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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 30 de novembre de 2015

Sessió 11/2015

ASSISTENTS:
Alcalde-President:Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:
Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Adela Mendoza Carmona(Portaveu)

Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Miguel Vidal Ferrando
Grup EUPV

Grup COMPROMÍS

Maria Lluïsa Solanes Polache (Portaveu)

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

María José Gregori Robledillo

Margarita Palomares Hernándis*

Grup PER SIMAT ESQUERRA(PSE)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu)
Regidors absents: Cap
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,05 h. del dia trenta de novembre
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 ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament
notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions celebrades el
dies 28 de setembre, 9 i 23 de novembre de 2015.
1.2 Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust del RDL 4/2012,
corresponent al tercer trimestre de 2015.
1.3 Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 381, 389, 400, 404, 407, 416, 430, 432,
433, 434, 439 i 444 de 2015.
1.4 Expedient instruït en virtut de creació, si procedeix, de la Junta Local de Seguretat de
Simat de la Valldigna.
1.5 Aprovació, si procedeix, de l’inici dels tràmits per a la modificació puntual número tres
de les Ordenances Urbanístiques de Sol Urbà.
1.6 Aprovació, si procedeix, de la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012
a Sebastián Mahiques Morant, com alcalde en eixa data.
1.7 Moció d’adhesió al manifest promogut per l’Associació de Juristes Valencians.
1.1

1.8

Mocions presentades per la portaveu del grup Per Simat Esquerra, Immaculada Cunyat i
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Plana:
a) Moció per a l’elaboració d’uns pressupostos participatius.
b) Moció per millorar l’espai cultural, musical i multifuncional de la Casa de la Música
de Simat.
2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
3 TORN D’INTERVENCIONS
-------------------------------------------- // ---------------------------------------Oberta la sessió per l’alcalde, es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre
del dia, amb el resultat següent:
1

1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions
celebrades el dies 28 de setembre, 9 i 23 de novembre de 2015.
1.1.1 Examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia
28 de setembre de 2015.

Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el dia
28 de setembre de 2015.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Immaculada Cunyat manifesta que a la pàgina 1
estan incorrectament anomenats els grups polítics, i on diu «Grup ERPV (ESQUERRA
REPUBLICANA) ha de dir» Grup Per Simat Esquerra (PSE)» i que en la pàgina 42 on diu «Adela
Carmona» ha de dir «Adela Mendoza Carmona».
El secretari comenta que s’ha adonat que a les tres actes també està mal anomenat el nom
del grup Compromís i on diu «Bloc-Iniciativa Verds-Coalició-Compromís» ha de posar
«Compromís».
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels onze (11)
membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 4 PPS «Partit Popular Simat» i
1 PSE «Per Simat Esquerra»),acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2015,
acta número 08/2015, amb les modificacions proposades.
---------------------------------------------------------------1.1.2 Examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 9
de novembre de 2015.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
celebrada el dia 9 de novembre de 2015.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Immaculada Cunyat manifesta que a la pàgina 1
estan incorrectament anomenats els grups polítics, i on diu «Grup ERPV (ESQUERRA
REPUBLICANA) ha de dir» Grup Per Simat Esquerra (PSE)» i que en la pàgina 3 on diu «a l’IES
Jaume II, de Tavernes» ha de dir «a l’IES Jaume II, de Tavernes i a l’IES La Valldigna de Tavernes».
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels onze (11)
membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 4 PPS «Partit Popular Simat» i
1 PSE «Per Simat Esquerra»),acorda:
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Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2015,
acta número 09/2015, amb les modificacions proposades.
-------------------------------------------------------------------------1.1.3 Examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia
23 de novembre de 2015.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el dia
23 de novembre de 2015.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Immaculada Cunyat manifesta que a la pàgina 1,
estan incorrectament anomenats els grups polítics, i on diu «Grup ERPV (ESQUERRA
REPUBLICANA) ha de dir» Grup Per Simat Esquerra (PSE)».
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels onze (11)
membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 4 PPS «Partit Popular Simat» i
1 PSE «Per Simat Esquerra»), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2015,
acta número 10/2015, amb la modificació proposada.
1.2 Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust del RDL
4/2012, corresponent al tercer trimestre de 2015.
Vist l’informe de secretaria-intervenció, sobre el seguiment del Pla d’ajust de RDL 4/2012,
corresponent al segon trimestre de 2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION SOBRE EL SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7 DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24
DE FEBRERO.
I.

