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

Sessió 3/2015

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant

Regidors presents:
Grup PP

Grup Socialista

Mónica Sancirilo Camarena
David Mogort Alberola (Portaveu)*
Rafael Cabanilles Inza
Lara Álvarez Boïgues
Maria Dominique Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando
Grup EUPV
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Grup BLOC-INICIATIVAVERDS- COALICIÓ-COMPROMÍS
Vicent Ribera Solanes

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA

Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents: Cap
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,05 h. del dia trenta de
març de dos mil quinze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per
a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la
qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1
1.2
1.3

1.4

Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 26 de
gener i 9 de febrer de 2015.
Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust de l’article 7 del RDL
4/2012.
Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors
(PMP) en relació a l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol.

Informació dels pagaments realitzats en el quart trimestre de 2013, en relació a
l’article quatre de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010.

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Donar compte del Decret núm. 84/2015, sobre la liquidació de l’exercici 2014.

Donar compte del Decret número 35/2015, sobre incorporació de romanents
Ratificació del Decret 111/2015, sobre l’aprovació del pla pressupostari trienni
2016-2018.
Ratificació del decret 094/2015, sobre aprovació de la memòria valorada
anomenada «Voluntarietat mediambiental: Serres de la Valldigna 2015» i sol·licitud
subvenció a la Conselleria de Governació.
Ratificació, si procedeix, decret 58/2015, sobre la «VIII Mostra professional
“Contescoltes 2105”» i el conveni de col·laboració.
Ratificació decret número 120/15, sobre sol·licitud taller ocupacional 2015.
Donar compte dels decrets números 8, 9, 10, 11, 17, 21, 50, 52, 64, 73, 87 i 108 de
2015.
Donar compte decrets de novembre de 2013 (398/13) fins a novembre de 2014
(497/14).
Expedient d’elecció del Jutge de Pau substitut.
Aprovació inicial, si procedeix, d’ordenança fiscal del preu públic per la venda de
llibres, guies, revistes i demés publicacions anàlogues editades per l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna.
Escrit de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna sobre l’acord del ple aprovant la
denominació d’un vial amb el nom de carrer de Simat de la Valldigna.
Aprovació, si procedeix, del dictamen de la Comissió Especial No Permanent sobre
les activitat agrícoles dels bancals i jardins ubicats dins els recinte del Monestir.

2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
2.1
2.2

Modificació de crèdits
Modificació estatuts mancomunitat de la Valldigna

3 TORN D’INTERVENCIONS.
--------------------------- // ---------------------------Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del
dia amb el resultat que tot seguit s’arreplega.
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 a) Examen i aprovació de l'acta corresponents a la sessió celebrada
el dia 26 de gener de 2015.
Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el
dia 26 de gener de 2015.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el ple de l’Ajuntament, per nou (9) vots a favor (6 PP, 1 GMS-
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PSOE, 1 EUPV, 1 Bloc-Compromís i ) i una (1) abstenció (1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de gener de
2015, acta número 1/2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.1 b) Examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada
el dia 9 de febrer de 2015.
Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el
dia 9 de febrer de 2015.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat (10) dels membres
assistents a la sessió (6 PP, 1 GMS-PSOE, 1 EUPV, 1 Bloc-Compromís i 1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 9 de febrer de
2015, acta número 2/2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2. Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust de
l’article 7 del RDL 4/2012.
Vist l’informe de secretaria-intervenció, sobre el seguiment del Pla d’ajust de RDL
4/2012, corresponent al quart trimestre de 2014, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Informe de secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust
de RDL 4/2012, corresponent al quart trimestre de 2014.
S’informa que, d’acord amb el que estableix l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, calia remetre,
abans del 31 de gener de cada any, al Ministeri d’Hisenda informe d’intervenció sobre el
seguiment del Pla d’Ajust que l’Ajuntament va aprovar el 26 de març de 2012 i donar compte del
mateix informe al ple.
En virtut d’esta normativa es dóna compte de l’informe, de data 13 d’octubre de 2014,
elaborat per secretaria-intervenció, que transcrit a la lletra, i que tal i com es va enviar al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Publiques, diu:
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION SOBRE EL SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7 DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE
24 DE FEBRERO.



NORMATIVA APLICABLE
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL
2/2004).

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

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

«1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad
Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la
Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores.

Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.

//..//

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día
quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente
contenido mínimo:
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información
referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral
acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de
las medidas adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.»
Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
liberado con fecha 1 de enero de 2015, la plataforma de captura de datos relativa al
«Informe de seguimiento de los planes de ajuste, cuarto trimestre de 2014», plataforma
que estará disponible hasta el 31 de enero de 2015.
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente:



INFORME

Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley
7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la
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ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del contenido
del mismo se dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
través de la plataforma telemática que habilita el propio Ministerio.
El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se
han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del
Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, al no ser una corporación local de los artículos
111 y 135 del TRLRHL, la información debe remitirse de manera anual antes del quince
de enero de cada ejercicio y referida al precedente. Para este segundo año, se ha
ampliado el plazo de remisión al Ministerio hasta el 31 de enero de 2014.
El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado
en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener
información, si es el caso, sobre los siguientes extremos:


Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.
Tercero. Es necesario tener en cuenta que la contabilidad del ejercicio 2014 no
está cerrada y por tanto no está aprobada la liquidación del presupuesto de dicho
ejercicio económico, habida cuenta que el artículo 191 del TRLRHL no requiere la
confección de la liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de
marzo, es por lo que la información que se incluye en el presente informe y la que se va a
remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy
en la intervención municipal. No obstante la misma no debería tener alteraciones
sustanciales sobre la que surja de la liquidación, dado lo avanzado de la contabilidad, pero
sí que puede variar en algunos datos y aspectos presupuestarios. Además, como se
explicará posteriormente, algunos datos a incluir en la información facilitada van a
consistir en previsiones en base a datos de ejercicios anteriores.
El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP,
posee el siguiente índice de contenidos:

1.- Información de Ingresos.
2.- Información de gastos.
3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
4.- Avance de remanente de tesorería.
5.- Información de avales recibidos del sector público.
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
7.- Información sobre la deuda comercial.
8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
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1.- Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2014 y comparativa con la previsión contenida en el plan de
ajustes.

Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos
netos (datos acumulados) (*)

Ingresos

Dato de
Dato del plan
liquidación
de ajuste
ejercicio 2013

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

Desviación de la
Proyección anual 2014
estimación anual s/ plan de
estimada (**)
ajuste

Ingresos corrientes:

0,00

0,00

0,00

2.468,66

2.468,66

14,79%

Ingresos de capital:

0,00

0,00

0,00

341,91

341,91

426,01%

Ingresos no financieros:

0,00

0,00

0,00

2.810,57

2.810,57

26,85%

Ingresos financieros:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ingresos Totales (1):

0,00

0,00

0,00

2.810,57

2.810,57

26,85%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

0,00

0,00

0,00

2.810,57

2.810,57

26,97%

Ingresos generados derivados
de las medidas de ajuste en
relación al año inicial (2)
Ingresos generados derivados
del propio ejercicio de la
actividad económica (3)=(1)(2)

Ejecución trimestral realizada (acumulada)

Descripción medida de ingresos

Dato del plan de ajuste

Ajustes
acumulados en
ejercicios
anteriores

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

Proyección
anual 2012
estimada

Ajustes acumulados
hasta el presente
ejercicio

Desviación de la
estimación anual /
plan de ajuste

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la
recaudación ejecutiva y voluntaria (firma
de convenios de colaboración con Estado
y/o CCAA).

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

Medida 3: Potenciar la inspección
tributaria para descubrir hechos
imponibles no gravados.

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

Medida 4: Correcta financiación de tasas
y precios públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Medida 5: Otras medidas por el lado de
los ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

AHORRO TOTAL GENERADO
POR LAS MEDIDAS relativas a
ingresos CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ahorro total generado por las
medidas relativas a ingresos

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%
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2.- Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2014 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes

Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas
netas (acumulada)

Gastos

Gastos corrientes:
Gastos de capital:
Gastos no financieros:
Gastos operaciones financieras:
Gastos Totales (1):
Gastos generados derivados de las medidas
de ajuste(2)
Gastos generados derivados del propio
ejercicio de la actividad económica (3) =
(1)-(2)
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al
ppto al final de cada trimestre:
Periodo medio de pago a proveedores
(en días):
Gasto corriente financiado con remanente
de tesorería (afectado y/o gastos generales):

Dato de
Dato del plan
liquidación
1 trimestre
de ajuste
ejercicio 2012

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

Proyección
anual 2014
estimada

Desviación de la
estimación anual / plan
de ajuste

2.009,78

1.963,21

0,00

0,00

0,00

2.379,62

2.379,62

21,21%

754,50

65,00

0,00

0,00

0,00

422,67

422,67

550,26%

2.764,28

2.028,21

0,00

0,00

0,00

2.802,29

2.802,29

38,17%

48,66

42,91

0,00

0,00

0,00

259,17

259,17

503,98%

2.812,94

2.071,12

0,00

0,00

0,00

3.061,46

3.061,46

47,82%

-20,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

2.091,62

0,00

0,00

0,00

3.061,46

3.061,46

47,81%

0,00

0,00

0,00

0,00%

30,00

-7,03

-7,03

-123,43%

0,00

0,00

0,00

Ejecución trimestral realizada (acumulada)

Descripción medida de gastos

Ajustes
Dato del plan acumulados en
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
de ajuste
ejercicios
anteriores

Proyección
anual 2014
estimada

Ajustes
acumulados
hasta el
presente
ejercicio

Desviación de
la estimación
anual / plan de
ajuste

Ahorro en capítulo 1 del Pto
consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6)

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

Ahorro en capítulo 2 del Pto
consolidado (medidas 7, 9, 10, 12, 13,
14 y 15 )

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

Ahorro en capítulo 4 del Pto
consolidado (medida 8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ahorro en capítulo 6 del Pto
consolidado (medida 11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ahorro en otras medidas de gasto
(medida 16)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

De ellas (medida 16) otras medidas
de gasto corriente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AHORRO TOTAL GENERADO
POR LAS MEDIDAS relativas a
gastos CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.- Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2014 y comparativa con la previsión contenida
en el plan de ajustes.
(Cantidades en miles de euros)

Dato del plan de ajuste

Deuda viva a 31/12/2014

Desviación de la estimación
anual / plan de ajuste

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA /
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Deuda viva:
A corto plazo (operaciones de tesorería):
A largo plazo:
Operación endeudamiento FFPP:
Resto operaciones endeudamiento a largo
plazo:

