AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1 46750, SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TEL : 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Sessió 12/2015

Dia: 21 de desembre de 2015
ASSISTENTS:
Alcalde-President:Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:
Grup PPS
Sebastián Mahiques Morant (portaveu)
Rafael Cabanilles Inza
Miguel Vidal Ferrando

Grup Socialista
Adela Mendoza Carmona (portaveu)

Grup EUPV
Maria Lluïsa Solanes Polache (Portaveu)
María José Gregori Robledillo

Grup COMPROMÍS- Bloc
Vicent Ribera Solanes (Portaveu)
Margarita Palomares Hernándis

Grup PSE (PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu)
Regidors absents: Mónica Sancirilo Camarena
Secretari:
Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 20,35 hores del dia vint-i-un de
desembre 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 . Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost general municipal per a

2016, bases d’execució, plantilla de personal i annexes.
1.2 . Acord d’adhesió a la xarxa d’entitats locals per la transparència i participació
ciutadana i ratificació del decret d’Alcaldia número 483/2015, de 4 de desembre, sobre adhesió
a l’Acord Marc de Col·laboració signat entre la Secretaria d’Estat d’Administració Pública i la
FEMP i l’adhesió al portal de transparència Local del MINHAP.
1.3 . Expedient instruït en virtut d’aprovació de bases per a la subvenció del Programa
«Xarxa Llibres de la Comunitat Valenciana».
1.4 . Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 480, 484, 490, 491, 495, 496, 500,
501 i 503 de 2015.
1.5 Escrit de renúncia com a regidora de Maria Lluïsa Solanes Polache, portaveu del
grup Esquerra Unida del País Valencià (EUPV).
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-------------------------------------------- // ----------------------------------------

Oberta la sessió l’alcalde, mamprèn els tractaments dels diferents punts de
l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1. Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost general
municipal per a 2016, bases d’execució, plantilla de personal i annexes.
L’alcalde dóna compte de la informació existent per a este punt de l’ordre del dia, que
els regidors coneixen i consten a l’expedient, i que inclou l’acta de l’audiència pública
celebrada el dia 15 de desembre de 2015, on es va exposar el pressupost per a l’exercici de
2016.
Atès l’informe de secretaria-intervenció una vegada realitzada l’audiència pública del
pressupost per a 2016 i que el regidors i regidores en coneixen.
Ateses les bases d’execució del pressupost general municipal per 2016, la plantilla de
personal que es planteja i els diferents annexes que consten a l’expedient.
Atès que es dóna compte de la proposta de l’alcaldia una vegada realitzada l’audiència
pública sobre els pressupost i on s’han fet dos modificacions d’altes i quatre modificacions de
baixes en despeses en relació a les xifres presentades a la comissió de 23 de novembre de
2015 i on els imports per capítols tant d’ingressos com de despeses queden inalterats així
com el total del pressupost que es presenta equilibrat.
A continuació es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre l’aprovació definitiva i
que transcrita a la lletra diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Elaborat el pressupost d’este Ajuntament corresponent a l'exercici 2016 i la
documentació complementària, les Bases d’Execució, la Plantilla de Personal comprensiva de
tots els llocs de treball i annexes.
Atesa la memòria de l’Alcaldia on es dóna compte del contingut del projecte de
pressupost per a l’exercici 2016, tot explicant les seues variacions respecte dels anteriors i els
informes que hi consten a l’expedient.
Atès el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
LRHL i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, sobre Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
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Esta Alcaldia PROPOSA:
Primer Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2016, i les Bases d'Execució,
que fixa les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament:
ESTAT D’INGRESSOS
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES ................................................................................ .996.500,00
2
IMPOSTOS INDIRECTES............................................................................... 11.500,00
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS..................................................................... 499.400,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS ............................................................... 665.300,00
5
INGRESSOS PATRIMONIALS .......................................................................... 2.200,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS..........................................................................0,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ................................................................ 69.000,00
8
ACTIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
9
PASSIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS ............................................ 2.243.900,00€
ESTAT DE DESPESES
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
DESPESES DE PERSONAL........................................................................ 1.148.700,00
2
COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS .................................................. 767.300,00
3
DESPESES FINANCERES................................................................................... 2.900,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS .............................................................. 121.300,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS ..................................................................................... 166.800,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ................................................................ 12.500,00
8
ACTIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
9
PASSIUS FINANCERS ..................................................................................... 24.400,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ........................................ 2.243.900,00€
Segon. Aprovar la següent plantilla de personal:
PLANTILLA DE PERSONAL-2016
Nom. Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
1.
Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
2.

Grup/Nivell de titulació.

CD . Nivell de Complement de Destinació.
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CDa . Nivell de Complement de Destinació aproximat

PERSONAL FUNCIONARI:
Nom. Lloc de treball
1
Secretari- Interventor
1
Arquitecte Tècnic
1
Tècnic de Gestió
4
Administratiu
1
Bibliotecari
1
Auxiliar Administratiu
1
Auxiliar Administratiu
1
Oficial Cap de la Policia
1
Agent PL-Cap del CPL
5
Agent de Policia Local
1
Auxiliar de Policia Local

1
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2
A1
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C1

CD
28
26
23
19
20
18
14
22
22
16
16

Observacions
Habilitat nacional. Ocupat
Vacant
Vacant
4 Ocupats.
Ocupat
Vacant
Vacant
Vacant
Ocupat (provisional)
Ocupats (2 interins)
Ocupat. A extingir.

PERSONAL LABORAL:
Nom
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1

Lloc de treball
Encarregat brigada
Agent brigada
Agent brigada
Agent brigada - Enc. Cementeri
Personal usos múltiples (escola)
Personal usos múltiples (biblioteca)
Personal usos multiples (ajuntament)
Netejadors/es
Agent de Desenvolupament Local
Directora Escoleta Municipal Infantil
Tècnics superiors en Educació Infantil
Tècnic de turisme

1
100%
100%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
64%

2
C2
AA
AA
AA
AA
AA
C2
AA
A2
A2
C1
A2

CDa
18
9
9
9
10
8
-

Observacions
Ocupat
Ocupats
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupats
Ocupat

PERSONAL EVENTUAL: No hi ha
Tercer. Aprovar el límit de despesa no financera per a 2016 en DOS MILIONS DOSCENTS TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTACINC CENTIMS (2.239.899,55 €).
Quart. Exposar al públic el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal
inicialment aprovats mitjançant anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de
la Província, amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació
de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran reclamacions i
suggeriments, de conformitat amb el que es disposa a l'article 150.1 de la Llei 39/88,
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Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es
considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.

