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 PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 14/2010 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

Dia:  25 d’octubre de 2010 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Agustina Brines Sirerol  

Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Eladi Mainar Cabanes  
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: Estefanía Gregori Robledillo  

Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les vint hores i quaranta minuts del 
dia vint-i-cinc d’octubre 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la 
qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent  

ORDRE DEL DIA : 

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
1.1 Calendari laboral 2011. 
1.2 Aprovació MC 6/2010 per suplement de crèdits. 
1.3 Aprovació MC 7/2010 per suplement de crèdits. 
1.4 Anulació acord plenari de data 1 de març de 2010 sobre aprovació de Pressupost Municipal 

2010 en relació als increments retributius del personal al servei de la Corporació. 
1.5 Proposta d’Alcaldia sobre iniciació d’actuacions a  realitzar en relació al camp de futbol de 

gespa artificial. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA. 

3. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL. 

4. TORN D’INTERVENCIONS 

------------------------------------//----------------------------------- 
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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. 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. 

Ates que el Plenari en data 27 de juliol va acordar com festes locals els dies 2 de maig i 26 de juliol de 
2011. 

Ates que mitjançant Decret 153/2010, d’1 d’octubre, del Consell, per que es determina el calendari 
laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat valenciana per l’any 2011, es determina com 
dia inhàbil a efectes laborals el dia 2 de maig de 2011 

Es proposa al Plenari: 

Primer 

Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna per al pròxim 
any 2011 les següents: 

26 de juliol de 20100 

26 de desembre 2011 

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 explica la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per unanimitat de tots els assistents (4 PP, 2 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 2011 les següents: 



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 
 

- 26 de juliol de 20100 

- 26 de desembre 2011 

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. 

1.2. Aprovació MC 6/2010 per suplement de crèdits. 

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 suplement de credit a les partides que es detallen a continuació: 

PDA DENOMINACIÓ.......................................................................CRÈD EXTRA.  

011.913.00 Amortitzacio credits.......................................................................... 16.976,40 € 

TOTAL  SUPLEMENT DE CRÈDIT ........................................................................... 16.976,40 € 

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.................................................................16.976,40 € 

Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 

a) Baixa de crèdit: 

130.120.03 (Retribuciones bàsiques Policia Local) .............................................. 1.220,35 € 
130.121.01 (Complement específic Policia Local) ............................................... 3.280,13 € 
321.131.00 (Escoleta laborals temporals)..............................................................2.577,76 € 
164.130.00 (Sou personal cementiri) ........................................................................ 210.48 € 
155.130.00 (Sous personal laboral fixe) ................................................................ 2.459,78 € 
912.100.00 (Retribucions alcaldia) ........................................................................... 184,15 € 
912.100.02 (Retribuions càrrecs electes).................................................................. 202,60 € 
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912.110.00 (Retribucions personal eventual) ...........................................................257,81 € 
920.120.00 (Retrib bàsiques Grup A1)..................................................................... 800,00 € 
920.120.01 (Retrib bàsiques Grup A2)..................................................................... 500,00 € 
920.120.03 (Retrib bàsiques Grup C1) ..................................................................1.000,00 € 
920.120.04 (Retrib bàsiques Grup C2) ..................................................................... 700,00 € 
920.121.00 (Complemnt destí funcionaris) ........................................................... 1.000,00 € 
920.121.01 (Complement específic funcionaris)................................................... 1.820,38 € 
920.143.00 (A.O.D.L) Sou........................................................................................ 762,96 € 

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS ...................................16.976,40 € 

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.» 

Obert el torn d’intervencions, l'alcaldessa li dona pas a la Secretària, que explicarà la 
proposta. 

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

Primer.  

a) Concedir suplement de credit a les partides que es detallen a continuació: 

PDA DENOMINACIÓ.......................................................................CRÈD EXTRA.  

