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Simat de la Valldigna, 26 de novembre de 2012.L’alcalde»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde lliga la moció i explica el procés seguit per la seua
presentació. 

Finalitzades  les  intervencions,  i  sotmesa  a  votació  la  moció  presentada,  el  ple  de  la
corporació, per unanimitat de tots els membres assistents, acorda:

PRIMER.   Que  l'Ajuntament  sol·licite,  junt  amb la  proposta  de  la  FVMP,  a  les  Companyies
elèctriques la creació d'una tarifa específica amb una reducció de costos en les tarifes elèctriques
per a pous de regants i per als pous d'abastiment municipal d’aigua.

SEGON. Traslladar esta Moció al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, així com al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

2.2.- Propostes del regidor Joan Serra, portaveu d’ERPV. 

2.2.a) El regidor Joan Serra presenta una proposta verbalment per a que es modifique la
taxa de l’aigua potable i argumenta la urgència en la necessitat de que entre en vigor en el pròxim
exercici, ja que en un plenari posterior no hi ha temps. Demane que es vote la urgència.

A continuació votada la urgència, hi ha  CINC( 5) vots a favor (2 GMS-PSOE, 1 d’EUPV,
1 BLOC-Compromís i 1 d’ERPV) i SIS (6) en contra (6 del PP), per tant no es tracta la proposta
plantejada pel regidor Joan Serra.  Es repeteix la votació amb este mateix resultat.

L’alcalde argumenta que anem a votar la  urgència,  no tenim temps per a tractar esta
qüestió, ja ho farem a un altre ple. L’alcalde contesta que pots presentar la proposta i tractar-la
en un posterior Ple on es presentaran els pressupostos. Tenim previst fer un ple extraordinari en
desembre . El regidor Joan Serra diu que si es rebaixa la taxa es farà un incompliment. L’alcalde
Comenta que farem cap incompliment perquè els diners que falten es reinvertiran, el regidor Joan
Serra manifesta que no s’han pfet despeses en aigua. L’alcalde repassa les actuacions que s’ha fet
este any, i si no ens gastem el 120.000€ i si no ens els gastem ara, perquè no tenim liquidis, ho
passarem al pressupost de 2013, com ha passat este any en els 18.000€ que s’acaben d’invertir en
el carrer font menor.
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El regidors Joan Serra voldria un estudi respecte a la despesa. Estem a totes les persones
fent-los pgar unes coses que . Estre a totes le sperosnes que poden i no poden estem fent-los una

2.2.b) El regidor planteja que te un altra urgència i es la defensa que la reducció de l’IBI en

l’augment que l’ajunatmnet va fer. Castigant a qui te una propietat, la te declarada i ve pagant i no
es castiga a qui no esta al corent. No es compleix el deute que té l’ajuntament de fer això. Hi ha
persones que paguen i altres que no paguen Eixa és la realitat. Uns paguen i altres no.

L’alcalde diu que eixa és la realitat ara i abans. Heu estat ahí tres anys. Es fan cometaris

sobre els decrets al respecte

A continuació votada la urgència e la proposta pel regidor, hi ha CINC (5) vots a favor
(2 GMS-PSOE, 1 d’EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1 d’ERPV) i  SIS (6) en contra (6 del PP), per
tant no es tracta la proposta plantejada pel regidor Joan Serra amb caràcter d’urgència.

3.- TORN D’INTERVENCIONS.

2 3.1.- El regidor David Mogort pregunta com ha quedat el tema dels festers de Sant Antoni?

3 La regidora Monica Sancirilo contesta que després de que vingueren al ple es vam reunir i la

nostra intenció era que anàvem a fer el possible perquè es solucionarà i així ha segut. Ens
passaren un pressupost per instal·lar una carpa, l’ajuntament també va fer gestions i al final es

va acceptar pagar la instal·lació d’una carpa, i és mes barat que l’any passat, de manera que
serà com els últims anys  a càrrec de l’ajuntament. Ja esta tot clar en ells i tot aclarit.