Quint. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per a donar
compliment, íntegrament a este acord.
Sisè. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la
Generalitat Valenciana.»
Obert el torn d’intervencions l’alcalde agraeix a les persones que van participar en
l’audiència publica i en les altres reunions, on es van fer aportacions i propostes, afegeix que
no han sigut moltes, i que per l’any que ve es volen fer tallers participatius on es facen
suggeriments, propostes i si es el cas crítiques, inclús a través de participació telemàtica. A
continuació passa a donar compte de les modificacions introduïdes després de l’audiència
pública en relació a les xifres que es van presentar a la comissió del dia 23 de novembre
passat. I a continuació passa a llegir la proposta d’acord.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes,
i coneguda la proposta, la sotmet a votació.
El Ple de l’Ajuntament per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís i 1 GMS) i
QUATRE (4) abstencions, (3PP i 1PSE), acorda:
Primer Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2016, i les Bases d'Execució
d'aquest, que fixa les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen
seguidament:
ESTAT D’INGRESSOS
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES ................................................................................ .996.500,00
2
IMPOSTOS INDIRECTES............................................................................... 11.500,00
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS..................................................................... 499.400,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS ............................................................... 665.300,00
5
INGRESSOS PATRIMONIALS .......................................................................... 2.200,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS..........................................................................0,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ................................................................ 69.000,00
8
ACTIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
9
PASSIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS ............................................ 2.243.900,00€
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ESTAT DE DESPESES
CAP.
DENOMINACIÓ
EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
DESPESES DE PERSONAL........................................................................ 1.148.700,00
2
COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS .................................................. 767.300,00
3
DESPESES FINANCERES................................................................................... 2.900,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS .............................................................. 121.300,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS ..................................................................................... 166.800,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ................................................................ 12.500,00
8
ACTIUS FINANCERS ................................................................................................0,00
9
PASSIUS FINANCERS ..................................................................................... 24.400,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ........................................ 2.243.900,00€
Segon. Aprovar la següent plantilla de personal:
PLANTILLA DE PERSONAL-2016
Nom. Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
1.
Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
2.
Grup/Nivell de titulació.
CD . Nivell de Complement de Destinació.
CDa . Nivell de Complement de Destinació aproximat

PERSONAL FUNCIONARI:
Nom. Lloc de treball
1
Secretari- Interventor
1
Arquitecte Tècnic
1
Tècnic de Gestió
4
Administratiu
1
Bibliotecari
1
Auxiliar Administratiu
1
Auxiliar Administratiu
1
Oficial Cap de la Policia
1
Agent PL-Cap del CPL
5
Agent de Policia Local
1
Auxiliar de Policia Local

1
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2
A1
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C1

CD
28
26
23
19
20
18
14
22
22
16
16

Observacions
Habilitat nacional. Ocupat
Vacant
Vacant
4 Ocupats.
Ocupat
Vacant
Vacant
Vacant
Ocupat (provisional)
Ocupats (2 interins)
Ocupat. A extingir.
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PERSONAL LABORAL:
Nom
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1

Lloc de treball
Encarregat brigada
Agent brigada
Agent brigada
Agent brigada - Enc. Cementeri
Personal usos múltiples (escola)
Personal usos múltiples (biblioteca)
Personal usos multiples (ajuntament)
Netejadors/es
Agent de Desenvolupament Local
Directora Escoleta Municipal Infantil
Tècnics superiors en Educació Infantil
Tècnic de turisme

1
100%
100%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
64%

2
C2
AA
AA
AA
AA
AA
C2
AA
A2
A2
C1
A2

CDa
18
9
9
9
10
8
-

Observacions
Ocupat
Ocupats
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupats
Ocupat
Ocupat
Ocupats
Ocupat

PERSONAL EVENTUAL: No hi ha
Tercer. Aprovar el límit de despesa no financera per a 2016, en DOS MILIONS DOSCENTS TRENTA-NOU MIL VUI-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTACINC CENTIMS (2.239.899,55 €)
Quart. Exposar al públic el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal
inicialment aprovats per mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial
de la Província, amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la
publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran
reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei
39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost
es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
Quint. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per a donar
compliment, íntegrament a este acord.
Sisè. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la
Generalitat Valenciana.
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Tot seguit, els grups passen a explicar el seu vot.
El portaveu del PPS, Sebastián Mahiques, en relació al pressupost que s’acaba d’aprovar
pensa que ha faltat un pas, crec que es va dir que es faria una reunió de regidors després de
les propostes de l’audiència pública, i he vist que ha estat l’equip de govern qui ha fet les
modificacions la qual cosa no li pareix mal. Respecte del pressupost considera que s’adequa a
les necessitats del nostre poble i no canvia molt respecte al que s’ha fet estos últims anys, hi
ha una continuïtat dins els pressupostos. Manifesta que si s’entén que el pressupost és una
declaració d’intencions del que es vol
fer en 2016, hi ha coses que es diuen en la memòria de l’alcaldia que no estan reflectides en
cap lloc. Comenta algunes coses que es diuen en la memòria d’alcaldia i no estan al
pressupost, aixi es diu que en la modificació del PGOU es farà un paratge natural municipal, és
una declaració d’intencions, i si s'ha de fer s’haurà de pagar i no hi ha previsió pressupostària;
també quant a la promoció de la cultura ecològica, i es parla d’un ecomuseu ... tot això val
diners i no està als pressupostos. Pel que fa l'agricultura i medi ambient, fa uns comentaris
sobre la literatura de la memòria i a continuació passa a llegir un paràgraf de la memòria de
l’alcaldia i comenta que dóna alegria al lector però que no té reflexe al pressupost. Respecte al
pressupost presentat hi ha molts gestos condicionats, més del 50% són per al capítol 1, per a
despeses de personal, i l’equip de govern costa este any 8.500€ més que el del passat. Les
xifres són al final el que hi ha. Respecte a l’audiència pública es van fer unes observacions que
no s’han valorat. Comenta la situació de la revisió cadastral i que es podria incrementar la
previsió d’ingressos per IBI i tindríem més diners per a invertir en agricultura. En rústica
ingressem uns 68.000€ i sols gastem 1.000€ en agricultura. Afegeix que com equip de govern
anterior, sabem com funciona açò i tenim la nostra experiència, estos pressupostos ni són
bons ni són roïns són uns pressupostos per seguir marxant.
La regidora Imma Cunyat , portaveu del grup PSE, manifesta que en el seu grup vegem
que estos pressupostos són continuistes respecte dels anteriors, considerem que hi ha
partides insuficientment dotades com són benestar social amb sols 2.800€, agricultura 1.000€,
quan en IBI rústica esta previst ingressar 68.000€, immigració 100€, Regidoria de la Dona
1.000€, participació 1.000€, pensem que és molt poc. A més planteja que si ha hagut una
revisió cadastral i hi ha un increment d’IBI no s’ha tingut en compte. Comenta que les taxes de
fem i aigua, com va dir a la comissió, hi ha ingressos significatius en l’aigua i no tot està en
inversions, és veritat que es fa constar a que es modificarà per tal d’ajustar-se, quant al Fem
afegeix que el plec de condicions no està ajustat i caldria revisar-se també. En relació a l’obra a
l’escola, on va fer-se una inversió de 35.000€ per la passarel·la a més dels 10.000 que heu
posat al pressupost, considera que són necessaris però som més partidaris de que el
menjador es fera on tocava i per això estava la qüestió de la zona dotacional, si fins ara estava
mal on estava, podia haver-se continuat fins fer-ho on calia. Afegeix que al monestir si que
consten els ingressos i volíem el detall de les despeses per saber la situació real. Considera
que hi ha poca inversió en participació i que el pressupostos són poc socials, hi ha matisos,
entenem que és un equip nou i amb poca experiència i els ajuntaments estan un poc ofegats.
Pel que fa la reunió de l’audiència pública afegeix que es van fer aportacions per part de Joan
com representant del grup, i es van fer les que considerem adequades. Per tot açò la seua
posició ha estat d’abstenció.
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La regidora d’Hisenda, Margarita Palomares, respecte a que l’IBI es podia augmentar la
seua previsió d’ingressos, eixe supòsit es va pensar però es considera més prudent mantenir
eixa xifra donat que la revisió es molt recent i no sabem que va a passar i com van a
reaccionar els afectats, i si al final de l’exercici l’import potser siga més elevat, era una posició
cautelosa. Quant a benestar social es queda curta, si, però ho compensem en el tema de
Xarxa-llibres i hi ha altres partides, el que no està en una cosa està en altra, s’ha de sumar tot i
també estan els 12.000€ del pla d’ocupació, entenc el que digueu sobre agricultura, si és poc,
encara que els que més es reclama és millora en camins i això són inversions i com van dir a
l'audiència pública ens ho hem jugat a que en el «gran» PPOS es faran inversions en
agricultura. Considera que efectivament altres partides estan curtes com regidoria de la dona i
la participació i anem a vore com funciona. Pel que fa el monestir volem fer-ho millor i així
saber el que s’està fent i quant a les taxes, com la revisió de la taxa del Fem, caldrà mirar-ho
per si cal revisar-la.