NORMATIVA APLICABLE
· Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).
· RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto
de la Ley 39/1988.
· Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.
· Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales.
· Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación
de los pagos a proveedores.
· Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real
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Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales.
· Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
II. ANTECEDENTES DE HECHO
Resultando que, en cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se
emitió el informe en marzo de 2012, de la Secretaría-Intervención Municipal relativo al Plan de
Ajuste del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna para una duración de 10 años.
Resultando que mediante acuerdo de pleno de fecha 26 de marzo de 2012, este
Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo establecido en la Orden
HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de certificado individual, el modelo
para su solicitud y el modelo de plan de ajuste que fue remitido al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012, emitió informe
favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna.
Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que;

«Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de
endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes
de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar
el informe anterior con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los
órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio de
Economía y Competitividad.
Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las
operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado
podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la
Administración del Estado. La Intervención General concretará los controles a realizar y su
alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de
seguimiento.
Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar
la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que deberán
ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para ello se
realizará con cargo a los recursos »
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Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha
realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que;

«1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio
antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del
primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los
siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del
plan de ajuste.
//..//
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del
primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito
subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de
liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las
medidas adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el
Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.»
Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado la
plataforma de captura de datos relativa al «Informe de seguimiento de los planes de ajuste, tercer
trimestre de 2015».
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente:
III. INFORME
Primero. Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley
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7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del
plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del contenido del mismo se dará
traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma telemática
que habilita el propio Ministerio.

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han
regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del Ayuntamiento de Simat de
la Valldigna, al no ser una corporación local de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la información
debe remitirse de manera anual antes del quince de enero de cada ejercicio y referida al
precedente.
Segundo. El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en
el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información, si es el
caso, sobre los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del
plan de ajuste.
Tercero. El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP,
posee el siguiente índice de contenidos:
1. Ajustes en ingresos propuestos en el plan
2. Ajustes en gastos propuestos en el plan
3. Avales públicos recibidos
4. Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
5. Información sobre la deuda comercial.
6. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
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1. Información relativa a la evolución de los ingresos a 30/09/2015 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajuste.
La información relativa a la evolución de los ingresos (resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto) deberá remitirse al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 31 de enero de cada año.
En cambio, el análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste deberá remitirse con
periodicidad trimestral, y es la que se detalla en la siguiente tabla:
Ejecución trimestral realizada
(acumulada)
D
a
t
o
d
e
l

Descripción medida de ingresos

p
l
a
n

Ajustes acumulados en
ejercicios anteriores

1
trimestre

2
trim
estre

0,00

0,00

3 trimestre

4
trimestre

Proyección anual
2012 estimada

Ajustes
acumulados
hasta el
presente
ejercicio

Desviación de la
estimación anual /
plan de ajuste

d
e

Medida1: Subidas tributarias, supresión
de exenciones y bonificaciones
voluntarias.

a
j
u
s
t
e
0
,
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00
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Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la
recaudación ejecutiva y voluntaria
(firma de convenios de colaboración
con Estado y/o CCAA).
Medida 3: Potenciar la inspección
tributaria para descubrir hechos
imponibles no gravados.
Medida 4: Correcta financiación de
tasas y precios públicos

Medida 5: Otras medidas por el lado
de los ingresos
AHORRO TOTAL GENERADO
POR LAS MEDIDAS relativas a
ingresos CORRIENTES
Ahorro total generado por las
medidas relativas a ingresos

1
,
0
0
1
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
2
,
0
0

SIMAT
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

2. Información relativa a la evolución de los gastos a 30/09/2015 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajuste.
La información relativa a la evolución de los gastos (resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto) deberá remitirse al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 31 de enero de cada año.
En cambio, el análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste deberá remitirse con
periodicidad trimestral, y es la que se detalla en la siguiente tabla:
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Ejecución trimestral
realizada (acumulada)

Descripción medida
de gastos
Ahorro en capítulo 1
del Pto consolidado
(medidas 1,2, 3, 4, 5, y
6)
Ahorro en capítulo 2
del Pto consolidado
(medidas 7, 9, 10, 12,
13, 14 y 15 )
Ahorro en capítulo 4
del Pto consolidado
(medida 8)

Ajustes
acumulados en
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
ejercicios
anteriores

Dato del plan de ajuste

Proyección
anual 2015
estimada

Ajustes
acumulados
hasta el
presente
ejercicio

Desviación de
la estimación
anual / plan de
ajuste

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ahorro en capítulo 6
del Pto consolidado
(medida 11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ahorro en otras
medidas de gasto
(medida 16)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

De ellas (medida
16) otras medidas de
gasto corriente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De ellas (medida
16) otras medidas de
gasto no corriente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AHORRO TOTAL
GENERADO POR
LAS MEDIDAS

41,00
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relativas a gastos
CORRIENTES

3. Avales recibidos.
No existen avales públicos recibidos durante el tercer trimestre de este ejercicio
Ente avalista

Saldo a:
a 31 de marzo

a 30 de junio

a 30 de septiembre

a 31 de diciembre

Administración General del Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

CCAA

0,00

0,00

0,00

0,00

EELL

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00
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4. Obligaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
La entidad local ha cumplido con la obligación de actualizar la información de la CIR-Local a 30 de septiembre de 2015, que es la que se detalla a
continuación:

Identificació
Tipo de
Entidad prestamista
n
operación

AGE_LPDT
AGE
E_2008
AGE_LPDT
AGE
E_2009

Diferimiento
Devolución PIE
2008
Diferimiento
Devolución PIE
2009

Indic
Pendie
e de
Principa nte de
Tipo de interés (F/V) refer Margen (%)
l
amorti
enci
zar
a

Años de
carencia

0,00

20/07/2010

0

86.480 57.569 F

0,00

21/07/2011

0

12/07/2012

12/07/2034 2

29/10/2002

29/07/2018 0

23/05/2012

31/05/2022 2

Línea de crédito 200.000

BBVA-BCL
BBVA
2002

Préstamo

Préstamo

Fecha de
cancelac.

