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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 7/2015 

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

Dia: 8 de juliol de 2015 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues  

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Mónica Sancirilo Camarena 

Rafael Cabanilles Inza 

Miguel Vidal Ferrando  

 

Grup  Socialista 

Adela Mendoza Carmona(Portaveu)  

 

Grup EUPV  

Maria Lluïsa Solanes Polache (Portaveu) 

María José Gregori Robledillo 

 

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDS- 

COALICIÓ-COMPROMÍS 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

 Margarita Palomares Hernándis    

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

Regidors absents:  Cap 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 20,15 h. del dia huit de juliol de dos mil 

quinze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, 

per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada 

com cal. Els assumptes tractats són els del següent ORDRE DEL DIA: 



1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1.   Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió de constitució 

celebrada el dia 13 de juny de 2015. 

1.2. Organització  de  l’Ajuntament 

1.2.1. Periodicitat de les sessions plenàries ordinàries. 

1.2.2. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents. 

1.2.3. Grups polítics municipals. 

1.2.4. Determinació de les percepcions econòmiques de la Corporació. 

1.2.5. Determinació quantia per assistència a sessions.  

1.2.6.-Nomenament de Tresorera. 

1.2.7.-Donar compte decret sobre tinents i delegacions d’alcaldia 

1.3. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats: 

1.3.1. Representants en la Mancomunitat de la Valldigna. 

1.3.2. Representants en la Mancomunitat de la Safor. 

1.3.3. Representant en el Consorci Provincial de Bombers. 

1.3.4. Representant en la Mancomunitat de la Ribera del Xúquer 

1.3.5. Representant en el Consorci del Pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII. 

1.3.6. Representant en el Fons Valencià per la Solidaritat. 

1.3.7. Representant en el Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna 

1.3.8. Representant i suplent en l’Associació de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la 

Sostenibilitat. 

1.3.9. Representant en el Calaix Jove de la Mancomunitat de la Safor 

1.3.10. Representant en el Grup d’Acció Local Ruralter-Leader (Zona 7) 

1.4. Determinació dels festius laborals locals per a l’any 2016. 

1.-5. Aprovació del dies no lectius al calendari escolar del curs 2015/16. 

---------------------------- // ---------------------------- 
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Oberta la sessió per part de l’alcalde, qui fa una sèrie de comentaris en relació amb este 

primer ple de d’esta Corporació Municipal,  a continuació es mamprèn els tractaments dels diferents 

punts de l’ordre del dia,  amb el resultat següent: 

1.1. Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió de constitució celebrada 

el dia 13 de juny de 2015. 

Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el dia 13 

de juny de 2015. 

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT de tots els membres 

(3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 4 PPS «Partido Popular Simat»  i 1 PSE «Per Simat 

Esquerra») ACORDA: 

PRIMER. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament, amb 

data 13 de juny de 2015. 

1.2. Organització de l’Ajuntament 

1.2.1. Periodicitat de les sessions plenàries. 

L’alcalde dóna compte de la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, presenta al 

ple de l’Ajuntament, la següent proposta: 

Atès que acaba de constituir-se este nou equip de govern, on la seua majoria de membres és la 

primera vegada que estan en responsabilitats de gestió i per la qual cosa entenem que el primer ple 

ordinàri hauria de fer-se en setembre. 

Atès que en l’any 2019 les eleccions municipals són el quart diumenge del mes de maig, i el ple 

ordinari d’eixe mes imparell seria el dia següent d’eixes eleccions si es mantingués la proposta de plens 

ordinaris que ve fent-se en este Ajuntament, ple que després, per diferents motius no se celebra, es pel 

que esta Alcaldia presenta al Ple la següent: 



«PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament: 

Periodicitat:  Cada dos mesos (mesos imparells.) 

 Des de setembre 2015 fins a març de 2019. 

Per la qual cosa, el primer ple ordinari serà el 28 de setembre de 2015 i el 

darrer ordinari de la legislatura el 25 de març de 2019. 

Dia: Darrer dilluns, no festiu de cada mes imparell. 

Si és festiu, el següent hàbil 

Hora: A determinar per l’Alcaldia.» 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat planteja que des del seu grup es 

manifesta que l’últim ple ordinari va ser en març i el pròxim serà en setembre i a nosaltres ens haguera 

agradat que s’haguera fet un ple ordinari abans d’agost, i quan a la proposta, quan diu que si es festiu 

siga el següent hàbil, s’està referint a si és festa el dilluns.  

L’alcalde li contesta com han estat fent-se estos plens d’organització les darreres legislatures, i 

donat que la majoria som nous hem considerat i proposat que el primer ple ordinari siga a partir de 

setembre, afegeix que este mes de juliol es constituirà la Comissió Informativa i hi hauran temes a 

tractar. I respecte a si és festa el dilluns manifesta que es considere el que ha dit la regidora i que 

s’incloga eixe aclariment a l’acord. L’alcalde comenta la qüestió del horaris dels plens. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT de tots els membres 

(3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS, 4 PPS i 1 PSE),  ACORDA: 

PRIMER. Pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament: 

Periodicitat:  Cada dos mesos (mesos imparells.) 

 Des de setembre 2015 fins a març de 2019. 

Per la qual cosa, el primer ple ordinari serà el 28 de setembre de 2015 i el 

darrer ordinari de la legislatura el 25 de març de 2019. 

Dia: Darrer dilluns, no festiu de cada mes imparell. 

Si (el dilluns) és festiu, el següent (dia) hàbil 

Hora: A determinar per l’Alcaldia.» 
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1.2.2. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents. 

L’alcalde dóna compte de la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, presenta al 

ple de l’Ajuntament, la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer. No constituir Comissions Informatives sectorials, llevat de la preceptiva Comissió 

Especial de Comptes, que serà la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes. 

Segon. Fixar el nombre d’integrants de la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, 

en onze, la totalitat de la Corporació.» 

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT de tots els membres 

(3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS, 4 PPS i 1 PSE),  ACORDA: 

Primer. No constituir Comissions Informatives sectorials, llevat de la preceptiva Comissió 

Especial de Comptes, que serà la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes. 

Segon. Fixar el nombre d’integrants de la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, 

en onze, la totalitat de la Corporació. 

1.2.3. Grups polítics municipals. 

Es dóna compte dels diferents escrits presentats pel que fa a la integració dels regidors en 

grups polítics municipals, de la proposta de l’alcaldia, de designació de portaveus titular i suplent i de la 

qual cosa resulten els grups polítics que seguidament s’assenyala.  

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 

Víctor Mansanet Boïgues 

Marisa Solanes Polache (Portaveu titular) 

Maria José Gregori Robledillo (Portaveu suplent) 



Compromís 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu titular) 

Margarita Palomares Hernándis (portaveu suplent) 

Grup Socialista (GS) 

Adela Mendoza Carmona (Portaveu) 

Partido Popular Simat (PPS) 

Sebastián Mahiques Morant (Portaveu titular) 

Mónica Sancirilo Camarena (Portaveu suplent) 

Rafael Cabanilles Inza 

Miguel Vidal Ferrando 

Per Simat Esquerra (PSE) 

Imma Cunyat i Plana (Portaveu) 

Tots els regidors resten assabentats. 

1.2.4. Determinació de les percepcions econòmiques de la Corporació. 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, presenta al 

ple de l’Ajuntament, la següent: 

«PROPOSTA 

Antecedents de fet: 

1. Atès que l’article 13.4 del Reglament d’organització i funcionament de les Entitats locals, 

aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, estableix que el ple de la corporació, a proposta del 

seu president, determinarà, dins de la consignació global existents per tal fi als Pressupostos, la relació 

de càrrecs amb dedicació exclusiva i, per tant amb dret a retribució, així com les quanties que 

corresponguen a cadascú d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat. 

2. Atès que una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions municipals 

celebrades amb data 24 de maig de 2015 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de l’Ajuntament, 

i designats els regidors que han de participar més directament en la gestió municipal amb l’assumpció 

de la direcció d’alguna/es de les àrees/serveis bàsics del funcionament d’esta entitat, i donada la major 

dedicació d’algunes responsabilitats d’àrees  es considera necessari determinar la dedicació parcial 
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d’algú d’ells. 