416,47
0,00
416,47
309,00

329,54
0,00
329,54
202,61

-20,87%
0,00%
-20,87%
-34,43%

107,47

126,93

18,10%

Dato del plan de ajuste
Anualidades operaciones endeudamiento a
largo plazo:
Cuota total de amortización del principal:
Operación endeudamiento FFPP
Resto op. endeudamiento a largo plazo:
Cuota total de intereses:
Operación endeudamiento FFPP
Resto op. endeudamiento a largo plazo:

Magnitudes Financieras y presupuestarias

a 31/12/2014

Desviación de la estimación
anual / plan de ajuste

66,59

276,76

315,62%

42,91
0,00
42,91
23,68
15,45
8,23

246,46
133,51
112,95
30,30
15,67
14,63

474,36%
0,00%
163,22%
27,96%
1,42%
77,76%

Dato del plan
de ajuste

Ejercicio 2014

Desviación de la estimación
anual / plan de ajuste

Ahorro bruto.

187,36

89,04

-52,47%

Ahorro neto.

144,45

-157,42

-208,97%

-157,42

0,00%

Ahorro neto después de aplicar remanente de
tesorería
Saldo de operaciones no financieras.

187,36

8,28

-95,58%

Ajustes SEC (en términos de contabilidad
nacional).

-80,00

0,00

-100,00%

Capacidad o necesidad de financiación.

107,36

8,28

-92,28%

(Cantidades en miles de euros)
Dato del plan de ajuste
Remanente de tesorería gastos generales
50,00
Exceso de financiación afectada
Saldos de dudoso cobro
60,00

Avance
1.057,11
210,64
382,36

Desviación (%)
2.014,22%

4.- Avance de remanente de tesorería.
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5.- Información de avales recibidos del sector público.

Ente avalista
Administración General
del Estado
CCAA
EELL
Total

a 31 de marzo

a 30 de junio

Saldo a:
a 30 de septiembre

a 31 de diciembre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el
pago a proveedores, actualizado a 31/12/2014.

Entidad
Identificación
prestamista
AGE_LPDTE_
2008

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL
ESTADO

AGE_LPDTE_
2009

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL
ESTADO

GESPA
ARTIFICIAL
BBVA-BCL
2002
PAGOS A
PROVEEDOR
ES

BANCO BILBAO
VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

Tipo de
Pendiente de
Principal
operación
amortizar
Diferimiento
Devolucion
participación
Tributos Estado
Diferimiento
Devolucion
participación
Tributos Estado

Tipo de
interés
(F/V)

T.I.
Margen
fijo
(%)
(%)

Indice de
referencia

Fecha de
formaliz.

Fecha de
cancelac.

Años de
carencia

50.775

28.433,79

F

0,00

20/07/2010

0

86.480

60.535.93

F

0,00

21/07/2011

0

Línea de crédito

200.000

119.133,24

V

BANCO BILBAO
VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

Préstamo

120.000

7.798,23

F

BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A.

Préstamo

336.121

202.613,57

V

EURIBOR a 3 meses

6,50

1,63

EURIBOR a 3 meses

1,45

12/07/2012

12/07/2034

2

29/10/2002

29/07/2018

0

23/05/2012

31/05/2022

2

7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.

Antigüedad (fecha recepción de facturas)
Año: 2014

(En miles de euros)
Obligaciones reconocidas
pendientes de pago clasificadas
por antigüedad
Capítulo 2
Capítulo 6
Otra deuda comercial
Total

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

2do.
trimestre
0,00
0,00
0,00
0,00

3er.
trimestre
0,00
0,00
0,00
0,00

4to.
trimestre
11,69
85,69
22,34
119,72

Año 2013 Año 2012

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

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

Ejercicios
Anteriores
0,00
0,00
0,00
0,00

Total

11,69
90,66
22,34
124,69
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8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
No existe ninguna operación con derivados.

(En miles de euros)
Operaciones con
derivados

Descripción

Saldo a:
a 31 de marzo

a 30 de junio

a 30 de septiembre

a 31 de diciembre

Operación 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Operación 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Operación 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Operación 4

0,00

0,00

0,00

0,00

Resto de operaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

(En miles de euros)
Otro pasivo
contingente

Descripción

Saldo a:
a 31 de marzo

a 30 de junio

a 30 de septiembre

a 31 de diciembre

Pasivo 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

Resto de pasivos
contingentes

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

,00

A los efectos oportunos, este es el informe como secretario-interventor que se
emite sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del
presente informe al señor alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del
mismo en la primera sesión plenaria que se celebre.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma
telemática de captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2015.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes del
Ayuntamiento de Simat de la Valldigna en el futuro para ver si se consolida el
cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo.
Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2014, se
deberá analizar con datos ciertos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar
en su caso las medidas que procedan.
Simat de la Valldigna, 30 de enero de 2015.
El Secretario interventor. Aurelio Sansixto Bonet»
Obert el torn d’intervencions, per part del secretari s’informa del contingut de l’informe.
A continuació no es fa cap intervenció.
Després d’analitzada la informació, i vist el dictamen de la Comissió Informativa, el
ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i conforme sobre les dades del quart trimestre de
l’exercici 2014 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.
1.3.- Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de
pagament a proveïdors (PMP) en relació a l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de
juliol.
Es dóna compte de la informació facilitada al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de
pagament als proveïdors en relació a l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol i que coneixen
els membres de la comissió.
«

Simat de la Valldigna

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
TRIMESTRAL DETALLE POR ENTIDADES
TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE AÑO 2014 (En días)
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Código de Entidad

