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PLE DE L’AJUNTAMENT - Sessió 6/201  3   -  
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA i URGENT

Dia: 12 de novembre de 2013

ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sebastián Mahiques  Morant

Regidors presents:

Grup PP 
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando

Grup  Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu) 

Grup EUPV Grup  BLOC-INICIATIVA-VERDS-
COALICIÓ-COMPROMÍS
Vicent Ribera Solanes 

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

Regidors absents: Álvaro Joaquín Almiñana Andrés
                              Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu) 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent  les 20,15 h. del dia dotze de

novembre de dos mil tretze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que
per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària i urgent del Ple de
L’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els
del següent

ORDRE DEL DIA:

- Ratificació de la urgència de la sessió.
- Presa de possessió del nou regidor Vicent Ribera Solanes
- Modificació ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’Ocupació de Terrenys

d’ús públic amb taules i cadires amb intenció de guany.

---------------------------- // ----------------------------
Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia

amb el resultat que tot seguit s’arreplega.
L’alcalde explica que donat que s’ha convocat este ple extraordinari i urgent per a

la modificació de les ordenances de l’IBI i la taxa per taules i cadires així com la necessitat
de  publicar-ho  durant  el  termini  establert,  també  s’ha  inclòs  el  punt  perquè  prenga
possessió el nou regidor.
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1. Ratificació de la urgència de la sessió.

De conformitat  amb el  que estableix l’article  79 del  Reglament  d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, ha de
pronunciar-se el Plenari sobre la urgència de la sessió.

L’alcaldia justifica la urgència de la sessió en la necessitat de prendre els acords
sobre les modificacions de les ordenances que es plantegen, el més aviat possible donat
que cal publicar-los al BOP i han d’estar exposats 30 dies.

Sotmesa a votació la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria per part de
l’Alcaldia, el Plenari, per unanimitat de tots els membres (huit) presents (6 PP, 1 GMS-
PSPV i 1 ERPV), aprecia la urgència, per la qual cosa es procedeix a tractar els següents
punt inclosos  en l’ordre del dia.

2. Presa de possessió del nou regidor Vicent Ribera Solanes

Vist  que l’Ajuntament  per  acord del  Ple  celebrat  el  30  de setembre de 2013,
acordà la presa de coneixement de la renúncia voluntària d’Agustina Brines Sirerol, del
lloc de regidora de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en compliment de l’article 9.4
del  Reial  Decret  2586/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’Organització Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals. 

L’Ajuntament  va  sol·licitar  de  la  Junta  Electoral  Central  que  li  fora  enviada  la
credencial de Vicent Ribera Solanes, següent en la candidatura del BLOC INICIATIVA
VERDS: COALICIÓ MUNICIPAL COMPROMIS en les eleccions municipals celebrades el
22 de maig de 2011. Dita credencial va ser rebuda en l’Ajuntament el dia 28 d’octubre de
2013, amb número 1804 de registre general d’Entrada.

Seguidament Vicent Ribera Solanes, qui prèviament a la celebració de la sessió, ha
formulat  declaració  de  béns  patrimonials  i  també  declaració  de  possibles  causes
d’incompatibilitat i d’activitats, procedeix a prendre possessió del càrrec i dóna lectura a
la fórmula que textualment diu:

«Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec

de Regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, amb lleialtat a la Llei, i de

guardar  i  fer  guardar  la  Constitució   i  el  nostre  Estatut  d’Autonomia,  com  a  normes

fonamentals de l’Estat i de la nostra Comunitat Autònoma perquè així ho mana la Llei vigent.

Igualment, promet, impulsar l’ensenyament en valencià, plurilingüe i de qualitat com aposta

de futur per a la nostra societat.»

En finalitzar la presa de possessió, el nou regidor, s’integra a la sessió, tot prenent
seient junt a la resta d’integrants de la Corporació Local. 