3. Atès que l’article 75 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim 

Local, en el seu text consolidat després de les modificacions de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, i 

per la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibitat de l’Administració Local, estableix que els membres 

de les Corporacions Locals que exerceixen càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial per realitzar 

funcions de presidència,  o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho 

requereixen, percebran retribucions pels temps de la dedicació efectiva a les mateixes, i en eixe cas 

seràn donats d’alta al regim general de la Seguretat Social per tal concepte, tot assumint les 

Corporacions Locals les quotes empresarials que corresponguen (art.75.2)  

4. Atès a la redacció de l’article 75.bis i següents de la LRBRL després de la publicació de la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, LRSAL, que planteja unes limitacions a les retribucions màximes que pot 

percebre qualsevol membre de la Corporació Local per tots els conceptes retributius i assistències, 

exclosos els triennis als que pot tindre dret aquells funcionaris de carrera que es troben en situació de 

serveis especials. 

5. Atès l’article 5 de la Llei 53/1984 en el seu aparat segon, que ha sigut modificat per la llei 

14/2000, on es diu textualment: 

“.. en els supòsits de membres de les Corporacions Locals en situació de dedicació parcial es 

podran percebre retribucions per tal dedicació sempre que s’exerceixen fora de la seua jornada de 

treball en l’administració” 

II. Fonaments de dret: 

1. Resulten aplicables els articles 75 i següents de la Llei 7/85, 13.4 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els regidors delegats. 

Per tot açò es proposa 

Primer. Establir la dedicació exclusiva de l’alcaldia, donar d’alta  i determinar que les 

percepcions econòmiques a percebre són: 

Càrrec: Alcalde Dedicació Exclusiva Assignació (€)/ mes 

Víctor Mansanet Boïgues Completa 100% 2.396,53 €(x14 pagues any) 

Els tinents d’alcalde que realitzen funcions d’alcaldia durant l’habitual període de vacances del titular 

rebran les retribucions d’alcalde de forma proporcional als dies que exerceixen eixe càrrec en substitució de 

l’alcalde d’acord amb este punt. 

Segon.  Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part de 

l’interessat, per al regidor i regidores que es dirà i amb les característiques que es detallen. 



Regidor/a Dedicació mínima setmanal Assignació(€)/mes 

María José Gregori Robledillo ............................ 6 hores ............................................ 327,47 €/mes  

Adela Mendoza Carmona  ................................... 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 

Margarita Palomares Hernándis ......................... 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 

Maria Lluïsa Solanes Polache ............................... 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 

Tercer. Estes quantitats es podran actualitzar anualment amb idèntic percentatge que la dels 

funcionaris i funcionàries, si és el cas, i per acord de ple. 

Quart. Els regidors i regidores amb dedicació parcial serà donat d’alta en el Regim General de 

la Seguretat Social, tot assumint la Corporació Locals les quotes empresarials que corresponguen. 

Cinquè. El regidors i regidora delegat amb dedicació parcial no percebrà assistències per al 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament. 

Sisè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de València i en el tauler d’edictes de la 

Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL. 

Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial, haurà d’acceptar expressament la 

dedicació, i serà comunicada esta circumstancia al proper ple. 

Huitè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà amb càrrec a les aplicacions  

pressupostàries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna modificació de 

crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici. 

Novè. Comunicar als interessats el present acord, amb l’expressa advertència de la necessitat 

de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que ocupa i d’acord amb la 

normativa de la Seguretat Social per tal de possibles no compatibilitats. 

Desè. Els efectes pràctics dels presents acords tindran efectes a partir del dia següent a la seua 

aprovació pel ple de l’Ajuntament .» 

Obert el torn d’intervencions, es fa ús d’ell.  

L’alcalde, que llig la proposta presentada, durant la seua lectura, n’explica les raons i en concret 

respecte al seu sou, manifesta que seran uns 1.800€/net al mes, planteja que esta retribució significa 

una merma d’una mica més de  300€ al mes per davall del que ell cobra al seu lloc de treball a la 

Generalitat Valenciana, a més per la seua edat afecta negativament la seua jubilació,  donat que li baixa 

la base de cotització, i que la dedicació serà exclusiva. 

L’alcalde acaba de llegir la proposta i  manifesta que està dins del que plantejava el codi ètic de 

la seua organització política, pot veures a la pàgina web, on es diu que cap membre de la seua 

organització podrà cobrar un salari superior a tres vegades el salari mínim interprofessional (SMI). 
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La regidora Imma Cunyat, portaveu de Per Simat Esquerra (PSE), manifesta que ella va a parlar 

en nom del seu grup i plantejar la posició del seu grup, i no ho fa a nivell personal. Primer vol 

manifestar que el seu grup no esta d’acord amb l’increment de les retribucions de l’alcaldia, donat que 

en 2011 eren de 1.984,73€/mes per 14 pagues per a l’anterior alcalde i ara són 2.396,53€/mes per 14 

pagues.  En segon lloc, el seu grup considera que en el codi ètic que hi ha penjat a la pagina web d’EU 

de Simat, i al punt sis, es diu que el sou no serà més gran que 3 vegades el SMI i  dóna lectura al text. 

Hem tret comptes i considerem que el sou assignat supera eixa quantitat. Així ho entenem nosaltres. 

Amb independència dels motius que has argumentat en este tema, no estem d’acord. I la regidora 

pregunta que falta el regidor de l’equip de govern Vicent Ribera i cal explicar perquè no està. 

L’alcalde li contesta a la regidora que la diferencia entre 2011 i 2015 és d’un 0,28% del 

pressupost. Manifesta que la proposta s’ha fet després de converses de l’equip de govern i en els 

treballadors/es municipals, sense entrar que es tenia que cobrar, es va considerar que per a una gestió 

més eficaç era millor la dedicació exclusiva de l’alcalde. Quan a l’import de les retribucions, aquell que 

treballa té dret a un salari digne, però en eixe sentit no s’ha fet res que estiga fora del que és normal. 

Entenc que puga ser criticable i compara les retribucions de l’alcaldia en que costen tres dies de bous i 

entén que es puga comentar eixa quantitat. Cadascú ho mira des d’on ho vol mirar. Sé que tu em 

comprens (dirigint-se a la regidora). Manifesta que ell va valorar la possibilitat d’una dedicació parcial. 

Aclareix que ell fins ara sols ha estat cobrant de la Conselleria i que no ha cobrat dos sous. Considera 

que és millor la imatge de l’Ajuntament si l’alcalde sols cobra un sou, que si en cobra dos (una 

dedicació parcial de l’ajuntament i un altra del seu lloc de treball), considera que és més moral, ètic i 

resulta més rigorós, que l’alcalde sols tinga un sou i es dedica a eixe sou. La dedicació parcial tenia 

dificultats legals i a més implicava unes obligacions horàries que afectaven a molta gent de l’ajuntament. 

Donat el passat sindicalista considera que no podria “obligar” a que determinats treballadors vingueren 

dos vesprades. Explica quin seria el seu horari en eixe cas. 

L’alcalde afegeix que tot el que l’equip de govern faça es publicarà a la pagina web de 

l’Ajuntament. Comenta les variacions que estan fent-se  a la pagina web. Tots el que es faça serà públic i 

a més a més, a partir de desembre, estarem obligats a publicar-ho en el portal de transparència en 

aplicació de la Llei de Transparència, ací ningú podrà amagar cap cèntim, i tots els veïns sabran en què 

es gasten els diners. L’empresa no és l’ajuntament, és el poble, i tal com diu el codi ètic municipal -que 

estan per a complir-se- a tots les membres d ela Corporació se li requerirà que el complisca o que 

dimistisca. De fet, ací hi ha un codi ètic, i portaré prompte una proposta de renovació d’eixe codi ètic, 

que és de 2007 i com ha passat prou temps n’aportaré modificacions per què s’actualitze i s’hi  

presenten esmenes.   