17-46-231-AA-000

Entidad

Simat de la Valldigna

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
(11,83)

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *

Periodo Medio
de Pago
Trimestral *

7,35

(7,03)

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor
celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con
carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE AÑO 2014
En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Simat de la Valldigna
(11,51)
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor
celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto
legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de
la Administración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: NINGUNA.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari s’informa i explica el contingut de la informació
que de forma periòdica es dona al ple i que s’ha enviat al Ministeri d’Hisenda. Explica que el criteri
per este sistema és diferent del punt següent. Esta informació es penjarà a la pagina web.
Finalitzades les intervencions, els membres del Ple de la Corporació es donen per
assabentats i conformes i amb la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.
1.4.- Informació dels pagaments realitzats en el quart trimestre de 2014, en
relació a l’article quatre de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010.
Es dóna compte del contingut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures contra la morositat i en concret l’elaboració per les Corporacions Locals
d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de
les obligacions de cada Entitat Local.
Així doncs, es dóna compte de la informació facilitada pels serveis municipals en relació als
pagaments realitzats en el quart trimestre de 2014, i que d’acord amb l’article 4.3 i 4.4 de la Llei
15/2010, cal remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, sense perjudici de
la seua possible presentació i debat al Ple de la Corporació.
El secretari informa sobre el contingut d’esta informació sobre el pagament de factures
pagades per l’Ajuntament, esta documentació i que s’envia al Ministeri i que estem dins els
terminis legal establerts per als pagaments.
Després de la informació facilitada, els membres del Ple de la Corporació es donen per
assabentats i conformes sobre les dades de pagaments realitzats en el quart trimestre de l’exercici
2014 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------En este moment sent les 20 hores i 10 minuts s’incorpora a la sessió el regidor David Mogort.
_____________________________________________________________________________________
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1.5.- Donar compte del Decret núm. 84/2015, sobre la liquidació de l’exercici
2014.
Vista la resolució d’alcaldia número 84/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 84/2015
Simat de la Valldigna, 27 de febrer de 2015
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcaldes-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les següents consideracions:

I. Antecedents de fet:

1. Pel serveis municipals ha estat confeccionada i preparada la liquidació del pressupost de l’exercici
2014.

II. Fonaments:

1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta alcaldia, tot assabentant de la seua aprovació al
Ple de l’Ajuntament en una propera sessió.

RESOLC:

Primer. Aprovar la Liquidació del pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2014, de la qual,
extractadament, s’assenyalen les següents dades:
RESULTAT PRESSUPOSTARI ............................................................................. IMPORT
(1) Drets reconeguts nets.............................................................................. 2.821.179,08
(2) Obligacions reconegudes netes.............................................................. 2.753.424,72
(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2) ......................................................... 67.754,36
Ajustos (4+5-6) ..................................................................................................... 170.884,33

(4)

(+) Despeses finançades amb romanents................................359.619,11

(5)

(+) Desviacions negatives de finançament ..............................101.445,01

(6)

(-) Desviacions positives de finançament ...............................290.179,79

(7)

Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos) .................................... 238.638,69

ROMANENT DE TRESORERIA ............................................................................ IMPORT
(A) +Fons líquids a la tresoreria ....................................................................................................... 778.814,41
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4) ................................................................... 1.277.930,12

(1) (+) De pressupost corrent ..........................................................................733.301,84
(2) (+) De pressuposts tancats .........................................................................517.383,93
(3) (+) D’operacions no pressupostàries ......................................................... 27.244,35
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació .......................................................................... 0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4) ...................................................................... 510.670,82

(1) De pressupost corrent.................................................................................244.344,67
(2) De pressuposts tancats .................................................................................... 4.967,62
(3) D’operacions no pressupostàries ..............................................................261.358,53
(4) Pagaments pendents d’aplicació ............................................................................. 0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C) ................................................................................ 1.546.073,71
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(II) (-)Saldos de cobrament dubtós .................................................................................................. 393.569,17
(III) (-)Excés de finançament afectat ................................................................................................ 294.643,65
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) ........................ 857.860,89
Segon. A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les següents
quantitats:

(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost .............................................. 0,00 €
1.
Obligacions per devolució d’ingressos .................................................. 34,70 €
2. ..............................................................................................................
(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses
generals ajustat (IV-V-VI) ................................................. 857.826,19 €
Cal tenir en compte que està incorporat l’ingrés del préstec ICO (amb el B. Popular) amb un
import pendent d’amortitzar, a esta data, de 202.613,57€.
Atès que això ha fet que el pressupost consolidat de 2014, tinga al final este major ingrés sobre les
despeses i que caldria mantenir-lo, per tal de millorar la tresoreria tal i com era l’objectiu inicial,
quedant per tal una disponibilitat que no hauria de superar els 655.212,62€
Tercer. Donar compte d’esta resolució en un proper Ple de l’Ajuntament i remetre copia als
organismes que pertoque.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done fe.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa del contingut i de les dades
del decret de la liquidació de l’exercici de 2014. I explica la qüestió de l'ajust en la tresoreria i la
disponibilitat del Romanent de Tresoreria per a despeses Generals.
Vist la qual cosa i el dictamen de la Comissió informativa els membres del Ple de la
Corporació es donen per assabentats del decret de la liquidació de 2014.
1.6.- Donar compte del Decret número 35/2015 sobre incorporació de
romanents
Vista la resolució d’alcaldia número 35/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 35/2015
Simat de la Valldigna, 30 de gener de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de
la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
Vista la providència de l’alcaldia per a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost
de l'exercici de 2015, de març del present, i l'informe emès per intervenció, de conformitat
amb el que disposen els articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i la Base d'Execució
del Pressupost núm. 9, RESOLC:
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PRIMER. La incorporació dels romanents de crèdits és obligatòria, en els casos
assenyalats a l’article 182 del TRLRHL:
Prog. Eco.

