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           PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 10/2010 
SESSIÓ ORDINÀRIA 

Dia:  27 de juliol de 2010 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Agustina Brines Sirerol  

Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Eladi Mainar Cabanes  
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 
Rafael Cabanilles Inza 
Antonio Magraner Camarena 

 
Grup BLOC  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibáñez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 
Joan Serra i Folguerà 

 
Grup EU – Arc Iris  

 

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)  
Regidors absents:   
Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i quaranta minuts del dia vint-
i-set de juliol de dos mil deu, es reuneixen 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:  

ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 17 de maig, 31 de 
maig i 12 de juliol de 2010. 

1.2 Donar compte del Decrets d’Alcaldia 
1.3 Aprovació Modificació Relació de Llocs de Treball. 
1.4 Aprovació Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de la Vivenda i l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna per la financi-la-hi de les obres de sanejament de la Font Gran. 
1.5 Aprovació expedient Reconeixement Extrajudicial de crèdits 2009. 
1.6 Aprovació MC 3/2010 per Credit extraordinari ( MC 3-10). 
1.7 Donar compte de la liquidació Pressupost exercici 2009. 
1.8 Aprovació calendari laboral 2011. 
1.9 Aprovació modificació Pla d’Incendis Forestals. 
1.10 Aprovació modificació del regim d’indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats. 
1.11 Aprovació modificació retribucions càrrecs electes. 
1.12 Adjudicació definitiva del contracte de «Gestió del servei públic de d’arreplegada i transport de 

residus urbans domiciliaris en el terme municipal de Simat de la Valldigna». 
1.13 Contribucions especials: Resolució recursos interposats contra l’acord d‘imposició i ordenació de 

contribucions especials per al finançament de la execució de l’obra “Reparació de Camins Rurals 
per les pluges d’octubre de 2007 , Camins “ Foies, Pi, Royalti i Ramonet”. 

1.14 Aprovació provisional Modificació puntual de les NN SS denominada “ Redelimitació i reordenació 
unitat d’execució número 2”. 

1.15 Aprovació exposició al públic Conveni urbanístic relatiu a la Modificació puntual de les NN SS 
denominada “ Redelimitació i reordenació unitat d’execució número 2”.  
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1.16 Aprovació sol·licitud ajudes Plaques fotovoltaiques. 

2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

3 TORN D’INTERVENCIONS  

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

Abans d’iniciar la sessió, l’Alcaldessa vol  recordar al benvolgut simater Vicent Donet. Volen 
començar recordant-lo ja que era una persona a més d’excepcional, molt col·laboradora tant amb les 
activitats que es realitzen, com amb l’Ajuntament i amb les associacions del poble. Per tant, volen expressar 
el seu record i respecte per Vicent. 

El regidor Víctor Mansanet vol en nom de la família, agrair aquest reconeixement. A més vol agrair-
li, i afegir a les paraules de l’alcaldessa el caràcter humà i el valor que va tindre per dur endavant una de les 
millors associacions de jubilats que hi ha en la comarca i també el valor i la gallardia i la generositat d’estar 
al servei, a més de la Societat Musical, de la que va ser soci fundador. En eixe aspecte l’Ajuntament hauria 
de mostrar el seu agraïment a una persona amb eixa qualitat humana. 

El regidor Eladi Mainar, com a regidor de Serveis Socials, vol agraïr-li tot el treball que ha realitzat,  
a més vol també donar-li a la família el condol. 

El regidor Joan Serra, diu que el seu partit  també es suma a les paraules dites en el plenari, vol 
remarcar el caràcter social i benvolgut de Vicent, per tot el poble. També donar-li el condol a tota la família.   

El regidor Sebastián Mahiques vol dir que sobren les paraules d’agraïment, el seu partit recolza tot el 
que s’ha dit en el plenari. 

L’Alcaldessa Agustina Brines, trasllada a la família el condol, respecte i recolzament de tot el 
plenari, demanant així mateix, un minut de silenci en la seua memòria. 

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

1 ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els 
dies 17 i 31 de maig i 12 de juliol de 2010. 

Es procedeix a examinar aquestes actes. 

El regidor Juli Ibáñez, abandona la sala de plenaris. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra vol que es tinga en compte i a l’hora de fer una 
proposta, si ésta és de l’Alcaldia, figure com tal, però que si és d’alguna regidoria, també ha de especificar 
que és una Proposta de la Regidoria corresponent, donant com a exemple el tractament del fem, l’arreplegada 
del fem, etc. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per  10 vots a favor (4 PP, 3 PSOE, 1 Bloc, 1 
ERPV i 1 EU-ACAIS) i una abstenció (Bloc), acorda aprovar les mateixes.» 

1.2 Donar compte del Decrets d’Alcaldia 

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia (des del Decret 1/2010 de 7 de gener al 311/2010 de 28 de 
maig de 2010). 
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1.3 Aprovació Modificació Relació de Llocs de Treball. 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

Ates que mitjançant acord Plenari de data 2 de maig de 2007, s’aprova definitivament la modificació de la 
Relació de Llocs de Treball (RPT) de la Corporació, 
Ates que en acord plenari de data 1 de març de 2010 s’aprova el Pressupost municipal per l’exercici 2010  i 
la plantilla de personal en les modificacions mes abaix especificades. 
Vista la necessitat d’arreplegar en la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 
modificacions dels llocs de treball municipals, motivades per la necessitat d’adequar la relacio de llocs de 
treball municipal a les noves necessitats i funcions que existeixen en este moment, així com regularitzar la 
plantilla. 
Aquesta Alcaldia proposa: 
Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en 
els següents termes. 
1.-  S’amortitza la plaça d’Agutzil. 
2.- Es crea una nova plaça d’Auxiliar Administratiu, amb Complement de destí 14. 
3.-S’ha modificat el complement de destí d’una plaça d’Auxiliar administratiu existent incrementant-la 
a nivell 18. 
4.- S’amortiza la plaça de Conserje centre de Salut i Encarregat Ecoparc. 
5.- S’ha creat les places Num: 26 Denominació: Personal Usos Multiples, Num 31, Denominació: 
Directora Escoleta Municipal i Num. 32 , 33, Denominació: Tècnics Escoleta Municipal. 
6- Es Modifica la Jornada del lloc de treball num 20. Descripció: Encarregat poliesportiu. Jornada: 
100%. 
7.- Es modifiquen els complements específics de les plaçes de Auxiliar Administratiu d’Estadistica, 
Auxiliar Administratiu d’Intervenció i Urbanisme i Cap de la Policia Local i Agents de la Policia Local. 
TEXT DE LA RPT 

LLOC DE TREBALL Núm.31  Denominació: DIRECTORA ESCO LETA MUNICIPAL 
 Departament:   EDUCACIO ( ESCOLETA MUNICIPAL) 
    Àrea:    Educació – Escoleta Municipal 
 
 Règim:      Laboral 
 Grup de Titulació:   B 
 Categoria:    Directora 
 Plaça:     Directora Escoleta Municipal 
 Requisits: 
  Titulació:   Mestre especialista en Educació Infantil o Professor 

d’Educació Bàsica especialista en preescolar 
  Valencià:   Mitja de la JQCV. 
 Accés:     Concurs - Oposició 
 Forma de provisió:   Lliure designació 
 % Jornada:    100%: 
 Complement voluntari: 363,98 
 
OBJECTIU GENERAL DEL LLOC DE TREBALL. 1.  Realitzar tasques de direcció de l’Escoleta 

municipal. 
2. Desenvolupar les funcions pròpies del lloc de Directora d’Escoleta municipal en relació al personal 

de lloc depenent.  
 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA:  La directora / director és la/el representant de l'Ajuntament de Simat 
de la Valldigna en el centre, amb la titulació de mestra/e especialista en Educació Infantil. Depén 
organitzativament i funcionalment de l'Alcaldia i si és el cas de la Regidoria D'Educació. 
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TASQUES I FUNCIONS: 

1. De caràcter general: 
1. Direcció de tot el personal adscrit a l’escoleta, tant del personal educador com del personal de neteja. 
2. Control i supervisió del manteniment del material i de les instal·lacions del centre. 
3. Atenció al públic en general. 
4. Representació pública del centre en les relacions amb altres institucions, centre d'ensenyament i 

associacions. 
5. Planificació i coordinació amb els òrgans de govern municipals, per tal de definir i aplicar les 

directrius encomanades des d'aquests òrgans. 
6. Complir, aplicar i fer complir les normes de funcionament de l'escoleta recollides en aquest 

reglament. 
7. Coordinació de la programació general del centre. 
8. Preparació i coordinació de les reunions de l'equip educatiu.  
9. Presentació de propostes de temes per a debat, reflexió i avaluació d'aspectes del funcionament del 

centre. 
10. Preparació i coordinació general de les reunions per a les mares i pares. 
11. Presentació de les propostes de formació permanent a través de cursets, seminaris o bé mitjançant 

lectures específiques. 
12. Presentació de propostes per a l'elaboració del projecte educatiu i el projecte del currículum de 

centre. 
13. Gestió dels recursos econòmics destinats al centre i control de les despeses. 
14. Elaboració del pressupost anual de despeses, conjuntament amb la Regidoria de l'Àrea. 
15. Confecció a l'inici de cada curs escolar, de les relacions de baixes i altes dels alumnes. 
16. Actualització de les altes i baixes dels alumnes al llarg del curs per control intern. 
17. Recepció i tramitació de la correspondència. 
18. Custòdia de dades de caràcter personal. 
19. Confecció i actualització de l’inventari. 
 

 
RELACIONS MOTIVADES PER L'EXERCICI DEL LLOC DE TREB ALL: 
Internes.-  
Alcaldia 
Regidor d’Educació. 
Personal adscrita a l’Escoleta. 
Externes.- 
Pare i Mares del xiquets. 
Organismes oficial. 
CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL 
L’horari de treball es l’assenyalat en el Reglament de Regim Intern i el lloc de treball es localitza en 

l’edifici destinat a Escoleta Municipal 
 
INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES 

 No cap 
*************************************************** **** 

LLOC DE TREBALL Núm.32 i 33 Denominació: TECNIC ESCOLETA MUNICIPAL 
 Departament:   EDUCACIO ( ESCOLETA MUNICIPAL) 
    Àrea:    Educació – Escoleta Municipal 
 
 Règim:      Laboral 
 Grup de Titulació:   C2 
 Categoria:    Tècnics especialistes 
 Plaça:     Tècnic  Superior en Educació Infantil o Tècnic especialista 

en jardí d’infància. 
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 Requisits: 
  Titulació:   Tècnic  Superior en Educació Infantil o Tècnic especialista 

en jardí d’infància ( FP II o Cicle Formatiu Grau Superior) 
  Valencià:   Mitja de la JQCV. 
 Accés:     Oposició 
 Forma de provisió:   Lliure designació 
 % Jornada:    100%: 
 Complement voluntari:   288,15 
 
OBJECTIU GENERAL DEL LLOC DE TREBALL1.  Realitzar tasques pròpies de tècnic Superior 

en Educació Infantil municipal. 
 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA.-  Mantenen relacions de dependencia amb l'Alcaldia i si és el 

cas de la Regidoria d'Educació 
TASQUES I FUNCIONS 

1. Facilitar i fer un seguiment de l'adaptació de la xiqueta i xiquet a l'escoleta. 
2. Informar les mares i pares del procés d'adaptació de les xiquetes i xiquets i proporcionar un 

ambient agradable per tal que s'integren al grup classe. 
3. Ajustar la programació de l'aula a la general del centre. 
4. Organitzar l'espai i un ambient agradable per tal d'aconseguir els objectius educatius. 
5. Fer-se responsable del grup classe, vetlant per la seva integritat física. 
6. Acollir i facilitar la integració social de les xiquetes i xiquets amb alguna necessitat 

educativa especial, estimulant-los convenientment i mantenint una coordinació periòdica 
amb els professionals d'educació precoç que els atenguen. 

7. Col·laborar en l’elaboració del PEC, PGA i RRI. 
8. Elaborar la Programació d’Aula (PA). 
9. Reflexionar sobre les diverses activitats programades. 
10. Avaluar els resultats obtinguts. 
11. Aportar criteris i propostes respecte a les activitats educatives. 
12. Participar en les activitats de formació permanent i de reciclatge que es consideren adients 

prenent el compromís de fer-les extensives a altres membres de l'equip educatiu. 
13. Observar les xiquetes i xiquets del grup classe per tal de conèixer les seues característiques 

individuals més rellevants i vetlar pel seu procés de maduració i aprenentatge. 
14. Fer un seguiment de l'evolució de les xiquetes i xiquets al llarg del curs i fer una avaluació 

periòdica dels resultats. 
15.  Vetlar per la conservació del material, instal·lacions i equipaments del centre. 

 
RELACIONS MOTIVADES PER L'EXERCICI DEL LLOC DE TREB ALL 
Internes: 
Alcaldia  
Regidor d’Educació 
Directora de l’Escoleta 

 
Externes: 
Pare i mares dels xiquets. 
 
CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL 
L’horari de treball es l’assenyalat en el Reglament de Regim Intern i el lloc de treball es localitza en 

l’edifici destinat a Escoleta Municipal 
INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES 

 No cap 
*************************************************** **************** 
 
LLOC DE TREBALL Núm.26  Denominació: PERSONAL USOS MULTIPLES 
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 Departament:    (SECRETARIA) 
    Àrea:    Juridic- Administrativa- Registre 
 
 Règim:      Laboral 
 Grup de Titulació:   E 
 Categoria:     
 Plaça:     Personal usos multiples 
 Requisits: 
  Titulació:   Certificat d’escolaritat o equivalent 
  Valencià:   Elemental de la JQCV. 
 Accés:     Concurs - Oposició 
 Forma de provisió:   Lliure designació 
 % Jornada:    100%: 
 Complement de Destinació:   10 
 Complement específic:   313,74 €/mes. 
 
OBJECTIU GENERAL DEL LLOC DE TREBALL 
1. Realitzar tasques manuals de recolzament a tots els departaments de l’Ajuntament, i especialment el 

control de les notificacions a veïns, utilització de la fotocopiadora, recollida i remissió de correu i diaris. 
2. Desenvolupar les funcions pròpies de les àrees de l’activitat municipal que, com a tal,  tinga 

encomanades.  
Concretament: 

Treballs i activitats com, despatx de correspondència, càlcul senzill, ús de màquines, arxiu de documents i 
d’altres semblants. I per a això, la redacció de documents senzills o bàsicament preestablerts i el seguiment 
de les àrees genèriques y dels expedients que se li encomanen. Tot sota les instruccions i la coordinació del 
Secretari-interventor i/o del seu superior. 

 
Col·laborar amb els personal funcionari de  l’Ajuntament, en el correcte funcionament del servei 

public, així com vetllar per la correcta i conservació de les dependències municipals. 
 
MATÈRIES/DEPARTAMENTS/AREES 
El lloc de treball de personal d’usos múltiples té encomanades les funcions de  suport a totes les arees 

de l’Ajuntament 
RELACIONES DE DEPENDÈNCIA: 
- El lloc de treball depèn del secretari-interventor. 
- Del lloc de treball no en depèn cap altre lloc. 
 
TASQUES I FUNCIONS: 
1. Les pròpies i inherents a la condició de funcionari públic. 
 
2. Com a personal d’usos multiples: 
- Registre d’entrada i eixida. 
- Atendre el telèfon i les persones que se personen a las dependències municipals. 
- Repartir i recollir tot tipus de notificacions, avisos, tríptics i materials informatius, tant en l’interior 

com a l’exterior de l’Ajuntament. 
- Localitzar dades de contribuents a notificar, notificar, reomplir i deixar avisos y comunicar 

telefònicament amb els interessats absents i informar de les incidències elementals en els processos de 
recaptació executiva. 

- Seguiment de les qüestions relatives a: la pràctica de notificacions, realització de visites d’I.T.V., 
recollida i retirada de materials reciclables (piles, tubs, cartró, vidre, etc.), recollida i trasllat a la biblioteca de 
diaris. 

- Obrir i tancar les dependències municipals. 
- Connexió i desconnexió dels aparells de refrigeració, calefaccions i tot tipus d’instal·lacions. 
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- Assistir els funcionaris que realitzen el seu treball a les oficines realitzant fotocòpies, 
enquadernacions, trasllat de materials, mobles, etc., dins de les dependències municipals. 

- Classificar el correu d’eixida de tot l’Ajuntament i dur-lo a l’Oficina de Correus. 
- S’encarrega de l’Arxiu General del Ajuntament. 
- Recollir el correu de l’Oficina Municipal de Correus, classificar-lo i repartir-lo per totes les 

dependències. 
- Realitzar els bans muncipals. 
- Ir a registrar i a recollir telegrames. 
- Controlar la distribució i ús de material d’oficina, tot fent justificant d’allò que se’n duu cada 

departament. 
- Assistir a les sessions d’òrgans col·lectius municipals, quan siga requerit a l’efecte. 
- Vigilar y controlar possibles anomalies en el funcionament de les instal·lacions de les dependències 

de l’Ajuntament (cristalls, mobles, panys, calefaccions, etc), així com maquinària i instruments de treball 
(màquines d’escriure, fotocopiadora, centraleta, etc.). 

- Custodiar i mantenir en bon estat de conservació, la roba, banderes i demés materials festius de 
l’Ajuntament. 

- Custodiar les claus de totes les dependències de l’Ajuntament. 
- Dur el control i vigilància de l’exposició de documents al Tauler d’Edictes. 
- Realitzar totes aquelles tasques que, d’acord amb el seu grau de qualificació i analogia a les 

assignades, li siguen encomanades per qualsevol membre de la Corporació o dels treballadors de 
l’Ajuntament. 

*************************************************** ****************** 
LLOC DE TREBALL Núm.  21  Denominació:  Encarregat Poliesportiu  
 Departament:   SERVEIS PÚBLICS 
  Àrea:    SERVEIS ALS CIUTADANS – Poliesportiu 
 
 Règim:     Laboral 
 Grup de Titulació:   E 
 Categoria:    Peó 
 Plaça:     Agent de la Brigada Municipal 
 Requisits: 
  Titulació:   Certificat d’escolaritat o equivalent 
  Valencià:   Oral de la JGCV. 
  Carnet:   B 
 Accés:     Concurs - Oposició Lliure 
 Forma de provisió:   Lliure designació 
 % Jornada:    100%  (abans75%) 
 Complement de Destinació:   9 
 Complement específic:   350,78 €/mes. 