L’alcalde comenta, en relació a que el regidor Vicent Ribera no està en la proposta, i explica que 

és per la situació laboral en la qual es troba, que és d’incapacitat temporal i, per tant, no se li pot donar 

d’alta en la Seguretat Social. Quan eixa situació canvie, es fara la proposta de dedicació parcial.  

El regidor Sebastián Mahiques, portaveu del gruo Partit Popular de Simat (PPS), manifesta que 

ells van per la línia de la regidora de Per Simat, hem vist que les persones que tenen una regidoria 

cobren el mateix que abans amb un hora mes de dedicació i respecte a les retribucions de l’alcaldia, 

comparteix a nivell personal les explicacions que ha donat l’alcalde però en la proposta es veu que des 

de 2011 hi ha un increment d’un 20%, i això significa que les arques municipals de Simat de la Valldigna 

pagaran uns 6.000€ més del que li pagaven a l’anterior alcalde.  Això no podem aprovar-ho. Quan vas 

fer el discurs d’investidura vas dir que calia pal·liar la greu crisi econòmica i laboral que pateix el 

nostre municipi - jo no crec que la crisi siga tan greu com tu dius- però creguem que l’increment de 

casi 6.000€ no és la manera de pal·liar-la i no la vegem correcta. Respecte a la relació amb el que 



costen els bous et vaig comentar que l’anterior equip de govern havia quadrat els actes festius donada 

la seua proximitat, estaven el bous però no hi havia cap problema si els volieu llevar es podia fer, este 

equip de govern no estava lligat. Respecte a la dedicació exclusiva de l’alcalde, jo soc partidari de que 

l’alcalde de Simat estiga en dedicació exclusiva, jo estic d’acord, i ho has dit tu, clar que els tècnics 

municipals s’estimen més un alcalde en dedicació exclusiva que estiga tots els dies i colze a colze 

treballant en ells. No es “precís” preguntar-ho als treballadors municipals, evidentment crec que tots 

volem que la persona que esta al càrrec d’una entitat local estiga més hores que les persones que 

treballen ací administrativament. 

L’alcalde contesta que en termes globals l’increment són aproximadament uns 5.000€ a l’any, 

en percentatge un 0,28%. Respecte a la greu crisi, crec que hi ha una crisi greu a Simat i al País Valencia. 

Es pregunta és, què és crisi? Tu creus que la crisi es pot pal·liar amb el sou de l’alcalde?. Crisi és que 

una persona no puga treballar. Crisi és que hi ha xiquets i xiquetes que en este poble no puguem 

menjar, es a dir que no poden fer les tres menjades normals al dia. Crisi és que hi ha gent que ha 

perdut els subsidi. Crisi és que es tanquen dos cooperatives i que no es trobe una alternativa en 4 anys. 

Pal·liar la crisi és exigir i sol·licitar al Servef que ens mostren com estava la situació al meu poble. No 

és agradable, hi ha molta gent aturada, i molta economia submergida. Per tant pal·liar al crisi serà 

l’objectiu numero 1 de l’equip de govern i espere que d’esta Corporació.  Intentar que la crisi es 

carregue en una persona i en el  seu sou no ho entenc, encara que comprenc que es planteje. Pal·liar la 

crisi és anar a parlar en qui ha comprat la COSIVA per exigir-li que contracte gent del poble. A   partir 

de setembre, quan anem a fer els pressupostos estarem oberts a tots els partits i representacions 

sindicals, associacions empresarials que vullguen ajudar-nos a pal·liar eixa crisi. Una crisi no es solventa 

per la bona voluntat de l’Ajuntament, sé que totes les corporacions anteriors han tingut molt bona 

voluntat, s’han preocupat, jo no ho he posat en dubte i voldria que eixa bona voluntat també ens la 

concediu, i sols quan no complim els compromisos que l’equip de govern va signar públicament ens 

n’anirem. Tenim la mateixa voluntat de tots els equips de govern de pal·liar la crisi del nostre poble. I 

també lluitar perquè en Simat es presten serveis públics de qualitat, i que els  serveis que puguem 

gestionar des d’ací tinguen la major qualitat possible i s’atenga a la gent de la forma més digna i amable 

per als ciutadans. Ells, els veïns i veïnes i residents del poble, són l’ajuntament. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que no hi ha molts xiquets.. (que pateixen fam). 

L’alcalde matiza dient que “hi ha xiquets”. 

El regidor Sebastián Mahiques replica i diu: que per ell ,si n’hi ha dos xiquets ja en són molts. 

L’alcalde diu que per mi, molts són 22. 

 El regidor Sebastián Mahiques manifesta que cal dir les coses com cal. Hi ha 22 persones que 

han rebut una ajuda assistencial de la Diputació per portar-los el menjar a casa, com als vellets, i als que 

els porten el menjar casa, no vol dir que no pogueren menjar. La Diputació ha subvencionat eixa ajuda, 

és una ajuda per menjar, com hi ha una ajuda per a llibres. Em pareix bé que reben eixa ajuda, però 

dubte que no puguen menjar. Eixa afirmació és com si, a Simat, hi haguera gent que pateix fam i això no 

és així. Ens estos 4 anys s’ha ajudat a molta gent,. Qui tenia una necessitat se’l ha ajudat, s’han ajudat 

per a audiòfons, per a viatges de fí de curs. Em nege a que es diga que ací s’esta patint fam i que hi ha 

xiquets que pateixen fam. En estos 4 anys l’ajuntament ha ajudat a totes les persones necessitades del 

poble, a totes, i per això considera que cal rectificar eixa expressió. Que es reunisquen amb qui s’ha 

quedat COSIVA, me pareix perfecte. En eixe tema hem estat treballant per què se la quedarà una 

persona del poble i ens haguérem llevat un problema. Respecte al nombre d’aturats, no cal anar a 

Alzira, per internet i per telèfon és pot saber. Volia incidir en el tema de la fam dels xiquets, això és fals 

o al menys a mi no hem costa que a cap persona li falte aliment. Si es així m’agradaria saber-ho. Entre 
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Caritas i l’Ajuntament hem ajudat a molta gent, i això hem pega tort i s’ha dit altres vegades en esta 

sala de plens. La meua experiència és la d’estar al govern i a l’oposició i per tant la meu posició es esta. 

M’alegre per la transparència i de que es publique tot en la web. El meu recolzament a eixa iniciativa. 

L’alcalde insisteix en que en este poble hi ha xiquets que pateixen fam, que no tenen les tres 

menjades al dia. Posa un exemple que ha passat esta setmana. El diners no cauen del cel i aniria millor 

si els corruptes tornaren els diners per solucionar estes coses. No vull comparar la gestió d’un equip 

de govern que acaba de començar ara amb un altre que ha estat 5 anys. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que si hi ha una persona que necessita qualsevol cosa 

des de l’ajuntament que se li done el suport que faça falta. L’alcalde diu que se li ha donat. El regidor 

Sebastian Mahiques manifesta si se li ha donat solucionat. No estic fent cap crítica al nou govern, estic 

dient el que hi ha. D’ací un any, o 100 dies, ja podrem raonar eixa crítica. 

L’alcalde manifesta que ací no fem caritat, prestem serveis. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que estem d’acord que prioritzeu les coses, i donar de 

menjar al xiquets és la prioritat numero u.  D’acord en això. 

La regidora Margarita Palomares manifesta que no tes res a dir-li a una persona que vol anar a 

Caritas, en quan està l’Ajuntament per a sol·licitar ajuda, encara que se que hi ha gent que l’imposa 

estar en la cua.Entenc que tu digues que estos 4 anys has ajudat i que no cregues que hi ha gent que 

pateix fam, però potser no coneguem tots i comenta la qüestió sobre les dificultats d’algunes persones 

i potser alguns no han vingut a dir-ho. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per  SIS (6) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 2 

Compromís i 1 GS) i CINC (5) VOTS EN CONTRA (4 PPS i 1 PSE),  ACORDA: 

Primer. Establir la dedicació exclusiva de l’alcaldia, donar d’alta  i determinar que les 

percepcions econòmiques a percebre són: 

Càrrec: Alcalde Dedicació Exclusiva Assignació (€)/ mes 

Víctor Mansanet Boïgues Completa 100% 2.396,53 €(x14 pagues any) 

Els tinents d’alcalde que realitzen funcions d’alcaldia durant l’habitual període de vacances del titular 

rebran les retribucions d’alcalde de forma proporcional als dies que exerceixen eixe càrrec en substitució de 

l’alcalde d’acord amb este punt. 