L’alcalde manifesta que respecte al parc natural, crec que el PGOU està desbloquejat i
després dels contactes amb la Conselleria, on expressarem la nostra voluntat del que volem
per al nostre poble, ens exigeixen que s’amplie la zona de protecció del paratge natural i hem
d’estudiar i complir l’exigència de la Direcció General. Volem reiniciar les rutes de l’aigua,
considerem que és una bona iniciativa i volem reiniciar-la, i això li diguem l’ecomuseu on
explica el que hi haurà. Respecte a les inversions en agricultura, ja vaig dir que em pareixia
ridícula, però tots els alcaldes de la Safor ens reunirem amb el president de la Diputació i tot
és nou, s’està planificant i es va a proposar a tots els alcaldes un «gran PPOS» i ens acollirem a
ell, no sabem quants diners seran, i aquí vorem en què podem invertir eixos diners i no ho
sabem encara. També està en l’aire el tema de xarxa-llibres, jo sóc crític amb el «cafè per a
tots», tal com s’ha fet, però el menys que podíem fer era adherir-nos, i ja vorem que passa en
la segona part que vindrà a l’estiu. S’han fet contactes amb la Conselleria en la qüestió del
banc de terres, que es va aprovar en un ple i s’ha d’executar. Respecte a les finestres de
l’escola explica el que va passar, ens trobem en un fet, i l’obra que anava a fer-se. A tots ens
agradaria que el menjador estiguera a la planta baixa però no tenim un altre lloc i ens trobem
en eixa obra, es va intentar millorar-la, com és la qüestió de la passarel·la, i les finestres no
entren en l’obra de la Conselleria, anem i ens queixem, ens diuen que ens compensaran, com?
no ho sabem, i les finestres estan per a canviar totes. La passarel·la es fa també per eliminar
una barrera arquitectònica. En referència al monestir en principi estem fent un seguiment, les
taronges s’han venut (al Bollo), l’alcalde afegeix que ha ordenat als treballadors que estan al
monestir que es quantifiquen les despeses i les hores que es dediquen i tota l’activitat que es
faça allí i així saber, passat un any, si al final ens interessa o no continuar amb eixa feina, anem a
fer un seguiment exhaustiu. Quant al menjador tracten d’evitar que estiga pitjor i quan
tinguem capacitat per executar la Unitat d’Execució número dos per ampliar el nostre centre
som els primers interessats.
La regidora Imma Cunyat manifesta que està d’acord respecte de la xarxa-llibres però
estem en contra de com va a fer-se i votem sí per no deixar perdre eixes coses. La passarel·la,
i com treballadora del col·legi, considere que van a destruir-se parcialment dos aules, una molt
9
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bonica, tot això està en mans dels tècnics, i aneu a tocar dos aules quan ja anem prou escassos
d’infraestructures, s’està apedaçant, i això no sols ho pensa el meu grup també certs mestres
tenen malestar en eixe tema. A vore si comencem a fer les coses ben fetes.
L’alcalde explica que ens van trobar amb una obra decidida i adjudicada, parlem amb els
constructors, amb els tècnics, hi havia vàries opcions i totes prou inadequades, comenta
determinades qüestions de l’obra. Respecte a l’aula que es veu afectada és veritat que és molt
bonica, és la part més antiga i a més era el lloc que havíem triat per fer un museu, és un lloc
emblemàtic. Quan s’execute la UE2, i em consta que un equip de govern municipal va fer
gestions davant el Ministeri per tal que el museu es fera a la caserna. Ens van trobar amb unes
coses projectades, pressupostades i ja fetes. Va ser un mes d’agost horrorós. Hi ha el que hi ha
i ens diuen que no hi ha diners i hem vaig queixar.
El regidor Sebastián Màgiques, excusa l'absència de la regidora Monica Sancirilo. Afegeix
que en relació a com s’ha fet l'audiència pública i demés, creu que no es va entendre bé a la
comissió el procediment d’aprovació del pressupost i pensava que les propostes es farien als
grups i després cadascú haguérem pogut contribuir a fer propostes i no sols l’equip de govern.
Potser si se’ns haguera explicat potser algunes propostes de la audiència pública els haguérem
donat suport.
L’alcalde contesta que lamenta que s’haja interpretat així, i que es poden aportar
propostes. Han vingut ciutadans i han fet propostes. No estem contents de la participació i
esperem que l’any que ve estiga més ben planificat i participe més gent. Explica com es vol fer i
la planificació prevista.
El regidor Sebastián Mahiques en relació a l’agricultura i que en ho jugarem al PPOS
considera que no es pot pensar així en pressupostar, s’ha de tenir en compte que tenim i com
es gasta.
La regidora Margarita Palomares informa de com es va plantejar i els que volíem era
potenciar l’ocupació , informa que hi ha inclòs un Pla d’Ocupació amb 12.000€.
El regidor Sebastian Mahiques pregunta com es va a fer esta Pla.
Se li contesta que es volen fer unes bases perquè qualsevol persona es puga presentar i
accedir a un treball.
La regidora Margarita Palomares planteja que volen fer bases i crear una borsa de
forma que la gent que tinga necessitat puga accedir a un treball i tindre una eixida.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2. Acord d’adhesió a la xarxa d’entitats locals per la transparència i
participació ciutadana i ratificació del decret d’Alcaldia número 483/2015, de 4 de
desembre, sobre adhesió a l’Acord Marc de Col·laboració signat entre la
Secretaria d’Estat d’Administració Pública i la FEMP i l’adhesió al portal de
transparència Local del MINHAP.
Atesa la proposta d’acord d’adhesió a la xarxa d’entitats locals per la transparència i
participació ciutadana, que presenta l’alcalde i que transcrit a la lletra diu:
«La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb la fi de promoure polítiques de
transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives, aprova en la reunió de la seua
Junta de Govern celebrada els dia 24 de febrer de 2015, sobre la constitució de la «Red de
Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana», de conformitat amb el que
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preveuen els Estatuts de la FEMP.
En base a tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna el següent
acord:
Primer. Manifestar la seua voluntat d’adherir-se a la «Red de Entidades Locales por la
Transparencia y Participación Ciudadana» de la federació Espanyola de Municipis i Províncies,
com a soci titular, d’acord amb el que disposa l’article 8 de les Normes de Funcionament i
Organització de la mateixa i complir amb les seues finalitats estatutàries.
Segon. Remetre el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i a
la FEMP.»
En relació a este mateix expedient es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 4
de desembre de 2015, que transcrit a la lletra diu:

«Decret núm.: 483/2015
Simat de la Valldigna, 4 de desembre 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 el pròxim dia 11 de desembre de 2015, entren en vigor les
obligacions previstes a la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern, d’11 de desembre de 2013.
SEGON. Atès que la Generalitat Valenciana va aprovar la Llei 2/2015, de Transparència,
Bon Govern i Participació Ciutadana, on s’estableix una sèrie de normativa al respecte i en la
seua disposició addicional primera diu que la Generalitat col·laborarà amb les entitats locals
en la posada en marxa de mecanismes per a la promoció i el foment de la transparència, de
l’accés a la informació pública i de la participació ciutadana.

TERCER. Atès que des de la Secretaria d’Estat d’Administració Pública s’ha remés
un escrit on es manifesta que saben que el compliment efectiu d’esta Llei implica esforços
importants per a esta entitat, tant des del punt de vista organitzatiu com tecnològic, per la
qual cosa ens inviten a incorporar-nos a participar del servei compartit a través de la nostra
adhesió al «Portal de la Transparència Local», del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
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QUART. Atès que, segons l’escrit del MINAP, este és un servei que reutilitza el
sistema informàtic ja desenvolupat per l’Administració General de l’Estat, sobre el qual s’han
fet millores importants per adaptar-ho a la realitat de l’Administració Local, sistema que, a
més, és gratuït i que ens permet disposar de totes les eines necessàries per disposar d’un
portal d’Internet propi dedicat en exclusiva a la transparència.
CINQUÉ. Atès que cal tenir publicada la informació en seu electrònica o en la pàgina
web de l’Ajuntament, i que per una millor prestació d’este servei cal la col·laboració de les
institucions públiques.
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. Adherir-se a l’Acord Marc de Col·laboració signat entre la Secretaria d’Estat
d’Administració Pública -MINAP- i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)
per promoure i facilitar el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern en les entitats locals.

SEGON. Adherir-se al Portal de la Transparència Local de Ministeri d’Hisenda i
Administracions Publiques i mentrestant habilitar la pàgina web per tenir publicada la
informació obligatòria, d’acord amb la Llei de transparència estatal i l’autonòmica.
TERCER. Ratificar, si procedeix, la present resolució en un pròxim ple.
QUART. Remetre esta resolució a la Conselleria de Transparència de la Generalitat
Valenciana i a la Diputació de València.”
Obert el torn d’intervencions per part del secretari s’informa del contingut de la
proposta i els acords que es presenten i que ha estat dictaminat per la comissió informativa.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el Ple de
l’Ajuntament per unanimitat dels deu (10) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS,
3 PPS i 1 PSE), acorda:
Primer. Manifestar la seua voluntat d’adherir-se a la «Red de Entidades Locales por la
Transparencia y Participación Ciudadana» de la federació Espanyola de Municipis i Províncies,
com soci titular, d’acord amb el que disposa l’article 8 de les Normes de Funcionament i
Organització de la mateixa i complir amb les seues finalitats estatutàries.
Segon. Ratificar el decret de l’alcaldia de 4 de desembre de 2015 i en conseqüència:
«a) Adherir-se a l’Acord Marc de Col·laboració signat entre la Secretaria d’Estat
d’Administració Pública -MINAP- i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)
per promoure i facilitar el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern en les entitats locals.
12

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1 46750, SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TEL : 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

b) Adherir-se al Portal de la Transparència Local de Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i mentrestant habilitar la pàgina web per tenir publicada la
informació obligatòria, d’acord amb la Llei de Transparència estatal i l’autonòmica.»
Tercer. Remetre el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i
a la FEMP.
1.3. Expedient instruït en virtut d’aprovació de bases per a la subvenció del
Programa «Xarxa Llibres de la Comunitat Valenciana”.
En relació a l’expedient sobre xarxa-Llibres es dóna compte del decret de data
30 de novembre de 2015 i que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 474/2015
Simat de la Valldigna, 30 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
I. Vist l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, sobre Programa Xarxa Llibres de Text Comunitat Valenciana.
2.-Vista la «Nota Informativa» … EN RELACIÓ AMB L’INFORME DE LA DIRECCIÓ
GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL SOBRE INEXISTÈNCIA DE DUPLICITATS EN
RELACIÓ AMB EL PROGRAMA «XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA» que assenyala:
<<S’informa els ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que
desitgen adherir-se al programa convocat per l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les
ajudes destinades a estes entitats locals per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres
de text i material curricular dirigit a l’alumnat que curse ensenyances obligatòries i de
formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat
Valenciana, que consta en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport informe
sobre inexistència de duplicitat previst en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local emés per la Direcció General
d’Administració Local manifestant que, en assumir les entitats locals una competència
compartida amb la Generalitat, el seu exercici resulta complementari, no incidint per tant la
dita gestió municipal en un supòsit d’execució simultània amb l’exercici de la dita competència
per part de la Generalitat.>>
3. L’òrgan de tutela financera ha d’informar sobre la sostenibilitat financera.
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4. Vist l’informe emès per la Secretaria-intervenció municipal, que conclou «S’informa
FAVORABLE l’expedient corresponent a l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, per a la creació
d’un banc de llibres de texts municipal dins del Programa Xarxa Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana» sempre que es tramite l’expedient conforme consta en aquest.
5. Vistes les bases reguladores de la subvenció municipal Xarxa Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
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. Aprovar les bases reguladores de la subvenció municipal per al Programa
«Xarxa Llibres de la Comunitat Valenciana», curs 2015-2016, el contingut de les quals consta a
l’expedient.
Segon. Convocar les ajudes municipals destinades a la constitució d’un «Banc de
llibres de textos i material curricular», de conformitat amb el procediment i contingut de les
bases abans dites.