 Obert el torn d’intervencions, el regidor Vicent Ribera manifesta que suposa que
tots em conegueu, ja que sóc una persona ja major, del poble, i que també sabeu per què
estic ací. El motiu no és altre que la regidora Agustina Brines ha fet una sèrie de canvis en
la seua vida i per tant no pot estar a l’ajuntament. Vull remarcar el treball fet per Agustina
estos 6 anys, s’ha implicat molt i ha sigut una persona molt compromesa en totes les
coses del poble, inclús havia de vindre des de València i això li venia més mal i crec que no
ha faltat mai a les seus obligacions,  per tant li  done les  gràcies públicament jo com a
persona i el meu partit està molt satisfet de la feina que ella ha fet. Remarca el fet que
Agustina Brines haja sigut la primera alcaldessa des que es va implantar la democràcia,- diu
que abans no ho sap- i li done les gràcies públicament,  ha fet una bona tasca, ha sigut una
persona compromesa i crec que ha deixat un bon regust a tots els qui heu estat ací estos
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6 any. I ara jo espere estar a l’altura de les circumstàncies, i fer una faena semblant i tindre
un bon enteniment tant amb l’equip de govern com els que formem l’oposició i a vore si
entre tots portem endavant el projecte per fer el millor per al poble.
 L’alcalde li dóna la benvinguda, i li manifesta que segur que estaràs a l’altura, eres
un home amb experiència, veterà en l’ajuntament i tens molta experiència, vull donar-te la
benvinguda i a que treballem i unim esforços per portar el poble endavant. 
 El regidor David Mogort li  manifesta que allí  els té per allò que vulga i li  dóna
també la benvinguda. Hui no pot parlar molt perquè està afònic. 
 El regidor Joan Serra li diu que estem per treballar pel poble i per plantejar  coses
de  futur  i  projectes  que  siguen  compaginats  i  acceptats  pel  grup  majoritari  i  portar
endavant coses.

3.  Modificació  de  l’Ordenança  reguladora  de  l’Impost  de  Béns
Immobles.

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l’expedient que s’està tramitant per a la modificació de les diferents taxes i
tributs municipals.

Vist el preceptiu informe emès pel Secretari – Interventor.
Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:

Primer.   Aprovar provisionalment  la  modificació  de l’Ordenança  reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles, amb la següent redacció:

ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Article 7è Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà el 0.70 % per al béns urbans.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el  Butlletí

Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2014, continuant
en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.

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

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

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que en la Comissió Informativa
s’ha explicat la qüestió tècnica i administrativa, i resumint explica que fins ara teníem (des
de 2009) un tipus de l’IBI del 0,80%, que en 2012 i 2013 va ser incrementat pel ministeri
un 10% i el resultat era un gravamen total per a Simat del 0,88%. Després de fetes les
gestions oportunes i analitzada la normativa recentment aprovada sabem que ara nosaltres
el que si que podem baixar és el tipus municipal, és a dir el tipus del 0,80% i per això la
proposta és que es quede en el 0,70%, i per què a eixa xifra? Perquè com no podem tocar
l’increment estatal del 0,08%, es quedaria en el 0,78%, és a dir, que per a 2014 el tipus de
gravamen dels béns immobles d’urbana seria del 0,78% i passaríem a que el veí pagarà la
contribució que es pagava en el 2008.
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El regidor David Mogort manifesta que el seu grup tot el que siga baixar impostos
per suposat  estem a favor. Encara que sempre ho dic,  a Simat estem  en una situació
complicada, han tancat les dos cooperatives i teníem un parell de crisi que s’han ajuntat,
des de 2008 la cosa va prou mal, i m’alegra que encara que normalment digueu que en
Simat no hi ha crisi, i hi ha, així al menys ho he entès jo en les últimes declaracions, i
encara que penseu que no hi ha gent que ho està passant mal, o així ho heu dit, em pareix
bé que actueu al contrari, si que baixeu els impostos, i encara que esteu dient una cosa
esteu fent un altra, ens pareix bé i vos recolçarem que baixeu impostos. Moltes vegades
m’ha donat la sensació que quan nosaltres hem dit que hi havia gent que estava passant-ho
mal vosaltres dieu que no vos pareixia tan gran la crisi, que no vos donava eixa sensació o
que no veieu que eixa crisi fora tan forta com nosaltres diem, eixa és la meua opinió, o
així ho he entès jo. 

La regidora Mónica Sancirilo contesta que quan hem parlat d’eixe tema ho hauràs
entès  malament,  sabem que hi  ha gent  que està passant-ho mal  i  ho passarà mal,  en
determinades coses que heu dit, hem dit que no eren certes, però mai hem negat que
ningú estarà mal, el que estava passant hem intentat solventar-ho un poquet, mai hem
negat que no hi haja crisi a Simat o en cap lloc.

El regidor David Mogort manifesta que s’alegra de que actueu en conseqüència i
baixeu els impostos, sempre ens tindreu al costat de baixar els impostos.