 
*************************************************** ****************************+ 

LLOC DE TREBALL Núm. 8  Denominació: Aux. Admin.  

Departament:   SECRETARIA 
  Àrea:    Secretaria 
                                                                Intervenció 
 

Règim:     Funcionari públic municipal 
Grup de Titulació:   D 
Escala:     Administració General 
Subescala:    Administrativa 
Classe:    - 
Plaça:     Administratiu d’Intervenció i d’urbanisme 
Requisits: 
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 Titulació:   Graduat Escolar o equivalent 
 Valencià:   Mitja de la JGCV. 
Accés:     Concurs -Oposició 

  Forma de provisió:   Lliure designació 
% Jornada:    100%: 
Complement de Destinació:   14 
Complement específic:   200,00 €/mes. 

 
OBJECTIU GENERAL DEL LLOC DE TREBALL: 
Desenvolupar en relació a les matèries/departaments/àrees que tinga encomanades les funcions pròpies 

d'un auxiliar administratiu i d'un administratiu. Concretament: 
Auxiliar administratiu : Treballs i activitats administratives, normalment de mecanografia, 

taquigrafia, despatx de correspondència, càlcul senzill, ús de màquines, arxiu de documents i d’altres 
semblants. I per a això, la redacció de documents senzills o bàsicament preestablerts i el seguiment de les 
àrees genèriques y dels expedients que se li encomanen, es especial dedicació a tramitació d’ activitats i 
expedients de contractació tot sota les instruccions i la coordinació del Secretari-interventor i/o del seu 
superior, introducció d’informació contable a l’ordinador i arxiu dels documents comptables. 

 
MATÈRIES / DEPARTAMENTS / ÀREES 
El lloc de treball d’administratiu d’Ingressos té encomanades les matèries següents: 

 - Secretaria-Intervenció. 
- Urbanisme 
- Activitats 
- Contractació 

        -  Intervenció.Comptabilitat. 
 
 

RELACIONES DE DEPENDÈNCIA: 
- El lloc de treball depèn del secretari-interventor, del tresorer, dels tècnics i administratius de l’àrea 

d’urbanisme. 
- Del lloc de treball no en depèn cap altre lloc. 
 
TASQUES I FUNCIONS: 
Les pròpies d’un auxiliar administratiu i d’un administratiu. Concretament: 
 
Auxiliar administratiu : 
- Les pròpies i inherents a la condició de funcionari públic. 
- Atendre el telèfon i les persones que se personen a las dependències municipals. 
- Realitzar documents senzills. 
- Portar i fer el seguiment d’expedients senzills. 
- Revisa el compliment de la normativa bàsica aplicable als expedients por ell tramitats. 
- Evitar el retard i l’acumulació d’expedients. 
- Arxivar i, si de cas,  enquadernar els expedients por ell tramitats. 
- Atendre correctament als ciutadans en les qüestions relatives als expedients per ell tramitats. 
- Proposar les mesures que estime necessàries para el bon funcionament del departament. 
- Realitzar totes aquelles tasques que, d’acord amb el seu grau de qualificació, li encomane el seu 

immediat superior. 
- Mecanografiar, a l’ordinador, tot tipus de documents del seu departament. 
- Ordenar, classificar i introduir a l’ordinador, els documents comptables, tot coneixent el programa 

informàtic. 
- Realitzar totes les feines anàlogues que segueixen ordenades pel seu superior, relacionades amb les 

tasques pròpies del seu lloc de treball. 
 
RELACIONS DEL LLOC DE TREBALL: 
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Internes: 
Alcalde/Regidor - Delegat de l’Àrea. 
Secretari-interventor. 
Tècnics de l’àrea d’urbanisme. 
Administratius d’altres departaments. 
Externes: 
Organismes Oficiales. 
Interessats en procediments administratius municipals. 
Deutors i creditors de l’Ajuntament. 
Ciutadans. 
 
CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL: 
El lloc de treball es desenrotlla en horari normal i en les dependències municipals. 
 
CIRCUMSTÀNCIES & COMPLEMENT ESPECÍFIC 
En el lloc de treball concorreixen les circumstàncies, rellevants pel que fa la quantificació del 

complement específic, que seguidament s’indica: 
 
Circumstàncies: 
- Responsabilitat per: 
* Presa de decisions: Desenrotlla les seus funcions amb certa autonomia i porta i fa el seguiment de la 

tramitació d’expedients. 
 
* Redacció d’Informes i Documents: Puix fa escrits i documents d’una complexitat un poc major que 

els merament repetitius i predeterminats. 
* Relacions: Relacions amb els altres integrants del departament i resta d’empleats municipals, amb 

terceres persones, ciutadans i organismes oficials. 
* Ús d’informació: Puix té accés a informació, en ocasions reservada o confidencial. 
* Utilització de material municipal: Puix fa servir l’equip informàtic i d’oficina i material fungible 

municipal. 
- Coneixement d’acord amb el nivell de titulació requerit. 
 
INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
No cap. 
*************************************************** ****************** 

LLOC DE TREBALL Núm. 7  Denominació: Administratiu d’Estadística 
 Departament:   SECRETARÍA 
    Àrea:    JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – Estadística  
 

Complement específic:   487,40 €/mes. 
*************************************************** **************** 

LLOC DE TREBALL Núm. 9  Denominació: Aux. Admin. in tervenció-urbanisme 

 Departament:   SECRETARIA-URBANISME 
  Àrea:    Secretaria-Urbanisme 
                                                                Intervenció 
 

Complement específic:   487,40 €/mes. 
*************************************************** ********************* 

LLOC DE TREBALL Núm. 10  Denominació: Oficial cap del Cos de la Policia Local  
Departament:               POLICIA LOCAL 
   Àrea:    SEGURETAT CIUTADANA 

 Complement específic:   704,16 €/mes. 
*************************************************** *********************ç 
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LLOC DE TREBALL Núm. 11,12,13,14 i 15 Denominació: Agent de Policia Local 1,2,3,4 i 5 
 Departament:   POLICIA LOCAL 
  Àrea:    SEGURETAT CIUTADANA 
 
 Complement específic:   518,08 €/mes. (núm. 15, Aux. 410,88 €/mes) 

 
 

Segon.- Exposar al públic la modificació de la plantilla inicialment aprovada per mitjà d'anunci al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un termini de quinze dies 
hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
durant els quals s'admetran reclamacions i suggeriments. En el supòsit que no se'n presente cap, el 
Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord. 

Tercer.- Remetre el present acord a la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, Direcció General de 
Cohesió Territorial.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa assenyala que la proposta ja es va explicar en la comisio 
informativa i no es produeixen intervencions. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per  10 vots a favor (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i una abstenció (1 Bloc), 
acorda: 

Primer. Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna en els termes abans descrits. 

Segon. Exposar al públic la modificació de la plantilla inicialment aprovada per mitjà d'anunci al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un termini de quinze dies hàbils, 
comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals 
s'admetran reclamacions i suggeriments. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord. 

Tercer. Remetre el present acord a la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, Direcció General de 
Cohesió Territorial. 

1.4 Aprovació Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de la Vivenda i 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per la financi-la-hi de les obres de 
sanejament de la Font Gran. 

Vista la proposta del Regidor d’Urbanisme que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME 

Ates que el Ministeri de Vivenda te assignat  en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2010, dins del Programa 2610, Capítol 7.6  “ Transferències de capital a Entitats Locals” concepte 7.6.3. una 
dotació econòmica de CENT MIL EUROS ( 100.000,00) amb destí al sanejament de la Font Gran de esta 
localitat. 

Ates que la possibilitat jurídica de formalitzar les relacions entre ambdues parts interessades deu 
establir-se mitjançant la subscripció d’un Conveni tal i com es preveu en l’article 22.2 a) de la Llei General 
de Subvencions ( Llei 38/2009, de 17 de novembre) i l’article 65 de l Reglament de la citada llei, aprovat per 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
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Vist el Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de la Vivenda i l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna ( Valencia) per la financiacio de les obres de sanejament de la Font Gran. 

Aquesta Alcaldia proposa: 

Primer. Aprovar el Conveni Col·laboració entre el Ministeri de la Vivenda i l’Ajuntament de Simat 
de la Valldigna (Valencia) per al finançament de les obres de sanejament de la Font Gran. 

Segon. Facultar al Regidor d’Urbanisme a la signatura de tots els documents que siguen necessaris 
per a la formalització del present acord. 

Tercer. Donar trasllat del present acord al Ministeri de Vivenda, als efectes oportuns.» 

El regidor Juli Ibáñez, entra la sala de plenaris. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la proposta i diu que hi ha un modifica de 
la proposta respecte la de la Comissio , com ja es van comentar, explica que diu que s’ha fet una modificació 
en relacio a la forma en que es va generar eixa partida pressupostària del Ministeri de la Vivenda, s’ha 
desglossat fent una relació de quan Esquerra va començar a presentar la proposta en Madrid, proposta que 
venia d’Esquerra de Simat.  

També explica que l’últim any, és a dir el 2009, es va aprovar el projecte, que era molt ambiciós ja 
que parlava del sanejament reial de la Font Gran, tenint en compte  que l’actuació del clavegueram  dins de 
l’entorn de la Font Gran era mínima, per  abarcara el tema de Les Foies i la possible causa d’eixe efecte fecal 
que es va produir en la font, per tant, s’havia de modificar el primer projecte que ja s’havia enviat a Madrid. 

També explica que el projecte es podria canviar a nivell d’actuació urbanística, el que aborda és la 
part del Carrer Convent que està al costat dels bars i desprès des del Bar Luis (Bar Vidal) fins a l’actuació 
que estan fent en les obres fluvials del carrer Barranquet,  i que s’ha de canviar tot el tema del clavegueram 
per si hi ha fugues.  Afegeix que per a rebre els diners, s’ha d’aprovar el Conveni en el Plenari, després 
s’envia al Ministeri de Vivenda, i una vegada es reben els diners, ja es podran iniciar les obres de 
sanejament. 

El regidor Víctor Mansanet considera interessant el Conveni i necessari, però vol saber com afecta 
esta intervenció a la Font Gran i a l’obra que acaba de concloure. 

El regidor Joan Serra li contesta que és un complement del que s’ha fet i no afecta en absolut a l’obra 
que hi ha. Vol recalcar també, que el Conveni anirà signat pel Regidor i no per l’Alcaldessa. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per  unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda: 

Primer. Aprovar el Conveni Col·laboració entre el Ministeri de la Vivenda i l’Ajuntament de Simat 
de la Valldigna (Valencia) per al finançament de les obres de sanejament de la Font Gran. 

Segon. Facultar al Regidor d’Urbanisme a la signatura de tots els documents que siguen necessaris 
per a la formalització del present acord. 

Tercer. Donar trasllat del present acord al Ministeri de Vivenda, als efectes oportuns. 

ANNEX I.  

«CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  EL MINISTERIO DE VI VIENDA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA VALLDIGNA (VALENCIA) PA RA LA FINANCIACIÓN DE 
LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA FONT GRAN 
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En Madrid, a 8 de octubre de 2010  

REUNIDOS 

De una parte, la Sra. Dª Beatriz Corredor Sierra, Ministra de Vivienda, en virtud del Real Decreto 

436/2008, de 12 de abril, por el que se dispone su nombramiento, y actuando conforme a las atribuciones que 

le confiere al artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado. 

De otra parte, el Sr. D. Joan Serra i Folguerà, Primer Teniente de Alcalde y Regidos de Urbanismo, 

Agricultura, Medio ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna (Valencia), en 

virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía de dicho Ayuntamiento, Decreto núm. 201/2010 de 19 de 

abril, de nombramiento de Tenientes de Alcalde y delegación de competencias en ellos, habiendo sido 

aprobado el presente Convenio de Colaboración por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento en la sesión 

ordinaria celebrada el 27 de julio de 2010. 

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen la capacidad para otorgar el presente Convenio y 

en su virtud, 

EXPONEN 

PRIMERO . Que el Ministerio de Vivienda tiene asignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2010, dentro del programa 2610,capítulo 7.6 “Transferencias e capitala Entidades Locales”, 

concepto 7.6.3, una dotación económica de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) con destino al saneamiento 

de la Font Gran, de esa Localidad. 

SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Simat de la Valldigna (Valencia) ha presentado al Ministerio de 

vivienda el proyecto de urbanización denominado “Obras de saneamiento de la Font Gran. Fase I”, redactado 

por el arquitecto D. Francisco Forqués Moncho y visitado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la 

Comunidad Valenciana con fecha 7 de junio de 2010.  

La Font Gran es un nacimiento natural de agua que se encuentra en la plaza del mismo nombre, en el centro 

del municipio de Simat de la Valldigna. La fuente consiste en un embalse de agua natural que proviene de la 

sierra colindante a través de acuíferos subterráneos. 

El ayuntamiento de Simat de la Valldigna ha constatado que las aguas de la fuente están contaminadas y por 

ello propone un plan integral de saneamiento de la Font Gran. En el proyecto aportado se recoge la primera 

fase de dicho plan, que consiste fundamentalmente en el saneamiento de entornoo más inmediato a la fuente, 

ya que las fugas de las actuales redes de saneamiento y más inmediato a la fuente, ya que las fugas de las 

actuales redes de saneamiento y abasteciendo de agua existentes, así como algunos materiales de dichas 
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redes (fibrocemento) y lasaguas pluviales que discurren en superficie por las calles aledañas son el origen de 

la contaminación de la Font Gran. 

Por lo anterior, el proyecto presentado al Ministerio de Vivienda tiene por objeto la descripción de las obras 

de urbanización a realizar en el entorno de la Font Gran (Plaza de la Font Gran y C/ del Convento) con la 

finalidad de mejorar lascaracterísticas ambientales y de salubridad de dicha fuente. Se pretende crar una red 

de saneamiento que recoja las aguas pluviales que discurren en superficie y vierten en la bolsa de la Font 

Gran y se sustituirá la deteriorada red de abastecimiento de fibrocemento actual por una nueva de polietileno. 

Posteriormente se repondrá el pavimento, jardinería y mobiliario urbano en la zona de actuación. 

De acuerdo con el proyecto el plazo de ejecución de las obras descritas es de cuatro meses a contar desde la 

fecha de la firma del acta de replanteo y el coste total de la intervención asciende a cien mil euros (100.000 

€) con el siguiente desglose: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS  65.955,14 € 

Beneficio Industrial (6%) y Gastos Generales (13%) 12.531,48 € 

PRESUPUESTO E EJECUCIÓN POR CONTRATA 78.486,62 € 

IVA 18%  14.127,59 €   

PRESUPUEST BASE DE LICITACIÓN 92.614,21 € 

HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 6.259,14€ 

IVA 18% 1.126,65€  

TOTAL HONORARIOS  7.385,79 € 

COSTE TOTAL DE LA  INTERVENCIÓN 100.000,00 € 

TERCERO. Que la posibilidad juídica de formalizar las relaciones entre ambas partes interesadas ebe 

establecer mediante la suscripción de un Convenio tal i como se prevé en el artículo 22.2 a) de la Ley 

General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre) y en el artículo 65 del Reglamento de la citada 

Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

El presente Convenio de Colaboración, por otra parte, queda fuera del àmbito de aplicación de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en consideración a lo previsto en su artícúlo 

4.1.c) que se refiere a la exclusión e su aplicación a los convenios de colaboración que celebre la exclusión a 

los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las Entidades Locales, 

salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a dicha Ley. 

CUARTO. Para la materialización de la correspondiente subvención se requiere formalizar el presente 

documento con arreglo a las siguientes  

CLÁUSULAS 
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PRIMERA – OBJETO Y BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN 

El objeto del presente Convenio es la financiación y realizaciónde las obras de Saneamiento de la Font Gran 

de Simat de la Valldigna, detalladas en el expositivo segundo el presente Convenio. 

El inmueble y los terrenos objeto e actuación incluidos en el proyecto de urbanización son de titularidad 

municipal según se acredita mediante la, certificación de la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, de 22 

de marzo de 2010. 

BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  

 NIF nº 4623300C 

SEGUNDA - CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 

Aplicaión: 27.09.2610.7.6.3 ............................................................................................................100.000,00 € 

TERCERA – COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento se compromete a destinar la cantidad remitida, por importe de CINE MIL EUROS 

(100.000,00 €), al objeto del presente Convenio, detallado en la cláusula primera. 

Dicho importe, junto con el resto de otras ayudas o subvenciones de otras Administraciones Públicas, o de 

otras entre públicos o privados (nacionales o internacionales) con destino a la actuación contemplada en este 

Convenio, en ningún caso podrá ser de talcuantía que, aisladamente o en concurrencia con éstas, superen el 

coste de dicha actuación. 

Se acredita en el Certificado de la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento que éste no ha solicitado ni 

obtenido ningún tipo de ayuda o subvención pública o privada para financiaar dicha actuación, a fecha de 22 

de marzo de 2010. 

Asimismo, dicho Ayuntamiento se compromete, en relación con la subvención concedida, a sometrese a las 

actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos puede efectuar este Ministerio, 

aportando cuanta información sea requerida por éste en el ejercicio de dichas actuaciones. 

La acreditación de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, a través 

de los correspondientes certificados. 

Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación que garantice el adecuado 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
1

ejercicio de las facultades de comprobación y control por este Ministerio. 

Conservar los documentos justificados de la aplicación de los fondos recibidos, oncluidos los documentos 

electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

Dar la adecuada publicidad de la presente subvención pública con cargo a este Ministerio de Vivienda. 

Comprometerse al reintegro de los fondos percibidos y no invertidos en la actuación objeto del presente 

Convenio. 

CUARTA – COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA 

• La aportación indicada en la cláusula segunda se hará efectiva al Ayuntamiento de Simat de la 

Valldigna (Valencia) a la firma del presente Convenio. 

• Comprobar la adecuada justificación de la subvención y, en caso de incumplimiento, proceder a 

iniciar el procedimiento de reintegro de conformidad con lo establecido en los artículos correspondientes de 

su reglamento de desarrollo. 

QUINTA – PLAZO Y JUSTIFICACIÓN 

Deberá estar justificada por el Ayuntamiento de Simat de la Valldigna la aplicación de lso fondos recibidos 

en el plazo máximo de siete meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del presente 

Convenio, mediante la remisión a la Subdirección General de Arquitectura, dependiente  de la Dirección 

General de Arquitectura y Política de Vivienda, de las facturas y certificaciones de obra ejecutada, aprobadas 

y cuyo abono acredite el Ayuntamiento contra dichos fondos mediante el correspondiente certificado de la 

intervención Municipal. 