Tercer: Autoritzar el gasto municipal per un import màxim de 12.000,00€, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària en el pressupost de 2015, i de 10.000,00€ en l’aplicació
pressupostària «326.48097», del pressupost per a 2016, quantitat que s’haurà de contemplar
en el pressupost del pròxim exercici.
Quart. Publicar el present acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.»
Obert el torn d’intervencions l’alcalde dóna compte del contingut del decret
que es porta a ratificació i aprovació de les bases. Els regidors tenen coneixement de les bases.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el Ple de
l’Ajuntament per unanimitat dels deu (10) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS,
3 PPS i 1 PSE), acorda:
Primer. Donar-se per assabentats i conformes amb el contingut del decret i en
conseqüència ratificar l’aprovació de les bases reguladores.
1.4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 480, 484, 490, 491,
495, 496, 500, 501 i 503 de 2015.
Vist el decret número 480/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 480/2015
Simat de la Valldigna, 4 de desembre de 2015
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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 INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL»»

Núm.
IFS/2015/1264

Import
1.713,36 €

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 ha estat ampliat
per Decret de Presidència núm. 11.230, de 30 de novembre.
TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 4 de desembre 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 INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL»» el preu del qual munta la
quantitat de mil quatre-cents setze euros (1.416,00 €) i dos-cents noranta-set euros i trentasis cèntims (297,36 €) corresponents a l’Impost sobre el valor afegit.
QUART. Atès que amb data 4 de desembre 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 4 de desembre 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 «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista M.
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Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial col·legiat núm. 8.008, titular del NIF
20248977 F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, 46750 de Simat de la Valldigna, per un
import de MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS (1.416,00 €) i DOS-CENTS NORANTA-SET
EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS (297,36 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent al servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I
DIRECCIÓ DE L’OBRA «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP
DE FUTBOL MUNICIPAL»» amb càrrec a l'aplicació pressupostària «165 62325 ADEQUACIÓ
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU» 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/2015/1264.
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 que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 484/2015
Simat de la Valldigna, 4 de desembre 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 «CONSOLIDACIÓ
TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DE
SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA»»

Núm.

Import

IFS/2015/1267

1.418,58 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València
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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 ha estat
ampliat per Decret de Presidència núm. 11.230, de 30 de novembre.

TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 4 de desembre 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 «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ
ANTIC AQÜEDUCTE DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA»» el preu del qual munta la
quantitat de quatre mil dos-cents trenta-huit euros i setanta-dos cèntims (4.238,72 €) i huitcents noranta euros i tretze cèntims (890,13 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
QUART. Atès que amb data 4 de desembre de 2015, s’ha emès informe d’Intervenció
on 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 4 de desembre 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. Dur a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE
L’OBRA «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DE SANTA MARIA DE LA
VALLDIGNA»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Salvador
Vila Ferrer, arquitecte, titular del NIF 73724927 Z, amb domicili al C/ Ruzafa, 28-14a, 46004 de
València, per un import de QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-HUIT EUROS I SETANTADOS CÈNTIMS (4.238,72 €) i HUIT-CENTS NORANTA EUROS I TRETZE CÈNTIMS (890,13
€) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent al servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE
I DIRECCIÓ DE L’OBRA «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DE SANTA
Mª DE LA VALLDIGNA»» amb càrrec a l'aplicació pressupostària «336 61915
CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE MONESTIR» 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/2015/1267.
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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 que es transcriu a la lletra tot seguit:
Decret núm.: 490/2015
Simat de la Valldigna, 10 de desembre 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, constant, d’entre les actuacions subvencionades, la que s’especifica en el
quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i import concedit:
Actuació
«ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA POLIESPORTIU I
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL»

Núm.

Import

IFS/2015/126
1

15.838,90 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 480/2015, de 4 de desembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA
«ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista M.
Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial col·legiat núm. 8.008, titular del NIF
20248977 F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, 46750 de Simat de la Valldigna, per un
import de mil quatre-cents setze euros (1.416,00 €) i dos-cents noranta-set euros i trenta-sis
cèntims (297,36 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 10 de desembre de
2015, M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial col·legiat núm. 8.008 va
presentar còpia del projecte anomenat «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL» amb data 9 de desembre de 2015, amb
un pressupost bàsic de licitació que munta 13.090,00 euros i 2.748,90 euros d’IVA, amb uns
honoraris de redacció de projecte i direcció obra que munten a la quantitat de 1.416,00 euros
i 297,36 euros d’IVA.
QUART Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a
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terme les obres consistents en adequar i habilitar les instal·lacions elèctriques del poliesportiu
municipal, per a poder practicar activitats esportives a l’aire lliure, incloent-hi la piscina
municipal.
CINQUÈ. Atès que amb data 10 de desembre de 2015, s’ha emès Informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del
citat projecte d’obres.

SISÈ. Vist el projecte d'execució de les obres anomenat «ADEQUACIÓ
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL», i
examinada la documentació que l'acompanya.
RESOLC
PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL», redactat per M. Francisco
Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial col·legiat núm. 8.008, el pressupost bàsic de
licitació del qual munta TRETZE MIL NORANTA EUROS (13.090,00 €)I DOS MIL SET-CENTS
QUARANTA-HUIT EUROS I NORANTA CÈNTIMS (2.748,90 €) corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte
i direcció d’obra que ascendeix a MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS (1.416,00 €) I DOSCENTS NORANTA-SET EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS (297,36 €) corresponents a l’IVA, ja
que reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
«165 62325 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU» del Pressupost
municipal vigent.
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de
conformitat amb l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els
tràmits necessaris per a procedir a la contractació de l'obra.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. 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 IFS/2015/1261.
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 que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 491/2015
Simat de la Valldigna, 10 de desembre de 2015
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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, constant, d’entre les actuacions subvencionades, la que s’especifica en el
quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i import concedit:
Actuació
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ
ANTIC AQÜEDUCTE SANTA MARIA
DE LA VALLDIGNA»

Núm.