Segon.  Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part de 

l’interessat, per al regidor i regidores que es dirà i amb les característiques que es detallen. 

Regidor/a Dedicació mínima setmanal Assignació(€)/mes 

María José Gregori Robledillo ............................ 6 hores ............................................ 327,47 €/mes  

Adela Mendoza Carmona  ................................... 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 



Margarita Palomares Hernándis ......................... 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 

Maria Lluïsa Solanes Polache ............................... 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 

Tercer. Estes quantitats se podran actualitzar anualment amb idèntic percentatge que la dels 

funcionaris, si és el cas, i per acord de ple. 

Quart. Els regidors amb dedicació parcial serà donat d’alta en el Regim General de la 

Seguretat Social, tot assumint la Corporació Locals les quotes empresarials que corresponguen. 

Cinquè. El regidors delegat amb dedicació parcial no percebrà assistències per al 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament. 

Sisè. Publicar integrament el present acord en el BOP de Valencia i al tauler d’edictes de la 

Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL. 

Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial deurà acceptar expressament la 

dedicació, i serà comunicada esta circumstancia al proper ple. 

Huitè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà en càrrec a les aplicacions  

pressupostaries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna modificació de 

crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici. 

Novè: Comunicar als interessats el present acord, amb l’expressa advertència de la necessitat 

de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que ocupa i d’acord amb la 

normativa de la seguretat social per tal de possibles no compatibilitats. 

Desè: Els efectes pràctics dels presents acords, tindran efectes a partir del dia següent a la 

seua aprovació pel ple de l’Ajuntament. 

1.2.5. Determinació quantia per assistència a sessions.  

L’alcalde dóna compte de la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, 

presenta al ple de l’Ajuntament, la següent  PROPOSTA: 

De conformitat amb el que disposa l’article 75.3 de la LRBRL correspon al Ple l’aprovació i 

modificació de l’import de les assistències que corresponen als membres de les mateixa que no 

tinguen dedicació parcial ni exclusiva, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 

dels quals formen part. 
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En atenció a esta disposició esta alcaldia proposa al plenari l’adopció dels següents acords: 

Primer. Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans col·legiats 

que han de percebre els membres de la Corporació, excepte que tinga consignat càrrec amb dedicació 

exclusiva o parcial, segon el següent detall 

- Assistència sessió Ajuntament Ple: 81,34 €. 

- Assistència sessió Comissió Informativa: 41,16 €. 

 Els membres de la Corporació sols cobraran per assistència a eixos dos òrgans col·legiats. 

Segon. Estes quantitats, si així es considera, es podran actualitzar anualment, en funció dels 

increments pressupostaris que s’aproven per l’Estat per les retribucions dels funcionaris públics, i per a 

la qual cosa caldrà acord de ple.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la proposta i diu que legalment hi ha un “tope” i 

que no hem arribat a ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT de tots els membres 

(3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS, 4 PPS i 1 PSE),  ACORDA: 

Primer. Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans col·legiats 

que han de percebre els membres de la Corporació, excepte que tinga consignat càrrec amb dedicació 

exclusiva o parcial, segon el següent detall 

- Assistència sessió Ajuntament Ple: 81,34 €. 

- Assistència sessió Comissió Informativa: 41,16 €. 

 Els membres de la Corporació sols cobraran per assistència a eixos dos òrgans col·legiats. 

Segon. Estes quantitats, si així es considera, es podran actualitzar anualment, en funció dels 

increments pressupostaris que s’aproven per l’Estat per les retribucions dels funcionaris públics, i per a 

la qual cosa caldrà acord de ple. 

1.2.6.-Nomenament de Tresorera. 

L’alcalde dóna compte de la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit: 



«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, 

presenta al ple de l’Ajuntament, la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

Vist allò establert a l’article 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del 

Regim Local, l’article 168.,1 apartat tercer, de la Llei 8/2010 de la Generalitat Valenciana de Règim Local 

de la Comunitat Valenciana i l’article 2-f)  del Reial Decret 1732/94, pels quals es possibilita l’atribució 

de les funcions de tresoreria a un membre de la Corporació o funcionari d’esta, en el cas de 

Corporacions Locals amb  Secretaria de tercera classe, com és el cas de Simat de la Valldigna. 

Resultant que fins que es celebrarà el plenari on es nomenarà el/la proper/a tresorer/a 

municipal es va dictar el decret 266/2015 pel qual s’anomenava de forma provisional i amb efectes des 

del dia 13 de juny de 2015, a la regidora Adela Mendoza Carmona, Tresorera de Fons Municipals, fins 

que es celebre el plenari on es nomenarà tresorer/a de forma definitiva per al període que comprèn 

l’actual legislatura o fins que es designe a una altra persona. 

Ates que la doctrina estableix que cas de nomenar un membre de la Corporació i d’establir 

fiança, ha de ser el ple qui nomene el tresorer o la tresorera d’acord amb el que s’estableix a la 

instrucció 1ª.c) de l’ordre de 16 de juliol de 1963, que fins ara no ha estat expressament derogada, i a 

més cas d’exonerar-lo de la presentació d’una fiança cal fer constar en l’acord que els membres de la 

corporació seran responsables solidaris del resultat de la seua gestió. 

I és per això que és fa la següent proposta d’acord: 

Primer. Nomenar Tresorera,“Clavero/a”, dels fons de l’Ajuntament, a la regidora Adela Mendoza 

Carmona. 

Segon. Ratificar el decret 266/2015 pel qual se la va nomenar de manera provisional. 

Tercer. Aprovar l’exempció de l’obligació de prestar fiança de la Tresorera, tot assumint, 

solidàriament, els regidors la responsabilitat per la seua gestió.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa de la proposta i les motius de l’elaboració del 

decret de nomenament i que ara es proposa ratificar. 

La regidora Imma Cunyat planteja que per tal que conste en acta vol saber quina 

responsabilitat solidaria té votant a favor, en contra o per l’abstenció. Jo no vull ser solidaria de res, no 

tenim cap problema que siga Adela però si tinc que ser responsable solidaria m’abstinc. 
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El secretari li contesta que entén que la responsabilitat sols seria aplicable a aquells regidors/es 

que voten a favor. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 2 

Compromís i 1 GS) i CINC (5)  ABSTENCIONS (4 PPS i 1 PSE),  ACORDA: 

Primer. Nomenar Tresorera,“Clavero/a”, dels fons de l’Ajuntament, a la regidora Adela 

Mendoza Carmona. 

Segon. Ratificar el decret 266/2015 pel qual se la va nomenar de manera provisional. 

Tercer. Aprovar l’exempció de l’obligació de prestar fiança de la Tresorera, tot assumint, 

solidàriament, els regidors la responsabilitat per la seua gestió.» 

1.2.7. Donar compte decret sobre tinents i delegacions d’alcaldia. 

Es dóna compte del decret 265/2015 de data 19 de juny de 2015, que es transcriu a la lletra 

tot seguit: 

«Decret núm.: 265/2014 

Simat de la Valldigna, 19  de juny de 2015 

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la 

Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i 

atenent  les consideracions següents: 

I. Antecedents de fet: 

1. Una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions municipals celebrades 

amb data 24 de maig de 2015 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de l’Ajuntament, cal designar 

els regidors i les regidores, el quals han de participar més directament en la gestió municipal amb 

l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les àrees/serveis bàsics del funcionament d’esta entitat. 

2. També cal designar, per tal d’assegurar la continuïtat i permanència en l’exercici de les 

funcions pròpies de l’Alcaldia, els regidors que han d’assumir, per l’ordre del nomenament, la condició 

de tinents d’alcalde. 

II. Fonaments: 

1. Resulten aplicables els articles 43 a 45, i 114 a 118, del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa als regidors i regidores delegats. 