4 3.2.- El regidor David Mogort pregunta com esta el cap dany de 2012? I si hi ha diners per unes

botelles de cava i confeti a diferència del 2011? I pregunta també com esta la inauguració de la
instal·lació d e la gespa? Hi ha previst algo?

La regidora Monica Sancirilo contesta que l’any passat no hi havia un duro i ames estava
l’obra del carrer convent. Este any si no passa res si que hi haurà cava, festeta i un xicotet castell.

L’alcalde, respecte a la inauguració de la gespa, contesta que no la tenim concretada, es
posarà en funcionament i després la inauguració ja vindrà. S’ha dit que esta setmana podria ser

però a l’encarregat del futbol li vaig dir que per a este cap de setmana arreglarà els partits fora. El
que és el camp ja esta, però encara falten algunes detalls, com rodar el camp de futbol, falten les
grades,  falten  uns  detallets.  Si  vullguérem  esta  setmana  podríem  fer-ho  però  tal  vegada  ho
deixarem per la setmana que bé. Encara no ens hem  sentat a valorar-ho. Sols hi ha dos partits este

cap de setmana. Si no és esta setmana serà la que ve.

El regidor David Mogort comenta com ultima cosa, que  dimarts passat va anar a una
reunió en Tavernes, en la Camara Local Agrària, i estiguérem xarrant, era una reunió  sobre la
promoció econòmica de tota la Valldigna en conjunt, supose que l’alcalde estarà informat, - es va

relacionar  els  que  estaven  en  la  reunió-,  de  Simat  estava  els  president  de  l’Associació  de
comerciats  de  Simat  ,  però  vaig  trobar  a  faltar  que  no  estiguera  l’ADL de  Simat  ni  ningun
representant de  l’ajuntament de Simat. La regidora de Tavernes va disculpar als que faltaven dels
altres ajuntaments.  Volia passat per l’ajuntament a comentar-ho amb l’alcalde però no he pogut

passar per qüestions de faena,  per això ho dic ací perquè es un tema molt importat. Voldria saber
la postura que teniu i si per part de l’ajuntament esta fent-se alguna cosa. I que ens comentares des
de l’ajuntament que es pensa d’este projecte.

La regidora Monica Sancirilo contesta que este tipus de reunió ja s’han fet varies. Al menys

tres i hem assistit a elles, eixe dia no vaig poder estar. Però realment no has comentat exactament
el que vàreu parlar. Bé, en la que vaig estar es volia estar en contacte i coordinats els tres pobles
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de la Valldigna sobre els activitats culturals, turístiques de tot tipus. Els regidors hem parlat sobre
l’idea que tenim, de fer mes enllà de la mancomunitat, i es comenta de fer la marca Valldigna. A
finals de gener ve FITUR, i ens han comentat que com s’ha reduït l’espai es volia anar con com

Tavernes, sinó en conjunt, com Valldigna, significaria no gastar-se un duro però fer un fullet com  a
Valldigna. S’inclouria Barx, que va dir que si. Respecte a que fem en Simat, no hi ha molts diners,
però hem fet moltes cosetes. Passa a relacionar algunes de activitats fetes, com entre d’altres, hi
havia una subvenció sobre senyals, s’han fet panells i estan repartits per tot el poble i al terme,

també  amb  la  tècnic  de  Turisme  s’ha  preparat  coses,  activitats,  com  la  Concentració
d’autocaravanes,  estem en contacte amb guies d’autocaravanes,  La nova imatge de Simat de la
Valldigna,  a les Jornades de Tourist-Info (este any a Cofrents), Les Rutes nocturnes, Publicació de
les  activitats  en  pagines  webs,  s’ha  participat  en  programes  de  radio,  activitat  sobre  l’Estatut

d’Autonomia en fullets i participació de xiquets de l’escola, vídeos promocionals “casers”, estem
adherits a traves de Tourist-info  a Google-Maps, actualitzats a traves de twitter, un diumenge es
va fer una ruta en bicicleta, s’han acabat els callejeros i volem fer-ne mes , en Xàtiva hem participat
en Jornades de Turisme accessible. Hem pujat molt les nombre de visites a Simat i a la pagina de

Tourist-Info hi ha moltes mes que l’any passat, hi ha demanda de visites a la capelleta i l’Església.
Son coses que moltes no costen diners, es van fent cosetes i comenta que ojala es pugueren fer
mes coses encara.