SEXTA – RESOLUCIÓN 

Será causa de resolución de este Convenio el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. Si la 

resolución del Convenio se produjese por causa no imputable al Ministerio de Vivienda, el Ayuntamiento 

reintegrará al citado Ministerio el importe recibido de conformidad con lo establecido en los artículos 37, 38 

y ss. De la Ley General de Subvenciones. 

SÉPTIMA – VIGENCIA Y DURACIÓN 

El presente Convenio surtirá efecto desde el día de su firma, dándose por concluido con la adecuada 

justificación dentro del plazo indicado en la cláusula quinta, pudiendo prorrogarse mediante acuerdo expreso 

de las partes, siempre  que seu prórroga se adopte con anterioridad a la finalización del mismo y que la 
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ampliación se éste no exceda de la mitad del plazo máximo referido, siempre que con ello no se perjudiquen 

derechos de tercero, de conformidad con lo establecido en el art. 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

OCTAVA – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento de las actuaciones previstas en el presente Convenio se crea una Comisión de 

Seguimiento, con la siguiente composición, funciones y régimen de funcionamiento: 

• COMPOSICIÓN: 

La comisión estará constituida por la Directore General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio 

de Vivienda, que la presidirá y ostentará voto de calidad en caso de empate, y por la Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Simat de la Valldigna (Valencia), o bien por las personas en quienes éstos deleguen. 

• FUNCIONES: 

Las funciones de la Comisión de Seguimineto serán las siguientes: 

• El seguimiento de las actuaciones objeto del presente Convenio. 

• La propuesta y toma de medidas y actuaciones complementarias que se juzguen de interés. 

• El estudio y la propuesta, en su caso, de las posibles revisiones de los compromisos asumidos. 

• La interpretación del texto del Convenio y la resolución de las dudas y lagunas que pudieran 

producirse sobre su aplicación y cumplimento. 

• FUNCIONAMIENTO:  

La comisión de Seguimiento se reunirá, con carácter obligatorio, al menos, una vez en el año, a fin de 

evaluar el desarrollo de los objetivos alcanzados. 

En todo le no específicamente previsto sobre el funcionamiento de esta Comisión serán de aplicación las 

normas sobre órganos colegiados previstas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

NOVENA – A efectosinformativos y de conocimiento público, se intalará en lugar visible desde la vía 

pública un cartel publicitario de las dimensiones, tipo y contenido que facilitará el Ministerio, en el que 

conste su aportación económica. 
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De igual manera, las partes intervenientes se comprometen a citar, en cualquier medio de difusión pública 

que se realice de la actuación objeto del presente Convenio, la participación del Ministerio de Vivienda. 

DÉCIMA – NATURALEZA Y PÉGIMEN JURÍDICO 

El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo. 

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del 

presente Convenio, serán resueltas por la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa conforme a lo dispuesto 

en la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio en el lugar y fecha arriba indicado por 

duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes. 

LA MINISTRA DE VIVIENDA EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE  
DEL  AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA 
VALLDIGNA 

Beatriz Corredor Sierra Joan Serra i Folguerà» 

1.5 Aprovació expedient Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 2009. 

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

«Proposta de l’alcaldia 

Vist l’expedient instruït per al reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici 2009 per un 
import  de  2.245,19 €.  

Vist l’informe de Secretaria- Intervenció, de data 14 de juliol de 2010 en el qual es fa constar 
l’existència de dos factures, degudament relacionades en el llistat que s’acompanya, per un import total de 
2.245,19  € , que s’han presentat a l’exercici 2009 i que corresponen a despeses de l’exercici anterior,i que 
aquest reconeixement de crèdit haurà de consumir consignació pressupostària del pressupost per a l’exercici 
2010 

Vist el que especialment disposen els articles 26.2 i 60.2 del RD 500/90, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els 
quals autoritzen a aplicar als crèdits del pressupost vigent en el moment del seu reconeixement, les 
obligacions procedents d’exercicis anteriors, previ reconeixement pel Plenari de la corporació. 

Es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a l’exercici 2009 per un import de 2.245,19 €, 
segons la relació presentada per Secretaria- Intervenció, que s’aplicarà al pressupost per a l’exercici 2009. » 

Obert el torn d’intervencions, no se’n fa cap. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per unanimitat de tots els membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda: 
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Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a l’exercici 2009 per un import de 2.245,19 €, 
segons la relació presentada per Secretaria - Intervenció, que s’aplicarà al pressupost per a l’exercici 2009.  

1.6 Aprovació MC 3/2010 per Crèdit extraordinari (MC 3-10). 

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 ,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. 

Aquestes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el disponible i, en 
conseqüència, es proposa: 

Primer.  

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

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA.  

161.227.06 Contracte Redaccio Projecte Concessio Aigües 
 Subterrànies 7.665,84 € 
920.227.09 Treballs Disseny i Remodelacio plana Web Simat 9.000,00 € 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS   16.665,84 € 

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

PDA DENOMINACIO SUPLEMT CREDIT 

172.226.99 Treballs en Medi Rural i Natural 9.000,00 € 

TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT 9.000,00 € 

4 TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 25.665,84 € 

Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 25.665,84 €  

5 TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 25.665,84 € 

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 del Plenari. 

Tercer 

Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze dies no es 
presenten reclamacions.» 
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Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques diu que votaran a favor però que abans 
de signar el contracte, voldria que es fera una sessió explicativa, per tindre més informació i si hi han 
preguntes tècniques poder-les aclarir. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta pel contracte de gestió de l’abastiment d’aigua i també pregunta 
si la plana Web de l’Ajuntament canviarà. 

El regidor Juli Ibáñez diu que sí que canviarà la plana Web perquè hi han problemes amb els 
servidors, no es pot conservar tot en l’arxiu i costa molt de penjar informació que seria d’interès. També diu 
que s’ha de permetre que la gent tinga accés a tot, que la Web siga un portal de l’Ajuntament i per això s’ha 
de connectar i dissenyar un altra pàgina Web. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per unanimitat de tots els membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-
ACAIS), acorda: 

Primer. Concedir crèdits extraordinaris a les partides detallades anteriorment, amb càrrec al Romanent 
líquid de Tresoreria. 

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 del 
Plenari. 

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

1.7 Donar compte de la liquidació Pressupost exercici 2009. 

“El Ple de la Corporació, es dona per assabentat de la liquidació del pressupost. 

Decret núm.: 273/2010 
Simat de la Valldigna,   7 de maig de 2010 

 AGUSTINA BRINES SIREROL, 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 següents consideracions: 
 I. Antecedents de fet: 

1. Pel serveis municipals ha esta confeccionada i preparada la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2009 
 II. Fonaments: 
 1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta Alcaldia, tot assabentant de la seua 
aprovació al Ple de l’Ajuntament en una propera sessió. 
  

RESOLC: 
Primer Aprovar la Liquidació del pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2009, de 

la qual, extractadament, s’assenyalen les següents dades: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
(1) Drets reconeguts nets : 
(2) Obligacions reconegudes netes : 
(3) Resultat pressupostari (1-2) : 
Ajusts 
(4) (-) Desviacions positives de financiació : 
(5) (+) Desviacions negatives de financiació : 
(6) (+) Despeses finançades amb romanents : 

            (7) Resultat pressupostari ajustat : 

    
           Import 

3.497.054,47 
4.048.512,08 
 -551.457,61 

 
94.021,95 

159.160,14 
557.854,41 
71.534,99 

  
ROMANENT DE TRESORERIA  

(A) +Fons líquids a la tresoreria : 
(B) + Deutors pendents de cobrament : 

(1) De pressupost corrent : 
(2) De pressuposts tancats : 
(3) D’operacions no pressupostàries : 
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació : 

(C) - Creditors pendents de pagament : 
(1) De pressupost corrent : 
(2) De pressuposts tancats : 
(3) D’operacions no pressupostàries : 
(4) Pagaments pendents d’aplicació : 

 (D) Romanent de tresoreria total 
(E) (-)Saldos de cobrament dubtós  
(F) (-)Excés de financiació afectada 
(G) Romanent de tresoreria per a despeses generals : 

Import  
343.786,23 

1.012.804,71 
668.513,78 

379.395,34 
11.356,89 
46.461,30 

997.129,09 
696.798,00 
123.630,30 
200.979,41 
24.278,62 

359.461,85 
   177.625,68 

      94.021,95 
      87.814,22 

  
 
Segon. Donar compte d’esta resolució al Ple de l’Ajuntament. 

 Tercer. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciòs-administratiu 
davant el jutjat del contenciòs-administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs 
de reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de 
la notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.” 
  
1.8 Aprovació calendari laboral 2011. 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, Direcció Territorial d’Ocupació 
i Treball, per mitjà del qual sol·licita la remissió de l'acord de la corporació municipal que especifique les dues 
festes locals que, amb caràcter de no recuperables, se celebraran en aquest municipi durant el pròxim any 2011, a 
l'objecte de procedir a l'elaboració del Calendari Laboral de la província. 

Es proposa al Plenari: 

Primer 

Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna per al pròxim any 
2010 les següents: 
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2  de Maig: Sant Vicent 

26 de Juliol: Santa Anna 

Segon 

Trametre un certificat d'aquest acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, a l’efecte 
que s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2011. » 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica la proposta i diu que els 
dies de festa local que s’han escollit seran el de Sant Vicent i de Santa Anna..  

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per unanimitat de tots els membres (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda: 

Primer. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna per al 
pròxim any 2010 les següents: 

2  de Maig: Sant Vicent 

26 de Juliol: Santa Anna 

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, a 
l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2011. 

1.9 Aprovació modificació Pla d’Incendis Forestals. 

Vista la proposta de la Regidoria de Medi Ambient, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE LA REGIDURIA DE MEDI AMBIENT 

Atès  que mitjançant acord Plenari de data 24 de novembre de 2008 s’acorda la aprovació del Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals. 

Ates que amb data 6 de juliol de 2010 es realitza un requeriment de modificacions en relació al Pla 
de Prevenció d’Incendis Forestals per part de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge. 

Ates que es necesari aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals amb les corresponent 
modificacions. 

Aquesta Regidoria proposa: 

Primer. Aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Simat de la Valldigna amb 
les modificacions corresponents: 

1.-Justificació de la decisió de les actuacions a la pàgina 96 de la memòria. 

2.-Incorporació d’un índex de plànols a l’annex de plànols, on s’especifica l’agrupació dels mapes 
corresponents i infraestructures existents i proposades. 

Segon. Donar trasllat a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge, Direcció 
General de Medi natural, als efectes oportuns.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la modificació.  
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El regidor Víctor Mansanet diu que vol veure el Pla Forestal i les seues modificacions. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 11 membres assistents 
(4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda: 

Primer. Aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Simat de la Valldigna amb 
les modificacions corresponents. 

Segon. Donar trasllat a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge, Direcció 
General de Medi natural, als efectes oportuns. 

1.10 Aprovació modificació del règim d’indemnitzacions per assistències a 
òrgans col·legiats. 

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

« PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist el Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, per qual s’adopten mesures extraordinàries per al 
reducció del dèficit públic. 

Ates que segons el Reial Decret resulta urgent i obligat adoptar mesures de contenció de les despeses 
de personal de les diverses Administracions Publiques, responent a esta finalitat les mesures incloses en el 
present Reial Decret Llei. 

Vist que mitjançant acord plenari de 29 de setembre de 2008, s’aprovà la quantia de l’assistència per 
concurrència a les sessions d’òrgans col·legiats que han de percebre els membres de la Corporació, excepte 
qui tinga consignat càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el següent detall: 

- Assistència sessió Ajuntament Ple: 83,00 €. 
- Assistència sessió Comissió Informativa: 42 €. 
- Assistència reunions: 24 €. 

I ates que estes quantitats s’actualitzaran anualment, en funció dels increments pressupostaris que 
s’aproven a l’Estat per les retribucions dels empleats públics. 

Donat que estes retribucions del empleats públics tenen que reduir-se en aplicació del Reial Decret 8/2010, 
de 20 de maig, per qual s’adopten mesures extraordinàries per al reducció del dèficit públic. 

Aquesta Alcaldia proposa: 

Primer. Aprovar, com a mesura d’igualtat amb els empleats públics, la reducció de un 2% de la  
quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans col·legiats que han de percebre els membres 
de la Corporació, excepte qui tinga consignat càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el 
següent detall: 

- Assistència sessió Ajuntament Ple: 81,34 €. 
- Assistència sessió Comissió Informativa: 41,16 €. 
- Assistència reunions: 23,52 €. 

Segon. Esta reducció queda condicionada  a les modificacions de les retribucions dels empleats 
públics, de manera que si estes es reposen al seu estat inicial mitjançant resolució judicial, en el mateix sentit 
es reposarien les quantitats per l’assistència a les sessions d’òrgans col·legiats que perceben els membres de 
la Corporació.» 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
2

El regidor Víctor Mansanet, abandona la sala de plenaris. 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica la proposta i vol recalcar 
que la reducció del 2% que ara proposen, no és obligatòria, que ho fan per solidaritzar-se amb la reducció 
que s’ha fet a tots els treballadors, es fa de manera voluntària.  

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per 9 vots a favor (3 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 2 abstencions (1 PP i 1 EU-ACAIS), 
acorda: 

Primer . Aprovar, com a mesura d’igualtat amb els empleats públics, la reducció de un 2% de la  
quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans col·legiats que han de percebre els membres 
de la Corporació, excepte qui tinga consignat càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el 
següent detall: 

- Assistència sessió Ajuntament Ple: 81,34 €. 
- Assistència sessió Comissió Informativa: 41,16 €. 
- Assistència reunions: 23,52 €. 

Segon. Esta reducció queda condicionada  a les modificacions de les retribucions dels empleats 
públics, de manera que si estes es reposen al seu estat inicial mitjançant resolució judicial, en el mateix sentit 
es reposarien les quantitats per l’assistència a les sessions d’òrgans col·legiats que perceben els membres de 
la Corporació. 

1.11 Aprovació modificació retribucions càrrecs electes. 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist el Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, per qual s’adopten mesures extraordinàries per al 
reducció del dèficit públic. 

Ates que segons el Reial Decret resulta urgent i obligat adoptar mesures de contenció de les despeses 
de personal de les diverses Administracions Publiques, responent a esta finalitat les mesures incloses en el 
present Reial Decret Llei. 

Vist que mitjançant acord plenari de 29 de setembre de 2008, s’aprovà la dedicació parcial, amb 
efectes des de la data d’acceptació per part de l’interessat, per als regidors que es dirà i amb les 
característiques que es detallen. 

Alcalde Dedicació mínima setmanal Assignació (€)/ mes 

Eladi Mainar Cabanes 25 hores 1.200,00 €(x14 any) 

Regidor Dedicació mínima setmanal Assignació(€)/mes 

Joan Serra i Folguerà 5  hores 330,00 €/mes 
Agustina Brines Sirerol 5  hores 330,00 €/mes 
Estefania Gregori Robledillo 5  hores 330,00 €/mes 
David Mogort Alberola 5  hores  330,00 €/mes 
Juli Ibañez Montagud 5  hores 330,00 €/mes 
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I ates que estes quantitats s’actualitzaran anualment, en funció dels increments pressupostaris que 
s’aproven a l’Estat per les retribucions dels empleats públics. 

Donat que estes retribucions del empleats públics tenen que reduir-se en aplicació del Reial Decret 
8/2010, de 20 de maig, per qual s’adopten mesures extraordinàries per al reducció del dèficit públic. 

Aquesta Alcaldia proposa: 

Primer.- Aprovar, com a mesura de igualtat amb els funcionaris públics, la reducció de un 3% la 
quantia per la dedicació parcial per als regidor amb el següent detall: 

Alcaldessa Dedicació mínima setmanal Assignació (€)/ mes 

Agustina Brines Sirerol 25 hores 1.164,00 €(x14 any) 

Regidor Dedicació mínima setmanal Assignació(€)/mes 

Joan Serra i Folguerà 5  hores 320,10 €/mes 
Eladi Mainar Cabanes 5  hores 320,10 €/mes 
Estefania Gregori Robledillo 5  hores 320,10 €/mes 
David Mogort Alberola 5  hores  320,10 €/mes 
Juli Ibañez Montagud 5  hores 320,10 €/mes 

Segon.- Esta reducció queda condicionada  a les modificacions de les retribucions dels empleats 
públics, de manera que si estes es reposen al seu estat inicial mitjançant resolució judicial, en el mateix sentit 
es reposarien les quantitats per l’assistència a les sessions d’òrgans col·legiats que perceben els membres de 
la Corporació.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica la proposta.  

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per 9 vots a favor (3 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 2 abstencions (1 PP i 1 EU-ACAIS), 
acorda: 

Primer.- Aprovar, com a mesura de igualtat amb els funcionaris públics, la reducció de un 3% la 
quantia per la dedicació parcial per als regidor amb el següent detall: 

Alcaldessa Dedicació mínima setmanal Assignació (€)/ mes 

Agustina Brines Sirerol 25 hores 1.164,00 €(x14 any) 

Regidor Dedicació mínima setmanal Assignació(€)/mes 

Joan Serra i Folguerà 5  hores 320,10 €/mes 
Eladi Mainar Cabanes 5  hores 320,10 €/mes 
Estefania Gregori Robledillo 5  hores 320,10 €/mes 
David Mogort Alberola 5  hores  320,10 €/mes 
Juli Ibañez Montagud 5  hores 320,10 €/mes 

Segon.- Esta reducció queda condicionada  a les modificacions de les retribucions dels empleats 
públics, de manera que si estes es reposen al seu estat inicial mitjançant resolució judicial, en el mateix sentit 
es reposarien les quantitats per l’assistència a les sessions d’òrgans col·legiats que perceben els membres de 
la Corporació. 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
2

1.12 Adjudicació definitiva del contracte de «Gestió del servei públic de 
d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris en el terme 
municipal de Simat de la Valldigna». 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Atès que mitjançant acord plenari de data 19 de maig de 2010 s’aprovà l’expedient i el plec de 
clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte de “Gestió del servei públic de 
d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris en el terme de Simat de la Valldigna” 
mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació i així mateix es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació. 

Atès que amb data 4 de juny de 2010 BOP num 131 es publicà l’anunci de licitació per termini de 
quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia i en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació, a fi de que els interessats presentessin les seves proposicions. 