011.913.00 Amortitzacio credits.......................................................................... 16.976,40 € 

TOTAL  SUPLEMENT DE CRÈDIT ........................................................................... 16.976,40 € 

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.................................................................16.976,40 € 

Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 

b) Baixa de crèdit: 

130.120.03 (Retribuciones bàsiques Policia Local) .............................................. 1.220,35 € 
130.121.01 (Complement específic Policia Local) ............................................... 3.280,13 € 
321.131.00 (Escoleta laborals temporals)..............................................................2.577,76 € 
164.130.00 (Sou personal cementiri) ........................................................................ 210.48 € 
155.130.00 (Sous personal laboral fixe) ................................................................ 2.459,78 € 
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912.100.00 (Retribucions alcaldia) ........................................................................... 184,15 € 
912.100.02 (Retribuions càrrecs electes).................................................................. 202,60 € 
912.110.00 (Retribucions personal eventual) ...........................................................257,81 € 
920.120.00 (Retrib bàsiques Grup A1)..................................................................... 800,00 € 
920.120.01 (Retrib bàsiques Grup A2)..................................................................... 500,00 € 
920.120.03 (Retrib bàsiques Grup C1) ..................................................................1.000,00 € 
920.120.04 (Retrib bàsiques Grup C2) ..................................................................... 700,00 € 
920.121.00 (Complemnt destí funcionaris) ........................................................... 1.000,00 € 
920.121.01 (Complement específic funcionaris)................................................... 1.820,38 € 
920.143.00 (A.O.D.L) Sou........................................................................................ 762,96 € 

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS ...................................16.976,40 € 

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. 

1.3. Aprovació MC 7/2010 per suplement de crèdits. 

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: 
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Primer.  

a) Concedir suplement de credit a les partides que es detallen a continuació: 

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA.  

920.143.00 La Dipu et Beca................................................................................... 3.000,00 € 
432.629.00  Adequació Recursos Turístics ............................................................ 4.177,36 € 
920.227.81 Treballs Tècnics, Redacció Projecte i altres....................................... 6.372,00 € 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS..................................................................... 13.549,36 € 

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.................................................................13.549,36 € 

Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 

a) Romanent de Tresoreria ................................................................................13.549,36 €  

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS ...................................13.549,36 € 

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.» 

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

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

Primer.  

a) Concedir suplement de crèdit a les partides que es detallen a continuació: 

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA.  

920.143.00 La Dipu et Beca................................................................................... 3.000,00 € 
432.629.00  Adequació Recursos Turístics ............................................................ 4.177,36 € 
920.227.81 Treballs Tècnics, Redacció Projecte i altres....................................... 6.372,00 € 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS..................................................................... 13.549,36 € 
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TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.................................................................13.549,36 € 

Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers: 

b) Romanent de Tresoreria ................................................................................13.549,36 €  

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS ...................................13.549,36 € 

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. 

1.4. Anulació acord plenari de data 1 de març de 2010 sobre aprovació de Pressupost 
Municipal 2010 en relació als increments retributius del personal al servei de la Corporació. 

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

« PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

Vist l’escrit de la Delegació de Govern a la C. Valenciana ( Servei d’assumptes jurídics) rebut en 
data 28 de setembre de 2010, nº Reg Entrada:1998, mitjançant el qual requereix a l’Ajuntament de 
Simat de la Valldigna, en compliment al que disposa l’article 65 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, 
LRBRL, per a que anul·le l’acord adoptat per este Ajuntament, en sessió plenari ordinària de data 1 
de març de 2010, per que s’aprova el següent acord “ Pressupost municipal exercici 2010, bases 
d’execució i plantilla de personal”. 

Ates que en base a la documentació enviada per esta Ajuntament previ requeriment de la Delegació 
de Govern ( Copia literal certificada del present acord, Informe de Intervenció de Avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, Informe de Secretaria- Intervenció del 
Pressupost per l’exercici 2010, Certificació emesa per la Secretaria- Interventora en data 7 de juliol 
de 2010), esta estima que s’ha incorregut en infracció de la legislació vigent en relació a l’increment 
de les retribucions del personal al servei de l’Administració, en concret en relació als 9 llocs de 
treball dels 35 que composen la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Simat  i que son: 

- 1 Auxiliar Administratiu. 