50.775 27.040 F

GESPA
ARTIFICIA BBVA.
L

PAGOS A
PROVEED B. POPULAR
ORES

T.I. fijo Fecha de
(%)
formaliz.

0,00 V

EUR
IBO
Ra
6,50
3
mes
es

120.000 4.101 F

336.121

202.61
V
4

1,63
EUR
IBO
Ra
1,45
3
mes
es
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Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.
Antigüedad
(fecha
recepción de
facturas)

Total

Año: 2015

Año 2014

Obligaciones reconocidas
pendientes de pago clasificadas por
antigüedad
Capítulo 2
Capítulo 6
Otra deuda comercial
Total

Año 2013

1er.
trimestre
0,00
0,00
0,00
0,00

2do.
trimestre
1,12
0,00
0,00
1,12

Ejercicios
Anteriores
3er.
trimestre

4to.
trimestre

41,69
0,00
2,56
2,56

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4,97
0,00
4,97

42,81
4,97
2,56
50,34

Los informes de morosidad, se deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 31 de enero de cada año.
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8. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
No existe ninguna operación con derivados.
(En miles de
Saldo a:
euros)
Operacio
Descripci
nes con
ón
derivados

a 31/03

a 30/06

a 30/09

a 31/12

Operación
1
Operación
2
Operación
3
Operación
4

a 31/03

a 30/06

a 30/09

a 31/12

Pasivo 1
Pasivo 2
Pasivo 3
Pasivo 4
Resto de
pasivos
contingente
s

Resto de
operacione
s
TOTAL

Otro
pasivo
Descripci
contingen ón
te

TOTAL
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A los efectos oportunos, este es el informe como secretario-interventor que se emite sin
perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe al
señor Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión
plenaria que se celebre.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura
de datos habilitada al efecto antes del 31 de octubre de 2015.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento de
Simat de la Valldigna en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos contenidos
en el mismo.
Simat de la Valldigna, a la fecha de la firma electrónica.»

Obert el torn d’intervencions, el secretari explica el contingut de l’informe.
Després d’analitzar la informació, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple
de l’Ajuntament, es dóna per assabentat i conforme amb les dades del tercer trimestre de l’exercici
2015 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda
1.3 Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 381, 389, 400, 404, 407, 416, 430,
432, 433, 434, 439 i 444 de 2015.
Vist el decret número 381/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 381/2015
Simat de la Valldigna, 30 de setembre de 2015
VÍCTOR MANSANET I 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:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 485/2014, de 25 de novembre, es va aprovar
l’adhesió d’este Ajuntament al Pla d’Eficiència Energètica en Il·luminació de Tecnologia Led (PEEITL) en
edificis públics de 2014, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de València en sessió de 31 de
juliol de 2014, tot d’acord amb les respectives bases reguladores publicades al BOPV núm. 186, de 7
d’agost de 2014, que consta en l’expedient municipal 2014/03.34.14.
SEGON. Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació Provincial de València de
16 de desembre de 2014 es va acordar la inclusió del municipi de Simat de la Valldigna en el PEEITL de
2014 amb detall dels imports següents:

Obra:

Pla Eficiència Energètica
Il·luminació Tecnologia
Led Simat de la Valldigna
(PEEITL/2014/206/1)
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Import:
Subvenció Diputació:

25.000,00 €
20.000,00 €

Aportació municipal:

5.000,00 €

fent constar que la citada concessió fou publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm.
12, de 20 de gener de 2015.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 296/2015, de 17 de juliol, es va sol·licitar la
concessió d’una pròrroga per a l’execució de l’obra citada fins al proper dia 20 d’octubre de 2015, tot
d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aprovada per Decret 7.187 de 31 de juliol de 2015,
del Diputat Delegat de l’àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de València.
QUART. Vist l’expedient incoat per a la contractació del subministrament de llums amb
tecnologia LED per a edificis públics municipals, tot d’acord amb el PEEITL de 2014, per import de
vint-i-cinc mil euros.
CINQUÈ. Vist que este Ajuntament va aprovar en sessió plenària del dia 24 de novembre de
2008 el Conveni d’Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València materialitzada en la Central de Compres provincial, i així mateix, va aprovar en
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 25 de novembre de 2013, la pròrroga del conveni
abans citat.
SISÈ. Atès que en base al que disposa el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en el Llibre III, Capítol II del Títol II,
l’acord marc subscrit entre la Diputació Provincial de València i les empreses adjudicatàries pel que
respecta al subministrament de llums LED (Expedient 03/14/CECOM, aprovat per Decret de
Presidència 08981, de 6 de novembre de 2014), permet als organismes adherits a la Central de
Compres contractar directament el subministrament de llums LED amb qualsevol de les empreses que
han resultat adjudicatàries.
SETÈ. Atès el preu del contracte referenciat que ascendeix a 20.661,16 euros i 4.338,84 €
corresponents a l’IVA, i l’Informe d’Intervenció, l’òrgan competent per a efectuar esta contractació i
tramitar l’expedient de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, serà
l’alcalde, ja que el seu import no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal vigent,
ni en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros.
HUITÈ. Vist l’Informe emès per l’enginyer tècnic industrial municipal, M. Francisco Prieto
Mansanet, de 15 de juliol de 2015, ateses les propostes presentades per les empreses incloses en la
Central de Compres de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per al subministrament de
llums LED, es considera com a oferta econòmicament més avantatjosa per a la contractació abans
indicada la presentada per SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE),
direcció regional de llevant, titular del CIF A-28002335, i domicili al C/ La Costera, 32 Nau 1, P.I. El
Bovalar, 46.970 Alaquàs (València).
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe d’Intervenció, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovar pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
RESOLC
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PRIMER. Adjudicar el subministrament de les llums amb tecnologia LED per tal de dur a
terme l’actuació subvencionada a l’empara del «PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN

IL·LUMINACIÓ DE TECNOLOGIA LED SIMAT DE LA VALLDIGNA» de 2014, a l’empresa
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE), direcció regional de llevant,
titular del CIF A-28002335, i domicili al C/ La Costera, 32 Nau 1, PI El Bovalar, 46970 Alaquàs
(València), per un import de vint mil sis-cents seixanta-un euros i setze cèntims (20.661,16
€) i quatre mil tres-cents trenta-huit euros i huitanta-quatre cèntims d’iva.
SEGON. Comunicar la present Resolució a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
PEEITL/2014/206/1.
TERCER. Comunicar la present Resolució a l’adjudicatari, SOCIEDAD IBÉRICA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), direcció regional de llevant, titular del CIF A28002335, i domicili al C/ La Costera, 32 Nau 1, P.I. El Bovalar, 46.970 Alaquàs (València).
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna a la data de la
firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist el decret número 389/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 389/2015
Simat de la Valldigna, 5 d’octubre 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 següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Atès que el passat 29 de juny de 2015, va tindre entrada a l’ajuntament escrit de l’agent de la
policia local Luis Antonio Martínez Vidal, amb DNI 20824726-C, pel qual comunicava que amb data 1 de
juliol 2015, anava a causar la baixa al Cos de la Policia Local durant un termini estimat de 50 dies de
baixa més les vacances, per haver de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica, la qual cosa fa que el
nombre d’agents disponibles per a este període resulte insuficient per a poder atendre les necessitats
del servei.
2. Atès que per decret de l’alcaldia número 288 de 7 de juliol de 2015, es va resoldre aprovar,
que amb efectes des del dia 8 de juliol de 2015, el nomenament de MIREIA GRAMUNTELL
MAGRANER, amb DNI 22594796X, domiciliada al carrer Hort del Fariner, 28-pb, 46112
MASSARROJOS (València), com Agent de Policia Local interí, d’este Ajuntament, per tal d’atendre les
necessitats generades per la baixa d’un agent de la policia local i pel termini de temps que es
requerixca.
3. Atès que en data 5 d’octubre de 2015 es presenta per l’agent de la policia local Luis Antonio
Martínez Vidal, amb DNI 20824726-C part mèdic d’alta de l’incapacitat temporal amb data del dia 5
d’octubre de 2015 i que per tant s’ha d’incorporar el mateix dia 6 d’octubre de 2015.
II.

Fonaments de dret:
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Atès que compet a l’Alcaldia resoldre, i per tot això
RESOLC:
Primer. Declarar el cessament de l’agent de la Policia Local interina MIREIA GRAMUNTELL
MAGRANER, amb DNI 22594796X, amb efectes des del dia 6 d’octubre de 2015, i per tant acabarà la
seua relació laboral el dia 5 d’octubre a les 24 hores.
Segon. Comunicar la present resolució a la interessada, a la Gestoria, als delegats de personal,
donar compte a Intervenció-Tresoreria i al ple de l’ajuntament.
Sisè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs de
reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de la
notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.
Simat de la Valldigna, 5 d’octubre de 2015»
Vist el decret número 400/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 400/2015

Simat de la Valldigna, 20 d’octubre de 2015
VÍCTOR MANSANET I 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:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 485/2014, de 25 de novembre, es va aprovar
l’adhesió d’este Ajuntament al Pla d’Eficiència Energètica en Il·luminació de Tecnologia Led (PEEITL) en
edificis públics de 2014, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de València en sessió de 31 de
juliol de 2014, tot d’acord amb les respectives bases reguladores publicades al BOPV núm. 186, de 7
d’agost de 2014, que consta en l’expedient municipal 2014/03.34.14.
SEGON. Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació Provincial de València de
16 de desembre de 2014 es va acordar la inclusió del municipi de Simat de la Valldigna en el PEEITL de
2014 amb detall dels imports següents:

Obra:

Pla Eficiència Energètica
Il·luminació Tecnologia
Led Simat de la Valldigna
(PEEITL/2014/206/1)

Import:

25.000,00 €

Subvenció Diputació:

20.000,00 €

Aportació municipal:

5.000,00 €

fent constar que la citada concessió fou publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm.
12, de 20 de gener de 2015.
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TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 296/2015, de 17 de juliol, es va sol·licitar la
concessió d’una pròrroga per a l’execució de l’obra citada fins al proper dia 20 d’octubre de 2015, tot
d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aprovada per Decret 7.187 de 31 de juliol de 2015,
del Diputat Delegat de l’àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de València.
QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 381/2015, de 30 de setembre, es va aprovar adjudicar el
subministrament de les llums amb tecnologia LED per tal de dur a terme l’actuació subvencionada a
l’empara del «PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN IL·LUMINACIÓ DE TECNOLOGIA LED SIMAT
DE LA VALLDIGNA» de 2014, a l’empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), direcció regional de llevant, titular del CIF A-28002335, i domicili al C/ La
Costera, 32 Nau 1, P.I. El Bovalar, 46.970 Alaquàs (València), per un import de vint mil sis-cents
seixanta-un euros i setze cèntims (20.661,16 €) i quatre mil tres-cents trenta-huit euros i huitantaquatre cèntims d’IVA.
CINQUÈ. Atès que l’empresa adjudicatària, SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), realitzat el subministrament de llums contractat, ha presentat la factura núm.
2015014642709, de 19 d’octubre de 2015, per import de vint mil sis-cents seixanta-un euros i setze
cèntims (20.661,16 €) i quatre mil tres-cents trenta-huit euros i huitanta-quatre cèntims (4.338,84 €)
corresponents a l’IVA, tot d’acord amb la Resolució d’adjudicació de data 30 de setembre de 2015.
SISÈ. Atès el procediment de justificació i pagament descrit en la base cinquena de la convocatòria,
que estableix l’obligació de presentar la documentació justificativa requerida per tal d’acreditar
l’adquisició del subministrament i el compliment de la finalitat de la citada subvenció, entre la que
consta la factura, havent de constituir la mateixa una obligació degudament reconeguda, vençuda,
líquida i exigible com a deute per l’Ajuntament, així com l’aprovació de la mateixa per part de l’òrgan
competent.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, este
òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la factura núm. 2015014642709, de 19 d’octubre de 2015, presentada per
l’empresa adjudicatària SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE),
direcció regional de llevant, titular del CIF A28002335, i domicili al C/ La Costera, 32 Nau 1, PI. El
Bovalar, 46970 Alaquàs (València), corresponent al subministrament de llums amb tecnologia LED
necessaris per a dur a terme l’actuació «PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN IL·LUMINACIÓ DE
TECNOLOGIA LED SIMAT DE LA VALLDIGNA» de 2014, per import de VINT MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-UN EUROS I SETZE CÈNTIMS (20.661,16 €) i QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTAHUIT EUROS i HUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.338,84 €), corresponents a l’IVA.
SEGON. Proposar la següent factura per a ser abonada en el marc del Pla d’Eficiència
Energètica en Il·luminació de Tecnologia LED per a edificis públics, exercici 2014:

Aplicació
pressupostària
920 60915 Pla
d'eficiència
energètica

CIF

A2800233

Raó social

SOCIEDAD IBÉRICA

Núm. factura

Base
imposable

IVA no
deduïble

Import
total

201501464270

20.661,16 €

4.338,84 €

25.000,00 €
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edificis públics

5

DE
CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, SA.
(SICE)

9

TERCER. Reconèixer l’obligació del gasto per l’import total de la factura, quantificant-se la
subvenció en vint-mil euros (20.000,00 €), corresponents al 80%de l’import total de la factura.
QUART. Remetre a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació
Municipal, la present Resolució junt amb la documentació necessària per a l’adequada tramitació de
l’expedient PEEITL/2014/206/1, facultant l’alcalde-president perquè realitze els tràmits que
resulten necessaris.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna a la data de la
firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist el decret número 404/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 404/2015

Simat de la Valldigna, 23 d’octubre de 2015
VÍCTOR MANSANET I 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:
ANTECEDENTS
PRIMER. Ates que en este municipi existeix la Junta Local de l’Associació de Lluita contra el
Càncer i que als actes de caràcter públic és habitual que la Presidència siga exercida per l’Alcaldia.
SEGON. Atès que per part d’esta Alcaldia es considera delegar eixa Presidència en la regidora
de Sanitat, Salut Publica i Benestar Social.
FONAMENTS DE DRET
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, este
òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Delegar la Presidència als actes que corresponguen de la Junta Local de l’Associació
de Lluita Contra el Càncer de Simat de la Valldigna en Maria Jose Gregori Robledillo, regidora de
Sanitat, Salut Publica i Benestar Social.
SEGON. Comunicar la present delegació a la interessada Maria Jose Gregori Robledillo,
regidora d’este Ajuntament, i a la Junta Local de l’Associació de la Lluita Contra el Càncer de Simat de
la Valldigna.
TERCER. Donar compte d’esta resolució en un pròxim Ple de la Corporació.»
Vist el decret número 407/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
19