El regidor Vicent Ribera manifesta que és evident que hi ha crisi i molt forta, en
uns llocs es nota més que en altres, en els pobles no es veu tant com a la capital. Tot allò
que repercutisca en baixar els impostos a les persones millor, potser hi haurà gent que no
estarà passant-ho molt mal, la gent es queixa de que no poden pagar determinades coses,
i encara que siga baixar un poquet l’IBI, perquè es una baixada més simbòlica que altra
cosa, esta mesura encara que és una mesura important, no és rebaixar un 50%, perquè sé
que això és una utopia i no potser però se que és una mesura important i la gent encara
que siga baixar un poquet ho agrairà.

El regidor Joan Serra manifesta que s’alegra que per fi el grup popular, de corre
cuita, ha decidit aplegar al nivell, perquè era una situació injusta que ens pujaren des de
Madrid quan el nostre poble no estava en eixes mancances, com passa en altres pobles.
Igual sóc massa exigent, en mi mateixa intente ser igual, però ens queda un plenari, a no
ser  que es  faça  un altre  extraordinari,  per  aprovar  els  pressupostos  i  supose  que ja
tindreu previst que es pot fer i que no, encara que crec que podria haver fet un repàs de
les taxes i  impostos  que això es veu en el pressupost  i  després no es pot modificar,
perquè tal i com s’ha plantejat el tema de la urgència ja no podrà ser per qüestió de dates
i publicacions, crec que s’haguera pogut ajustar una miqueta més. I m’alegra que, en fi, ara
ja no podré dir-ho, el grup popular, que deia en el seu primer punt que anava a rebaixar
impostos i en el cas de l’IBI, per fi, ara ja no podré dir que el PP no baixa impostos.

L’alcalde contesta que nosaltres des de que estem al govern no s’han tocat les taxes ni
pujat impostos al contrari hem baixat impostos i taxes. Fa la relació d’ordenances que
s’han baixat (clavegueram, aigua, IBI i també baixarem l’IBI i l’ocupació de via pública per
les cadires i taules), hem fet una feina i hem fet coses i hem procurat no tocar-li la butxaca
al ciutadà, tots ho necessitem encara que siga un euro. Respecte al que ha dit el regidor
David Mogort, nosaltres no hem dit mai que no es notarà la crisi. Si que hem dit, no ací
sinó en una comissió  informativa,  on se mos va plantejar que hi  havia persones molt
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necessitades i la qüestió dels xiquets de l’escola que no tenien  per esmorzar, i nosaltres
diem que des de l’escola no se’ns havia plantejat, des de eixe moment que es va dir, ens
vam quedar fora de joc ja que abans no ens havia arribat eixa informació. Ens posarem en
contacte amb el col·legi i ens va estranyar moltíssim que si hi havia coses així no ens
hagueren arribat, i la regidora Dominique es va posar en contacte i es va aclarir. Que no
podien menjar, és molt fort. Les mestres estan damunt d’eixes coses i no ens ho havien
dit. Quan ens assabentarem de la noticia vam abordar el tema i des del col·legi ens van
plantejar problemes com que hi havia xiquets que no podien pagar els llibres o que no
podien pagar el menjador. La regidora de benestar social i l’assistenta social, van fer en
reunions en l’escola i això a dia d’hui està solucionat. Sabem que els diners estan molts
ajustats.  En 2013 vaig tenir problemes per a quadrar els pressupost més que en 2007.
Hem de vore què és el que es cobra i el que no, sabeu que hi ha casos de morositat i
farem modificacions de crèdits abans de final d’any perquè cal ajustar-se i hi ha algunes
partides que ens quedem curtes, crec que al final el pressupost ens eixirà positiu. Estem
fent una tasca bona, vull felicitar els regidors que estan en l’equip de govern i des de la
seua parcel·la estan fent una feina bona.  I  al  regidor Joan Serra li  contesta que en el
pressupost de l’any passat ja vas comentar la baixada de l’IBI, encara que tu havies parlat
del tema de les bonificacions, i a nivell de l’ajuntament de Simat és molt complicat, i en el
moment que ha pogut ser i ens ha donat el secretari el vist i plau i dins la legalitat ho fem,
i si s’ha fet tant urgent és perquè ho porta la pròpia administració, de vegades és així, i tu
has estat en esta part de la taula i saps que hui et diuen una cosa i demà un altra, intentes
desxifrar el que ens diuen, ens va passar en el cas de l’IBI, ens donen una contestació des
del ministeri i cal desxifra-la, decidirem deixar-ho conforme està, i de sobte eixien noticies
als diaris i després de diferents consultes i una interpretació adequada nosaltres arribarem
a esta decisió.  Des de l’equip de govern estem intentant posar-nos al costat del veí, i
sabem que a tots ens costa, a uns els costa més que a altres, i al que no li costa també
agraeix no pagar tant. Agraïsc que s’aprove per unanimitat.