Atès que amb data 7 de juliol d e2010 es constituí la mesa de contractació, i aquesta, després de la 
recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà una proposta d’adjudicació a favor de l’empresa 
JOAQUIN LERMA SA amb CIF A46284436 

Vist que per acord plenari de data 12 de juliol de 2010 es va declarar vàlida la licitació i adjudicar 
provisionalment el contracte de “Gestió del servei públic de d’arreplegada i transport de residus urbans 
domiciliaris en el terme de Simat de la Valldigna” mitjançant la modalitat de concessió a l’empresa 
JOAQUIN LERMA SA amb CIF A46284436, per l’import de SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS 
NORANTE CINC EUROS AMB DEU CENTIMS D’EURO ( 69.595,10 €) I CINC MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS D’EURO d’IVA, (5.567,61 €) ( 8%) i d’acord 
amb les propostes i alternatives plantejades pel adjudicatari en la seua proposició que formaran part integrant 
del contracte.  Requerint-li per a que aportarà: 

1).-Els documents acreditatius d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 

2).- Els documents acreditatius d’haver constituït la garantia definitiva. 

3).- Els documents acreditatius haver abonat tots els anuncis de licitació. 

4).-La certificació dels ajuntaments de Benifairó de la Valldigna i Barx, sobre acreditació d'haver 
presentat oferta de licitació per a les seues respectives convocatòries del Contractes per a la gestió del Servici 
Públic d'Arreplega de Residus Sòlids domiciliaris. 

Considerant que l’empresa JOAQUIN LERMA SA amb CIF A46284436 ha presentat tots els 
documents requerits. 

Esta Alcaldia proposa: 

Primer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte “Gestió del servei públic de 
d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris en el terme de Simat de la Valldigna” mitjançant la 
modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, aprovada per acord plenari de data 12 de juliol de l2010 i publicada en el perfil de contractant. 

Segon. Notificar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional als licitadors que no han resultat 
adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional que han prestat. 
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Tercer. Notificar a JOAQUIN LERMA SA amb CIF A46284436, adjudicatari del contracte el 
present acord i citar-lo per a la signatura del contracte el dia 30 de juliol a les 13:00 hores. 

Quart. Publicar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional del contracte contracte “Gestió 
del servei públic de d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris en el terme de Simat de la 
Valldigna”  mitjançant la modalitat de concessió, en el perfil de contractant, i publicar l’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de  la present 
Resolució. 

Quint. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic, de 
conformitat amb el que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic.» 

El regidor Víctor Mansanet, entra a la sala de plenaris. 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica la proposta. 

El regidor Víctor Mansanet diu que el problema que hi ha és la mala gestió del Consorci, perquè 
encara s’estan enviant cartes per a que els contribuents puguen domiciliar el rebut i diu que això demostra 
una falta de seriositat en la gestió. 

Se li comunica al regidor que el punt que es tracta no es del tracatament del fem sino del servei 
d’arreplegada.  Per finalitzar vol fer constar que està a favor de l’adjudicació de l’empresa Lerma i que 
votarà a favor.  

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per unanimitat de tots els assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda: 

Primer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte “Gestió del servei públic de 
d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris en el terme de Simat de la Valldigna” 
mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació, aprovada per acord plenari de data 12 de juliol de l2010 i publicada en el perfil de 
contractant. 

Segon. Notificar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional als licitadors que no han resultat 
adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional que han prestat. 

Tercer. Notificar a JOAQUIN LERMA SA amb CIF A46284436, adjudicatari del contracte el 
present acord i citar-lo per a la signatura del contracte el dia 30 de juliol a les 13:00 hores. 

Quart. Publicar l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional del contracte contracte “Gestió 
del servei públic de d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris en el terme de Simat de la 
Valldigna”   mitjançant la modalitat de concessió, en el perfil de contractant, i publicar l’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de  la present 
Resolució. 

Quint. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic, de 
conformitat amb el que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. 

1.13 Contribucions especials: Resolució recursos interposats contra l’acord 
d‘imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de la 
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execució de l’obra “Reparació de Camins Rurals per les pluges d’octubre 
de 2007 , Camins “ Foies, Pi, Royalti i Ramonet”. 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

ANTECEDENTS 

CONSIDERANT  que en data 1 de març de 2010 el Ple Municipal aprovà “ la Imposició i Ordenació 
de Contribucions especials per a la reparació de Camins rurals per les Pluges d’octubre de 2007, camis Foies, 
Pi Royalty y Ramonet”   

La liquidació de les contribucions fou notificada als propietaris beneficiats per les obres y publicat al 
Butlletí Oficial de la Provincia Nº70 de data 24 de març. 

CONSIDERANT  que front a la liquidació s’han presentat recurs per part de les següents persones: 

- Rafael Mogort Donet, amb registre d’ entrada nº 723, de data 20 d’ abril de 2010, així com l’ escrit de data 
25 de maig de 2010, amb registre d’ entrada nº 1136.(Notificat 23/03/2010) 
- Maria Toledo Burguera amb registre d’ entrada nº 1137, de data 25 de maig  de 2010.(Notificat 
26/04/2010) 
- Joana Brines Donet amb registre d’ entrada nº 682, de data 15 d’ abril de 2010.(Notificat 23/03/2010) 
- Juan Vicente Solanes Oltra amb registre d’ entrada nº 926, de data 10 de maig de 2010. .(Notificat 
01/04/2010) 
- María José Vercher Gimeno amb registre d’ entrada nº 925, de data 10 de maig de 2010. .(Notificat 
06/04/2010) 
- Rosa Oltra Ferrando amb registre d’ entrada nº 924, de data 10 de maig de 2010. .(Notificat 20/04/2010) 
- Juana Ferrando Ripoll amb registre d’ entrada nº 1031, de data 19 de maig de 2010. .(Notificat 23/03/2010) 
- Victor Mansanet Boïgues amb registre d’ entrada nº 1044, de data 19 de maig de 2010 .(Notificat 
24/03/2010 BOP num 70) 
- María Fons amb registre d’ entrada nº 1059, de data 20 de maig de 2010. .(Notificat 13/04/2010) 
- Julia Mansanet Fons amb registre d’ entrada nº 1060, de data 20 de maig de 2010. .(Notificat 24/03/2010) 
- Luis Brines Martí amb registre d’ entrada nº 1073, de data 21 de maig de 2010. .(Notificat 19/04/2010) 
- Rosa Alemany Plancha amb registre d’ entrada nº 1149, de data 26 de maig de 2010. .(Notificat 
19/04/2010) 
- Salvador Català amb registre d’ entrada nº 1134, de data 25 de maig de 2010. .(Notificat 26/04/2010) 
- Carmen Vidal amb registre d’ entrada nº 1135, de data 25 de maig de 2010. .(Notificat 27/03/2010) 
- Rosa María Solanes Oltra, amb registre d’ entrada nº 907, de data 7 de maig de 2010.(Notificat 25/04/2010) 
- Maria Peig Brines amb registre d’ entrada nº 1157, de data 27 de maig de 2010.(Notificat 23/03/2010) 
- Mª Nieves Camarasa  amb registre d’ entrada nº 1158, de data 27 de maig de 2010.(Notificat 23/03/2010) 
- Salvador Catala Vidal, amb registre d’entrada nº 1427, de data 24 de juny de 2010.(Notificat 02/06/2010). 
- Francisco Brines Serrano, amb registre d’entrada nº 1110, de data 24 de maig de 2010.(Notificat 
20/04/2010). 
- Juana Morant Serrano, amb registre d’entrada nº 1253, de data 4 de juny de 2010. (Notificat 04/06/2010). 
- Sebastian Mahiques Solanes, amb registre d’entrada nº 1254, de data 4 de juny de 2010. (Notificat 
29/03/2010) 
- Francisco Verdu, amb registre d’entrada nº 1038, de data 19 de maig de 2010.(Notificat 29/03/2010) 

CONSIDERANT  l’Informe dels serveis jurídics que literalment diu:  

“INFORME 

Primer. El Recurs pertinent seria el de Reposició, com s’indicava a les notificacions enviades. El 
termini de presentació es d’un mes des de la recepció de la resolució impugnada. En conseqüència no deuria 
d’ admetres a tràmit el recursos presentats transcorreguda eixa data.  
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Als escrits presentats s’indica que s’hi tracta d’un recurs  Extraordinari de Revisió. La presentació 
del mateix seria “impertinent” per quant el no es donen les circumstàncies extraordinàries que el justifiquen, 
d’acord amb l’article de la Llei 30/1992 RJAP-PAC : 

- Error de fet, manifest amb la documentació obrant a l’expedient. 

- Declaració judicial de falsetat de documents rellevants de l’expedient, o aparició de nous. 

- Condemna judicial de prevaricació a les autoritats o funcionaris que han intervengut.   

Els recursos presentats fora del termini d’un mes, deuran innadmetre’s. Els presentats en el termini 
adient deurán ser considerats Recursos de Reposició i contestats en el sentit que tot seguit s’indica.   

Segon. Les Inversions municipals en millora i conservació de camins rurals, han estat les següents: 

 LES FOIES PLA CORRALS TOTAL 
A.-Subvenció 74.644,62 9.163,77 83.808,39 € 
B.-Aportació munic. 43.177,85 9.163,77 52.241,62 € 
C.-Pla Camins R. 19.000,00 0.00 19.000,00 € 
D.- Millora 53.616,00 0,00 53.616,00 € 
TOTAL INVERSIÓ 
PUBLICA 190.438,47 18.327,54 208.766,00 
E.-Constri Esp. 31.466,77 0,00 31.466,77 
TOTAL 221.905,24 18.327,54 240.232,78  

Tercer.- Es fonamenta el recurs en dos consideracions bàsiques:  

1r.  Les contribucions son injustes i discriminaòries, al afectar a camins privats, i del Pla de Corrals  

2n. Innecessàries per estar l’obra finançada per subvencions. 

3r. L’ Ajuntament deu suportar la totalitat del cost de l’obra feta, per quant de la mateixa s’en 
beneficía la població en general. No existeix un benefici específic per als propietaris de terra i casetes, i per 
tant no cal aplicar cap tribut a aquestos propietaris  

Quart.- Les al·legacions esmentades no poden ser preses en consideració per quant: 

1er.- L’ Ajuntament reconeix que les obres fetes als Camins de Les Foies, no unicament suposen un 
benefici particular per als propietaris que tenen sòl en dita partida. És per això que amb diners públics es 
paga fonamentalment les obres realitzades, sent minoritària la participació del veïnat especialment beneficiat. 
Per cada euro que posen els propietaris, l’administració en posa 6. 

L’ article 31.1 del Text Refós de Hisendes locals permet que es paguen pels particulars fins a un 90% 
del cost de les obres. Estant el percentatge liquidat al simaters al voltant del 16,6 €, molt per baix del permès 
legalment. 

La jurisprudència citada i les sentències reproduïdes a les al·legacions, precisament el que posen de 
relleu es la capacitat pública per a imposar les contribucions, si uns propietaris concrets es beneficien 
específicament d’un obra, con resulta evident i palmari en aquest cas, en que s’estan millorant els camins 
rurals que condueixen a determinades parcel·les concretes els propietaris de les quals son els subjectes 
passius del Tribut.   

“La aplicando de esta doctrina, expuesta en las resoluciones trascritas, al presente caso, lleva precisamente 
a concluir la procedencia de la imposición de las contribuciones especiales, puesto que no se trata de una 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
2

mejora de un servicio ya existente. Parece obvio, por notorio, que la pavimentación de un camino que 
anteriormente se encontraba en tierra, no supone una simple mejora de ese camino, sino la ejecución de una 
obra destinada a establecer un servicio inexistente, de competencia municipal, como es la de la 
pavimentación de las vías y caminos (Arts. 25 y 26 de la Ley 7/1.985 LBRL , y art. 20.1 e) de la Ley 1/1998, 
de Régimen Local de Castilla Y León ). Así como que esta pavimentación va a facilitar el acceso por un 
camino cuyo destino esencial es dar servicio a las fincas colindantes, y por el que van a poder circular en 
unas condiciones totalmente distintas los vehículos agrícolas. Ello deriva en un incremento del valor de 
esas fincas adyacentes al camino. 

EL hecho de la calificación urbanística no resulta determinante para la posibilidad de imponer 
contribuciones especiales. Reconociendo que se trata de una cuestión que no siempre ha sido pacífica, la 
STS de 23 de octubre de 2005 (LA LEY JURIS 9327/1995 ) con cita de la STS de 31 de marzo de 1982 (RJ 
1982/1306 ), afirma que la calificación urbanística es irrelevante para la imposición de contribuciones 
especiales, siendo lo auténticamente relevante el beneficio que, en su caso, le reporten las obras.” 

2º.- Les obres fetes en camins de Pla de Corrals, no han estat finançades per Contribucions Especials. 
Ni una sola pesseta de les pagades pels contribuents de les Foies han anat a pagar estos camins. Les obres 
fetes als Corrals han estat pagades amb diners públics exclusivament. 

3º.- Les obres executades són les previstes al projecte aprovat i vinculat a l’ expedient de 
contribucions especials. No ha existit cap desviament de diners per a beneficiar els interessos particulars de 
ningú. L’ escrit interposat no aporta cap prova, ni tan sols indicis que fajen dubtar de la titularitat pública de 
l’ obra executada, o de que la mateixa, s’ en beneficie il·lícitament, algun propietari concret. Tots els camins 
arreglats son de domini públic i estan oberts al us públic general.   

4º.- En relació a la qualificació d’ injustes i discriminatòries, es podria dir que, les xifres abans 
exposades indiquen que per cada euro que els propietaris de casetes a Les Foies han pagat, s’han invertit sis 
euros de diners públics relació1/6. Per cada euro de diners públics invertits al Pla de Corrals, s’han invertit 
deu a Les Foies relació 1/10.  

Ha estat sense cap dubte l’esforç municipal més important fet mai, per a millorar la situació de Les 
Foies que ha estat clarament beneficiada respecte de el Pla de Corrals.  

5º.- A pesar de la gran inversió feta des de l’Ajuntament , i de la evident voluntat municipal per 
millorar la situació d’eixa partida del terme, amb els diners públics no era suficient per acabar totes les obres 
projectades i que es consideraven necessàries, per això es va  considerar convenient tramitar un expedient de 
contribucions especials, per a que una part xicoteta l’obra fora finançada pels propietaris d’immobles que es 
beneficiaven d’una manera especial de l’obra. D’aquesta forma es podia dur a terme un obra global que 
beneficiara a tots els propietaris, sense deixar cap part important  per asfaltar correctament. Les contribucions 
eren necessàries per a fer tota l’obra executada    

En CONCLUSIÓ , el Recursos extemporanis deuen ser innadmesos a tràmit. Els presentats en 
termini deuen ser desestimats pels motius indicats.  “ 

CONSIDERANT que es competent el Ple municipal, per ser aquest organ el que va dictar la 
resolució objecte de recurs, d’acord amb l’¡article 116 de la Llei 30/1992 RJAPPAC.  

Segons tot l' anterior, esta Alcaldia proposa: 

Primer. Inadmetre a tràmit els recursos presentats per: 

-Juan Vicente Solanes Oltra amb registre d’ entrada nº 926, de data 10 de maig de 2010. .(Notificat 
01/04/2010) 
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- María José Vercher Gimeno amb registre d’ entrada nº 925, de data 10 de maig de 2010. .(Notificat 
06/04/2010) 
- Juana Ferrando Ripoll amb registre d’ entrada nº 1031, de data 19 de maig de 2010. .(Notificat 23/03/2010) 
- Victor Mansanet Boïgues amb registre d’ entrada nº 1044, de data 19 de maig de 2010 .(Notificat 
24/03/2010 BOP num 70) 
- Julia Mansanet Fons amb registre d’ entrada nº 1060, de data 20 de maig de 2010. .(Notificat 24/03/2010) 
- Luis Brines Martí amb registre d’ entrada nº 1073, de data 21 de maig de 2010. .(Notificat 19/04/2010) 
- Rosa Alemany Plancha amb registre d’ entrada nº 1149, de data 26 de maig de 2010. .(Notificat 
19/04/2010) 
- Carmen Vidal amb registre d’ entrada nº 1135, de data 25 de maig de 2010. .(Notificat 27/03/2010) 
- Maria Peig Brines amb registre d’ entrada nº 1157, de data 27 de maig de 2010.(Notificat 23/03/2010) 
- Mª Nieves Camarasa  amb registre d’ entrada nº 1158, de data 27 de maig de 2010.(Notificat 23/03/2010) 
- Francisco Brines Serrano, amb registre d’entrada nº 1110, de data 24 de maig de 2010.(Notificat 
20/04/2010). 
- Juana Morant Serrano, amb registre d’entrada nº 1253, de data 4 de juny de 2010. (Notificat 04/06/2010). 
- Sebastian Mahiques Solanes, amb registre d’entrada nº 1254, de data 4 de juny de 2010. (Notificat 
29/03/2010) 
- Francisco Verdu, amb registre d’entrada nº 1038, de data 19 de maig de 2010.(Notificat 29/03/2010) 

Segon. Ratificar la Imposició i Ordenació de Contribucions Especials per al finançament de l’ obra: 
“Reparació de Camins rurals per les pluges d’octubre de 2007, camins Foies”, i desestimar els recursos 
presentats per:  

- Rafael Mogort Donet, amb registre d’ entrada nº 723, de data 20 d’ abril de 2010, així com l’ escrit de data 
25 de maig de 2010, amb registre d’ entrada nº 1136.(Notificat 23/03/2010) 
- Maria Toledo Burguera amb registre d’ entrada nº 1137, de data 25 de maig  de 2010.(Notificat 
26/04/2010) 
- Joana Brines Donet amb registre d’ entrada nº 682, de data 15 d’ abril de 2010.(Notificat 23/03/2010) 
- Rosa Oltra Ferrando amb registre d’ entrada nº 924, de data 10 de maig de 2010. .(Notificat 20/04/2010) 
- María Fons amb registre d’ entrada nº 1059, de data 20 de maig de 2010. .(Notificat 13/04/2010) 
- Salvador Català amb registre d’ entrada nº 1134, de data 25 de maig de 2010. .(Notificat 26/04/2010) 
- Rosa María Solanes Oltra, amb registre d’ entrada nº 907, de data 7 de maig de 2010.(Notificat 25/04/2010) 
- Salvador Catala Vidal, amb registre d’entrada nº 1427, de data 24 de juny de 2010.(Notificat 02/06/2010). 