- 1 Auxiliar de Secretaria. 

- 1 Cap Policia local. 

- 5 Agents de la Policia local. 

- 1 Auxiliar Policia local. 
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Considerant que la Delegació de Govern a la vista de la documentació enviada conclou que les 
retribucions del referit personal , superen el percentatge màxim de 0,3% previst en l’article 22.2 de 
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, en relació amb 
les retribucions percebudes en l’any 2009.  

I ates que l’article 22.7 de la citada Llei estableix que “ El que es disposa en els apartats anteriors 
deu entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i 
excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del numero 
d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix, 
sempre amb estricte compliment del que disposa la normativa vigent” la Delegació de Govern  
considera que no ens troben davant una modificació que es realitze amb caràcter singular  i 
excepcional d’alguns llocs de treball, sino que la mateixa avarca 9 dels 35 llocs, representant un 
25% de la plantilla de l’Ajuntament, per la qual cosa no es possible donar cobertura legal al referit 
acord a traves de la via extraordinària de l’article 22.7 de la LPGE. 

Conseqüentment en tot l’exposa’t consideren que el referit acord municipal vulnera el article 22.2 
de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010. 

Amb base a tot l’exposat i en compliment del requeriment efectuat per la Delegació de Govern en la 
C. Valenciana a l’empar de l’article 65 de la LRBRL,  

Esta Alcaldia proposa: 

Primer.- Anular l’acord municipal de data 1 de març de 2010, “ Pressupost municipal exercici 2010, 
bases d’execució i plantilla de personal” en els següent punts: 

“1.- Modificació de les despeses de personal conseqüència de la equiparació a nivell 
retributiu del lloc d’auxiliar administratiu creat en l’exercici 2009 als llocs existents 
d’auxiliars administratius, açò significa la modificació del nivell de complement de destí al 18 
i l’equiparació en el complement específic a la resta de llocs similars. 

2.- S’ha modificat el Complement específic de la plaça d’Auxiliar Administratiu 
(Estadística i Padrons). 

3.- També s’ha produït un increment retributiu en els llocs de treball del Cos de Policia 
local, incrementant-se el complement específic en 150 €.  

6.- S’ha modificat el complement de destí d’una plaça d’Auxiliar administratiu existent 
incrementant-la a nivell 18.” 

Segon.- Aprovar la modificació dels següents llocs de treball, en aplicació de l’article 22.7 de la la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, considerant que 
es una modificació que amb caràcter singular i excepcional resulta imprescindible per el contingut 
del lloc de treball així com pel grau de consecució dels objectiu fixats . Igualment esta modificació 
ve justificada per raons d’igualtat i paritat, es tracta d’aconseguir una equiparació en les retribucions 
del personal que esta realitzant-se les mateixes tasques dins de l’organigrama de l’Ajuntament. 
També es te en consideració l’ampliació en les funcions que actualment estan desenvolupament els 
llocs afectats per la modificació, i en concret els llocs d’auxiliar administratius, que estan realitzant  
funcions mes complexes i de mes nivell que el grup al que es pertany: 
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LLOC DE 
TREBALL: 7 

2009 
Aux. A. Est. 

2010 
Aux. A. Est. diferencia % 

FUNCIONARI: Nom :        

  Cognoms :       

Grup   D C2     

% jornada   100,0000 100,0000     
Nivell Comp. 
Destinació   18,0000 18,0000     

I  M  P  O  R  T      D E      L E S      R  E  T  R  I  B  U  C  I  O  N  S:      