Descripció

Projecte

Import

130
150
151
151
151
161
161
161
161
161
161
161
161
171
171
241
241
241
241
241
241
241
241

PPOS 2014/15 – ADQ. VEHICLE P. LOCAL
Honoraris pèrits municipals
PN 2014 (OBRA, RED. DE PROJECTES I ALTRES)
PPOS 2014 (OBRA, RED. DE PROJECTES I ALTRES)
REASFALTAT DE CARRERS AL NUCLI URBÀ
PAP ADEQ. VORERES I X. AIGUA CALVARI
PAP ADEQ. VORERES I X. AIGUA CALVARI
PAP ADEQ. VORERES I X. C/ L'OM
PAP ADEQ.VORERES I X. C/ L'OM
PAP ADEQ.VORERES I X. AIGUA P. ABADIA
PAP ADEQ.VORERES I X. AIGUA P. ABADIA
PPOS 2014/15 -MILLORA X. A. P. R. CALATAYUD
PPOS 2014/15 - MILLORA X. A. P. R. CALATAYUD
PNUC 2014/15: ZONA D'ESPLAI PLA DE CORRALS
PPOS 2014/15- CAN. AIGÜES I. JOCS P. VDGNA.
SALARI JOVE: ADMINISTRATIU
SALARI JOVE-TURISME
SOUS PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA
SOUS: SALARI JOVE-COMPTABILITAT
SOUS SALARI JOVE - OFICINA TÈCNICA
SALARI JOVE: INFORMÀTICA
SALARI JOVE - ANGLÈS
SOUS: MEDI NATURAL I-AGROPECUARIS

2014 2 AODL 2
2014 3 COMPT 1
2014 2 AODL 5
2014 2 AODL 1
2014 2 AODL 1
2014 2 AODL 1
2014 2 AODL 2
2014 2 AODL 3
2014 2 AODL 2
2014 3 AODL 9
2014 3 AODL 14
2014 3 AODL 12
2014 3 AODL 16
2014 3 AODL 17
2014 3 AODL 18
2014 3 AODL 19
2014 3 AODL 21

27.821,00
875,99
4.940,31
2.721,41
10.000,00
21.398,68
2.340,93
3.025,71
13.963,49
24.570,83
3.733,05
16.082,61
1.486,88
15.000,00
69.012,06
6.183,91
3.957,65
6.967,81
4.683,91
4.683,91
3.900,06
3.900,06
10.832,01

Prog. Eco.

Descripció

Projecte

Import

241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
432
920
1531

SOUS: MEDI NATURAL II-AGROPECUARIS
S.SOCIAL: SALARI JOVE-ADMINISTRATIU
S.SOCIAL: SALARI JOVE-TURISME
S.SOCIAL: PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA
S.SOCIAL: SALARI JOVE-COMPTABILITAT
S.SOCIAL: SALARI JOVE-OFICINA TÈCNICA
S.SOCIAL: SALARI JOVE - INFORMÀTICA
S.SOCIAL: SALARI JOVE-ANGLÈS
S.SOCIAL: MEDI NATURAL I-AGROPECUARIS
S.SOCIAL: MEDI NATURAL II-AGROPECUARIS
TURISME: Altres subministraments
Treballs tècnics, redacció de projectes i altres
PNUC 2014/15: DEPURADORA

2014 3 AODL 22
2014 3 AODL 9
2014 3 AODL 14
2014 3 AODL 12
2014 3 AODL 16
2014 3 AODL 17
2014 3 AODL 18
2014 3 AODL 19
2014 3 AODL 21
2014 3 AODL 22
2014 3 AODL 13
2014 2 AODL 3

9.493,21
1.974,53
1.248,14
3.558,83
1.474,53
1.474,53
1.308,63
1.308,63
5.289,34
4.842,14
171,25
6.594,50
55.000,00

62414
22799
60914
61914
61924
61924
61924
61934
61934
61944
61944
61954
61954
60914
61924
13180
13181
13182
13183
13184
13185
13186
13187
13188
16080
16081
16082
16083
16084
16085
16086
16087
16088
22199
22791
60914

TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

355.820,53 €

SEGON. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es
compta amb els següents recursos financers:
Eco. Descripció
Import
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals ....................................................................... 65.640,74
87010 Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat ...................................... 290.179,79

TOTAL FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS 355.820,53 €
TERCER. Donar compte al Plenari de la corporació de la resolució adoptada.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done fe.»
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Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, els
membres del ple es donen per assabentats i conformes.
1.7.- Ratificació del Decret 111/2015 sobre l’aprovació del pla
pressupostari trienni 2016-2018.
Vista la resolució d’alcaldia número 111/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 111/2015
Simat de la Valldigna, 12 de març de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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
1.- Atès que l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d’ara endavant LOEPSF), estableix que les
Administracions Públiques han d’elaborar un Marc Pressupostari a mig termini i que, transcrit a la
lletra, l’esmentat article diu el següent:
«Article 29.- Marc pressupostari a mig termini.

a. Les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini
en què s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic.
2. Els marcs pressupostaris a mig termini comprendran un període mínim de tres
anys i contindran, entre altres paràmetres:
a. Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives
Administracions Públiques.
b. Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte
tant la seua evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions,
com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.
c. Els principals supòsits en què es basen les dites projeccions d’ingressos i
despeses.
3. Els marcs pressupostaris serviran de base per a l’elaboració del Programa
d’Estabilitat.»