«Decret núm.: 407/2015
Simat de la Valldigna, 27 d’octubre 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:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que este Ajuntament va contractar amb data 15 de novembre de 2004, un
Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, a l'empara de l'Ordre de 29 de desembre de 2003, de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, amb número d'expedient EMSA01/2004/50/46.
SEGON. Atès que amb data 14 de setembre de 2005, 15 de setembre de 2006, 14 de
setembre de 2007, 15 de setembre de 2008, 29 de maig de 2009, 30 d'abril de 2010, 31 de març de
2011, 29 d'octubre de 2012, 16 de setembre de 2013, i 24 de setembre de 2014, este Ajuntament va
sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, la primera, segona, tercera, quarta,
cinquena, sisena, setena, vuitena, novena i desena pròrroga de la contractació de l'AODL, que va ser
aprovada per al període que abasta del 15 de novembre de 2014 al 14 de novembre de 2015, per
Resolució del Director General d’Ocupació i Formació de 29 d’octubre de 2014, amb número
d’expedient EMPA01/2014/168/46.
TERCER. Atès que el Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha convocat a l'empara de la
Resolució de 15 d’octubre de 2015, de la Directora general del SERVOF, per a l’exercici 2015, les
subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament local a la
Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
QUART. Atès que l'A.O.D.L. contractada per este Ajuntament, PAULA TORRES CUENCA, es
troba en la condició de sol·licitar l’onzena pròrroga de la subvenció per a la seua contractació.
FONAMENTS DE DRET
Cal aprovar la Memòria-projecte de les activitats realitzades durant el període 2014-2015, de
l'expedient EMPA01/2014/168/46, “Promoció i dinamització d'activitats juvenils, turístiques, d'oci i
lleure”, executades per Paula Torres Cuenca, titular del DNI 20.831.646-V.
Cal sol·licitar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
l’onzena pròrroga de la subvenció per a la contractació de l'AODL Paula Torres Cuenca.
Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta Alcaldia.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Memòria-projecte de les activitats, corresponent a l'expedient
EMPA01/2014/168/46, anomenada «Promoció i dinamització d'activitats juvenils, turístiques, d'oci i
lleure», executades per Paula Torres Cuenca, titular del DNI 20831646 V.
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SEGON. Sol·licitar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, a l'empara de la Resolució de 15 d’octubre de 2015, de la Directora general del
Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions destinades a finançar
el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, per a
l’exercici 2015, regulades en l'Ordre 5/2015, de 5 d’octubre¸ l’onzena pròrroga per a la contractació
de l'AODL, Paula Torres Cuenca, amb DNI 20831646 V, durant el període del 15 de novembre de 2015,
fins al 31 de març de 2016, el cost total de la qual munta, durant el període establert, a la quantitat de
dotze mil cent dos euros i un cèntim (12.102,01 €), dels quals cinc mil cinc-cents cinquanta-tres euros
i trenta-tres cèntims (5.553,33 €) corresponen al 45,89% del cost total del període citat, quantitat que
es sol·licita com a subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna a la data
de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist el decret número 416/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 416/2015

Simat de la Valldigna, 2 de novembre 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:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 400/2015, de 20 d’octubre, es va aprovar
literalment el que consta tot seguit:
«PRIMER. Aprovar la factura núm. 2015014642709, de 19 d’octubre de 2015, presentada per
l’empresa adjudicatària SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE),
direcció regional de llevant, titular del CIF A28002335, i domicili al C/ La Costera, 32 Nau 1, P.I. El
Bovalar, 46.970 Alaquàs (València), corresponent al subministrament de llums amb tecnologia LED
necessaris per a dur a terme l’actuació «PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN IL·LUMINACIÓ DE
TECNOLOGIA LED SIMAT DE LA VALLDIGNA» de 2014, per import de VINT MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-UN EUROS I SETZE CÈNTIMS (20.661,16 €) i QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTAHUIT EUROS I HUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.338,84 €), corresponents a l’IVA.
SEGON. Proposar la següent factura per a ser abonada en el marc del Pla d’Eficiència
Energètica en Il·luminació de Tecnologia LED per a edificis públics, exercici 2014:

Aplicació
pressupostària
920 60915 Pla
d'eficiència
energètica
edificis públics

CIF

A2800233
5

Raó social

SOCIEDAD IBÉRICA
DE
CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A.
(SICE)

Núm. factura

201501464270
9

Base
imposable

IVA no
deduïble

Import
total

20.661,16 €

4.338,84 €

25.000,00 €

»
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SEGON. Advertits errors materials en la citada Resolució pel que fa al número de la factura
referenciada, i tenint en compte que la citada errata ha tingut efectes en la tramitació de la justificació
del Pla d’Eficiència Energètica d’Il·luminació Tecnologia LED (PEEITL), davant el servei de Cooperació
Municipal de la Diputació Provincial de València.