Sou Base   598,9500 600,7469     

  Triennis Grup 1: 6,0000 5,0000     

  Triennis Grup 2: -       

Antiguitat   107,2800 107,6018     

Total retrib. bàsiques 706,2300 708,3487 2,1187 0,0030 

Complement  Destinació 414,3000 415,5429 1,2429 0,0030 

Complement Específic 402,8500 525,0000 122,1500 0,2327 

Complement Productivitat 77,3000 77,5319 0,2319 0,0030 

Total retrib. Complementàries 894,4500 1.018,0748 123,6248 0,1214 

      0,0000     

BRUT MENSUAL  Euros 1.600,6800 1.726,4235 125,7435 0,0728 
 

LLOC DE 
TREBALL: 8 

2009 
Aux Secret. 

2010 
Aux Secret. diferencia % 

FUNCIONARI: Nom :        

  Cognoms :       

Grup   C2 C2     

% jornada   100,0000 100,0000     
Nivell Comp. 
Destinació   14,0000 18,0000     

I  M  P  O  R  T      D E      L E S      R  E  T  R  I  B  U  C  I  O  N  S:      

Sou Base   598,9500 600,7469     

  Triennis Grup 1: 2,0000 2,0000     

  Triennis Grup 2:         

Antiguitat   35,7600 35,8673     

Total retrib. bàsiques 634,7100 636,6141 1,9041 0,0030 

Complement  Destinació 320,1200 415,5400 95,4200 0,2296 

Complement Específic 204,0000 525,0000 321,0000 0,6114 

Complement Productivitat 285,6000 77,5300 -208,0700 -2,6837 

Total retrib. Complementàries 809,7200 1.018,0700 208,3500 0,2047 

      0,0000     

BRUT MENSUAL  Euros 1.444,4300 1.654,6841 210,2541 0,1271 
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LLOC DE 
TREBALL: 18 

2009 
Aux. P.L. 

2010 
Aux. P.L. diferencia % 

FUNCIONARI: Nom :        

  Cognoms :       

Grup   C C     

% jornada   100 100     
Nivell Comp. 
Destinació   16 16     

I  M  P  O  R  T      D E      L E S      R  E  T  R  I  B  U  C  I  O  N  S:      

Sou Base   732,51 734,71     

  Triennis Grup 1: 5 5     

  Triennis Grup 2: 0 0     

Antiguitat   116,11 116,46     

Total retrib.bàsiques 848,62 851,17 2,5459 0,0030 

Complement  Destinació 367,23 368,33 1,1017 0,0030 

Complement Específic 281,66 432,50 150,8450 0,3488 

Complement Productivitat 66,24 66,44 0,1987 0,0030 

Total $ Complementàries 715,13 867,28 152,1454 0,1754 

            

BRUT MENSUAL  Euros 1.563,75 1.718,44 154,6913 0,0900 

Tercer.- Anular i deixar sense efecte l’acord de data 27 de juliol de 2010, “Modificació de la 
Relació de llocs de treball” en el termes que contravinguin aquest acord. 

Quart.- Donar trasllat del present acord a la Delegació de govern als efectes del que estableix 
l’article 65 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, LRBRL.» 

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

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

Primer. Anular l’acord municipal de data 1 de març de 2010, “ Pressupost municipal 
exercici 2010, bases d’execució i plantilla de personal” en els següent punts: 

“1.- Modificació de les despeses de personal conseqüència de la equiparació a nivell 
retributiu del lloc d’auxiliar administratiu creat en l’exercici 2009 als llocs existents 
d’auxiliars administratius, açò significa la modificació del nivell de complement de destí al 18 
i l’equiparació en el complement específic a la resta de llocs similars. 

2.- S’ha modificat el Complement específic de la plaça d’Auxiliar Administratiu 
(Estadística i Padrons). 

3.- També s’ha produït un increment retributiu en els llocs de treball del Cos de Policia 
local, incrementant-se el complement específic en 150 €.  



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 

 

11 
 

6.- S’ha modificat el complement de destí d’una plaça d’Auxiliar administratiu existent 
incrementant-la a nivell 18.” 