2. Resulten aplicables els articles 46 a 48 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa als tinents d’alcalde. 

3. És facultat de l’alcalde resoldre a eixe respecte. 

RESOLC: 

Primer. Aprovar el nomenament com a tinents d’alcalde d’este Ajuntament, dels regidors que 

figuren al quadre, per l’ordre que hi s’indica. 

Ordre Nom del regidor 

1r Vicent Ribera Solanes 

2n Adela Mendoza Carmona 

Als Tinents d’Alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els correspon, substituir l’alcalde 

en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o 

impediment que l’impossibilite per a l’exercici de les seues atribucions. 

Segon. Aprovar la delegació genèrica, als regidors i regidores integrants d’esta Corporació 

local que figuren tot seguit i de les matèries que per a cadascun d’ells s’indica. 

La delegació inclou la facultat de gestionar i dirigir els serveis municipals directament relacionats 

amb cadascuna de les matèries, i fins i tot la confecció i/o presentació de propostes de resolució 

relacionades amb els assumptes propis de la matèria delegada però sense capacitat per signar resolucions 

o decrets. 

Nú

m 

Denominació/Àrees Matèries Regidor/a 

1 1.URBANISME, 

SOSTENIBILITAT  I 

HABITATGE. 

2. TRANSPARÈNCIA  I 

PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA. 

3.ESPORT 

 

Planificació urbanística,  

desenvolupament sostenible,  llicències, 

disciplina urbanística, obres municipals,  

infraestructures públiques, foment de la 

participació ciutadana,  poliesportiu, 

activats esportives. 

 

VICENT   RIBERA   SOLANES 

2 1. FESTES. 

2.ASSOCIACIONISME. 

3.JOVENTUT 

Festes, fires, mercats, actuacions, 

associacionisme, jubilats i pensionistes, 

ames de casa, 

activitats  per  a la joventut, casal jove. 

ADELA   MENDOZA   CARMONA 

3 1. HISENDA. 

2. PROMOCIÓ 

ECONÒMICA   I 

LABORAL. 

3. TURISME 

 

Pressupostos, ordenances fiscals,   

relació amb els comerciants i 

organismes per a la promoció 

econòmica i turística , Oficina Turisme, 

foment de l’ocupació. 

 MARGARITA  PALOMARES  HERNADIS 

 

4 1.SANITAT   

2.SALUT PÚBLICA 

Salut pública, Centre de salut, anàlisi aigua , 

protecció , defensa i benestar dels 

MARIA   JOSE  GREGORI   ROBLEDILLO 
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3.BENESTAR SOCIAL animals domèstics i salvatges, gent gran, 

atenció inclusiva, protecció civil. 

5 1. EDUCACIÓ. 

2.CULTURA. 

3.NORMALITZACIÓ  

DEL VALENCIÀ 

Educació, “escoleta”,  formació 

d’adults, Biblioteca, activitats 

culturals, foment i ús del 

valencià. 

MARISA SOLANES POLACHE  

 

Tercer. Inserir anunci d’esta resolució al Butlletí Oficial de la Província de València i als taulers 

d’edictes municipals. 

Quart. Notificar esta resolució als regidors nomenats, als quals s’assenyalen els següents 

extrems: 

 Han d’acceptar la delegació. 

 La delegació s’entendrà tàcitament acceptada si en al termini de tres dies hàbils, 

comptadors des de la recepció de la notificació de la present, no es presenta la renúncia a acceptar-la. 

 La delegació és efectiva des del mateix moment de l’acceptació, independentment de la 

inserció d’anunci al BOP. 

L’alcalde comenta que les delegacions que no apareixen son competència de l’alcalde, com 

agricultura, medi ambient , noves tecnologies i altres. 

De la qual cosa el membres del Ple es donen per assabentats. 

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

En este moment per part de l’alcaldia es planteja tenir 5 minuts de recés. I així es fa. 

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

1.3. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats: 

1.3.1. Representants en la Mancomunitat de la Valldigna. 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament en el ple de la Mancomunitat 

de la Valldigna, entitat local integrada pels municipis de Barx, Benifairó de la Valldigna, Simat de la 

Valldigna i Tavernes de la Valldigna, cal adoptar el present acord tenint en compte els següents 



ANTECEDENTS 

Vist que el passat dia 13 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat 

de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig d’enguany. 

Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de la Mancomunitat de la 

Valldigna, de la que forma part este ajuntament, cal designar els representants d’esta entitat local en el 

Ple de la citada mancomunitat. 

FONAMENTS JURÍDICS 

A) L’article 38.3 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu que, dins dels 30 dies següents 

al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple necessàries 

per a resoldre, entre d’altres qüestions, sobre els nomenaments de representants de la Corporació en 

òrgans col·legiats de la competència del Ple. Segons l’art. 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, els acords relatius a la participació en organitzacions 

supramunicipals i mancomunitats s’atribueixen al Ple. 

Respecte a esta qüestió, cal recordar que la jurisprudència (SSTC 160/1990, de 18 d’octubre; 

163/1991, de 18 de juliol i SSTS de 9 de maig de 1990 i de 26 d’abril de 1994) manifesta que els 

representants de la Corporació són representants de l’Ajuntament, per la qual cosa, la seua voluntat es 

forma pel procediment regulat en la legislació de règim local, en la qual es decisions es prenen per 

votació majoritària.  

B) L’article 97.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana (LRLV), diu que a l’efecte de la representativitat prevista en l’article 101, cada 

municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde o alcaldessa i un altre regidor 

o regidora triat pel Ple corresponent per majoria absoluta i que es mantindrà fins que no siga revocat 

pel Ple que el va triar o perda la seua condició de regidor. 

C) Per una altra part, la Disposició Transitòria Primera de la LRLV, que regula el vot ponderat 

en mancomunitats, diu que el funcionament de les mancomunitats per mitjà del sistema de vot 

ponderat, entrarà en vigor, després de la celebració de les següents eleccions locals (era a partir de 

2011) i nova constitució dels seus òrgans de govern, i es mantindrà fins a eixe moment el sistema que 

s’utilitzara. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del següent 

acord: 

PRIMER. Designar com a representant titular d’este ajuntament en el Ple de la Mancomunitat 

de la Valldigna, llevat del cas de l’alcalde Víctor Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P, que és membre 

nat, al següent regidor i nomenar també el seu suplent: 
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 NOM I COGNOMS DNI 

Titular:  Vicent Ribera Solanes 22654644N 

Suplent: María Lluïsa Solanes Polache 20015021F 

SEGON. Notificar el present acord al regidor i la regidora designada. 

Tercer.  Trametre certificat del present acord al Sr. President de la Mancomunitat de la Valldigna, 

als efectes oportuns.» 

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4)  ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 

PRIMER. Designar com a representant titular d’este ajuntament en el Ple de la Mancomunitat 

de la Valldigna, llevat del cas de l’alcalde Víctor Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P, que és membre 

nat, al següent regidor i nomenar també el seu suplent: 

 NOM I COGNOMS DNI 

Titular:  Vicent Ribera Solanes 22654644N 

Suplent: María Lluïsa Solanes Polache 20015021F 

SEGON. Notificar el present acord al regidor i la regidora designada. 

Tercer.  Trametre certificat del present acord al Sr. President de la Mancomunitat de la 

Valldigna, als efectes oportuns.» 

1.3.2. Representants en la Mancomunitat de la Safor. 

Vista la proposta d’alcaldía, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament en el ple de la Mancomunitat 

de la Safor, cal adoptar el present acord tenint en compte els següents 

ANTECEDENTS 

Vist que el passat dia 13 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat 

de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig d’enguany. 



Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de la Mancomunitat de la Safor, 

de la que forma part este ajuntament, cal designar els representants d’esta entitat local en el Ple de la 

citada mancomunitat. 

FONAMENTS JURÍDICS 

A) L’article 38.3 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu que, dins dels 30 dies següents 

al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple necessàries 

per a resoldre, entre d’altres qüestions, sobre els nomenaments de representants de la Corporació en 

òrgans col·legiats de la competència del Ple. Segons l’art. 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, els acords relatius a la participació en organitzacions 

supramunicipals i mancomunitats s’atribueixen al Ple. 