2.- Atès que de conformitat amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, s'ha elaborar un marc pressupostari a mig termini coherent amb els
objectius fixats per l'Estat per al període comprès entre els anys 2016 al 2018.
3.- Atès que el present marc pressupostari s’ha d’adaptar a l’objectiu de deute públic del
conjunt de les entitats locals, trienni 2016-2018, en termes de Producte Interior Brut. Per tant és
la intenció reduir l’actual nivell d’endeutament per al pròxim trienni 2016-2018, tant des del punt
de vista del volum del capital viu com en el seu índex calculat tal com estableix l’article 53 TRLHL.
4.- Atès que el marc pressupostari a mig termini és el resultat d'extrapolar les dades del
pressupost de 2015 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes a modificacions,
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com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. En aquest marc pressupostari es
contindran les previsions inicials dels capítols 1 al 7 de despeses i d'ingressos, i les principals
magnituds com el resultat pressupostari i la capacitat de finançament per a cadascun dels tres
exercicis.
FONAMENTS DE DRET
Atès que la normativa bàsica d’aplicació per a l’establiment del present Marc Pressupostari
2016-2018 és la següent:
1.- Constitució Espanyola 1978 (Article 135).
2.- Text Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de Març (Títol VI - Pressupost i Gasto Públic)
3.- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
4.- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5.- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desplegament de l’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats Locals (Reglament).
6.- Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
7.- Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits
aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres.
8.- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
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.- Acceptar i aprovar el Marc Pressupostari amb incidència per a l'exercici 2015,
i que per a les anualitats de 2016, 2017 i 2018 signifiquen les xifres que s'expressen seguidament:
INGRESSOS/
DESPESES

Taxa
variació
2016/15

2015

Taxa
variació
2017/16

2016

Taxa
variació
2018/17

2017

2018

INGRESSOS

2.232.780,00

-0,48

2.222.031,00

0,49

2.232.810,00

0,49

2.243.650,00

Corrents

2.172.780,00

-0,72

2.157.031,00

0,50

2.167.810,00

0,50

2.178.650,00

60.000,00

8,33

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESES

2.183.599,37

-5,06

2.073.026,60

-2,71

2.016.828,60

0,48

2.026.428,60

Corrents

1.972.780,00

-2,55

1.922.538,00

-0,15

1.919.580,00

0,50

1.929.180,00

177.300,00

-33,31

118.240,00

-45,03

65.000,00

0,00

65.000,00

33.519,37

-3,79

32.248,60

0,00

32.248,60

0,00

32.248,60

Capital
Financers

Capital
Financers

Saldo operacions no financeres

2015

2016

2017

82.700,00

181.253,00

248.230,00

2018
249.470,00
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Ajusts SEC

-80.000,00 -154.951,19 -186.049,81

NEC/CAP Finançament

2.700,00

26.301,81

62.180,19

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Deute viu a 31/12

-90.000,00
159.470,0

31/12/2018

287.620,62

254.101,25

221.852,65

189.604,05

A curt termini

33.519,37

32.248,60

32.248,60

32.248,60

A llarg termini

254.101,25

221.852,65

189.604,05

157.355,45

0,13

0,12

0,10

0,09

Ratio Deute viu/Ing. Corrents

SEGON. Donar compte al ple per a la seua ratificació.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done fe.
Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa del contingut del decret
que es porta a ratificació i explica com ha estat elaborat. Informa que és un pla o marc
pressupostari i que les xifres que hi ha estan dins els paràmetres i índexs que s’estableixen per a
l’economia espanyola durant eixos anys. El que hi ha són les xifres previstes en ingressos i
despeses el que no vol dir això que eixes siguen les xifres definitives per a eixos anys, excepte per
a 2015 que com ja esta aprovat són les que costen al pressupost. El que s’estableix és un marc per
al període 2016-2018, amb l’objectiu de que no hi haja necessitat de finançament per a les
despeses corrents. També esta la previsió del deute viu que hi ha per als pressupostos d’eixe
període, que ha de disminuir-se cada any i s’està complint. Estes són les xifres que es remeten al
Ministeri per al seu coneixement
El regidor Joan Serra, pregunta al secretari, quant dius que el deute esta disminuint,
pregunta des de quin any? . El secretari contesta que sempre es refereix respecte a l’any anterior i
en este període del pla.
El regidor Joan Serra manifesta que això vol dir que el deute d’este any és menor que el
del anterior, però el de l’any anterior no era menor que el de fa dos anys?. Estem parlant de les
dates a 31 del 12, i si les comparem a 31 de 2013...
El secretari aclareix que es tracta de les dades a 31 de desembre de cada any, es tracta de
31 de desembre i no de l’any 2012. Afegeix que la disminució del deute que es produeix any rere
any és en el període des de 2016 a 2018, que és un dels objectius del Pla d’Estabilitat
Pressupostària.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
municipal, el Ple de l’ajuntament per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2GMSPSOE, 1EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV), acorda la ratificació d’esta resolució.