Segon. Aprovar la modificació dels següents llocs de treball, en aplicació de l’article 22.7 de 
la la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, considerant 
que es una modificació que amb caràcter singular i excepcional resulta imprescindible per el 
contingut del lloc de treball així com pel grau de consecució dels objectiu fixats . Igualment esta 
modificació ve justificada per raons d’igualtat i paritat, es tracta d’aconseguir una equiparació en les 
retribucions del personal que esta realitzant-se les mateixes tasques dins de l’organigrama de 
l’Ajuntament. També es te en consideració l’ampliació en les funcions que actualment estan 
desenvolupament els llocs afectats per la modificació, i en concret els llocs d’auxiliar 
administratius, que estan realitzant  funcions mes complexes i de mes nivell que el grup al que es 
pertany: 

LLOC DE 
TREBALL: 7 

2009 
Aux. A. Est. 

2010 
Aux. A. Est. diferencia % 

FUNCIONARI: Nom :        

  Cognoms :       

Grup   D C2     

% jornada   100,0000 100,0000     
Nivell Comp. 
Destinació   18,0000 18,0000     

I  M  P  O  R  T      D E      L E S      R  E  T  R  I  B  U  C  I  O  N  S:      

Sou Base   598,9500 600,7469     

  Triennis Grup 1: 6,0000 5,0000     

  Triennis Grup 2: -       

Antiguitat   107,2800 107,6018     

Total retrib. bàsiques 706,2300 708,3487 2,1187 0,0030 

Complement  Destinació 414,3000 415,5429 1,2429 0,0030 

Complement Específic 402,8500 525,0000 122,1500 0,2327 

Complement Productivitat 77,3000 77,5319 0,2319 0,0030 

Total retrib. Complementàries 894,4500 1.018,0748 123,6248 0,1214 

      0,0000     

BRUT MENSUAL  Euros 1.600,6800 1.726,4235 125,7435 0,0728 
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LLOC DE 
TREBALL: 8 

2009 
Aux Secret. 

2010 
Aux Secret. diferencia % 

FUNCIONARI: Nom :        

  Cognoms :       

Grup   C2 C2     

% jornada   100,0000 100,0000     
Nivell Comp. 
Destinació   14,0000 18,0000     

I  M  P  O  R  T      D E      L E S      R  E  T  R  I  B  U  C  I  O  N  S:      

Sou Base   598,9500 600,7469     

  Triennis Grup 1: 2,0000 2,0000     

  Triennis Grup 2:         

Antiguitat   35,7600 35,8673     

Total retrib. bàsiques 634,7100 636,6141 1,9041 0,0030 

Complement  Destinació 320,1200 415,5400 95,4200 0,2296 

Complement Específic 204,0000 525,0000 321,0000 0,6114 

Complement Productivitat 285,6000 77,5300 -208,0700 -2,6837 

Total retrib. Complementàries 809,7200 1.018,0700 208,3500 0,2047 

      0,0000     

BRUT MENSUAL  Euros 1.444,4300 1.654,6841 210,2541 0,1271 
 
LLOC DE 
TREBALL: 18 

2009 
Aux. P.L. 

2010 
Aux. P.L. diferencia % 

FUNCIONARI: Nom :        

  Cognoms :       

Grup   C C     

% jornada   100 100     
Nivell Comp. 
Destinació   16 16     

I  M  P  O  R  T      D E      L E S      R  E  T  R  I  B  U  C  I  O  N  S:      

Sou Base   732,51 734,71     

  Triennis Grup 1: 5 5     

  Triennis Grup 2: 0 0     

Antiguitat   116,11 116,46     

Total retrib.bàsiques 848,62 851,17 2,5459 0,0030 

Complement  Destinació 367,23 368,33 1,1017 0,0030 

Complement Específic 281,66 432,50 150,8450 0,3488 

Complement Productivitat 66,24 66,44 0,1987 0,0030 

Total $ Complementàries 715,13 867,28 152,1454 0,1754 

            

BRUT MENSUAL  Euros 1.563,75 1.718,44 154,6913 0,0900 
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Tercer. Anular i deixar sense efecte l’acord de data 27 de juliol de 2010, “Modificació de la 
Relació de llocs de treball” en el termes que contravinguin aquest acord. 