L’alcalde manifesta que respecte a l’àrea de turisme a la mancomunitat de la Valldigna, hem

fet tres reunions, estem intentar mancomunar eixe servei. Respecte a FITUR hi ha l’idea de no es
va anar com Tavernes sinó com Valldigna i estiguen representants els quatre pobles. S’ha de fer
una inversió en tríptics, dividits en varies classes, no en un únic tríptic que ho explique tot sinó
dividit en varios sectors.

3.3.- La regidora Agustina Brines manifesta que heu explicat el turisme però de Promoció
Econòmica s’ha fet alguna activitat?

L’alcalde contesta que l’any passat es va fer una activitat de promoció del comerç local. Es
van fer uns fulls incentivant que gastaren al poble i a finals de desembre es va sortejar una quantitat

de diners. En eixes iniciatives, a mes de l’ajuntament, el comerç local hauria de fer algo mes, ells
tenen que tindre eixa iniciativa, este any encara no han vingut a dir-nos res i es una cosa per a ells.
Si estem parlant en la mancomunitat que volem fer una pagina web de promoció del turisme i dels
comerços s’hauria de poder autofinançar a través de les empreses, els comerços s’han d’implicar i

ací és molt poca la implicació. S’han d’implicar mes en estes activitats.

La regidora Monica Sancirilo manifesta que sempre que han fet este tipus d’activitats s’han
posat  en contacte  amb els  comerços de Simat i  son ells  els  que mes  guanyen però no han
col·laborat molt, comprenc que es feina. Han hagut varies reunions però un poc fallides.

La regidora Agustina Brines comenta que això ho pot confirmar, en l’anterior equip de
govern també passava, la participació ciutadana ha segut poca,  l’ajuntament no pot finançar-ho tot
però ha de promocionar-ho, en turisme hi ha una tècnica excel·lent i super competent, hi ha un pla
d’ocupació que ens va constar molts diners i tenia una activitats que es podrien fer i respecte a les

reunions en Tavernes ací ja s’han fet, i en quan al turisme es un activitat municipal i no entenc el
doblete, la Mancomunitat esta per a la promoció cultural i turística,  i que eixes reunions s’haurien
de fer des de la mancomunitat mentre existeisca.

L’alcalde contesta que cal unificar criteris i en eixa línia s’ha de treballar. Els recursos de

Simat es complementen en els dels altres pobles, s’ha de creure en  Valldigna, si cada poble va a la
seua mal, la teoria la tenim tots clara ara falta aplicar-la. Estem intentant arribar a un consens i
treballar des de Valldigna i que s’aprofiten d’eixe nom els quatre pobles.

La regidora Agustina Brines comenta que li pareix bé i vol fer una proposta i al igual que

s’invita a gent a eixes reunions obertes es podria invitar a la resta d’equips que han estat treballant
en això. L’alcalde li pareix bé. 
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3.4.-  La  regidora  Agustina  Brines  pregunta  com  estan  els  pressupostos  de  la
mancomunitat?. L’alcalde contesta que no ho sap, creu que ja s’estan treballant i pareix que seran
molt semblants als de l’any passat i l’aportació municipal serà la mateixa. La regidora pregunta si la

Mancomunitat va anar en la mateixa línia, si es van a canviar els estatuts. L’alcalde diu que li pareix
que  no,  encara  que  l’alcalde  de  Tavernes  volia  col·locar  alguna  cosa,  volia  vore  si  es  podia
mancomunar l’escola d’adults però es car, estem raonant i pareix que els pressupostos seran à
pareguts als d’este any.