Tercer. Notificar aquesta resolució als recorrents, advertint-los dels recursos de què disposen contra 
aquesta resolució i els terminis de pagament. » 

Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa Agustina Brines  explica la proposta. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que està clar que ha sigut una decisió política, que és legal però 
que és una decisió política, i que ells van a votar en contra perquè creuen que no s’havien d’haver imposat 
aquestes contribucions especials als veïns de les Foies. 

El regidor Víctor Mansanet considera que en l’informe de l’advocat es clarifiquen molts dels 
recursos que es presentaren. Considera a més que s’ha produït un greuge comparatiu, cosa que  no va negar, 
ja que els camins de les Foies s’han finançat en part, amb contribucions especials, però no així la travessia 
del Pla de Corrals. 

Diu a més que l’informe de l’advocat es basa, no en el plantejament formal de les reclamacions, que 
creu que són correctes i que no esgoten les vies, queda encara la Contenciosa Administrativa. Hi ha un 
paràgraf en l’informe de l’advocat que diu que: «L’ escrit interposat no aporta cap prova, ni tan sols indicis 
que facen dubtar de la titularitat pública de l’ obra executada, o de que la mateixa, s’en beneficie 
il·lícitament, algun propietari concret». A eixe respecte, li se va preguntar que demostrara mitjançant alguna 
prova, de que els camins eren de titularitat pública, cosa que no  es va fer. 
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Efectivament s’ha millorat, però no en que uns paguen i altres no, com bé diu l’advocat que els 
camins asfaltats a les Foies beneficien als propietaris de les Foies, però també els asfaltats en el Pla de 
Corrals, beneficien als del Pla de Corrals, i tot açò és el que l’anima a continuar amb  el procés, com 
representant del poble. També vol dir que el problema, segons ell, no és una qüestió de legalitat o de 
il·legalitat, de il·licitat o no, sinó de justícia i que s’hauria de solucionar, perquè està forçant-se massa a 
determinats contribuents, a pagar uns impostos, que es podien assumir per l’Ajuntament.  

El regidor Joan Serra li pregunta quina és la injustícia que s’ha comés 

El regidor Víctor Mansanet, diu que en l’informe de l’advocat està la injustícia. El reconeixement 
d’uns impostos, per unes actuacions degudes a unes pluges del 2007, i l’oportunitat per asfaltar tots els 
camins, com ara els de les Foies i el del Pla de Corrals.  

El regidor Joan Serra li contesta que el tema dels camins s’hauria de contar des del principi , des de 
que es planteja dins de l’Ajuntament, des de que es tracta en el Consell Agrari on tenen tots representants i 
ningú no diu res, i a partir d’allí s’inicia un procés democràtic, es porta a Ple, i que sí havien d’haver unes 
contribucions especials és perquè així s’havia decidit majoritàriament. També vol recalcar que l’asfaltat del 
camí principal de Les Foies és un asfaltat del que es beneficia a determinats propietaris, i quan es parla de les 
quantitats que aporta l’Ajuntament respecte a eixes actuacions, diu que estan ben detallades, en les 
contribucions especials s’aporten només 31.466 €, de la totalitat de tot el que s’ha invertit (221.905,24 €).  

Li pregunta al Partit Popular en quina partida pressupostària tenia la dotació dels 74.644 euros per 
poder assumir la totalitat de les obres, quan estaven al Govern, si creuen que és tan fàcil que l’Ajuntament 
tinga que assumir eixa despesa que ells van començar quan van  demanar la subvenció. Explica també les 
quantitats a que ascendeixen les diverses aportacions per fer front a les obres.  

També li contesta que quan es demana una subvenció per arreglar uns camins, eixos camins són 
públics, ja que en cas contrari, qui ho ha demanat «ha clavat la pata».  

Degut al desconeixement de molts dels camins del poble, s’ha fet una exposició dels mateixos, per a 
que els veïns puguen saber la seua titularitat. 

Diu també que potser hi ha alguna caseta que se li ha perjudicat o tinga una taxa al respecte elevada 
(segons la categoria de la caseta i el terreny), però per què no es basen i miren aquelles casetes que no 
paguen ni fem, ni contribució, ni res, potser algun dels que han fet la reclamació siguen d’eixos que no 
paguen res, això és fer justícia? S’havien pogut invertir eixos diners en altres camins d’horta, que són més 
necessaris, i no en els de Les Foies (ja que es tracta d’un lloc de segona residència) 

El regidor Eladi Mainar vol dir vàries coses. Creu que el tema dels camins s’ha utilitzat per a fer 
política i no per fer justícia. Vol donar uns arguments i pregunta a Sebastián per què no s’han d’aplicar les 
contribucions especials.  

Li diu a Víctor, que creu que estan fent demagògia, perquè si els camins s’hagueren asfaltat per els 
veïns de Les Foies, haurien d’haver pagat uns 1.500 € (unes 250.000 ptes.) per caseta, i així n’han pagat al 
voltant d’uns  180 € (unes 30.000 ptes.) Creu que això no es de justícia que l’Ajuntament haja  d’invertir en 
llocs de segona residència, també diu que ara s’ha beneficiat molt el poble en general. 

El regidor Sebastián Mahiques vol dir dos coses: primer diu que no hi ha demagògia ni res del que 
l’estan acusant, i el que sí que està clar és que el PP sabia com s’havien de pagar eixos diners,i diu que avui 
s’ha portat la mateixa, ja que s’ha aprovat una Modificació de Crèdits en base a uns diners que té 
l’Ajuntament, és a dir, en base al Romanent de Tresoreria. Explica que en el moment que van demanar la 
subvenció, sabien que del Romanent de Tresoreria es podrien pagar eixos camins. També diu que en el 
Romanent de Tresoreria de hui hi queden 87.814 € i que l’Ajuntament podria assumir perfectament el cost 
addicional d’eixos camins, i diu que això era una proposta del PP. També diu que el que no es pot fer, és 
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demanar que ells es posen d’acord amb les actuacions de l’equip de govern, perquè cada partit té unes 
prioritats i unes actuacions previstes, i per al PP la prioritat eren els camins. 

El regidor Víctor Mansanet li contesta a Eladi que este tema ja porta tractant-se al voltant d’un any, i 
dir ara que açò és demagògia no és correcte. També diu que li va agradar la reunió amb l’advocat, que és 
molt més comprensiu i accepta les reclamacions que s’han presentat, les estudia, les contesta i reconeix que 
existeix el  dret a reclamar, també diu que quan una cosa no els agrada, perque la consideren injusta, tots 
tenen el dret a denunciar-ho públicament. Però també vol fer constar,  que hi han coses que l’advocat no ha 
contestat, com ara quan diuen «que les contribucions especials contradiuen l’article 28 de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals, d’acord amb la jurisprudència existent, sobre contribucions especials», no 
hi ha cap comentari de l’advocat a este efecte, tampoc contesta a l’al·legació de «no pot imposar-se una 
contribució especial sobre un punt articulat quan no es beneficie de les obres, encara menys quan 
l’ajuntament de manera arbitrària vullga intervindre en unes obres que es financen amb unes subvencions 
per reparar camins que no afecten a persones a les que se les ha imposat les contribucions especials», 
finalment l’advocat reconeix que algunes al·legacions estaven ben fetes en temps i forma, reconeix que açò 
ha sigut una decisió política.. 

El regidor Eladi Mainar, li contesta a Sebastián i diu que té raó perquè no tenen que estar d’acord en 
tot, però creu que sí que s’ha utilitzat la pavimentació dels camins de Les Foies per a fer mal a l’equip de 
govern. A Víctor li contesta que ell (Eladi) no fa els pamflets, que els fa el partit o grup polític que està al 
darrere. Es reafirma en el que ha dit, si es comprova qui té eixes cases de les Foies, és per que són 
propietaris, per tant, no entén com una persona que representa a un partit del poble i de treballadors, no 
aprova eixes contribucions especials. L’ajuntament havera pogut  invertir  eixos 80.000 euros en el poble que 
també fa falta, i no en Les Foies.  Diu també que li encanten els arguments que utilitza per defensar les seues 
idees (referint-se al regidor Víctor Mansanet). 

El regidor Joan Serra llegint l’informe de l’advocat diu que hi han més persones de Les Foies que 
estan beneficiant-se. A Sebastián li contesta que respecte al tema dels pressupostos, en el tema del projecte de 
l’adjudicació de poder explotar l’aigua de l’Ajuntament, li pregunta si sap perquè està el projecte allí. 
Sebastián li contesta i diu que està perquè fa falta. Joan Serra continua dient que fa falta perquè ell i el seu 
partit quan estava d’alcalde no van tindre consciència de que Simat no tenia recursos hídrics justificats, per 
tant, diu que s’han de justificar els recursos hídrics, fer un projecte que no es pot pressupostar, i com es 
necessita es col·loca en una modificació de crèdits i així es pot fer el projecte. 

Però diu que el tema dels camins no és així, perquè quan ell rep la informació en el 2007, abans 
d’octubre, i en octubre es sap perfectament el que ha de posar l’Ajuntament, i encara no s’han fet els 
pressupostos, si es sap el que s’ha de pagar, i si es té una gestió coherent es posa en els pressupostos. Però 
diu que no està en els pressupostos i per açò ha preguntat en quina partida ho havien previst. També vol 
recalcar que l’Ajuntament, en 2009 quan s’ha plantejat la disminució del romanent del 2007, 2008 i part del 
2009, diu que l’Ajuntament també necessita recursos perquè no és una ONG o una casa de caritat per a 
aquells que tenen més, i a partir d’això es van plantejar les contribucions especials, no en una reunió amb els 
propietaris sinó en vàries reunions amb els propietaris.  

L’alcaldessa Agustina Brines per finalitzar diu que és molt important, açò és un decisió política, però 
presa després d’unes consultes que es fan amb l’Associació de veïns, qui diu estar d’acord amb el Consell 
Local Agrari, i diu que eixa aprovació els fa moure i els fa continuar. El que també fa, per un altra banda, és 
fer molts més camins i moltes més obres de les que inicialment estaven previstes i demanades en la 
subvenció. També vol deixar clar que pagar els camins dels Corrals en diners de Les Foies és completament 
fals, i ho considera demagògia perquè és molt fàcil dir a la gent que estan pagant els camins de la gent de Pla 
de Corrals. El que també vol recalcar, és que caldria vore qui ha reclamat, si està al corrent amb tots els 
pagaments que s’ha de contribuir proporcionalment amb les despeses del poble, perquè estan detectant-se 
moltes irregularitats en el fem i altres tipus d’impostos, i no és just per a la gent que paga. Per últim diu que 
el catàleg de camins per fi es traurà i aquest problema no tornarà a sorgir més. També vol recalcar el tema de 
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la participació, des de l’Ajuntament es va demanar el parer al Consell Local Agrari i a l’Associació de Veïns, 
i tots ells estaven d’acord, ja que suposava una millora molt important.   

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc i 1 ERPV) i 5 en contra (4 PP i 1 EU-ACAIS), acorda: 

Primer. Inadmetre a tràmit els recursos presentats per: 

-Juan Vicente Solanes Oltra amb registre d’ entrada nº 926, de data 10 de maig de 2010. (Notificat 
01/04/2010) 
- María José Vercher Gimeno amb registre d’ entrada nº 925, de data 10 de maig de 2010. (Notificat 
06/04/2010) 
- Juana Ferrando Ripoll amb registre d’ entrada nº 1031, de data 19 de maig de 2010. .(Notificat 23/03/2010) 
- Victor Mansanet Boïgues amb registre d’ entrada nº 1044, de data 19 de maig de 2010. (Notificat 
24/03/2010 BOP num 70) 
- Julia Mansanet Fons amb registre d’ entrada nº 1060, de data 20 de maig de 2010. (Notificat 24/03/2010) 
- Luis Brines Martí amb registre d’ entrada nº 1073, de data 21 de maig de 2010. (Notificat 19/04/2010) 
- Rosa Alemany Plancha amb registre d’ entrada nº 1149, de data 26 de maig de 2010. (Notificat 19/04/2010) 
- Carmen Vidal amb registre d’ entrada nº 1135, de data 25 de maig de 2010. (Notificat 27/03/2010) 
- Maria Peig Brines amb registre d’ entrada nº 1157, de data 27 de maig de 2010. (Notificat 23/03/2010) 
- Mª Nieves Camarasa  amb registre d’ entrada nº 1158, de data 27 de maig de 2010. (Notificat 23/03/2010) 
- Francisco Brines Serrano, amb registre d’entrada nº 1110, de data 24 de maig de 2010. (Notificat 
20/04/2010). 
- Juana Morant Serrano, amb registre d’entrada nº 1253, de data 4 de juny de 2010. (Notificat 04/06/2010). 
- Sebastian Mahiques Solanes, amb registre d’entrada nº 1254, de data 4 de juny de 2010. (Notificat 
29/03/2010) 
- Francisco Verdu, amb registre d’entrada nº 1038, de data 19 de maig de 2010. (Notificat 29/03/2010) 

Segon. Ratificar la Imposició i Ordenació de Contribucions Especials per al finançament de l’ obra: 
“Reparació de Camins rurals per les pluges d’octubre de 2007, camins Foies”, i desestimar els recursos 
presentats per:  

- Rafael Mogort Donet, amb registre d’ entrada nº 723, de data 20 d’ abril de 2010, així com l’ escrit de data 
25 de maig de 2010, amb registre d’ entrada nº 1136. (Notificat 23/03/2010) 
- Maria Toledo Burguera amb registre d’ entrada nº 1137, de data 25 de maig  de 2010. (Notificat 
26/04/2010) 
- Joana Brines Donet amb registre d’ entrada nº 682, de data 15 d’ abril de 2010. (Notificat 23/03/2010) 
- Rosa Oltra Ferrando amb registre d’ entrada nº 924, de data 10 de maig de 2010. .(Notificat 20/04/2010) 
- María Fons amb registre d’ entrada nº 1059, de data 20 de maig de 2010. (Notificat 13/04/2010) 
- Salvador Català amb registre d’ entrada nº 1134, de data 25 de maig de 2010. (Notificat 26/04/2010) 
- Rosa María Solanes Oltra, amb registre d’ entrada nº 907, de data 7 de maig de 2010. (Notificat 
25/04/2010) 
- Salvador Catala Vidal, amb registre d’entrada nº 1427, de data 24 de juny de 2010. (Notificat 02/06/2010). 

Tercer. Notificar aquesta resolució als recorrents, advertint-los dels recursos de què disposen contra 
aquesta resolució i els terminis de pagament.  

1.14 Aprovació provisional Modificació puntual de les NN SS denominada 
“Redelimitació i reordenació unitat d’execució número 2”.  

Vista la proposta del Regidor d’Urbanisme, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

« PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME 



AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)    Telèfon: 96 281 00 07    Fax: 96 281 19 84     e-mail:  svalldigna@gva.es     NIF: P4623300C 

 

 
3

En relació amb l'expedient relatiu a la “Redelimitació i reordenació de la Unitat d'Execució núm. 
Dos de les Normes Subsidiàries de Planejament”,  que s'està tramitant en este Municipi, emet el següent 
informe-proposta de resolució, de conformitat amb el que establix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, amb base als següents, 

ANTECEDENTS  

Primer.-  Que el municipi de Simat de la Valldigna té com a Instrument de Planejament vigent unes 
“Normes Subsidiàries de Planejament Municipal”, aprovades definitivament en sessió de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de data 26 d'abril de 1988. 

El 23 de maig de 1995 es va aprovar una “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries”, en la 
que es va delimitar  la Unitat d'Execució núm. 2, objecte de la present modificació, sent la seua classificació 
la de SÒL URBÀ i la qualificació de RESIDENCIAL. 

Segon.- Que resulta adequat als interessos generals redelimitar la Unitat d'Execució núm. DOS 
creant en el seu lloc dos noves unitats UE-2A i UE-2B per a facilitar el seu desenrotllament i gestió, podent-
se executar de forma simultània o successiva. A més s'inclou en la UE-2 un sòl d'equipament escolar 
l'obtenció del qual resultava preceptiva. Per un altre costat es modifica l'ordenació detallada, aperturando un 
nou vial de vianants, la qual cosa permet l'accés a les construccions actualment existents per la seua banda 
posterior, a estos efectes es va redactar el projecte corresponent.  

Tercer.- D'acord amb l'article 88 de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana autoritza a les 
administracions públiques a tramitar instruments modificatius del planejament urbanístic, de forma  
independent al desenrotllament de Programes d'Actuació Integrada.  

Al seu torn l'article 90.2 de la mencionada llei, preveu un tràmit d'informació  pública d'un mes, en 
les condicions exigides per l'article 83.2, per a la tramitació d'estes modificacions de planejament. 

En el present cas, a més de la informació publica no serà necessari dictamen dels municipis 
limítrofs, al no tractar-se d'una alteració global del PGOU o planejament general ni afectar les alteracions a 
les seues competències, però si la Conselleria d'educació al veure's redelimitat el sòl dotacional amb destí 
educatiu, i de les companyies que exploten servicis essencials  subministrament elèctric i d'aigua potable.   

Quart.-  El passat dia 1 de març del corrent any el Ple municipal va acordar: Sotmetre a informació 
pública durant UN MES el projecte de modificació puntual de la Normes Subsidiaries de planejament 
denominat “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ UNITAT D'EXECUCIÓ NÚM. 2 “.  

Sol·licitar informe de la Conselleria d'Educació, Confederació Hidrogràfica del Xúquer i d'informes  
de les empreses que gestionen o exploten infraestructures de servicis declarats essencials o d'utilitat pública. 

Quint.-  S'han rebut les següents al·legacions i informes:  

A.- Escrit de data 22 d'abril del 2010 N.R.E. 741/10 d'Iberdrola,  pel que presenta al·legacions a la 
modificació puntual proposta. 

B.- Escrit de data 30 d'abril del 2010 N.R.E. 814/10 de Sra. Magdalena Soler Pellicer, en 
representació d'Hereus d'August Soler Donet pel que presenta al·legacions a la modificació puntual proposta. 

C.- Escrit de data 30 d'abril del 2010 N.R.E. 810/10 de D. Antonio Vercher Mansanet,  pel que 
presenta al·legacions a la modificació puntual proposta 
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D.- Escrit de data 28 de maig del 2010 N.R.E. 1195/10 de D. Santiago Felipe Tur Roig, en 
representació de Consuelo Molleví Soler pel que presenta al·legacions a la modificació puntual proposta. 