1.8.- Ratificació del decret 094/2015 sobre aprovació de la memòria valorada
anomenada «Voluntarietat mediambiental: Serres de la Valldigna 2015» i sol·licitud
subvenció a la Conselleria de Governació.
Vista la resolució d’alcaldia número 94/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 94/2015
Simat de la Valldigna, 5 de març de 2015
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SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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. La Conselleria de Governació i Justícia ha convocat a l'empara de l'Ordre

1/2015, de 4 de febrer, subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis
forestals per a l’exercici 2015, gestionades per la Direcció General de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Emergències.

SEGON. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna atesa la rellevància del seu entorn natural,
forestal i paisatgístic, considera adient sol·licitar una subvenció destinada a realitzar activitats de
voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per tal de garantir, en la mesura
que siga possible, la conservació de la riquesa mediambiental del nostre territori.
TERCER. Els serveis tècnics municipals han elaborat la memòria valorada de les activitats
a executar a l'empara de la present convocatòria, anomenada «VOLUNTARIAT AMBIENTAL:
SERRES DE LA VALLDIGNA 2015», signada per l'enginyer tècnic agrícola municipal Juan Brines
Solanes, col·legiat núm. 1.623.
Considerant els antecedents descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats,
formula la següent
RESOLC
PRIMER. Aprovar la memòria valorada de les activitats a executar a l’empara de l’Ordre
1/2015, de 4 de febrer, anomenada «VOLUNTARIAT AMBIENTAL: SERRES DE LA VALLDIGNA
2015», el pressupost de la qual munta la quantitat de trenta mil euros (30.000,00.-€).

A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel secretari de la memòria valorada de
l'actuació aprovada.
SEGON. Sol·licitar de la Conselleria de Governació i Justícia la concessió d'una
subvenció per import de trenta mil euros (30.000,00.-€) a l'empara de l'Ordre 1/2015, de 4 de
febrer, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de la subvenció destinada al
voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2015, gestionades per la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències per tal de dur endavant les
activitats descrites en la memòria valorada anomenada «VOLUNTARIAT AMBIENTAL: SERRES DE
LA VALLDIGNA 2015».
S'assoleix i es manifesta el compromís de donar compliment al contingut, condicions i
requisits establerts en l'Ordre reguladora d'estes ajudes.
TERCER. Autoritzar l'alcalde-president de la Corporació Local per a tot allò que resulte
necessari per tal de donar compliment al contingut, condicions i requisits establerts en la present
Ordre de convocatòria.
QUART. Sotmetre per a la seua ratificació la present Resolució al Ple en una pròxima
sessió que este celebre.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la Valldigna a
la data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa i explica el contingut del
decret que s’ha de ratificar.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el ple
de l’ajuntament per unanimitat (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV),
acorda la ratificació d’aquesta resolució.
1.9.- Ratificació, si procedeix, decret 58/2015 sobre la «VIII Mostra
professional «Contescoltes 2105» i el conveni de col·laboració.
Vista la resolució d’alcaldia número 58/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
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«Decret núm.: 37/2015
Simat de la Valldigna, 3 de febrer de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, ha sol·licitat de la Diputació de
València, a través del Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), una subvenció econòmica
per a la realització de la VIII Mostra Professional «Contescoltes 2015». Aquest event és una
activitat estable i amb continuïtat amb valors clarament innovadors i experimentals.
Segon. Que l’objectiu de les dos institucions és el recolzament a la creació, producció i
difusió cultural en totes les seues manifestacions.
Tercer. Que existeix un informe favorable de fiscalització de la Intervenció de Fons de la
Diputació de València.
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. Signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna.
Segon. Sotmetre esta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que celebre.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa i explica el contingut del
decret que s’ha de ratificar, donat que així ho demana la Diputació.
Vis la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el ple de l’ajuntament
per unanimitat (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV), acorda la ratificació
d’aquesta resolució.
1.10.- Ratificació decret número 120/15, sobre sol·licitud taller
ocupacional 2015.
Vista la resolució d’alcaldia número 120/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 120/2015
Simat de la Valldigna, 17 de març de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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. La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha convocat l'empara