Respecte a esta qüestió, cal recordar que la jurisprudència (SSTC 160/1990, de 18 d’octubre; 

163/1991, de 18 de juliol i SSTS de 9 de maig de 1990 i de 26 d’abril de 1994) manifesta que els 

representants de la Corporació són representants de l’Ajuntament, per la qual cosa, la seua voluntat es 

forma pel procediment regulat en la legislació de règim local, en la qual es decisions es prenen per 

votació majoritària.  

B) L’article 97.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana (LRLV), diu que a l’efecte de la representativitat prevista en l’article 101, cada 

municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde o alcaldessa i un altre regidor 

o regidora triat pel Ple corresponent per majoria absoluta i que es mantindrà fins que no siga revocat 

pel Ple que el va triar o perda la seua condició de regidor. 

C) Per una altra part, la Disposició Transitòria Primera de la LRLV, que regula el vot ponderat 

en mancomunitats, diu que el funcionament de les mancomunitats per mitjà del sistema de vot 

ponderat, entrarà en vigor, després de la celebració de les següents eleccions locals ( a partir de 2011) 

i nova constitució dels seus òrgans de govern, i es mantindrà fins a eixe moment el sistema que 

s’utilitzara. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del següent 

acord: 

PRIMER. Designar com a representant d’este ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la 

Safor, llevat del cas de l’alcalde Víctor Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P  que és membre nat, al 

següent regidor: 

 NOM I COGNOMS DNI 

Titular:  Vicent Ribera Solanes 22654644N 

Suplent: María José  Gregori Robledillo 20015021F 

SEGON. Notificar el present acord al regidor i la regidora designats. 

TERCER.  Trametre certificat del present acord al Sr. President de la Mancomunitat de la Safor, 
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als efectes oportuns, juntament amb la còpia del DNI i una fotografia recent de l’alcalde i del 

representant designat, a fi de constituir la Mesa d’Edat per a la convocatòria del Ple de la 

Mancomunitat d’elecció de la Presidència.» 

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4) ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 

PRIMER. Designar com a representant d’este ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la 

Safor, llevat del cas de l’alcalde Víctor Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P  que és membre nat, la 

següent regidora: 

 NOM I COGNOMS DNI 

Titular:  Vicent Ribera Solanes 22654644N 

Suplent: María José  Gregori Robledillo 20015021F 

SEGON. Notificar el present acord al regidor i la regidora designats. 

TERCER.  Trametre certificat del present acord al Sr. President de la Mancomunitat de la 

Safor, als efectes oportuns, juntament amb la còpia del DNI i una fotografia recent de l’alcalde i del 

representant designat, a fi de constituir la Mesa d’Edat per a la convocatòria del Ple de la 

Mancomunitat d’elecció de la Presidència. 

1.3.3. Representant en el Consorci Provincial de Bombers. 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament per integrar en l’Assemblea 

General del Consorci Provincial de Bombers de València, cal adoptar el present acord tenint en 

compte els següents 

ANTECEDENTS 

Vist que el passat dia 13 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat 

de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig d’enguany. 

Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de l’Assemblea General del 

Consorci Provincial de Bombers de València, cal designar el representant d’esta entitat local. 



FONAMENTS JURÍDICS 

Article 10.3 dels Estatuts del Consorci Provincial de Bombers. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, l’alcaldia presenta a l’Ajuntament Ple la següent proposta: 

PRIMER. Nomenar representant titular d’este ajuntament el regidor Vicent Ribera Solanes, amb 

DNI 22654644N, i  representant suplent  en el Consorci Provincial de Bombers la regidora Margarita 

Palomares Hernándis, amb DNI 20031396Y. 

SEGON. Notificar el present acord als representants  designats. 

TERCER. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers.» 

Obert el torn d’intervencions, no és fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4) ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 

PRIMER. Nomenar representant titular d’este ajuntament el regidor Vicent Ribera Solanes, 

amb DNI 22654644N, i  representant suplent  en el Consorci Provincial de Bombers la regidora 

Margarita Palomares Hernándis, amb DNI 20031396Y. 

SEGON. Notificar el present acord als representants  designats. 

TERCER. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers. 

1.3.4. Representant en la Mancomunitat de la Ribera del Xúquer 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament en el ple de la Mancomunitat 

de la Ribera del Xúquer, cal adoptar el present acord tenint en compte els següents 

ANTECEDENTS 

Vist que el passat dia 13 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat 
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de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig d’enguany. 

Atès que, cal que els ajuntaments adherits a la Mancomunitat de Municipis de la Ribera del 

Xúquer, designen els seus representants en eixa entitat local supramunicipal, als efectes de constitució 

del seu plenari. 

FONAMENTS JURÍDICS 

A) L’article 38.3 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu que, dins dels 30 dies següents 

al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple necessàries 

per a resoldre, entre d’altres qüestions, sobre els nomenaments de representants de la Corporació en 

òrgans col·legiats de la competència del Ple. Segons l’art. 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, els acords relatius a la participació en organitzacions 

supramunicipals i mancomunitats s’atribueixen al Ple. 

Respecte a esta qüestió, cal recordar que la jurisprudència (SSTC 160/1990, de 18 d’octubre; 

163/1991, de 18 de juliol i SSTS de 9 de maig de 1990 i de 26 d’abril de 1994) manifesta que els 

representants de la Corporació són representants de l’Ajuntament, per la qual cosa, la seua voluntat es 

forma pel procediment regulat en la legislació de règim local, en la qual es decisions es prenen per 

votació majoritària.  

B) L’article 97.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana (LRLV), diu que a l’efecte de la representativitat prevista en l’article 101, cada 

municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde o alcaldessa i un altre regidor 

o regidora triat pel Ple corresponent per majoria absoluta i que es mantindrà fins que no siga revocat 

pel Ple que el va triar o perda la seua condició de regidor. 

C) Per una altra part, la Disposició Transitòria Primera de la LRLV, que regula el vot ponderat 

en mancomunitats, diu que el funcionament de les mancomunitats per mitjà del sistema de vot 

ponderat, entrarà en vigor, després de la celebració de les següents eleccions locals ( a partir de 2011) 

i nova constitució dels seus òrgans de govern, i es mantindrà fins a eixe moment el sistema que 

s’utilitzara. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del següent 

acord: 

PRIMER. Comunicar a la Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer que el 

representant nat, com l’alcalde és: 

Alcaldia  

NOM I COGNOMS Víctor Mansanet Boïgues 

NIF 20767927P 

GRUP POLÍTIC Esquerra Unida del País Valencià. 

DATA DE NAIXEMENT 12/05/1955 

DOMICILI PARTICULAR Plaça Font Gran, 19-1 



TELÈFON I FAX PARTICULAR 606984750   / 962811984 

CORREU ELECTRÒNIC alcaldia@simat.cat 

SEGON. a) Nomenar primer vocal representant de l’Ajuntament en el Ple de la 

Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer: 

Regidor  

NOM I COGNOMS Vicent Ribera Solanes 

NIF 22654644N 

GRUP POLÍTIC Compromís 

DATA DE NAIXEMENT 08/05/1954 

DOMICILI PARTICULAR C/ Templemars,3-1-1 

TELÈFON I FAX PARTICULAR 628172749 //962811984 

CORREU ELECTRÒNIC Esport@simat.cat 

b) Nomenar primer vocal suplent representant de l’Ajuntament en el Ple de la 

Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer: 

Regidor  

NOM I COGNOMS Maria Lluïsa Solanes Polache 

NIF 20015021F 

GRUP POLÍTIC EUPV 

DATA DE NAIXEMENT 08/09/1972 

DOMICILI PARTICULAR C/ Pintor Sorolla, 34 

TELÈFON I FAX PARTICULAR 659387981 /// 962811984 

CORREU ELECTRÒNIC cultura@simat.org 

TERCER. Notificar aquest acord als representants designats. 