TERCER. Considerant que segons l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estes podran rectificar, en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan, en l’exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Corregir l’error advertit en el Decret 400/2015, de 20 d’octubre, de la següent
manera:
On diu: «(...) factura núm. 2015014642709, de 19 d’octubre de 2015, presentada per l’empresa
adjudicatària SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), (...).»
Ha de dir: «(...) factura núm. FA16 F16-0-09006, de 19 d’octubre de 2015, presentada per
l’empresa adjudicatària SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA. (SICE), (...)»
Quedant, per tant, la Resolució redactada de la següent manera:
«PRIMER. Aprovar la factura núm. FA16 F16-0-09006, de 19 d’octubre de 2015, presentada
per l’empresa adjudicatària SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE),
direcció regional de llevant, titular del CIF A28002335, i domicili al C/ La Costera, 32 Nau 1, P.I. El
Bovalar, 46.970 Alaquàs (València), corresponent al subministrament de llums amb tecnologia LED
necessaris per a dur a terme l’actuació «PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN IL·LUMINACIÓ DE
TECNOLOGIA LED SIMAT DE LA VALLDIGNA» de 2014, per import de VINT MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-UN EUROS I SETZE CÈNTIMS (20.661,16 €) i QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTAHUIT EUROS I HUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.338,84 €), corresponents a l’IVA.
SEGON. Proposar la següent factura per a ser abonada en el marc del Pla d’Eficiència
Energètica en Il·luminació de Tecnologia LED per a edificis públics, exercici 2014:

Aplicació
pressupostària
920 60915 Pla
d'eficiència
energètica
edificis públics

CIF

A28002335

Raó social

SOCIEDAD IBÉRICA
DE
CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A.
(SICE)

Núm. factura

FA16 F16-0-09006

Base
imposable

20.661,16 €

IVA no
deduïble

4.338,84 €

»
SEGON. Notificar la present Resolució a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
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Servei de Cooperació Municipal, als efectes d’esmenar la justificació de l’expedient
PEEITL/2014/206/1.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a
la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist el decret número 430/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 430/2015
Simat de la Valldigna, 9 de novembre 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:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vist que per Resolució de 16 de juny de 2015, del president de l’Agència Valenciana
del Turisme, de concessió d’ajudes destinades a l’adequació i millora de recursos turístics, es va
concedir a esta entitat una ajuda a l’empara del Pla per a l’adequació i millora de recursos turístics
(Programa 1) per tal de dur a terme l’actuació «ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ DE SENDERS DE
LA SERRA DEL TORO (PR CV 50)» que munta a la quantitat total d’onze mil dos-cents huitantaquatre euros i setanta cèntims (11.284,70 €), atorgant una subvenció per import de cinc-mil sis cents
quaranta-dos euros i trenta-cinc cèntims (5.642,35 €).
SEGON. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de 9 de novembre de 2015, s’ha acreditat la
necessitat d’este Ajuntament de contractar el subministrament descrit en la memòria avaluada de
l’actuació «SENYALITZACIÓ DEL SENDER HOMOLOGAT PR-CV 50», per tal de fomentar el
desenvolupament turístic i mediambiental local i millorar els serveis que es presten a la població i als
visitants, el preu de la qual ascendeix a la quantitat de 9.326,20 euros i 1.958,50 euros d’IVA.
TERCER. Atès que en data 9 de novembre de 2015, s’ha emès informe d’Intervenció, en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
QUART. Atès que en data 9 de novembre de 2015, s’ha emès Informe-Proposta de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe-proposta de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme el subministrament descrit en la memòria avaluada de l’actuació
«SENYALITZACIÓ DEL SENDER HOMOLOGAT PR-CV 50» mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista GRUP MUNTANYA VALLDIGNA, titular del CIF G97883458, per
import de NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS I CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
(9.297,52 €) i MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS I QUARANTA-HUIT CÈNTIMS
(1.952,48 €) corresponents a l’IVA, tot d’acord amb el pressupost presentat.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament
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«SENYALITZACIÓ DEL SENDER HOMOLOGAT PR-CV 50» amb càrrec a l’aplicació pressupostària
«454 61025 TURISME: Senyalització senda Toro» del pressupost vigent, una vegada aprovada
definitivament la modificació de crèdit.

TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, GRUP MUNTANYA VALLDIGNA, titular del
CIF G97883458, i domicili al C/ Gabriel Hernández, 51 -2, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, en el
termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president,Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna, a
la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist el decret número 432/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 432/2015

Simat de la Valldigna, 10 de novembre 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:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 2 de novembre de 2015 es va publicar, al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 210, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 9.850 de 30 d’octubre de 2015. D’entre les actuacions
subvencionades consta la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i
import concedit:

Actuació

«HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ
OBRA «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE

CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I NOU DEL
C.E.I.P. VALLDIGNA»»

Núm.