Import

IFS/2015/1262

18.949,51 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 484/2015, de 4 de desembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DE SANTA MARIA DE LA
VALLDIGNA»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Salvador
Vila Ferrer, arquitecte, titular del NIF 73.724.927-Z, amb domicili al C/ Ruzafa, 28-14a, 46004,
de València, per un import de quatre mil dos-cents trenta-huit euros i setanta-dos cèntims
(4.238,72 €) i huit-cents noranta euros i tretze cèntims (890,13 €) corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 10 de desembre de
2015, Salvador Vila Ferrer, arquitecte, va presentar còpia del projecte anomenat
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DE SANTA MARIA DE LA
VALLDIGNA» amb data 10 de desembre de 2015, amb un pressupost bàsic de licitació que
munta 48.718,60 euros i 10.230,91 euros d’IVA, amb uns honoraris de redacció de projecte i
direcció obra que munten la quantitat de 4.238,72 euros i 890,13 euros d’IVA.
QUART Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a
terme les obres consistents en consolidar, reparar i reposar els elements corresponents al
tram mitjà de l’antic aqüeducte que subministrava aigua al Reial Monestir de Santa Maria de la
Valldigna.
CINQUÈ. Atès que amb data 10 de desembre de 2015, s’ha emès Informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del
citat projecte d’obres.
SISÈ. Vist el projecte d'execució de les obres anomenat «CONSOLIDACIÓ TRAM
MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA», i examinada la
documentació que l'acompanya.
RESOLC
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PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «CONSOLIDACIÓ TRAM
MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA», redactat per Salvador
Vila Ferrer, arquitecte, titular del NIF 73724927 Z, el pressupost bàsic de licitació del qual
munta QUARANTA-HUIT MIL SET-CENTS DÍHUIT EUROS I SEIXANTA CÈNTIMS
(48.718,60 €) i DEU MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS I NORANTA-UN CÈNTIMS
(10.230,91 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent
als honoraris per redacció de projecte i direcció d’obra que munta QUATRE MIL DOSCENTS TRENTA-HUIT EUROS I SETANTA-DOS CÈNTIMS (4.238,72 €) i HUIT-CENTS
NORANTA EUROS I TRETZE CÈNTIMS (890,13 €) corresponents a l’IVA, ja que reuneix els
requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial
Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
«336 61915 CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE MONESTIR» del
Pressupost municipal vigent.
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de
conformitat amb l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els
tràmits necessaris per a procedir a la contractació de l'obra.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. 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 IFS/2015/1262.
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 que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 495/2015
Simat de la Valldigna, 11 de desembre 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, constant, d’entre les actuacions subvencionades, la que s’especifica en el
quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i import concedit:
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Actuació
«REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA
DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC
I NOU DEL CEIP VALLDIGNA»

Núm.

Import

IFS/2015/1268

34.504,58 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 432/2015, de 10 de novembre, es va
resoldre 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.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 475/2015, de 2 de desembre, es va
resoldre aprovar el projecte de les obres anomenat «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA
DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL CEIP VALLDIGNA», redactat per
AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el
pressupost bàsic de licitació del qual munta vint-i-huit mil cinc-cents setze euros i díhuit
cèntims (28.516,18 €) i cinc mil nou-cents huitanta-huit euros i quaranta cèntims (5.988,40 €)
corresponents a l'impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris
per redacció de projecte i direcció d’obra que munta 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’IVA, ja que reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.
QUART Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2015,
s’ha acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada
«REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL
NOU DEL CEIP VALLDIGNA» el preu de la qual munta la quantitat de 28.516,18 euros, i
5.988,40 euros d’IVA.
CINQUÈ. Atès que amb data 11 de desembre de 2015, s’ha emès informe
d’Intervenció, on 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.
SISÈ. Atès que en data 11 de desembre de 2015, s’ha emès informe dels Serveis
Tècnics municipals sobre la no existència de fraccionament de les obres citades, que s’han
d’executar per part d’este Ajuntament.
SETÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot
d’acord amb els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i
igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de
l’oferta econòmicament més avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:
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Oferta económica
Tercer
Canalizaciones y Derribos
Safor, SL
Edificaciones Castelló, SA
PROCONPAL, SL
Mario Martínez Camarena

CIF
B96374442

Base
28.516,18 €

IVA
5.988,40 €

A-46087276
B-97459523
20.779.166-T

28.516,18 €
28.516,18 €
28.516,18 €

5.988,40 €
5.988,40 €
5.988,40 €

Import millores a
aplicar en l’obra (IVA
exclòs)
3.765,00 €
1.140,65 €
5.520,73 €
1.425,81 €

HUITÈ. Atès que en data 11 de desembre 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 les obres relatives a la «REHABILITACIÓ PER PASSAREL·LA
DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL CEIP VALLDIGNA» mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista PROCONPAL, SL, titular del CIF B97459523, i domicili a l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46750, de Simat de la Valldigna, per un
import de VINT-I-HUIT MIL CINC-CENTS SETZE EUROS I DÍHUIT CÈNTIMS (28.516,18 €)
i CINC MIL NOU-CENTS HUITANTA-HUIT EUROS I QUARANTA CÈNTIMS (5.988,40 €)
d’IVA, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb
càrrec a l’aplicació «933 61935 REHABILITACIÓ PASSAREL·LA CEIP VALLDIGNA» del
Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació
del pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, PROCONPAL, SL, titular del CIF B97459523, i domicili a l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna, en el termini de
deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.
CINQUÈ. 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 IFS/2015/1268.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
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 que es transcriu a la lletra tot seguit:
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Decret núm.: 496/2015
Simat de la Valldigna, 11 de desembre 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,
constant, d’entre les actuacions subvencionades, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb
detall del número d’obra i import concedit:
Actuació
«REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE
PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR
DE LA PISCINA MUNICIPAL»

Núm.

Import

IFS/2015/1269

31.645,81 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 433/2015, de 10 de novembre, es va
resoldre portar a terme el servei 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
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 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.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 481/2015, de 4 de desembre, es va
resoldre aprovar el projecte de les obres anomenat «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE
PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL», redactat per
AQURB-2005, S.L.P., arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el
pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a VINT-I-SIS MIL CENT CINQUANTA-TRES
EUROS I CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (26.153,56 €) i CINC MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-DOS EUROS I VINT-I-CINC CÈNTIMS (5.492,25 €) corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte
i direcció d’obra que ascendeix a 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’IVA, ja que reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
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QUART Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2015,
s’ha acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada
«REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA
PISCINA MUNICIPAL» el preu de la qual ascendeix a la quantitat de 26.153,56 euros, i
5.492,25 euros d’IVA.
CINQUÈ. Atès que en data 11 de desembre 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.
SISÈ. Atès que en data 11 de desembre de 2015, s’ha emès informe dels Serveis
Tècnics municipals sobre la no existència de fraccionament de les obres citades, que s’han
d’executar per part d’este Ajuntament.
SETÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot
d’acord amb els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i
igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de
l’oferta econòmicament més avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:
Oferta económica
Tercer

José Gómez Mogort
PROCONPAL, SL
Obres i Reformes
Folguerà, SLL

Base

IVA

Import millores a
aplicar en l’obra (IVA
exclòs)

20.039.805-C
B-97459523

26.153,56 €
26.153,56 €

5.492,25 €
5.492,25 €

1.569,21 €
1.307,68 €

B-97576862

26.153,53 €

5.492,25 €

784,61 €

CIF

HUITÈ. Atès que amb data 11 de desembre 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 les obres relatives a la «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ
DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL» mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista JOSÉ GÓMEZ DONET, titular del NIF
20039805 C, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46750, de Simat de la Valldigna, per un import de
VINT-I-SIS MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS I CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (26.153,56
€) i CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS I VINT-I-CINC CÈNTIMS
(5.492,25 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que
consten en l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb
càrrec a l’aplicació «933 61945 REHABILITACIÓ PASSAREL·LA BAR PISCINA» del Pressupost
vigent.
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TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació
del pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, JOSÉ GÓMEZ DONET, titular del NIF
20.039.805-C, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46.750, de Simat de la Valldigna, en el termini de deu
dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.
CINQUÈ. 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 IFS/2015/1269.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
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 que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 500/2015
Simat de la Valldigna, 14 de desembre 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, constant, d’entre les actuacions subvencionades, la que s’especifica en el
quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i import concedit:
Actuació
«ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP
DE FUTBOL MUNICIPAL»

Núm.