Quart. Donar trasllat del present acord a la Delegació de govern als efectes del que 
estableix l’article 65 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, LRBRL. 

1.5. Proposta d’Alcaldia sobre iniciació d’actuacions a  realitzar en relació al camp de 
futbol de gespa artificial. 

Obert el torn d’intervencions, l'alcaldessa Agustina Brines, explica que temps arrere va 
vindre un tècnic per explicar en què consistia la remodelació d'un camp de futbol per a instal·lar la 
gespa artificial, què és el que suposava, quin import tindria i quin seria el manteniment.  

La proposta era o continuar amb eixe projecte o deixar-lo, perquè hi han diverses 
interpretacions i ella voldria que s'unificara el criteri de la Corporació respecte aquest tema.  

Diu que desprès del que han parlat en la comissió, han quedat en que es quede damunt la 
taula, perquè es precisa un informe econòmic, que farà la secretària en el termini més curt possible, 
comprovant el nivell i la capacitat d'endeutament de l'Ajuntament de Simat, que hui per hui és 
possible, però intentaran perfilar-ho un poc més en les dades que es tenen, tornant-lo  a portar a la 
comissió en un altre moment. 

El regidor Joan Serra, explica que el que es proposa per la part de l'alcaldia i del Bloc, és 
sobre la iniciació d'actuacions a realitzar, i diu que això pot ser de diverses maneres i s’han 
d’especificar i plantejar, el  per què del projecte de la gespa artificial.El seu grup ja s'ha manifestat,  
i el que ell entén és que independentment d'una proposta o d'un estudi de finançament i de cost que 
puga resultar de la gespa artificial, el que s’ha de tindre clar és que si això hui en dia és una prioritat 
màxima.Ell creu que la majoria de grups s'han manifestat, i no sap si ara van a manifestar-se i dir 
que es quede damunt la taula, o dir “hi han varies opcions” o que l'alcaldia demane subvencions, 
etc. El que considera, és que ara mateix aquest punt no s'ha de deixar damunt la taula, s'ha de 
decidir. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que ell entén que el que volia dir l'alcaldessa és que 
l'ajuntament hauria d’assumir el cost total que val la gespa artificial, i si en aquests temps volen fer-
lo, el seu grup creu que assumir 450.000 euros, que més o menys que és del que estan parlant, no és 
el més  idoni; però sí que podrien intentar buscar subvencions que el financen. Diu que sí que li 
agradaria que es fera, però creu que eixe cost l'ajuntament, en aquests moments, no el pot assumir. 
Però diu que és pot deixar damunt la taula per si més avant hi ha alguna proposta en base a l'estudi 
de com és pot finançar, a ells els pareix bé, però per part del PP, si el cost l’ha d’assumir 
completament l'ajuntament, creu que no és l’hora de fer-ho. 

El regidor Víctor Mansanet, creu que en la comissió s'havia quedat damunt la taula i ara no 
entén què està debatin-se, diu que el seu partit és partidari de que el camp de futbol es modernitze 
però creu que en aquests instants conforme està feta aquesta proposta l'ajuntament no l’ha 
d'assumir, perquè és molt forta.  

El regidor Eladi Mainar, creu que hauria d’haver una proposta ferma, per part del govern i 
per part de l'alcaldia i a partir d'eixe moment, votar. 
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L’alcaldessa Agustina Brines, diu que açò ja s'havia discutit en la comissió i s'havia quedat 
damunt la taula, a espera de que es fera  una proposta de conveni de com s’aconseguiran els diners, 
si cal finançar-ho i si els interessa o no, aleshores la proposta és deixar aquest punt damunt la taula. 

Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, per unanimitat de tots els assistents  
(4 PP, 2 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda deixar aquest punt sobre la taula. 

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, 3 de Novembre de 2010  

La Secretària 

Elisa Armengot Audivert 