E.- Escrit de data 28 de maig del 2010 N.R.E. 1287/10, de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, 
en el que es presenta informe desfavorable a la modificació proposada 

F.- Escrit de data 12 de maig del 2010 N.R.E. 1053/10, de la Conselleria d'Educació, en el que es 
presenta informe favorable a la modificació proposada. 

Sext.- Obra en l'expedient informe d'al·legacions de l'assessor jurídic que literalment diu:  

“INFORME D'AL·LEGACIONS 

A.- IBERDROLA, empresa subministradora d'energia elèctrica, pressenta informe  RE 739 i 741 de 
22 d'abril. S'exigeix que la instal·lació elèctrica a implantar incloga determinades elements tècnics.  

L'informe de les Companyies subministradores és preceptiu. Les exigències de les mateixes 
necessàries per a dotar al sector de servicis, han de ser valorades per tècnic municipal per a incloure's en els 
projectes d'urbanització. Les al·legacions no afecten la modificació de NNSS objecte d'informe.  

B.- Els hereus d'August Soler Donet, van presentar al·legacions als projectes exposats al públic amb 
registre d'entrada núm. 814 de  30 d'abril del 2010. Són titulars d'una edificació que dóna a l'Av. La 
Valldigna,  on s'exerceix l'activitat de bar. En la part posterior posseeixen un corral que serveix de suport a 
l'activitat exercida.     

Consideren que el nou vial que separa ambdós unitats d'execució, suposarà una divisió entre 
l'edificació on s'ubica el bar, i el corral posterior que serveix de suport al mateix. Proposen una alteració 
del traçat del vial indicat, perquè el mateix discórrega per darrere del seu corral seguint el traçat d'una 
senda de titularitat pública.  

Si l'informe tècnic de l'Arquitecte municipal i del redactor dels projectes és favorable, no hi ha 
motius d'índole legal per a acceptar parcialment l'al·legació presentada i modificar el traçat del vial. Amb 
això es permetria el manteniment d'unes activitats de restauració en les condicions actualment prestades.  

No obstant això, no hauria d'alterar-se la delimitació de les actuals unitats d'execució, per quant els 
propietaris no tenen patrimonializado el dret a edificar el sòl del corral referit. Al no trobara edificat sinó 
merament tanca i no comptar amb els servicis urbanístics mínims. En les mateixes condicions es troba un 
altre immoble tanca, limítrof amb el dels al·legants.  

En conseqüència, l'Ajuntament no pot aplicar el règim de les àrees semiconsolidadas i edificacions 
patrimonializadas, previstes en els articles 27 i següents de la Llei Urbanística Valenciana, al sòl d'estos 
corrals, que haurà de veure's afectat per la reparcel·lació de la UE-2B amb els mateixos drets (aprofitament) i 
obligacions (quotes d'urbanització) que la resta de propietaris de la unitat.  

La inclusió d'estos sòls en la UE-2A junt amb el resta d'edificacions consolidades a les que, previ un 
estudi en detall, caldrà aplicar el règim de les àrees semiconsolidadas, obligaria a aplicar en la reparcel·lació 
de dita UE-2A dos criteris diferents d'adjudicació de drets i càrregues segons la situació dels immobles, 
dificultant la seua redacció i enteniment pels propietaris afectats. 

D'altra banda, el canvi suposaria un perjuí als propietaris de la UE-2B, al càrrec del qual s'haurà 
d'executar el nou vial, i que no es beneficiaria de l'edificabilitat adjudicada als solars que se superposen sobre 
els corrals indicats. Els propietaris d'esta unitat d'execució amb el canvi evitaren haver de pagar 
indemnitzacions pel derrocament dels corrals i eventualment de l'activitat en els mateixos desenrotllada.  
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Convindria que prèvia exposició pública i aprovació, se subscriguera  conveni urbanístic amb els 
al·legants, a l'efecte de que els mateixos reconeguen que no hi ha cap motiu legal per a aplicar el règim de les 
àrees semi-consolidadas als terrenys delimitats pel valllado que es respecta, i es comprometen a assumir les 
obligacions econòmiques derivades de l'actuació.   

C.- Antonio Vercher Mansanet, manifesta la seua oposició a pagar quotes d'urbanització, per quant 
explica que la seua vivenda no serà dotada amb nou vial posterior.  

L'al·legació ha de ser desestimada. Les obres d'urbanització previstes completaran la urbanització de 
la poma on està situada la seua vivenda. El tracte jurídic econòmic que s'ha de donar a l'al·legant és el mateix 
que a la resta de propietaris, que com s'ha indicat en l'anterior punt B, tindrà en consideració d'àrea 
semiconsolidada a tota la Unitat d'Execució UE-2A. En qualsevol cas és un assumpte a dilucidar en fase de 
programació i reparcel·lació de la unitat. No afecta l'ordenació que s'aprova.  

D.- Consuelo Molleví Soler en la seua qualitat de propietària de l'immoble situat en Av. Font Menor 
núm. 140, manifesta que: 

1r.- La modificació puntual de les Normes Subsidiàries no és una via procedimental adequada per a 
l'adaptació del planejament, havent d'haver tramitat un PRI. S'està evitant l'aprovació definitiva de la 
Conselleria.  

Resulta innecessari la tramitació d'un Pla de reforma Interior per quant, les modificacions 
introduïdes en el planejament són mínimes. Resultant legal el llit utilitzat. En qualsevol cas l'aprovació 
definitiva de la modificació de les normes subsidiàries de planejament la realitzarà la Conselleria, al veure's 
afectada l'ordenació estructural 

2n.- Considera que el seu immoble reuneix la condició de solar no tenint obligació d'efectuar noves 
cessions o suportar costos d'urbanització.  

El carrer José Toledo manca completament d'urbanització, en la mateixa està previst l'obtenció de 
sòl i la implantació de clavegueram, xarxes de suminsitro, encintat de voreres i asfaltat. L'Av. Font Menor 
igualment no té una urbanització adequada a les previsions del planejament. Part de l'immoble propietat de 
l'al·legant se situa sobre el futur carrer José Toledo i haurà de ser cedida. Resulta perquè evident, que 
l'immoble indicat, no compleix els requisits de l'article 11.2 de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana, per la 
qual cosa no pot considerar-se solar. 

Sí que és cert que disposa d'alguns servicis urbanístics i al mateix, se li podrà aplicar el règim de les 
àrees semiconsolidadas, evitant sufragar el cost de les obres de renovació dels servicis que ja disposa, 
limitant-se els costos d'urbanització en la forma que es determinarà en el seu moment en el projecte de 
reparcel·lació. 

3r.- En relació al carrer que divideix les Unitats d'Execució a i B considera que ha de ser 
íntegrament situat en la Unitat d'Execució B, a l'efecte de reparcel·lar el seu sòl amb la resta de propietaris 
d'immobles de naturalesa rústica, evitant haver d'adquirir el sòl indicat en una reparcel·lació econòmica a 
costejar pels propietaris. 

El vial indicat es dissenya per les posteriors de les edificacions consolidades amb accés a través de 
l'Av. de la Font Menor precisament per a beneficiar a les dites edificacions, les quals, no es veuran forçades a 
tancar les finestres i buits actualment oberts, permetent-se a més, que els immobles tinguen una nova fatxada 
al dit vial, millorant de forma substancial, el valor de dites immobles que passaran a tindre dos vies d'accés. 
Està en conseqüència, justificat que els propietaris que es beneficien de l'obertura del vial contribuïsquen a 
sufragar els seus costos.  
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4rt.- Finalment sol·licita una alteració en la delimitació del carrer José Toledo Girau i Av de la 
Font Menor, amb l'objecte de no haver de cedir una quantitat menor de sòl de què es preveu en el 
planejament. 

L'alineació de l'Av. Font Menor, s'adequa a les construccions actualment existents, no sent 
necessària cap cessió de sòl per al seu reurbanització. El carrer José Toledo, ja està configurada en el 70% de 
la seua longitud amb una amplària determinada. El planejament l'aprovació del qual es va exposar al públic 
no introdueix cap canvi respecte del que preveu l'anterior. No és tècnicament admissible des d'un punt de 
vista de disseny urbà, modificar al punt final la dita via per a fer-la més estreta, la seua configuració perquè, 
ve donada per la lògica urbana i el planejament existent, sense que resulte possible beneficiar a l'al·legant en 
este punt. Amb independència del seu dret a ser indemnitzada per l'excés de cessió de sòl que haja de 
realitzar en la corresponent reparcel·lació. 

E- La Confederació Hidrogràfica del Xúquer  informa en relació a:  

- L'afecció al domini públic hidràulic. O a les seues zones de servitud i policia i incidència en el 
règim de corrents. L'informe és favorable al no veure's afectat cap llit. S'adverteix de l'obligació de 
connectar el clavegueram a una estació depuradora, i de la conveniència de dotar la urbanització d'una 
xarxa d'aigües pluvials separativa.    

- La disponibilitat de recursos hídrics: En este sentit, es calcula la demanda d'aigua requerida per 
als usos previstos pel Concert Previ de PGOU en tramitació. Considera en conseqüència un increment de la 
població en  3.292 habitants, en segona residència, i la construcció d'un Camp de golf. S'indica a més que 
l'Ajuntament de Simat està utilitzant un naixement d'aigua de què no disposa autorització administrativa per 
al seu ús humà.  

- L'afecció al domini públic hidràulic, a les seues zones de servitud i policia, i incidència en el 
règim de corrents.  

L'informe és favorable al no veure's afectat cap llit. Es preveu la connexió del clavegueram del 
Sector, al sistema d'evacuació i depuració d'aigües del nucli urbà de la població. Les necessitats posades de 
manifest en l'informe, estan en conseqüència resoltes en el projecte.    

-La disponibilitat de recursos hídrics: 

1r.- La Confederació en el seu informe, calcula la demanda d'aigua requerida per als usos previstos 
pel Concert Previ de PGOU en tramitació. S'indica a més que l'Ajuntament de Simat està utilitzant un pou 
d'aigua de què no disposa autorització administrativa per a abastiment humà. En conseqüència s'emet un 
informe negatiu.  

El Concert Previ del PGOU preveia un increment de població de   3.292 habitants en vivendes de 
segona residència, i la construcció d'un Camp de golf. Estes previsions del Concert no van ser plasmades 
posteriorment en el Pla General exposat al públic, aprovat inicialment per l'Ajuntament de Simat i 
actualment en tramitació davant de la Conselleria. L'aigua necessària per a abastir estos usos, no ha de ser 
considerada, a l'haver desaparegut estes previsions del planejament.  

2n.- L'Ajuntament disposa de recursos hídrics capaços d'abastir els usos previstos, en la UE-2 del sòl 
urbà. El propi informe de l'organisme de conca acredita la suficiència Hídrica. Descomptades les necessitats 
segona residència, i camp de golf incloses per mer error material evident, les previsions no ja de la unitat que 
es redelimita sinó de tot el futur Pla General estarien cobertes.  

En tot cas, les necessitats hídriques dels sectors de sòl urbanitzable previstos en el Pla General, 
s'hauran d'acreditar en l'expedient d'aprovació del mateix. El present és un sector de sòl urbà, previst en les 
normes subsidiàries aprovades fa dècades.     
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S'admet per la Confederació, que es disposa de 673.000 m3/any. Els 3.417 habitants actuals 
consumixen 250.000. L'efectiva edificació del sòl urbà del casc històric la redelimitació dels quals es 
proposa, a penes suposarà un increment de xxx habitants, i en conseqüència de xxxx m3/any. Darrere de la 
completa edificació del mateix, continuaran existint importants excedents.       

3r.- La modificació exposada al públic, no suposa cap increment de l'aprofitament inicialment previst 
en el planejament vigent, al contrari hi ha un lleugera disminució a l'incrementar-se el sòl dotacional. En 
conseqüència, l'aprovació de la modificació del planejament, no suposa un increment en les necessitats 
hídriques. Obra en l'expedient informe dels servicis tècnics municipals, 

El servici públic d'abastiment d'aigua potable, es presta  mitjançant administració directa, obra 
informe dels servicis tècnics municipals, en el que s'acredita el ja reconegut per la Confederació, l'existència 
de recursos hídrics de sobra per a abastir la població prevista per les NNSS de Simat inclosa la unitat que es 
redelimita.    

L'informe de l'organisme de conca posa de manifest una simple falta de tramitació administrativa 
d'un canvi en la titularitat i usos de les  autoritzacions, que fins a la data l'Ajuntament utilitza per a 
l'abastiment humà, no una falta de recursos hídrics per a abastir el sòl residencial previst 

La tramitació administrativa del canvi d'ús i titularitat dels pous que actualment abasteixen el nucli 
urbà, incloses les edificacions consolidades de en la UE-2A, i que en el futur abastiran la UE-2B, està 
prevista i en tràmit per l'Ajuntament. Ha de continuar-se la tramitació del mateix, per a la regularització del 
sistema d'abastiment de la població i evitar problemes en la tramitació del Pla General.  

4t.- És abundant i pacífica la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, que manifesta que el realment rellevant és acreditar la suficiència de recursos hídrics per 
a abastir els usos previstos pel planejament. Podent ser acreditat este extrem per l'informe de l'Organisme 
de Conca, o per l'empresa subministradora, sense que siga vinculant l'informe negatiu de la Confederació 
Hidrogràfica, així podem citar la Sentència del TSJCV, Sala contenciosa administrativa, Secció primera de 
data 13 de maig del 2009, o la interlocutòria de 21 d'abril del 2009 de la mateixa Sala i secció. A esta 
conclusió s'arriba  per aplicació  dels articles següents: 

- Art. 25.4 del Text Refós de la Llei d'Aigües.: “Les confederacions Hidrogràfiques emetran un 
informe previ, en el termini i supòsits que reglamentàriament es determinen, sobre els actes i plans que les 
comunitats autònomes hagen d'aprovar en l'exercici de les seues competències, entre altres, en matèria de 
medi ambient, ordenació del territori i urbanisme,[….] Quan els actes o plans de les comunitats autònomes 
o de les entitats locals comporten noves demandes de recursos hídrics, l'informe de la Confederació 
Hidrogràfica es pronunciarà expressament sobre l'existència o inexistència de recursos suficients per a 
satisfer tals demandes. 

- Art. 19.2 de la Llei 4/2004 de 30 de juny d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge. “La 
implantació d'usos residencials, industrials, terciaris, agrícoles o altres que impliquen un increment del 
consum d'aigua, requerirà la prèvia obtenció d'informe de l'organisme de conca competent, o entitat 
col·laboradora autoritzada per al subministrament, sobre la seua disponibilitat i compatibilitat del dit 
increment amb les previsions dels plans hidrològics, a més de la no afectació o menyscabament a altres 
usos existents legalment implantats. 

El dit informe s'emetrà en els terminis i amb els efectes establits per la normativa estatal vigent en 
la matèria. 

No serà necessària l'emissió de l'informe previst en el paràgraf anterior quan la implantació dels 
referits usos es verifique en aplicació d'instruments de planejament que hagen sigut objecte del 
corresponent informe. 
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- Art. 83.1 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment 
Administratiu Comú. “Excepte disposició expressa en contra, els informes seran facultatius i no 
vinculants.” 

En tots els preceptes, s'exigeix la sol·licitud de l'informe l'organisme de conca, però no, s'indica 
que el mateix siga vinculant, podent-se acreditar l'existència de suficiència hídrica per altres mitjans.  

D'altra banda, les mateixes resolucions judicials reconeixen que, el fet que la concessió no este 
regularitzada des del punt de vista dels usos i la titularitat, no resulta en principi un impediment, considerant 
la prioritat d'ús per a l'abastiment humà previst en l'article 60 de la Llei d'Aigües.  Esta interpretació 
judicial, és la seguida per les sentències  

INFORME DE PROCEDIMENT  

1.- EXPOSICIÓ PUBLICA: La mateixa ha sigut efectuada d'acord amb el que establix els 
articles 90.2 i 83.2  de la de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana, havent-se presentat les al·legacions 
i informes anteriorment indicats.    

2.- APROVACIÓ INICIAL.  Tal com es descriu en el projecte de “REDELIMITACIÓ I 
REORDENACIÓ UNITAT D'EXECUCIÓ NÚM. 2” la modificació que es proposa es limita bàsicament, a 
les determinacions de l'ordenació detallada, redelimitant-se la unitat d'execució sense alterar substancialment 
l'aprofitament dels propietaris. No obstant això es millora la delimitació del dotacional educatiu inclòs en la 
xarxa primària de dotacions públiques, per la qual cosa l'aprovació correspondrà a la Conselleria 
d'Urbanisme, d'acord amb el que establix l'article 91.2 de la LUV.  

Així, doncs, darrere de l'exposició pública i emissió dels informes indicats, es procedirà per 
l'Ajuntament en Ple, a contestar les al·legacions presentades, i a aprovar inicialment el projecte, que serà 
remés a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Vivenda, per a la seua aprovació definitiva. De 
forma prèvia a l'adopció del dit acord s'emetrà un informe pels tècnics municipals contractats a este efecte,  
relatiu a les al·legacions presentades i informes remesos. 

Si s'admeteren al·legacions que alteraren substancialment el projecte, o els drets dels propietaris 
afectats, s'hauria de procedir a nova exposició pública, perquè tots els possibles interessats tingueren 
coneixement i pogueren opinar en relació a projecte en la seua redacció definitiva, tot això d'acord amb les 
exigències Jurisprudencials del TSJCV. Les al·legacions que es van a admetre no impliquen alteració 
substancial en els drets de cap dels propietaris. 

L'òrgan municipal competent per a l'aprovació de la modificació del Planejament és el Ple 
municipal, d'acord amb els articles 22.2.C i 47 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local. L'acord haurà de 
ser adoptat per majoria absoluta del número legal dels membres del Ple d'acord amb l'article 123.2 de la 
mateixa llei. En conseqüència requerirà de forma prèvia a la seua adopció, d'informe dels servicis jurídics 
municipals d'acord amb el que establix l'article 173.1b del Reglament d'Organització i Funcionament de les 
entitats locals RD 2568/1986.      

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA. Remés el projecte, l'aprovació per part de l'administració 
autonòmica es regularà en establit en els articles 85 i concordants de la mateixa llei, d'acord amb el qual:  

1. La Generalitat no podrà aprovar definitivament els Plans que incórreguen en infracció d'una 
disposició legal estatal o autonòmica. 