Finalitzades  les  intervencions  i  sotmesa  la  proposta  a  votació,  amb el  dictamen
favorable de la comissió informativa, el Ple de la corporació per unanimitat dels nou (9)
membres assistents  (6  PP,1  GMS-PSOE,  1  BLOC-Compromís  i   1  ERPV)  aprova  el
següent acord:

Primer.  Aprovar provisionalment la  modificació de l’Ordenança reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles, amb la següent redacció:

ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 7è Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà el 0.70 % per al béns urbans.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el  Butlletí

Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2014, continuant
en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.

Segon.  Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el  Butlletí Oficial de la Província, per un període de
trenta dies per tal què els interessats puguen presentar reclamacions.
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Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen,
les  quals  es resoldran amb caràcter definitiu.  Si  no se'n presentaren,  l'acord provisional
esdevindrà automàticament definitiu.

4. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’Ocupació de

Terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb intenció de guany.

PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
PER  TAULES,  CADIRES,  TANCAMENTS  AMB  CRISTALL  i  ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, AMB INTENCIÓ DE GUANY.

Primer. Es  proposa  modificar,  els  següents  articles,  quedant  redactats  de  la
següent manera:

1. L’article 1r. Concepte
D’acord amb el previst  a  l’article  20 del  RDL 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual

s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  d’Hisendes  Locals,  aquest  Ajuntament
estableix la  Taxa per utilització privativa o aprofitaments  especials  que es  deriven de
l’ocupació  de  terrenys  d’ús  públic  amb taules,  cadires,  tancaments  amb vidre  i  altres
instal·lacions anàlogues amb intenció de guany, especificant en les Tarifes contingudes en
l’apartat 2 de l’article 3 següent, que es regirà per la present ordenança.

2. L’article 3r. Quantia
2. La tarifa d’aquesta taxa, serà la següent:

-  Per  ocupació  de  domini  públic  amb  tancament  amb  vidre  i  instal·lacions
 anàlogues ............................................................................................................2,25€/m2/mes 

- Per ocupació de domini públic amb taules i cadires:
a) Període estival (de l’1 de juny a 30 setembre)

a.1) Locals que les seues taules i cadires estiguen en carrers de vianants i/o estiguen o
donen a zones enjardinades de domini públic.............................................2,00 €/m2/mes 
a.2) En la resta del terme municipal...............................................................1,48 €/m2/mes

b) Resta de l’any (1 d’octubre a 31 de maig)
b.1) Locals que les seues taules i cadires estiguen en carrers de vianants i/o estiguen o
donen a zones enjardinades de domini públic..............................................1,60 €/m2/mes
b.2) En la resta del terme municipal..............................................................1,20 €/m2/mes.

S’estableix una tarifa mínima de 120,00 €/any o període estival.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació integra en
el Butlletí Oficial de la Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals; i estarà
vigent fins que s'acorde la seua modificació o derogació.

Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en
el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de
trenta dies per tal què els interessats puguen presentar reclamacions.
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Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen,
les quals es resoldran amb caràcter definitiu.

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que hem vist que podem ajustar
esta ordenança un poc més, hem estat mirant les taxes actuals del que paguen els bars i
proposem rebaixar la taxa en un 20%. Passa a donar lectura a la proposta de l’alcaldia i
informa de les noves tarifes així com de la tarifa mínima. El 90% dels bars passen d’eixa tarifa
mínima. A continuació compara el preus anteriors i la nova proposta.

El regidor David Mogort manifesta que li pareix bé que es baixe als bars, que com
tots els comerços, ho estan passant lleig i estem a favor de baixar els impostos.

El regidor Vicent Ribera manifesta que li pareix bé. Encara que estes persones estan
ingressant uns diners per eixa ocupació que ells paguen, no és igual que l’IBI qui paga un IBI
no té cap ingrés per això. Posa l’exemple de qui ha de pagar diners pel l’IRPF  perquè han
cobrat - amb l’alcalde s’aclareix alguna qüestió al respecte-. Li pareix bé que qui més ocupa i
poden tenir més ingressos ha de pagar més, encara que no sempre pot ser així, però qui més
ocupa més ha de pagar. 