Import

IFS/2015/1261

15.838,90 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 480/2015, de 4 de desembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA
«ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista M.
Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial col·legiat núm. 8.008, titular del NIF
20.248.977-F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, 46.750 de Simat de la Valldigna, per un
import de mil quatre-cents setze euros (1.416,00 €) i dos-cents noranta-set euros i trenta-sis
cèntims (297,36 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 490/2015, de 10 de desembre, es va
resoldre aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ
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ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL», redactat per M. Francisco
Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial col·legiat núm. 8.008, el pressupost bàsic de
licitació del qual ascendeix a tretze mil noranta euros (13.090,00 €) i dos mil set-cents
quaranta-huit euros i noranta cèntims (2.748,90 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció
d’obra que ascendeix a mil quatre-cents setze euros (1.416,00 €) i dos-cents noranta-set
euros i trenta-sis cèntims (297,36 €) corresponents a l’IVA, ja que reunia els requisits exigits
pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de
14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
QUART Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2015,
s’ha acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada «ADEQUACIÓ
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL» el preu de
la qual ascendeix a la quantitat de 13.090,00 euros, i 2.748,90 euros d’IVA.
CINQUÈ. Atès que amb data 14 de desembre 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.
SISÈ. Atès que en data 14 de desembre de 2015, s’ha emès informe dels Serveis
Tècnics municipals sobre la no existència de fraccionament de les obres citades, que s’han
d’executar per part d’este Ajuntament.
SETÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot
d’acord amb els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i
igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de
l’oferta econòmicament més avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:
Oferta econòmica
Tercer
ELECTROGAS SIMAT, SL
ELECTRIFICACIONES RIOLA, SL
JOSÉ Y JUAN ALBEROLA
GARCÍA, SL

Base

IVA

Import millores a
aplicar en l’obra
(IVA exclòs)

B-46111167
B-96171699

13.090,00 €
13.090,00 €

2.748,90 €
2.748,90 €

1.790,00 €
740,00 €

B-96134507

13.090,00 €

2.748,90 €

500,00 €

CIF

HUITÈ. Atès que en data 14 de desembre 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 les obres anomenades «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL» mitjançant el procediment
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del contracte menor, amb el contractista ELECTROGAS SIMAT, SL, titular del CIF B-46111167,
i domicili al C/ Hort de Quico, 10, 46750, de Simat de la Valldigna, per un import de TRETZE
MIL NORANTA EUROS (13.090,00 €) i DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-HUIT EUROS I
NORANTA CÈNTIMS (2.748,90 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord
amb les millores que consten en l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb
càrrec a l’aplicació «165 62325 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU» del
Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació
del pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, ELECTROGAS SIMAT, S.L., titular del CIF
B-46111167, i domicili al C/ Hort de Quico, 10, 46750, de Simat de la Valldigna, en el termini de
deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.

CINQUÈ. 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 IFS/2015/1261.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
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 que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 501/2015
Simat de la Valldigna, 14 de desembre 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, constant, d’entre les actuacions subvencionades, la que s’especifica en el
quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i import concedit:
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Actuació
«ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES
FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I
BIONDA»

Núm.

Import

IFS/2015/1260

15.404,05 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 434/2015, de 10 de novembre, es va
resoldre portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA
«ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL i
BIONDA»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005,
S.L.P., 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 mil cent cinquanta-cinc euros i huitantaquatre cèntims (1.155,84 €) i dos-cents quaranta-dos euros i setanta-tres cèntims (242,73 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.

TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 482/2015, de 4 de desembre, es va
resoldre aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES
FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL i BIONDA», redactat per AQURB-2005, SLP,
arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de
licitació del qual ascendeix a dotze mil set-cents trenta euros i seixanta-dos cèntims
(12.730,62 €) i dos mil sis-cents setanta-tres euros i quaranta-tres cèntims (2.673,43 €)
corresponents a l'impost sobre el valor afegit, així com la despesa corresponent als honoraris
per redacció de projecte i direcció d’obra que ascendeix a mil cent cinquanta-cinc euros i
huitanta-quatre cèntims (1.155,84 €) i dos-cents quaranta-dos euros i setanta-tres cèntims
(242,73 €) corresponents a l’IVA, ja que reunia els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.
QUART Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2015,
s’ha acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada «ADEQUACIÓ
CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL i BIONDA» el preu de la
qual ascendeix a la quantitat de 12.730,62 euros, i 2.673,43 euros d’IVA.
CINQUÈ. Atès que en data 14 de desembre 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.
SISÈ. Atès que en data 14 de desembre de 2015, s’ha emès informe dels Serveis
Tècnics municipals sobre la no existència de fraccionament de les obres citades, que s’han
d’executar per part d’este Ajuntament.
SETÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot
d’acord amb els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i
igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de
l’oferta econòmicament més avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:
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Oferta econòmica
Tercer

CIF

BECSA, SAU
SEROVIAL, SL
PAVASAL, ECSA

A-46041711
B-96913579
A-46015129

Base

IVA

12.730,62 €
12.730,62 €
12.730,62 €

2.673,43 €
2.673,43 €
2.673,43 €

Import millores a
aplicar en l’obra (IVA
exclòs)
1.578,18 €
3.434,10 €
1.785,00 €

HUITÈ. Atès que en data 14 de desembre 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 les obres anomenades «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE
LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONA» mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista SEROVIAL, SL, titular del CIF B-96913579, i domicili al PI
Quatre Camins, C/ La Costera, apartat de correus 165, 46740, de Carcaixent, per un import
de DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (12.730,62 €) i
DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS I QUARANTA-TRES CÈNTIMS (2.673,43 €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten en
l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb
càrrec a l’aplicació «454 61015 ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL FOIES» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació
del pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, SEROVIAL, S.L., titular del CIF B96913579, i domicili al P.I. Quatre Camins, C/ La Costera, apartat de correus 165, 46740 de
Carcaixent, en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.
CINQUÈ. 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 IFS/2015/1260.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
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 que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 503/2015
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Simat de la Valldigna, 15 de desembre 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 tot d’acord amb el Decret núm. 06336 del President de l’Excma.
Diputació Provincial de València de 3 de juliol de 2015, es va publicar Anunci al BOPV núm.
134 de 15 de juliol de 2015, sobre aprovació de la proposta de resolució definitiva de la
convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’obres de restauració per a la
conservació de béns immobles de la província de València amb valors històrics, artístics o
d’interès local per als exercicis 2014 i 2015, atorgant a este Ajuntament una subvenció per
import de 40.000 euros, per tal de finançar parcialment l’actuació anomenada
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA MARIA
DE LA VALLDIGNA», que munta una quantitat total de 58.949,51 €.

SEGON. 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, constant, d’entre les actuacions subvencionades, la que s’especifica en el
quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i import concedit:
Actuació
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC
AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE
SANTA Mª DE LA VALLDIGNA»

Núm.