QUART. Notificar el present acord a la Presidència en funcions de la Mancomunitat de 

Municipis de la Ribera del Xúquer, als efectes de la propera constitució del Plenari d’esta legislatura.» 

Obert el torn d’intervencions, si es fa ús d’ ell. 

El regidor Sebastián Mahiques planteja que esta mancomunitat pensava que ja estava liquidada i 

que no feia falta nomenar a ningú 

El secretari li contesta que ens han remes un escrit pel qual es demana que si que cal nomenar 

representats donat que encara falten algun tràmits per acabar de dissoldre esta Mancomunitat  

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4)  ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 
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PRIMER. Comunicar a la Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer que el 

representant nat, com l’alcalde és: 

Alcaldia  

NOM I COGNOMS Víctor Mansanet Boïgues 

NIF 20767927P 

GRUP POLÍTIC Esquerra Unida del País Valencià. 

DATA DE NAIXEMENT 12/05/1955 

DOMICILI PARTICULAR Plaça Font Gran, 19-1 

TELÈFON I FAX PARTICULAR 606984750   / 962811984 

CORREU ELECTRÒNIC alcaldia@simat.cat 

SEGON. a) Nomenar primer vocal representant de l’Ajuntament en el Ple de la 

Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer: 

Regidor  

NOM I COGNOMS Vicent Ribera Solanes 

NIF 22654644N 

GRUP POLÍTIC Compromís 

DATA DE NAIXEMENT 08/05/1954 

DOMICILI PARTICULAR C/ Templemars,3-1-1 

TELÈFON I FAX PARTICULAR 628172749 //962811984 

CORREU ELECTRÒNIC Esport@simat.cat 

b) Nomenar primer vocal suplent representant de l’Ajuntament en el Ple de la 

Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer: 

Regidor  

NOM I COGNOMS Maria Lluïsa Solanes Polache 

NIF 20015021F 

GRUP POLÍTIC EUPV 

DATA DE NAIXEMENT 08/09/1972 

DOMICILI PARTICULAR C/ Pintor Sorolla, 34 

TELÈFON I FAX PARTICULAR 659387981 /// 962811984 

CORREU ELECTRÒNIC cultura@simat.org 

TERCER. Notificar aquest acord als representants designats. 

QUART. Notificar el present acord a la Presidència en funcions de la Mancomunitat de 

Municipis de la Ribera del Xúquer, als efectes de la propera constitució del Plenari d’esta legislatura.» 

1.3.5. Representant en el Consorci del pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII. 

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



«PROPOSTA D’ALCALDIA 

En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament per integrar en la Junta de 

Govern del Consorci Pla Zonal  de Residus Zones X, XI i XII, cal adoptar el present acord tenint en 

compte els següents 

ANTECEDENTS 

Vist que el passat dia 13 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat 

de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig d’enguany. 

Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de la Junta de Govern del 

Consorci Pla Zonal  de Residus Zones X, XI i XII, cal designar el representant i suplent d’esta entitat 

local. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Article 8 dels Estatuts del Consorci Pla Zonal  de Residus Zones X, XI i XII. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, l’alcaldia presenta al Ple la següent proposta: 

PRIMER. Nomenar com a representant del  Consorci Pla Zonal  de Residus Zones X, XI i 

XII: 

NOM I COGNOMS Vicent Ribera Solanes 

CÀRREC EN LA CORPORACIÓ 22654644N 

DATA DE NAIXEMENT Compromís 

NIF 08/05/1954 

TELÈFON I FAX C/ Templemars,3-1-1 

CORREU ELECTRÒNIC 628172749 //962811984 

PARTIT A QUÈ PERTANY Esport@simat.cat 

SEGON. Nomenar com a representant suplent del  Consorci Pla Zonal  de Residus 

Zones X, XI i XII: 

NOM I COGNOMS Margarita Palomares Hernándis 

CÀRREC EN LA CORPORACIÓ 20031396Y 

DATA DE NAIXEMENT Compromís 

NIF 26/12/1979 

TELÈFON I FAX C/ Sant Josep, 16 

CORREU ELECTRÒNIC 628172748 /// 962811984 

PARTIT A QUÈ PERTANY hisenda@simat.org 

TERCER. Notificar el present acord als designats. 
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QUART. Notificar este acord al Consorci Pla Zonal  de Residus Zones X, XI i XII»  

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4)  ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 

PRIMER. Nomenar com a representant del  Consorci Pla Zonal  de Residus Zones X, 

XI i XII: 

NOM I COGNOMS Vicent Ribera Solanes 

CÀRREC EN LA CORPORACIÓ 22654644N 

DATA DE NAIXEMENT Compromís 

NIF 08/05/1954 

TELÈFON I FAX C/ Templemars,3-1-1 

CORREU ELECTRÒNIC 628172749 //962811984 

PARTIT A QUÈ PERTANY Esport@simat.cat 

SEGON. Nomenar com a representant suplent del  Consorci Pla Zonal  de Residus 

Zones X, XI i XII: 

NOM I COGNOMS Margarita Palomares Hernándis 

CÀRREC EN LA CORPORACIÓ 20031396Y 

DATA DE NAIXEMENT Compromís 

NIF 26/12/1979 

TELÈFON I FAX C/ Sant Josep, 16 

CORREU ELECTRÒNIC 628172748 /// 962811984 

PARTIT A QUÈ PERTANY hisenda@simat.org 

TERCER. Notificar el present acord als designats. 

QUART. Notificar este acord al Consorci Pla Zonal  de Residus Zones X, XI i XII. 

1.3.6. Representant en el Fons Valencià per la Solidaritat. 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament en el Fons Valencià per la 

Solidaritat,  cal adoptar el present acord tenint en compte els següents 

ANTECEDENTS 

Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat 

de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany. 



Constituïdes les noves corporacions dels municipis, sòcies del Fons Valencià per la Solidaritat; 

cal designar el representant i suplent d’esta entitat local. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, l’Ajuntament Ple acorda: 

PRIMER. Nomenar com a representant del  Fons Valencià per la Solidaritat a María José  

Gregori Robledillo, amb DNI 73772657L i com a representant suplent del  Fons Valencià per la 

Solidaritat a Margarita Palomares Hernándis, amb DNI 20031396Y. 

SEGON. Notificar el present acord a les representants  designades. 

TERCER. Notificar este acord al Fons Valencià per la Solidaritat.» 

Obert el torn d’intervencions, no es fa us d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4)  ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 

PRIMER. Nomenar com a representant del  Fons Valencià per la Solidaritat a María José  

Gregori Robledillo, amb DNI 73772657L i com a representant suplent del  Fons Valencià per la 

Solidaritat a Margarita Palomares Hernándis, amb DNI 20031396Y. 

SEGON. Notificar el present acord a les representants  designades. 

TERCER. Notificar este acord al Fons Valencià per la Solidaritat. 

1.3.7. Representant en el Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària 

“Valldigna”. 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

En relació amb la designació dels representans d’este ajuntament per integrar en el Consell 

Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, cal adoptar el present acord tenint en 

compte els següents 

ANTECEDENTS 

Vist que el passat dia 13 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat 
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de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig d’enguany. 

Constituïdes la nova corporació del municipi, cal designar representant de l’Ajuntament que 

formarà part del Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del següent 

acord: 

Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi d’Educació 

Infantil i Primària “Valldigna”, a la regidora Maria Lluïsa Solanes Polache, i representant suplent de la 

mateixa a Margarita Palomares Hernándis. 

Segon. Notificar este acord a les persones designades i al Col·legi d’Educació Infantil i Primària 

“Valldigna”» 

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4)  ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 

Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi 

d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, a la regidora Maria Lluïsa Solanes Polache, i representant 

suplent de la mateixa a Margarita Palomares Hernándis. 

Segon. Notificar este acord a les persones designades i al Col·legi d’Educació Infantil i 

Primària “Valldigna”. 

1.3.8. Representant i suplent en l’Associació de la Xarxa de Municipis Valencians 

cap a la sostenibilitat. 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament per integrar en  la Xarxa de 

Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, cal adoptar el present acord tenint en compte els següents 

ANTECEDENTS 

Vist que el passat dia 13 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat 

de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig d’enguany. 