El regidor Joan Serra manifesta que la reducció és d’uns mil euros en total, això està
bé però considera que és més important que deixen neta la via pública i que pel seu espai
paguen igual, a les arques municipals no significa molt, es pot quantificar i això no és un
problema.  Hi  ha  coses  que  es  poden  quantificar  com  l’arreplegada  del  fem.  Torne  a
manifestar com estava quantificada l’arreplega  del fem, i explica el contingut del contracte i
els punts d’arreplegada que hi havia, ara són menys, hui en dia les coses canvien i que s’ha
reduït  el  nombre de treballadors  i  per tant  considera que hi  ha coses  que cal  canviar,
considera que hi ha «flecos» en el conveni que hui no es compleixen. Per cert vaig dir a
l’estiu de l’any passat que no es netejaven el contenidors i als dos dies s’estava fet  a les 7 del
matí. Jo no dic que l’empresa ho porte mal, ho porta molt millor que GIRSA, però no és
prou, ho ha de portar al nivell que està establert  i si no es neteja el que es diu que ens
reduisca el cost i això és molt més que els 1000€ que es deixaran de cobrar-se per les taules
i cadires. I després en el còmput global cal comparar en el que es deia al plec de condicions,
no hi ha que mesurar fins la pesseta, però si hi ha un desfasament econòmic entre el que ell
va oferir i si ara ja s’ha resarcit i ja han guanyat el que havien de guanyar es pot plantejat, i a
més  que  porte  endavant  els  compromisos  adquirits.  És  importantíssim  la  qüestió  del
reciclatge. Torne a reiterar en no fer un ple extraordinari i urgent pel tema del pressupost
però ho heu de plantejar i si voleu es pot considerar per al proper ple.

L’alcalde contesta que respecte del fem explica com fa els treballs l’empresa i  la
informació que ens dóna cada vegada que la demanem, quan plantegem algun treball venen a
netejar enseguida i està controlat, la policia ens informa i nosaltres estem damunt d’ell, fins
ara s’està controlant bé . Respecte a l’adjudicació de l’arreplegada del fem, els tres pobles van
fer una feina molt  bona,  estic  content del  servici  que dóna l’empresa,  no sóc  partidari
d’apretar-los quan la feina es bona, si passarà com en GIRSA on hi havia problemes cada dos
per tres si que estaria preocupat. El regidor Rafael Cabanilles i jo estem en el tema, i sempre
que ha hagut punts que “pulir” Joaquin Lerma ve i estudiem els problemes i se solucionen,
com els canvis de contenidors com en el Pla de Corrals. Hem vist els problemes que teníem
allí i fins la data els problemes els ha solucionat a l’instant. Explica la problemàtica del Pla de
Corrals. Estem veien que la gent no recicla, els trastos van arreu, els tire per ahi, vols donar
facilitat, i et dones compte que no potser. Anem a clausurar un lloc i posar-ho més prop de
les casetes. Explica la solució que s’ha donat i a vore si la gent col·labora. Estic content com
funciona. L’any que ve la taxa baixarà un poquet, el consorci també la baixarà, no molt, però
_____________________________________________________________________________________
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baixarà pel tema de l’ecoparc. Ara tots tenen ecoparc i els que no tenen ecoparc també
paguen com si en tinguera.

El regidor Joan Serra manifesta que per a ell el servei que dóna Joaquin Lerma es de
«chapeau». Jo parle del cost, si ens costa menys hem de pagar menys.

L’alcalde li contesta que et convida a que fem una reunió amb Joaquin Lerma per
explicar com està el servei. Si això ens porta a rebaixar la taxa jo t’aplaudeisc.

El regidor Joan Serra manifesta que el treball està tot molt quantificat, explica com
està treballat, en el poble de Simat hi ha 1800 habitatges que representa el 50% del cost i en
les Foies 380, que representa l’altre 50%, si hi havia 61 punts i el multipliques per 3 minuts, i
ara hi ha 31, al poble li van llevar la comoditat de tindre’l més a prop, i si  ho multipliques per
3 minuts es molt menys temps. L’alcalde diu que quan Lerma va fer el contracte va plantejar
unes millores, i que després comportaria reduir costos i no crec que plantejarà que els
guanys després se’ls repartiria amb l’Ajuntament. 