3.5.- El regidor Joan Serra manifesta que volia comentar una cosa que es va tractar en la
comissió i no ho diria si no haguera transcendit, i entenc que no es just que per mig d’un  un
decret, quan hi han un centenar de decrets que afecten a l’aigua i fem, i en un decret parcial es
planteje que s’apliquen unes taxes discriminatòries. Des de l’anterior equip mai ni s’ha donat cap

ordre ni s’ha especificat que a uns es carregue una taxa i a uns altres un altra, mai ha hagut un
tracte discriminatori. Al contrari  totes les reclamacions respecte de les taxes s’han contestat,  i
evidentment no contesten els polítics ho fan els tècnics i no entenc que d’un decret es parle tal
com s’ha  parlat,  respecte  d’un requeriment  quan hi  havia  tres  empreses  que no volien pagar

perquè era  una quantitat  exagerada i  respecte  del  canvi  de tots  els  demés que tingueren les
mateixes característiques, el que calia fer era procedir com es va fer i solucionar un problema. La
taxa es va aprovar des de l’ajuntament i es sabia, com quan vingué una persona a presentar una
reclamació a  un  plenari  i  després  en el  següent  plenari  es  va  explicar  que  s’havia  solucionat,

possiblement a final d‘any s’hauria d’haver modificat la taxa al respecte. Totes les reclamacions es
van atendre. Per tant si cregueu que va haver una discriminació digueu com i de quina manera. Si
no hi va haver discriminació que quedara constància perquè es poden fer comentaris al respecte i
si que es possible que haguera un error, que el funcionari de torn es puga oblidar i això no es una

discriminació, a mes hi ha un període on es poden presentar reclamacions i es pot revisar. Hi va
haver moltes reclamacions respecte a aigua i fem, i es donava la solució mes adequada, mai des de
l’alcaldia o la regidoria s’ha presentat una situació de fer discriminacions, al contrari es van atendre
totes les reclamacions i comenta que en el decret 354/2010 hi ha mes de 150 registres, més que en

tota la vida d’este ajuntament. Voldria que diguéreu on esta la discriminació.

L’alcalde contesta que ja es va parlar en la comissió, no dubte que la teua intenció fora
bona però no va ser la adequada, tu no pots fer un decret i  dir que una persona que te una
superfície ha canviat. Es va plantejar com un error, com un canvi de superfície sense cap informe.

No pots, perquè la gent vinga a reclamar, canviar l’aplicació de l’ordenança , crec que no entra dins
el que era correcte, ni legal, crec que no es va fer bé. Es pot fer això? Jo no puc modificar una
quantitat d’una taxa a una persona perquè crega que paga massa, no te sentit. No dubte de la teua
bona fe, l’idea era bona, però al mirar això veguerem que hi havia una activitat que no se li havia

aplicat la rebaixa. I eixe decret l’havia firmat el regidor, i quan u firma es la seua responsabilitat com
ara ell quan firma o ara quan ho firme jo.

El regidor Joan Serra pregunta, qui fa els decrets? Els fa ell?. I li diu a l’alcalde que tu firmes
el que te se presenta. L’alcalde diu que no entén el que esta dient el regidor. 

 El regidor Joan Serra comenta que es va plantejat un problema en uns tipus de locals,
possiblement tinguen mes metres però era l’única manera de solucionar-ho, perquè no creava fem
i així no anàvem en contra de l’ordenança. L’alcalde diu que això no es correcte, El regidor li
comenta a l’alcalde el cobrament  d’algun bar, i pregunta si per això esta discriminat?

En  este  moment  es  creuen  una  sèrie  de  comentaris  sobre  dades  dels  bars  i  altres
comerços.

L’alcalde comenta que es van donar compte que no s’estavem fent-ho bé, no estava ben
regulat en l’ordenança i per això hem presentat eixa regularització de l’ordenança. Hi havia un

ordenança aprovada i és possible que l’aprovarem tots i fallarem en l’aprovació de  l’ordenança i no
s’hauria d’haver agafat el criteri dels metres quadrats, tal i com feia el Consorci, ja que si a mes es
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suma el pagament al consorci la quantitat era elevada i es va crear de colp i repent un problema
perquè  alguns  comerços  passaren  a  pagar  una  quantitat  molt  gran,  una  barbaritat,  havia  que
adequar l’ordenança al que estava cobrant-se que es el que s’ha fet ara. Llig una sèrie de noms de

empreses que estaven afectats.