Constituïdes la nova corporació del municipi, cal designar representant de l’Ajuntament que 

formarà part de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, l’alcalde presenta al Ple la segünet proposta d’acords: 

Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en  la Xarxa de Municipis Valencians cap a la 

Sostenibilitat, al regidor Vicent Ribera Solanes i com representant suplent a la regidora María José 

Gregori Robledillo. 

Segon. Notificar este acord a les persones designades i a la Xarxa de Municipis Valencians cap a 

la Sostenibilitat.» 

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4)  ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 

Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en  la Xarxa de Municipis Valencians cap a 

la Sostenibilitat, al regidor Vicent Ribera Solanes i com representant suplent a la regidora María José 

Gregori Robledillo. 

Segon. Notificar este acord a les persones designades i a la Xarxa de Municipis Valencians cap 

a la Sostenibilitat. 

1.3.9. Representant en el Calaix Jove de la Mancomunitat de la Safor. 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist  que aquest ajuntament està integrat en la unitat d’actuació “Calaix Jove de la Safor” i vist el 

Reglament regulador del seu funcionament. 

Vist que s’ha de procedir al nomenament d’un regidor o regidora titular i un suplent, així com un 

representant tècnic d’aquest municipi per a que formen part de la Comissió especial del Calaix jove. 

Vist que segons l’article 38 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, s’haurà d’efectuar el 

nomenament de representants de la Corporació en tota mena d’òrgans col·legiats quan haja d’estar 

representada. 
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Esta alcaldia PROPOSA al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Nomenar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per formar part de la 

Comissió Especial del Calaix Jover de la Mancomunitat de la Safor, a:  

 NOM I COGNOMS CÀRREC 

Titular:  Adela Mendoza Carmona  Regidora 

Suplent: Maria Lluïsa Solanes Polache Regidora 

SEGON. Notificar aquest acord als representants designats. 

TERCER.  Com representant tècnic la treballadora responsable del Casal Jove. 

QUART. Donar trasllat d’aquest acord  a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.» 

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4)  ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 

PRIMER. Nomenar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per formar part de la 

Comissió Especial del Calaix Jover de la Mancomunitat de la Safor, a:  

 NOM I COGNOMS CÀRREC 

Titular:  Adela Mendoza Carmona  Regidora 

Suplent: Maria Lluïsa Solanes Polache Regidora 

SEGON. Notificar aquest acord als representants designats. 

TERCER.  Com representant tècnic la treballadora responsable del Casal Jove. 

QUART. Donar trasllat d’aquest acord  a la Mancomunitat de Municipis de la Safor. 

1.3.10. Representant en el Grup d’Acció Local Ruralter-Leader (Zona 7) 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vista la Orde d’1 d’agost de 2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la 

qual es regula la selecció dels Plans de desenvolupament local i els grups d’acció local RURALTER- 



Leader. 

ANTECEDENTS 

Vist que el passat dia 13 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat 

de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig d’enguany. 

Constituïdes la nova corporació del municipi, cal designar representant de l’Ajuntament en el 

Grup d’Acció Local RURALTER-Leader. 

A la vista de tot el que s’ha exposat, l’alcaldia presenta al Ple la seguünet proposta d’acords: 

Primer. Nomenar a la regidora  Margarita Palomares Hernándis, amb DNI 20031396Y,  com a 

representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, i a la regidora Adela Mendoza Carmona, amb 

DNI 20789300F, com a suplent del representant d’esta Administració Local. 

Segon. Notificar aquest acord als representants designats i  al Grup d’Acció Local ( GAL) 

Ruralter- Leader Zona 07, per al seu coneixement i als efectes oportuns.» 

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per SET (7) VOTS A FAVOR (3 EUPV, 

2 Compromís, 1 GS i 1 PSE) i QUATRE (4)  ABSTENCIONS (4 PPS),  ACORDA: 

Primer. Nomenar a la regidora  Margarita Palomares Hernándis, amb DNI 20031396Y,  com a 

representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, i a la regidora Adela Mendoza Carmona, amb 

DNI 20789300F, com a suplent del representant d’esta Administració Local. 

Segon. Notificar aquest acord als representants designats i  al Grup d’Acció Local ( GAL) 

Ruralter- Leader Zona 07, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

1.4. Determinació dels festius laborals locals per l’any 2016. 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, 

presenta al ple de l’Ajuntament, la següent   
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«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia, Industria, Turisme, Ocupació, des de la 

Direcció Territorial de València, per mitjà del qual sol·licita, a la major brevetat la remissió de l'acord 

de Ple de la Corporació Municipal que determine les dues festes locals que, amb caràcter retribuït i no 

recuperable, se celebraran en aquest municipi durant el pròxim any 2016, a l'objecte de procedir a 

l'elaboració del calendari laboral de la província. 

Atès el calendari de l’any 2016. 

Atesos els costums i tradicions d’esta població, pel que fa la celebració de festius locals. 

Vista la qual cosa es proposa al Plenari: 

Primer. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna 

per al pròxim any 2016 les següents (dos d’elles): 

- 4 d’abril,  dilluns,  festivitat de Sant Vicent Ferrer. 

- 26 de juliol,  dimarts festivitat de Santa Anna 

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial d’Educació, Formació i 

Treball de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en el 

Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2016. 

Tercer. Donar compte del present acord als delegats de personal de l’Ajuntament de Simat de 

la Valldigna.» 

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT de tots els membres 

(3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS, 4 PPS i 1 PSE),  ACORDA: 

Primer. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna 

per al pròxim any 2016 les següents (dos d’elles): 

- 4 d’abril,  dilluns,  festivitat de Sant Vicent Ferrer. 

- 26 de juliol,  dimarts festivitat de Santa Anna 

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial d’Educació, Formació i 

Treball de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en el 

Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2016. 



Tercer. Donar compte del present acord als delegats de personal de l’Ajuntament de Simat 

de la Valldigna. 

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

En acabar la votació la regidora Imma Cunyat manifesta que ha votat a favor però vol 

manifestar que algun any han hagut discrepàncies als comerços i malestar per part d’alguns. Planteja 

que, dins la participació ciutadana, per al proper any es parle amb l’associació de comerciants per a que 

es pronuncien sobre els dies que consideren més idonis. Han hagut certes disfuncions altres anys. 

L’alcalde li contesta l’equip de govern vol consultar a la Associació de Comerciants i que es 

parlarà no sols en l’associació sinó a tots aquells que tenen  algun comerç i es consultarà no sols les 

festes sinó també  altres coses. 

1.-5. Aprovació del dies no lectius al calendari escolar del curs 2015/16. 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l'escrit rebut del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, per mitjà del qual sol·licita 

que per part de l’Ajuntament es done el vist i plau sobre la declaració com a dies no lectius per al proper 

curs 2015-2016, per procedir a tramitar-lo davant la Direcció Territorial de Cultura i Educació de València.  

Vista la qual cosa es proposa al Plenari: 

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

que per al curs 2015-2016, els dies no lectius a efectes escolars siguen: 

- 17 i 18 de març de 2016 

- 29 d’abril de 2016 

Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, C/ 

Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP «Valldigna». 

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de la documentació retmesa en la 

convocatòria i la que ens han fet arribar des del col·legi sobre l’acord pres al respecte pel Consell 

Escolar. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT de tots els membres 

(3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS, 4 PPS i 1 PSE),  ACORDA: 

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

que per al curs 2015-2016, els dies no lectius a efectes escolars siguen: 
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- 17 i 18 de març de 2016 

- 29 d’abril de 2016 

Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, C/ 

Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP «Valldigna». 

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

L’alcalde dóna per finalitzada la sessió.  

No obstant manifesta que una vegada acabada la sessió si alguna persona vol dir alguna cosa 

ells estaran a disposició dels veïns i veïnes, encara que això no entra dins del ple.  

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

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

resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats 

els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 

«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-administratiu, 

davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament, recurs de reposició 

davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre 

que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació» 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 21 hores 

i 45 minuts, del dia 08 de juliol de 2015 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

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