Import

IFS/2015/1265

2.682,63 €

Finançament

Diputació
Provincial de
València

SEGON. Atès que resulta d’aplicació en el present expedient la Instrucció Tècnica per a la
redacció de projectes d’obres a incloure en els Plans Provincials de la Diputació, publicada en el BOPV
núm. 44, de 21 de febrer de 2014, i que ha d’adjudicar-se la redacció del mateix, tot d’acord amb el
termini establert a la base huitena de la convocatòria, que finalitza el proper 10 de desembre de 2015.
TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 9 de novembre de 2015, es va
assenyalar i informar sobre la necessitat de realitzar la contractació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ

_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1 46750, SIMAT
DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84
ENTRE L’EDIFICI ANTIC I NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA»» el preu del qual ascendeix a la
quantitat de dos mil dos-cents dèsset euros i cinc cèntims (2.217,05 €) i quatre-cents seixanta-cinc
euros i cinquanta-huit cèntims (465,58 €) corresponents a l’impost sobre el valor afegit.
QUART. Atès que amb data 9 de novembre de 2015, s’ha emès informe d’Intervenció en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
CINQUÈ. Atès que amb data 9 de novembre de 2015, s’ha emès informe-proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE i DIRECCIÓ DE L’OBRA

«REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC i NOU DEL CEIP
VALLDIGNA»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, SLP,
titular del NIF B97543193, amb domicili a l'Avinguda Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46760 de Tavernes
de la Valldigna, per un import de DOS MIL DOS-CENTS DÈSSET EUROS I CINC CÈNTIMS (2.217,05
€) i QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS I CINQUANTA-HUIT CÈNTIMS (465,58 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent al servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I
DIRECCIÓ DE L’OBRA «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI
ANTIC I NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA»» amb càrrec a l'aplicació pressupostària «933 61935
REHABILITACIÓ PASSAREL·LA CEIP VALLDIGNA» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de les factures i tramitació del
pagament si s'escau.
QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la seua signatura.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient IFS/2015/1265.
Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la
data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist el decret número 433/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 433/2015

Simat de la Valldigna, 10 de novembre 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:
ANTECEDENTS
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PRIMER. Atès que amb data 2 de novembre de 2015 es va publicar, al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 210, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 9.850 de 30 d’octubre de 2015. D’entre les actuacions
subvencionades consta la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i
import concedit:

Actuació

«HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ
OBRA «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE

PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA
PISCINA MUNICIPAL»»

Núm.

Import

IFS/2015/1266

2.490,45 €

Finançament

Diputació
Provincial de
València

SEGON. Atès que resulta d’aplicació en el present expedient la Instrucció Tècnica per a la
redacció de projectes d’obres a incloure en els Plans Provincials de la Diputació, publicada en el BOPV
núm. 44, de 21 de febrer de 2014, i que ha d’adjudicar-se la redacció del mateix, tot d’acord amb el
termini establert a la base huitena de la convocatòria, que finalitza el proper 10 de desembre de 2015.
TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 9 de novembre de 2015, es va
assenyalar i informar sobre la necessitat de realitzar la contractació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE i DIRECCIÓ DE L’OBRA «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA
D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL»» el preu del qual munta la quantitat de dos
mil cinquanta-huit euros i vint-i-dos cèntims (2.058,22 €) i quatre-cents trenta-dos euros i vint-i-tres
cèntims (432,23 €) corresponents a l’Impost sobre el valor afegit.
QUART. Atès que amb data 9 de novembre de 2015, s’ha emès informe d’Intervenció en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
CINQUÈ. Atès que amb data 9 de novembre de 2015, s’ha emès informe-proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme el servei de de «REDACCIÓ DEL PROJECTE i DIRECCIÓ DE
L’OBRA «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA
PISCINA MUNICIPAL»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB2005, SLP, titular del NIF B97543193, amb domicili a l'Avinguda Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46760 de
Tavernes de la Valldigna, per un import de DOS MIL CINQUANTA-HUIT EUROS I VINT-I-DOS
CÈNTIMS (2.058,22 €) I QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS I VINT-I-TRES CÈNTIMS (432,23 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent al servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I
DIRECCIÓ DE L’OBRA «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT

_____________________________________________________________________________________
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AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1 46750, SIMAT
DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84
AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL»» amb càrrec a l'aplicació pressupostària «933 61945
REHABILITACIÓ PASSAREL·LA BAR PISCINA» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de les factures i tramitació del
pagament si s'escau.

QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la seua signatura.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient IFS/2015/1266.
Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la
data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist el decret número 434/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 434/2015

Simat de la Valldigna, 10 de novembre 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:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 2 de novembre de 2015 es va publicar, al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 210, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 9.850 de 30 d’octubre de 2015. D’entre les actuacions
subvencionades consta la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i
import concedit:

Actuació

«HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ
OBRA «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES
PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA»»

Núm.

Import

IFS/2015/1263

1.398,57 €

Finançament

Diputació
Provincial de
València

SEGON. Atès que resulta d’aplicació en el present expedient la Instrucció Tècnica per a la
redacció de projectes d’obres a incloure en els Plans Provincials de la Diputació, publicada en el BOPV
núm. 44, de 21 de febrer de 2014, i que ha d’adjudicar-se la redacció del mateix, tot d’acord amb el
termini establert a la base huitena de la convocatòria, que finalitza el proper 10 de desembre de 2015.
TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 9 de novembre de 2015, es va
assenyalar i informar sobre la necessitat de realitzar la contractació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A
SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA»» el preu del qual ascendeix a la quantitat de mil cent
cinquanta-cinc euros i huitanta-quatre cèntims (1.155,84 €) i dos-cents quaranta-dos euros i setanta-
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