Import

IFS/2015/1262

18.949,51 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

L'esmentada subvenció completa el finançament de l’actuació «CONSOLIDACIÓ
TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA
VALLDIGNA».
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 484/2015, de 4 de desembre, es va
resoldre portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DE SANTA MARIA DE LA
VALLDIGNA»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Salvador
Vila Ferrer, arquitecte, titular del NIF 73.724.927-Z, amb domicili al C/ Ruzafa, 28-14ª, 46.004
de València, per un import de quatre mil dos-cents trenta-huit euros i setanta-dos cèntims
(4.238,72 €) i huit-cents noranta euros i tretze cèntims (890,13 €) corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit.
QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 491/2015, de 10 de desembre, es va
resoldre aprovar el projecte de les obres anomenat «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC
AQÜEDUCTE DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA», redactat per Salvador Vila Ferrer,
arquitecte, titular del NIF 73.724.927-Z, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a

31

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1 46750, SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TEL : 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

quaranta-huit mil set-cents díhuit euros i seixanta cèntims (48.718,60 €) i deu mil dos-cents
trenta euros i noranta-un cèntims (10.230,91 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit,
així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció d’obra que
ascendeix a quatre mil dos-cents trenta-huit euros i setanta-dos cèntims (4.238,72 €) i huitcents noranta euros i tretze cèntims (890,13 €) corresponents a l’IVA, ja que reunia els
requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial
Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
CINQUÈ. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2015,
s’ha acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA Mª DE
LA VALLDIGNA» el preu de la qual ascendeix a la quantitat de 48.718,60 euros, i 10.230,91
euros d’IVA.
SISÈ. Atès que amb data 15 de desembre de 2015, s’ha emès informe d’Intervenció,
on 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.

SETÈ. Atès que en data 15 de desembre de 2015, s’ha emès informe dels Serveis
Tècnics municipals sobre la no existència de fraccionament de les obres citades, que s’han
d’executar per part d’este Ajuntament.
HUITÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot
d’acord amb els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i
igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de
l’oferta econòmicament més avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:
Oferta económica
Tercer
Obres i Reformes
Folguerà, SLL
José Gómez Mogort
PROCONPAL, SL

Base

IVA

Import millores a
aplicar en l’obra
(IVA exclòs)

48.718,60 €
48.718,60 €
48.718,60 €

10.230,91 €
10.230,91 €
10.230,91 €

2.923,12 €
1.948,74 €
1.461,56 €

CIF
B-97576862
20.039.805-C
B-97459523

NOVÈ. Atès que en data 15 de desembre 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 les obres anomenades «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ
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ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA Mª DE LA VALLDIGNA», mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista OBRES I REFORMES FOLGUERÀ,
S.L.L., titular del CIF B-97576862, i domicili a l’Avinguda Font Menor, 56, 46.750 de Simat de la
Valldigna, per un import de QUARANTA-HUIT MIL SET-CENTS DÍHUIT EUROS I SEIXANTA
CÈNTIMS (48.718,60 €) i DEU MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS I NORANTA-UN
CÈNTIMS (10.230,91 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les
millores que consten en l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb
càrrec a l’aplicació «336 61915 CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE
MONESTIR» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació
del pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, OBRES I REFORMES FOLGUERÀ,
S.L.L., titular del CIF B-97576862, i domicili a l’Avinguda Font Menor, 56, 46.750 de Simat de la
Valldigna, en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.
CINQUÈ. 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 IFS/2015/1262.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
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.”
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa que els decrets estan en relació als
projectes i desenvolupament de les obres incloses en el pla d’inversions sostenibles de la
Diputació de València.
Vist la qual cosa i el dictamen de la Comissió Informativa Municipal, els membres de
ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu (10) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís,
1 GS, 3 PPS i 1 PSE), es donen per assabentats i conformes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5.- Escrit de renúncia com a regidora de Maria Lluïsa Solanes Polache,
portaveu del grup Esquerra Unida del País Valencià (EUPV).
Es dona compte de l’escrit presentat en el registre d’entrada de l’ajuntament el dia 17
de desembre de 2015, amb el número 2633, per la regidora Maria Lluïsa (Marisa) Solanes
Polache, regidora integrant d’esta Corporació Local per la candidatura electoral presentada
per Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), en els eleccions municipals celebrades el dia 24
de maig de 2015, pel qual presenta la seua dimissió del càrrec de regidora.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.
Obert el torn d’intervencions, per part de la interessada Marisa Solanes en manifesta
que tal i com ja va dir als regidors i regidores, per qüestions de caràcter personal i perquè es
troba molt cansada ha decidit deixar la regidoria perquè no vol que li repercutisca en la seua
salut. He estat poc però he estat a gust.
L’alcalde manifesta que vol agrair-li la seua col·laboració, atenció i les aportacions que
ha fet a l’equip de govern, a l’ajuntament i al poble, així com la seua la capacitat de treball, és
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una persona que la tindrem ací col·laborant en la mesura que les seus facultats físiques li ho
permeten i ha estat un honor i plaer haver compartit en ella moltes hores amb ella en un
projecte que esperem que siga engrescador, i que ella ens ha ensenyat moltes coses. Agrir-li en
nom de la Corporació la seua aportació a este ajuntament, comprenc la seua situació i saps
que esta es la teua casa i pots comptar amb nosaltres, i per acabar molta sort i com dia Ovidi
Motllor «Bon vent i barca nova».
El regidor Sebastián Mahiques, portaveu del grup PPS, li desitja el millor del mon,
s’adhereix a les paraules de l’alcalde i estem aquí, al teu costat i si podem aportar-te alguna
cosa ací estem nosaltres.
La regidora Imma Cunyat manifesta que vol donar-li molt ànims, la funció docent és
complicada i pesà, t’emportes molta feina a casa, cal tirar endavant i en el que pugues aportar
ací estem.
Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, (3 EUPV, 2
Compromís, 1 GMS-PSOE, 3 PP i 1 PSE), acorda:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidora integrant d’esta
Corporació Local, presentada per escrit amb data registre d’entrada de 17 de desembre de
2015, per Maria Luisa Solanes Polache, amb DNI 20015021F, que va resultar triada regidora
per la candidatura presentada per Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), en les eleccions
municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015.

Segon.- Comunicar el present acord a la Junta Electoral Central amb el prec que, en
compliment del que es disposa en l’article 19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, expedisca la credencial que acredite com a regidor integrant d’esta Corporació a la
persona que ha de substituir a Maria Lluïsa Solanes Polache de la llista presentada pel partit
polític ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA (EUPV), que és INES CORONEL CATALA, i
adjuntar la documentació pertinent a este efecte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Per acabar l’alcalde desitja molt bones festes, bon nadal i que tinguem un any 2016
millor que 2015 i que tingueu tots salut per gaudir de la vida que és curta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------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 contenciósadministratiu, 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»
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No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les
20 hores i 45 minuts, del dia 23 de novembre 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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