2. L'aprovació autonòmica definitiva de Plans municipals podrà formular objeccions a ella en 
compliment d'algunes d'estes comeses: 
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6 Garantir la classificació com a sòl no urbanitzable dels terrenys que estime mereixedors d'ella, 
d'acord amb les lleis del Sòl No Urbanitzable i d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, de La 
Generalitat. 

7 Assegurar que el model de creixement triat pel Municipi respecta l'equilibri urbanístic del 
territori, sense esgotar els seus recursos, ni saturar les infraestructures supramunicipals o desvirtuar la 
funció que li és pròpia. Si haguera instrument d'ordenació del territori amb previsions aplicables al cas, la 
resolució autonòmica es fundarà en elles. 

8 Requerir en l'ordenació estructural del Pla unes determinacions amb precisió suficient per a 
garantir la correcta organització del desenrotllament urbà i, amb tal fi, demanar la creació, ampliació o 
millora de reserves per a espais públics i la resta de dotacions, així com vetlar per la idoneïtat de les 
previstes per a servicis supramunicipals. 

9 Coordinar la política urbanística municipal amb les polítiques autonòmiques de conservació del 
patrimoni cultural, de vivenda i de protecció del medi ambient. 

10 Avaluar la viabilitat econòmica del Pla en aquelles actuacions que augmenten el gasto públic en 
obres de competència supramunicipal. 

3. Les resolucions autonòmiques sobre l'aprovació definitiva mai qüestionaran la interpretació de 
l'interés públic local formulada pel Municipi des de la representativitat que li confereix la seua legitimació 
democràtica, podent fundar-se, exclusivament, en exigències de la política urbanística i territorial de La 
Generalitat, definida per esta Llei i integrada per les comeses abans enunciades. Com a garantia d'això, la 
resolució suspensiva o denegatòria haurà de ser expressament motivada i concretar l'apartat del número 
anterior que es fonamente o el precepte legal que entenga infringit. 

Cabria esperar una aprovació definitiva no molt complicada, per quant el projecte ha sigut consultat 
ja amb els tècnics de la Conselleria d'Educació, i en la resta de determinació estructurals a penes 
s'introdueixen modificacions. Publicada l'aprovació definitiva entrarà el vigor el nou planejament.  

4.- CONTINGUT DEL PROJECTE: EXIGÈNCIES LEGALS. El Projecte de modificació puntual de 
les NNSS, exposat al públic, compleix amb el que disposa l'article 94 de la Llei Urbanística Valenciana que 
exigeix que:  

1. Les modificacions dels Plans es duran a terme segons el procediment establit en cada tipus de 
Pla. 

2. Les noves solucions proposades hauran de mantindre l'equilibri de les dotacions públiques, 
suplementant si és el cas la xarxa primària i secundària de dotacions de manera que complisquen amb els 
criteris de qualitat, capacitat i idoneïtat exigits en esta Llei. 

3. Es podrà augmentar la superfície de sòl classificat urbanitzable o no urbanitzable comú per a 
sectors complets d'acord amb el que disposen els articles 73 i 74. 

4. La modificació que comporte diferent qualificació o ús urbanístic de les zones verdes o espais 
lliures requerirà amb un informe previ favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

5. Els plans qualificaran com a sòl dotacional a les parcel·les el destí efectiu de les quals precedent 
haja sigut l'ús públic docent o sanitari i aquelles de titularitat pública de qualsevol administració el destí de 
les quals precedent haja sigut també dotacional, inclosos els elements funcionals de les xarxes 
d'infraestructura general i instal·lacions adscrites a la defensa; excepte quan, amb un informe previ de la 
conselleria competent per raó de la matèria i de l'administració titular del terreny dotacional es justifique la 
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innecessarietat de destinar el sòl a les dites finalitats; destinant-se preferentment, en este cas, a vivendes 
subjectes a algun règim de gestió pública o a altres usos públics o d'interés social. 

CONCLUSIONS 

Primera.- L'alternativa tècnica presentada manté l'equilibri de les dotacions públiques complint els 
criteris de qualitat, capacitat i idoneïtat, millorant les característiques de la dotació pública educativa 
preexistent. No incrementa el sòl urbanitzable, ni altera les zones verdes anteriorment previstes. Deu en 
conseqüència s'aprovada inicialment i remés a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda.   

Segona.- En relació a les al·legacions i informes:   

1r.- S'haurà d'incorporar a l'expedient l'escrit  de data 22 d'abril del 2010 N.R.E. 741/10 d'Iberdrola, 
per a ser tingut en consideració en el projecte d'urbanització de les dos unitats d'execució.  

2n.- S'haurà d'incorporar a l'expedient l'escrit de data 12 de maig del 2010 N.R.E. 1053/10, de la 
Conselleria d'Educació, en el que es presenta informe favorable a la modificació proposada. 

3r.- S'haurà d'Incorporar l'escrit de data 28 de maig del 2010 N.R.E. 1287/10, de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, en el que es presenta informe desfavorable a la modificació proposada. 
Considerant acreditada per altres mitjans l'existència de recursos hídrics, el procediment ha de continuar la 
seua tramitació fins a l'aprovació definitiva. No obstant el qual, l'Ajuntament haurà de continuar la tramitació 
de l'expedient destinat a regularitzar la titularitat i usos de la concessió d'aigua.    

4.- S'haurà d'admetre parcialment les al·legacions presentades per mitjà d'un escrit de data 30 d'abril 
del 2010 N.R.E. 814/10 per Sra. Magdalena Soler Pellicer, en representació d'Hereus d'August Soler Donet. 
Es rectifica el traçat del vial de separació de les UE-2A i UE2-B, que discorrerà per les posteriors de 
l'assetjat dels al·legants, sense que afecte l'activitat en el mateix desenrotllades. No es modifica el traçat de 
les Unitats d'Execució.   

5.- Inadmitir les al·legacions contingudes en l'escrit  de data 30 d'abril del 2010 N.R.E. 810/10 de D. 
Antonio Vercher Mansanet,  pels motius exposats en el cos de l'escrit.  

6.- Inadmitir les al·legacions contingudes en l'escrit  de data 28 de maig del 2010 N.R.E. 1195/10 de 
D. Santiago Felipe Tur Roig, en representació de Consuelo Molleví Soler pels motius exposats en el cos de 
l'escrit.”  

Sèptim.- Obra en l'expedient, informe de l'Arquitecte municipal de xxx de juliol del 2008, el qual 
darrere de l'estudi de la documentació aportada  conclou que la Modificació Puntual proposta reuneix la 
documentació exigible per a la seua tramitació, mostrant-se conforme amb l'admissió parcial de l'al·legació 
presentada per  Sra. Magdalena Soler Pellicer, i a l'alteració del traçat de vial que implica. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

— Els articles 61 a 64 i 81 i següents de la Llei 16/2005, 30 de desembre, de la Generalitat, 
Urbanística de València. 

— Els articles 138 a 154 i 213 i següents del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel que 
s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. 

— Els articles 11 i 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Sòl. 
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— Els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

Així mateix, és aplicable la Legislació sectorial següent: 

— Defensa: Disposició Addicional Primera Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl. 

— Carreteres: l'article 10.2 de la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres, quan afecte carreteres 
estatals; l'article 25 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana quan afecte 
carreteres de la xarxa autonòmica. 

— Aigües: els articles 20.1.d), 25.4 i 40.4 del Text Refós de la Llei d'Aigües aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

—  Aigües residuals: l'article 12 de la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de 
Sanejament d'Aigües Residuals. 

— Medi Ambient: El Decret 120/2006, d'11 d'agost, del Consell, pel que s'aprova el Reglament de 
Paisatge de la Comunitat Valenciana. 

— Sector Elèctric: l'article 5 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; l'article 75 
de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat Valenciana. 

— Telecomunicacions: l'article 26 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de 
Telecomunicacions. 

— Soroll: Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll i Reial Decret 1513/2005, de 16 de 
desembre, pel que es desenrotlla la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l'avaluació i 
gestió del soroll ambiental, així com el Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel que es desenrotlla la 
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions de qualitat. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la Legislació 
aplicable, procedint la seua aprovació pel Ple, per majoria absoluta del número legal de membres de la 
corporació, tot això de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases 
del Règim Local. 

Per això, de conformitat amb el que establix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

PRIMER. Incorporar a l'expedient els següents informes rebuts: d'IBERDROLA de data 22 d'abril 
del 2010 N.R.E. 741/10; de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en data 28 de maig del 2010 N.R.E. 
1287/10; de la Conselleria d'Educació de data 12 de maig del 2010 N.R.E. 1053/10 

SEGON.- Desestimar les al·legacions presentades per D. Antonio Vercher Mansanet, D. Santiago 
Felipe Tur Roig, en representació de Consuelo Molleví Soler en relació amb l'expedient de modificació de 
les Normes Subsidiàries de Planejament, pels motius expressats en l'informe de l'Assessor jurídic abans 
reproduïts.  

TERCER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Magdalena Soler Pellicer, en 
representació d'Hereus d'August Soler Donet en relació amb l'expedient de modificació de les Normes 
Subsidiàries de Planejament, en conseqüència, es rectifica el traçat del vial de separació de les UE-2A i 
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UE2-B, que discorrerà per les posteriors de l'assetjat dels al·legants, sense que afecte l'activitat en el mateix 
desenrotllades. No es modifica el traçat de les Unitats d'Execució; d'acord amb l'informe reproduït.   

QUART. Aprovar provisionalment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planemiento, amb 
les modificacions resultants de l'apartat anterior. 

QUINT. Una vegada diligenciat, elevar l'expedient de Pla d'Ordenació Municipal a la Conselleria 
competent en matèria d'Urbanisme, a fi que resolga sobre la seua aprovació definitiva.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica la proposta.  

El regidor Víctor Mansanet pregunta si es va comunicar a tots els propietaris, contestant-li 
afirmativament l’alcaldessa. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per unanimitat de tots els assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda: 

PRIMER.  Incorporar a l'expedient els següents informes rebuts: d'IBERDROLA de data 22 d'abril 
del 2010 N.R.E. 741/10; de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en data 28 de maig del 2010 N.R.E. 
1287/10; de la Conselleria d'Educació de data 12 de maig del 2010 N.R.E. 1053/10 

SEGON.- Desestimar les al·legacions presentades per D. Antonio Vercher Mansanet, D. 
Santiago Felipe Tur Roig, en representació de Consuelo Molleví Soler en relació amb l'expedient de 
modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament, pels motius expressats en l'informe de 
l'Assessor jurídic abans reproduïts.  

TERCER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Magdalena Soler Pellicer, en 
representació d'Hereus d'August Soler Donet en relació amb l'expedient de modificació de les Normes 
Subsidiàries de Planejament, en conseqüència, es rectifica el traçat del vial de separació de les UE-2A i 
UE2-B, que discorrerà per les posteriors de l'assetjat dels al·legants, sense que afecte l'activitat en el mateix 
desenrotllades. No es modifica el traçat de les Unitats d'Execució; d'acord amb l'informe reproduït.   

QUART. Aprovar provisionalment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planemiento, amb 
les modificacions resultants de l'apartat anterior. 

QUINT.  Una vegada diligenciat, elevar l'expedient de Pla d'Ordenació Municipal a la Conselleria 
competent en matèria d'Urbanisme, a fi que resolga sobre la seua aprovació definitiva. 

1.15 Aprovació exposició al públic Conveni urbanístic relatiu a la Modificació 
puntual de les NN SS denominada “ Redelimitació i reordenació unitat 
d’execució número 2”.  

Vista la proposta del Regidor de Medi Ambient que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT EN RELACIÓ A L 'ACORD DE PLE 
D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE CONVENI URBANÍSTIC RELATIU  A LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ NÚMERO DOS DE LES N ORMES SUBSIDIÀRIES 
VIGENTS 

CONSIDERANT que el municipi de Simat de la Valldigna té com a Instrument de Planejament vigent unes 
Normes Subsidiàries, aprovades definitivament en sessió de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 26 
d'abril de 1988. 
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El 23 de maig de 1995 es va aprovar una “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries”, en la que es va 
delimitar  la Unitat d'Execució núm. 2, objecte de la present modificació, sent la seua classificació la de SÒL 
URBÀ i la qualificació de RESIDENCIAL. 

CONSIDERANT Que resulta adequat als interessos generals redelimitar la Unitat d'Execució núm. DOS 
creant en el seu lloc dos noves unitats UE-2A i UE-2B per a facilitar el seu desenrotllament i gestió, podent-
se executar de forma simultània o successiva. A més s'inclou en la UE-2 un sòl d'equipament escolar 
l'obtenció del qual resultava preceptiva. Per un altre costat es modifica l'ordenació detallada, obrint un nou 
vial de vianants, la qual cosa permet l'accés a les construccions actualment existents per la seua banda 
posterior, a estos efectes es va redactar el projecte corresponent.  

CONSIDERANT Que el passat dia 1 de març del corrent any el Ple municipal va acordar: Sotmetre a 
informació pública durant UN MES el projecte de modificació puntual de la Normes Subsidiàries de 
planejament denominat “REDELIMITACIÓ I REORDENACIÓ UNITAT D'EXECUCIÓ NÚM. 2 “. 
Havent-se rebut al·legació de data  30 d'abril del 2010, N.R.E. 814/10 de Sra. Magdalena Soler Pellicer, en 
representació d'Hereus d'August Soler Donet com a propietaris de l'immoble situat en Av. Font Menor 134.  

CONSIDERANT l'informe de l'assessor jurídic en relació a les al·legacions presentades, literalment diu:  

“Els hereus d'August Soler Donet, van presentar al·legacions als projectes exposats al públic amb registre 
d'entrada núm. 814 de  30 d'abril del 2010. Són titulars d'una edificació que dóna a l'Av. La Valldigna,  on 
s'exerceix l'activitat de bar. En la part posterior posseeixen un corral que serveix de suport a l'activitat 
exercida.     

Consideren que el nou vial que separa ambdós unitats d'execució, suposarà una divisió entre l'edificació on 
s'ubica el bar, i el corral posterior que serveix de suport al mateix. Proposen una alteració del traçat del vial 
indicat, perquè el mateix discórrega per darrere del seu corral seguint el traçat d'una senda de titularitat 
pública.  

Si l'informe tècnic de l'Arquitecte municipal i del redactor dels projectes és favorable, no hi ha motius 
d'índole legal per a acceptar parcialment l'al·legació presentada i modificar el traçat del vial. Amb això es 
permetria el manteniment d'unes activitats de restauració en les condicions actualment prestades.  

No obstant això, no hauria d'alterar-se la delimitació de les actuals unitats d'execució, per quant els 
propietaris no tenen patrimonialitzat el dret a edificar el sòl del corral referit. Al no trobar-se edificat sinó 
merament tancat i no comptar amb els servicis urbanístics mínims. En les mateixes condicions es troba un 
altre immoble tancat, limítrof amb el dels al·legants.  

En conseqüència, l'Ajuntament no pot aplicar el règim de les àrees semiconsolidades i edificacions 
patrimonialitzades, previstes en els articles 27 i següents de la Llei Urbanística Valenciana, al sòl d'estos 
corrals, que haurà de veure's afectat per la reparcel·lació de la UE-2B amb els mateixos drets (aprofitament) i 
obligacions (quotes d'urbanització) que la resta de propietaris de la unitat.  

La inclusió d'estos sòls en la UE-2A junt amb el resta d'edificacions consolidades a les que, previ un estudi 
en detall, caldrà aplicar el règim de les àrees semiconsolidades, obligaria a aplicar en la reparcel·lació de dita 
UE-2A dos criteris diferents d'adjudicació de drets i càrregues segons la situació dels immobles, dificultant la 
seua redacció i enteniment pels propietaris afectats. 

D'altra banda, el canvi suposaria un perjuí als propietaris de la UE-2B, al càrrec del qual s'haurà d'executar el 
nou vial, i que no es beneficiaria de l'edificabilitat adjudicada als solars que se superposen sobre els corrals 
indicats. Els propietaris d'esta unitat d'execució amb el canvi evitaren haver de pagar indemnitzacions pel 
derrocament dels corrals i eventualment de l'activitat en els mateixos desenrotllada.  
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Convindria que prèvia exposició pública i aprovació, se subscriguera  conveni urbanístic amb els al·legants, a 
l'efecte de que els mateixos reconeguen que no hi ha cap motiu legal per a aplicar el règim de les àrees semi-
consolidades als terrenys delimitats pel vatllat que es respecta, i es comprometen a assumir les obligacions 
econòmiques derivades de l'actuació. “  

VIST que junt amb l'immoble dels al·legants de troba un altre (Av. Font Menor núm. 138  propietat de Luis 
Camarena Soler) en idèntica condicions: -Edificació consolidada que alberga una activitat de bar. -En la part 
posterior, hi ha un assetjat de suport a la mateixa, -d'acord amb els previsions del planejament proposat 
s'havia de derrocar per a l'obertura del vial perimetral de les zones consolidades. Si es modifica el traçat del 
dit vial, ambdós immobles es veuen igualment afectats pel que interessa igualment que es demane la voluntat 
d'estos propietaris amb un altre conveni urbanístic amb el mateix contingut.  

VIST el conveni redactat a este efecte, els termes del qual han sigut consensuats amb els interessats.  

Este conveni s'haurà de subscriure amb els propietaris de l'immoble:  

- Mª Magdalena Pellicer Blasco ( Esposa de Augusto Soler Donet) 

- Luis Camarena Soler  

CONSIDERANT que en virtut de l'article 11 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, tots els 
Convenis Urbanístics que vagen a ser subscrits per l'Administració, hauran de sotmetre's al tràmit 
d'informació pública, en els termes i pel termini que establisca la legislació en la matèria, que mai podrà ser 
inferior al mínim exigit en la legislació sobre procediment administratiu comú, i hauran de publicar-se en la 
forma i amb el contingut que determinen les lleis. 

CONSIDERANT la Disposició Addicional Quarta de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, la qual disposa que la subscripció de convenis urbanístics estarà 
subjecta als límits que, per a la subscripció de convenis administratius, s'estableixen en el Text Refós de la 
Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny. 

CONSIDERANT el que disposa l'apartat 4 de la Disposició Addicional Quarta de la Llei 16/2005, de 
30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i en l'article 16.3 de la Llei 8/2007, de 28 de maig 
de Sòl, seran nul·les les estipulacions i compromisos contraris a normes imperatives legals i reglamentàries, 
així com a determinacions de planejament de rang superior a la Llei 16/2005, de 30 de desembre, i en tot cas, 
les que suposen disminució de deures i càrregues definitòries del dret de propietat del sòl. 