El  regidor Rafael  Cabanilles  contesta que el contracte és per 10 anys,  ell  ha fet
inversions per tenir després beneficis. En qualsevol, cas es pot quedar per a asseure i parlar.
Ell s’excusa en què ha fet inversions en camions a costa de tenir menys personal.

El regidor Joan Serra explica com va ser l’oferta, tot el que ell ha dit està en els plecs
de condicions i que ell va «pujar» per a quedar-se’l. I en la seua oferta cada any incrementava
els punts de reciclatge. En el plec de condicions estaven el 71 punts, i vosaltres també ho
podeu mirar en el  plec,  i  en reduir-los la  despesa és menys.  Cal millorar els  punts  de
concentració.

L’alcalde manifesta que el que vols dir és que hem passat d’uns punts d’arreplegada a
la meitat i que en eixos anys havíem d’arribar a la meitat. No entenc el que dius.

El regidor Joan Serra manifesta que mireu-ho al revés, abans hi havia 71 punts i un
temps per cada treballador i això té un cost, ell va fer unes inversions i en la millora dels
punts de concentració ha tingut una despesa però també té una minoració en la depesa en
haver sols uns 30 punts i ho arreplega amb menys personal i això s’haurà de comptar. Jo no
vull  que  «perda»,  però  s’ha  de  comptar  les  reduccions  per  arreplegar  menys  punts.
L’Ajuntament ha de tindre-ho clar i li ha de dir que ens ha de fer tal o qual cosa.

El regidor Rafael  Cabanilles manifesta que l’empresa ha fet una inversió en camions a
canvi de menys personal, en la neteja dels contenidors si que no ho portava bé i li vam dir
que quan vinguera el camió que ens avisara i ara ja ho fa. L’alcalde explica les adequacions
que ha fet a algun camió.

Vista la qual cosa es dóna per acabat el debat. 

Finalitzades  les  intervencions  i  sotmesa  la  proposta  a  votació,  amb  el  dictamen
favorable de la comissió informativa, el Ple de la corporació per unanimitat dels nou (9)

membres assistents  (6  PP,1  GMS-PSOE,  1  BLOC-Compromís  i   1  ERPV)  aprova  el
següent acord:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la
taxa  per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules, cadires, tancaments amb cristalls i
altres instal·lacions anàlogues, amb intenció de guany, amb la modificació dels següents
articles que quedaran redactats de la se següent manera:

1. L’article 1r. Concepte
_____________________________________________________________________________________
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 D’acord amb el previst  a l’article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  d’Hisendes  Locals,  aquest  Ajuntament
estableix la  Taxa per utilització privativa o aprofitaments  especials  que es  deriven de
l’ocupació  de  terrenys  d’us  públic  amb  taules,  cadires,  tancaments  envidriats  i  altres
instal·lacions anàlogues amb intenció de guany, especificant en les Tarifes contingudes en
l’apartat 2 de l’article 3 següent, que es regirà per la present ordenança.

2. L’article 3r. Quantia
2. La tarifa d’esta taxa, serà la següent:

-  Per  ocupació  de  domini  públic  amb  tancament  amb  vidre  i  instal·lacions
 anàlogues.............................................................................................................2,25€/m2/mes 
- Per ocupació de domini públic amb taules i cadires:

a) Període estival (de l’1 de juny a 30 setembre)
a.1) Locals que les seues taules i cadires estiguen en carrers de vianants i/o estiguen o
donen a zones enjardinades de domini públic.............................................2,00 €/m2/mes 
a.2) En la resta del terme municipal...............................................................1,48 €/m2/mes

b) Resta de l’any (1 d’octubre a 31 de maig)
b.1) Locals que les seues taules i cadires estiguen en carrers de vianants i/o estiguen o
donen a zones enjardinades de domini públic..............................................1,60 €/m2/mes
b.2) En la resta del terme municipal..............................................................1,20 €/m2/mes.

S’estableix una tarifa mínima de 120,00 €/any o període estival.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació integra en
el Butlletí Oficial de la Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals; i estarà
vigent fins que s'acorde la seua modificació o derogació.

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

Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen,
les quals es resoldran amb caràcter definitiu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En  finalitzar  el  tractament  dels  punts  de  l’ordre  del  dia,  els  quals  comporten

l’adopció de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els
diferents acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:

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

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne
les 20 hores i 40 minuts, del dia 12 de novembre de 2013 i, perquè hi conste el tractat,
estenc la present acta.
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Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
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