El regidor Joan Serra diu que ja havia dit que s’hauria d’haver rectificat l’ordenança i que el
PP va votar a favor d’eixa ordenança, possiblement no es va canviar, però de no estar ajustada
l’ordenança com calia a dir que es discriminatòria se’n va un tram. Hi ha ciutadans que no paguen i

altres que si i això si que es discriminatori. 

L’alcalde contesta que qui no pague i sabem que no paga se li passa a cobrar per executiva,
és la meua ordre.

El regidor Joan Serra contesta que no ho dubta però hi hauria que vore de quina manera i

com s’aplica. Discriminatori es que l’interessat haguera parlat amb mi i jo haguera dit que a ell no
se li aplicava. 

L’alcalde contesta que ell estava pagant-ho bé, d’acord amb el que deia l’ordenança. Calia
canviar l’ordenança i aplicar-la a tots. Vols justificar una cosa injustificable. Digues que això no es

correcte.

El regidor Joan Serra pregunta, i tu com ho solucionaries?

L’alcalde contesta que haguera demanat un informe o canviat l’ordenança. Tu no pots dir
que una persona te menys metres quadrats si no es cert.

El regidor Joan Serra contesta que quan hi ha tants habitatges que no paguen aigua i fem,
això si que és discriminatori.

L’alcalde  manifesta  que  quan  va  ser  alcalde,  entre  2007/2008,  es  va  parlar  que  els
representants de tots els partits estiguérem en una comissió sobre el serveis de l’aigua i en tres

anys que estiguéreu després vosaltres féreu el que volguéreu i no es va reunir eixa comissió. Si açò
no esta ben fet no es pot justificar.

El regidor Joan Serra contesta que quan sorgeix un problema i s’alimenta s’ha de  donar
una solució, per cert alimentat per uns que no pagaven res. 

L’alcalde manifesta que teniu que ser conscients que esteu a l’oposició i no es el mateix
estar al govern que l’oposició.

El regidor Joan Serra manifesta que jo no he dit fora d’ací que actuaves discriminatòriament
perquè 1 ó 20 persones no pagaven l’aigua o el fem. I vosaltres ho vàreu dir a la comissió. La

regidora Monica Sancirilo manifesta que tu dius que es va dir fora de la comissió.

El regidor Rafael Cabanilles manifesta que si vaig dir que era discriminatòria me’n desdic,
pot set un errada però el que diu l’alcalde respecte a  decret no esta ben fet. 

El  regidor  Joan Serra  contesta  que era  la  millor  manera de solucionar  el  problema,  si

l’ordenança es poguera canviar en desembre s’hauria d’haver fet. No poden haver problemes i no
solucionar-los.

L’alcalde manifesta que no dubte que la  teua intenció fora bona però no era la  millor
solució. Eixe any calia que hagueren pagat el que deia l’ordenança.

El regidor Joan Serra fa referencia una finca que no estava donada d’alta. L’alcalde diu que si
que es va donar d’alta quan ell va entrar en 2007.
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Després d’una sèrie de comentaris en relació a este assumpte, l’alcalde diu que anem a
canviar de tema.

3.6.- El regidor Alvaro Almiñana pregunta si ja esta feta l’adjudicació del bar de la piscina

(poliesportiu). L’alcalde diu que no.

3.7.- La regidora Agustina Brines comenta si et pot canviar l’hora del ple i l’alcalde explica
els motius de perquè no es pot i els horaris de comissió i ple han de ser estos donat que una
regidora treballa per la vesprada.

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

En finalitzar el torn d’intervencions dels regidors i d’acord amb el que estableix l’article
21.4 del RPC es dóna la paraula a les persones del públic perquè hi participen, si volen. 

No  es fa ús d’ell.

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

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 23
hores i 05 minuts, del dia 26 de novembre de 2012 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present
acta.

Simat de la Valldigna, desembre de 2012

El secretari,
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