CONSIDERANT que d'acord amb l'article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local és 
competència del Ple l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans.  

Es proposa l'adopció del següent ACORD 

Primer.-  Sotmetre el text inicial del Conveni urbanístic a informació pública, durant un termini de vint dies, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província de València  i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament; 
durant este termini es podran realitzar totes les al·legacions se que estimen pertinents. El text diu:  

CONVENI URBANÍSTIC 

D'UNA PART: L'AJUNTAMENT 

D'UNA ALTRA PART: Els Senyors ___________________________, proveïts del DNI___________, amb 
domicili en ______________________, en la seua qualitat de Propietaris de la parcel·la cadastral núm. 
XXXX. 
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EXPOSEN 

I.- L'immoble dels senyors __________, consta d'una edificació consolidada amb eixida a l'Av. Font 
Menor núm. ____, en la que s'exerceix l'activitat de Bar- Restaurant. 

La part posterior de la dita edificació, està constituïda per un corral tanca sense ensostrar, que presta 
servicis auxiliars a l'activitat de restauració. 

II.- Tant l'edificació, com el corral, es troben dins de l'àmbit de la Unitat d'Execució 2 del sòl urbà de 
Simat de la Valldigna, hui dividides en UE 2 A i UE 2 B. 

L'edificació consolidada es troba en la Unitat d'Execució UE 2 A, junt amb la resta de sòls ja 
edificats amb accés asfaltat a través de l'avinguda de la Font Menor.  

El corral, no obstant això, es troba situat en la UE 2B, junt amb la resta de sòls no edificats de la 
primitiva Unitat d'Execució núm. 2. 

III.- El passat dia 1 de març del 2010, per Acord de Ple es va aprovar inicalment la modificació 
puntual de les normes subsidiàries de Planejament, redelimitant l'esmentada Unitat d'Execució i creant les 
dos nova UE 2A i UE 2B. 

Simultàniament, a la modificació del planejament, s'està tramitant sengles alternatives tècniques de 
programa i proposició juridicoeconòmica, per al desenrotllament de les dos Unitats d'Execució creades. 

IV.- Amb la modificació del Planejament indicada, s'introdueix entre les dos Unitats creades, un nou 
vial inicialment no previst, que millorarà tant la trama urbana com l'aprofitament dels solars resultants. No 
obstant això, dita nova vial, suposarà una divisió entre l'edificació consolidada on s'ubica el bar, i el corral 
posterior que serveix de suport al mateix. 

Els senyors__________________, consideren el nou vial, resultava contrari tant als seus interessos 
econòmics, com a l'interés general, per encarir els costos d'urbanització, amb indemnitzacions innecessàries 
per la destrucció del corral.  

V.- Obra en l'Ajuntament, informe tècnic favorable a l'alteració del viari sol·licitada. Obra igualment, 
informe jurídic d'acord amb el qual no hi ha motius d'índole legal per a no acceptar la modificació del traçat 
del vial. Amb això es permetria el manteniment d'unes activitats de restauració en les condicions actuals.  

“No obstant això, no hauria d'alterar-se la delimitació de les actuals unitats d'execució, per quant 
els propietaris no tenen patrimonialitzat el dret a edificar el sòl del corral referit. Al no trobara edificat sinó 
merament tanca i no comptar amb els servicis urbanístics mínims. En les mateixes condicions es troba un 
altre immoble tanca, limítrof amb el dels al·legants.  

En conseqüència, l'Ajuntament no pot aplicar el règim de les àrees semiconsolidades i edificacions 
patrimonialitzades, previstes en els articles 27 i següents de la Llei Urbanística Valenciana, al sòl d'estos 
corrals, que haurà de veure's afectat per la reparcel·lació de la UE-2B amb els mateixos drets 
(aprofitament) i obligacions (quotes d'urbanització) que la resta de propietaris de la unitat. La inclusió 
d'estos sòls en la UE-2A junt amb el resta d'edificacions consolidades a les que, previ un estudi en detall, 
caldrà aplicar el règim de les àrees semiconsolidades, obligaria a aplicar en la reparcel·lació de dita UE-
2A dos criteris diferents d'adjudicació de drets i càrregues segons la situació dels immobles, dificultant la 
seua redacció i enteniment pels propietaris afectats. 

D'altra banda, el canvi suposaria un perjuí als propietaris de la UE-2B, al càrrec del qual s'haurà 
d'executar el nou vial, i que no es beneficiaria de l'edificabilitat adjudicada als solars que se superposen 
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sobre els corrals indicats. Els propietaris d'esta unitat d'execució amb el canvi evitaren haver de pagar 
indemnitzacions pel derrocament dels corrals i eventualment de l'activitat en els mateixos desenrotllada.  

Convindria que prèvia exposició pública i aprovació, se subscriguera  conveni urbanístic amb els 
al·legants, a l'efecte de que els mateixos reconeguen que no hi ha cap motiu legal per a aplicar el règim de 
les àrees semi-consolidades als terrenys delimitats pel vatllat que es respecta, i es comprometen a assumir 
les obligacions econòmiques derivades de l'actuació.”  

Ambdós parts per a facilitar la gestió urbanística del sòl afectat 

ACORDEN 

PRIMER.- L'Ajuntament tramitarà, l'acceptació de l'al·legació presentada pels propietaris afectats, alterant el 
traçat del vial perquè el mateix, rodege la propietat dels senyors ________, sense necessitat derrocar els seus 
murs.  

SEGON.- Els límits de la Unitat d'Execució núm. 1 i 2 es mantindran inalterats. Aplicant al corral propietat 
dels Senyors ___________, el mateix règim juridicoeconòmic que a la resta de sòls de la UE 2 B. 

TERCER.- Els Senyors ___________reconocen expressament, que no tenen patrimonialitzat el dret a 
edificar el sòl de la seua propietat, inclòs en la UE 2 B. El qual, deurà de forma prèvia a obtindre la condició 
de solar, patir el procés de reparcel·lació i costejar els costos d'urbanització en les mateixes condicions que la 
resta de propietaris de la UE 2 B. 

QUART.- L'eficàcia dels acords subscrits, queda condicionada a l'efectiva aprovació tant del present conveni 
darrere de la seua exposició pública, com de la Modificació Puntual de la Normes subsidiàries de 
planejament. Únicament es podrien introduir  modificacions en  el convingut, determinades per imposició 
d'administració autonòmica en fase d'aprovació definitiva del planejament, o per les al·legacions presentades 
durant l'exposició pública del conveni.  

Segon.- Notificar als interessats, i subscriure amb els mateixos l'esmentat acord, de forma condicional a 
l'efectiva aprovació tant del present conveni darrere de la seua exposició pública, com de la Modificació 
Puntual de la Normes subsidiàries de planejament. Únicament es podrien introduir  modificacions en  el 
convingut, determinades per imposició d'administració autonòmica en fase d'aprovació definitiva del 
planejament, o per les al·legacions presentades durant l'exposició pública del conveni.» 

Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la Comissió 
Informativa, per unanimitat de tots els assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda: 

Primer.-  Sotmetre el text inicial del Conveni urbanístic a informació pública, durant un termini de vint dies, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província de València  i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament; 
durant este termini es podran realitzar totes les al·legacions se que estimen pertinents. El text diu:  

Segon.- Notificar als interessats, i subscriure amb els mateixos l'esmentat acord, de forma condicional a 
l'efectiva aprovació tant del present conveni darrere de la seua exposició pública, com de la Modificació 
Puntual de la Normes subsidiàries de planejament. Únicament es podrien introduir  modificacions en  el 
convingut, determinades per imposició d'administració autonòmica en fase d'aprovació definitiva del 
planejament, o per les al·legacions presentades durant l'exposició pública del conveni. 

1.16 Aprovació sol·licitud ajudes Plaques fotovoltaiques. 
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Vist que el projecte a sofert diverses modificacions i que encara no es té la documentació completa, 
es proposa al Ple de la corporació deixar aquest punt sobre la taula. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 
EU-ACAIS), acorda deixar este punt sobre la taula. 

2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

2.1 Informació en relació a la sol·licitud d’ajudes per la col·locació de plaques fotovoltaiques. 

Es proposa al Ple de la Corporació, la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, i per unanimitat  
membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), s’acorda incloure’l a l’ordre del dia. 

El regidor Joan Serra, explica la proposta, diu que el projecte ja està elaborat, i el que es necessita es 
poder demanar que estiga inclòs dins l’ajuda de la taxa d’energia elèctrica, una ajuda en la tarifa, que ho pot 
demanar l’Ajuntament, fins al 31 de juliol i desprès diu que hi ha una altra ajuda que es demana a 
l’associació valenciana de l’energia per a la col·locació de les plaques fotovoltaiques, i que hi ha un termini 
més llarg per a demanar-la, pràcticament fins a octubre, i no fa falta per a demanar la subvenció, portar-la a 
plenari. Tot açò pot permetre una millora front el plantejament inicial. 

3 TORN D’INTERVENCIONS  

L’Alcaldessa Agustina Brines Sirerol explica que l’equip de govern està estudiant posar gespa 
artificial en el camp de futbol. Diu que hi ha un projecte que està molt bé,i és donarà a conèixer a la resta de 
la corporació quan estiga més tancat, i ara que no van a augmentar la subvenció del tema de la Diputació, diu 
que aquest projecte és molt més econòmic i molt més assequible que conforme estava plantejat en la 
subvenció de la Diputació. També diu que el projecte està sobre la taula i si algú vol fer alguna proposta al 
voltant , estan oberts a rebre-les.  

El regidor Víctor Mansanet fa una petició per les instal·lacions esportives i diu que no sap el que ha 
passat estos dies, però estaven en un estat lamentable de fem, deixalles, brutícia.  

L’Alcaldessa Agustina Brines Sirerol diu que li contestarà desprès, però primer vol acabar amb el del 
tema de la gespa del camp de futbol. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que és interessant el tema de la gespa del camp de futbol i 
pregunta si és més econòmic que el que s’ofertava a travès de la subvenció de Diputació, perquè ell diu que 
l’equip de govern ha demanat la subvenció i estaven a la cola per a poder accedir a la subvenció. 

El regidor Eladi Mainar li contesta a Sebastián i diu que quan va anar a la reunió de la Diputació, allí 
els van dir que ho sol·licitaren, i que havien de redactar una carta de fa més d’un any que ningú no els ha 
contestat. Diu que sí que estan inclosos en l’ajuda per a la pista de pàdel, però que continua igual, de totes 
formes la Subvenció de Diputació era més cara.  

El regidor Sebastián Mahiques diu que s’ha de mirar tot, però està clar que s’ha d’agafar el més 
barat.  

L’Alcaldessa Agustina Brines també vol comentar les obres de la Font Gran, perquè estan reparant 
les deficiències que han hagut i diu que durant esta setmana s’acabaran. També vol afegir que la gent ha 
preguntat molt per el parc infantil, que es tornarà a posar i que esta setmana estarà acabat o si no abans de 
festes segur. 

El regidor Sebastián Mahiques, vol transmetre a la Corporació una pregunta d’uns veïns del Pla de 
Corrals: «si sols estan per a pagar impostos?»  

L’Alcaldessa Agustina Brines diu que es tracta de més obres que si que estan endarrerides per un 
tema primer dels obrers i desprès per el tema de pressupost, i no per part de l’Ajuntament, però diu que eixes 
obres continuen estant dins de termini i també diu que hi han deficiències que estan intentant reparar-se ara. 
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El regidor Eladi Mainar, respon que no sols estan per a pagar impostos, sino per gaudir també dels 
impostos que es paguen, i explica que s’han invertit ara 30.000 €, s’ha fet el parc de l’escoleta, s’ha 
remodelat l’escoleta , tots els anys es netegen els camins, també diu que en el Pla de Corrals, en les Foies 
com en el poble estan fent-se sempre moltes actuacions que són visibles. Una d’elles és el servei de taxi que 
setmanalment transporta als veïns del Pla de Corrals, que no ténen mitjans per deplaçar-se al poble, així és 
que no poden dir  que que no s’està invertint allí. 

El regidor Joan Serra, diu que els veïns sí que saben que s’inverteix en el Pla de Corrals, diu que hi 
ha una subvenció (Pla de Nuclis Rurals), que tots els anys s’inverteix exclusivament en el Pla de Corals i que 
ho saben tots. També afegeix que es va actuar en l’escoleta, ara s’ha de tornar a actuar en el tema del parc del 
voltant de l’escoleta. Vol dir que també s’intenta millorar el tema dels serveis,com el tema del reciclatge, i 
diu que per primera vegada hi han quatre punts de concentració de cartró, paper i envasos lleugers i pareix 
que hi ha una resposta molt positiva. També diu que respecte al tema de l’aseo i neteja, ara estan arreglant-se 
els camins del Pla de Corrals. Si hi hagueren unes arques molt esplèndides com en anteriors anys, sí que es 
podrien destinar eixos diners per a fer més coses. Creu que les inversions i les actuacions s’han de prioritzar i 
possiblement s’aniria millor encaminat. 

El regidor Sebastián Mahiques, pregunta si el Camí Fangar s’ha d’arreglar abans de l’estiu. 

El regidor Joan Serra, li contesta a la pregunta i diu que demà s’actuarà en el Camí Fangar. 

La regidora Mònica Sancirilo, pregunta si hi ha algun problema en la Font Menor. 

El regidor Joan Serra diu que no, que hi ha un problema de molts anys, diu que la connexió dels tubs 
no estava rejuntà i explica que quan la capa freàtica pujava, quan plovia, automàticament entrava en el 
clavegueram i anava a la depuradora, i el segon problema era que el got de la Font Menor, la tubería que hi 
havia, que ara s’ha canviat i s’ha modificat, ja està separada, era tan planeta que quan aplegava al llavador, 
quedava l’aigua per dalt del que era la part més baixa del got de la font, i per tant l’aigua no acabava de eixir-
se’n tota, però açò ara es solucionarà  perquè s’han col·locat els tubs, i l’aigua podrà eixir i es podrà buidar 
tot el got, i és tindrà tot en millors condicions. 

El regidor David Mogort, explica que la presentació del Pla Estratègic Turístic es presenta demà a les 
20:30 hores. 

El regidor Joan Serra, informa que en la Comissió van rebre un comunicat de la Mancomunitat de la 
Ribera específic a un terreny que l’Ajuntament de Simat és copropietari amb diversos ajuntaments. Diu que 
eixe terreny està en Corbera i explica que s’ha fet una actuació urbanística per part de l’Ajuntament de 
Corbera i la millor proposta que es va fer allí, és no pagar en diners sinó pagar en cessió de sol i a partir 
d’ahí, estaven tots els Alcaldes i així es va decidir, però es tornaran a reunir per precisar més l’acord.  

El regidor Víctor Mansanet vol expressar la seva preocupació en relació amb el tema del Consorci. 
Explica que hi ha un veí que  a dia d’avui li han enviat encara la notificació per poder domiciliar el rebut de 
la Taxa per al tractament dels residus.  

El regidor Joan Serra diu que hi han diferents punts a explicar. Per una part, la zona en la que estan, 
que és la XI i la XII està més avançat que el Consorci de la Safor, i evidentment coincideix, és un negoci dels 
mateixos, però tenen que tindre presència i no es pot mentir i dir el que no és. Perquè això ve per l’obligació 
de la Conselleria i la Diputació que són els que tenen pràcticament la majoria dels vots en el Consorci, el que 
els pobles de Tavernes, Simat, Benifairó i Barx han d’entrar dins del Consorci, i han d’aportar el fem a eixa 
zona, si no es planteja un altra alternativa. Reconeix que el fem es caríssim, perquè en novembre van 
pressupostar que el cost del fem del poble era d’uns 200.000 €. Una part, aproximadament el 60% era de la 
transformació del fem (tema Consorci), i la resta per a la recollida. Quan es parla del Consorci, moltes 
vegades s’informa sols d’una part, que hi ha una taxa nova, com ara el reciclatge en l’Ecoparc, i el que vol 
dir això és que tot el que s’aboca a l’Ecoparc, el Consorci ho cobra. Per tant els dos pobles que aboquen en 
l’Ecoparc, paguen en part proporcional als habitants.  

Per tant, no hi ha dret que les persones que açò ho coneixen, ja que saben del que estan parlant, 
estiguen dient a la  gent que no recicle, perque ja està pagant-se; estan mentint, enganyant i això es un flac 
favor que es fa a la democràcia i al treball ben fet, ja que ací el rebut del fem (transformació i recollida de 
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fem), ha pujat un 9%, però l’any que ve baixarà, perque les xifres són diferents, i s’està reciclant molt. Però 
si mirem els pobles del voltant, a excepció de Tavernes, la pujada ha sigut superior. 

El tema del reciclatge, està clar, per una borsa de 10 Kg. paguem 1€ si eixa borsa es llença al 
contenidor de fem, si d’eixa borsa llevem el vidre, el paper i els envasos, es queda en 8 Kg. es pagaran 
només 0,80 €. Els contenidors de reciclatge han costat 0 euros, se n’han col·locat molts nous, s’ha fet un gran 
esforç.  

D’eixos 200.000€ que va pressupostar Girsa l’any passat per a la recollida de fem, s’ha quedat en 
vora 70.000 €, ja que serà l’empresa de Joaquin Lerma a qui se li ha adjudicat el contracte per a  
l’arreplegada del mateix. 

El veí A.F. vol dir respecte a l’enllumenat del carrer Benifairó que es va inaugurar farà dues 
setmanes, es tracta d’una il·luminació que produeix un estalvi del 70%, hi ha prou llum al carrer, vol saber si 
es podria fer un estudi per a que s’amplie a la resta del carrers. 

L’alcaldessa li contesta que ja s’estan fent actuacions en eixa matèria. 

El regidor Joan Serra explica que no han trobat ninguna empresa que oferisca eixa possibilitat, ja que 
volen que el cost de la disminució durant els propers 8 anys siga repercutit en elles i no en el poble, per tant, 
d’ací a 8 anys, les faroles ja estan una altra vegada per a canviar. També diu que en la plaça s’ha canviat un 
troç en base a la subvenció del Plan ZP dos.  

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de 
resolucions administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords 
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 

«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós 
administratiu, davant el Jutjat del contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o, 
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis 
comptadors des l’endemà de la notificació.» 

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

Simat de la Valldigna, 28 de juliol de 2010  

La Secretària 

Elisa Armengot Audivert 