de l'Ordre 41/2014, de 30 de desembre, el Programa de Tallers d’Ocupació a càrrec de l’exercici
pressupostari 2015, com a iniciativa de formació dual en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les
Administracions Públiques Valencianes.
SEGON. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna atesa la necessitat d'executar programes
que permeten la formació, d’una banda, i d’altra, incrementar l'ocupabilitat de les persones
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desocupades del municipi, incidint especialment en el col·lectiu de majors de 25 anys, considera
adient formalitzar la sol·licitud d'ajudes tot d'acord amb els termes establerts a la convocatòria.
TERCER. Els serveis tècnics municipals han elaborat el projecte anomenat «TALLER
D’OCUPACIÓ DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» que inclou les
especialitats formatives ETCOTE amb denominació «TREBALLS FORESTALS» i «ANIMACIÓ
TURÍSTICA», que munta la quantitat de cent cinquanta-quatre mil cinc-cents dènou euros amb
quatre cèntims (154.519,04 €), del quals 146.519,04 euros estarien subvencionats per la CEITO,
aportant 8.000,00 euros este Ajuntament com a entitat promotora.
Considerant els antecedents descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats,
formula la següent RESOLUCIÓ:
PRIMER. Aprovar el projecte anomenat «TALLER D’OCUPACIÓ DINAMITZACIÓ
TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» que inclou les especialitats formatives ETCOTE amb
denominació «TREBALLS FORESTALS» i «ANIMACIÓ TURÍSTICA», que munta a la quantitat de
CENT CINQUANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS DÈNOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
(154.519,04 €).
SEGON. Sol·licitar de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació una
subvenció per import de CENT QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS DÈNOU EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS (146.519,04 €), a l’empara de l’Ordre 41/2014, de 30 de desembre, per la qual
es regula i convoca el Programa de Tallers d’Ocupació a càrrec de l’exercici pressupostari 2015,
com a iniciativa de formació dual en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions
Públiques Valencianes.
TERCER. Comprometre la realització de la modificació de crèdits pertinent en el
pressupost de 2015, amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació
de 2014 ja realitzada, que es consignarà en les aplicacions pressupostàries «241 62615 TALLER
OCUPACIÓ: ADQUISICIÓ ORDINADORS», per import de cinc mil euros (5.000,00 €), i, «172
62315 TALLER OCUPACIÓ: MAQUINÀRIA i UTILLATGES» per import de tres mil euros
(3.000,00 €), corresponents a l’aportació municipal com a entitat promotora del projecte
«TALLER D’OCUPACIÓ DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» per
import total de huit mil euros (8.000,00 €).
QUART. Sotmetre per a la seua ratificació la present Resolució al Ple en la pròxima
sessió que celebrarà el proper dia 30 de març de 2015.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la Valldigna a
la data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»

Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa sobre el contingut del
decret que es presenta per a la seua ratificació i que va ser dictaminat per la Comissió Informativa.
Passa a donar lectura als punt de la resolució i explica que cal fer una modificació de crèdits per
comprometre l’aportació municipal, en el pressupost de 2015, a traves de dos partides per una
quantitat 241 62615 TALLER OCUPACIÓ: ADQUISICIÓ ORDINADORS», per import de cinc
mil euros (5.000,00 €), i, «172 62315 TALLER OCUPACIÓ: MAQUINÀRIA I UTILLATGES» per
import de tres mil euros (3.000,00 total entre les dos de 8.000,00€. Decret que cal ratificar i per
això es porta al ple.
El regidor Joan Serra manifesta que en este tipus de subvencions i ajudes el procediment ja
esta fet, ja s’ha elegit, ja s’ha determinat, per tant faltaria més que el meu vot fora en contra, no ho
serà, però respecte a les altres alternatives que poden haver hauria sigut interessant que als
regidors de l’oposició se’ls donarà participació, per tal de poder fer aportacions o comentar o
debatre o acceptar sobre el projecte presentat. Simplement una xicoteta queixa respecte al
procediment i el meu vot va a ser a favor.
L’alcalde contesta que tot el que es fa ací a l’ajuntament vosaltres esteu convidats a vindre,
a preguntar, i intentar participar i poques voltes has vingut al meu despatx a preguntar-me que
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esteu fent i quant has vingut la meua actuació ha sigut donar-te informació i de vegades l’has
tinguda inclús abans que els meus propis regidors.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el ple
de l’ajuntament per unanimitat (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV),
acorda la ratificació d’esta resolució.
1.11.- Donar compte dels decrets números 8, 9, 10, 11, 17, 21, 50, 52, 64, 73, 87
i 108 de 2015.
Vista la resolució d’alcaldia número 8/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 8/2015
Simat de la Valldigna, 12 de gener de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 de Registre General d'Entrada d'este Ajuntament 30 de juliol
de 2014, i número 1.769, es va rebre notificació de l'acord de la Junta de Govern de la Corporació
Provincial de 15 de juliol de 2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a l’empara del PAP del
bienni 2014-2015, amb el detall del núm. d’obra assignat, dels imports i finançaments següents:
Obra

1

2

3

Núm.

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/
CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT AIGUA
EN C/ DE L’OM

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT I
SANEJAMENT A LA PLAÇA ABADIA

279

280

281

Import

Finançament
Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

19.877,32 €

Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

10.467,61 €

Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

20.540,49 €

39.877,32 €

30.467,61 €

40.540,49 €

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 367/2014, de 25 de setembre, es va aprovar el
projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES

ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL
CALVARI», redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el

pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (32.956,46 €) i SIS MIL NOU-CENTS
VINT EUROS I HUITANTA-SIS CÈNTIMS (6.920,86 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit, i la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut, Direcció i Coordinació d'obra que munta a la quantitat de TRES MIL SIS-CENTS SETANTAQUATRE EUROS I NORANTA-SIS CÈNTIMS (3.674,96 €) IVA inclòs.
TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 432/2014, de 29 d’octubre, es va resoldre
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portar a terme les obres consistents en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I
TRAVESSIA DEL CALVARI» 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 TRENTA MIL NOU-CENTS
SETANTA-NOU EUROS I SET CÈNTIMS (30.979,07 €) i SIS MIL CINC-CENTS CINC EUROS I
SEIXANTA CÈNTIMS (6.505,60 €) d’IVA, i es va aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació
de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «161 61924 PAP ADEQUACIÓ VORERES I
XARXA AIGUA CALVARI» del Pressupost de despeses vigent.
QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 446/2014, de 5 de novembre, es va resoldre
nomenar AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat
núm. 4.314, director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres
consistents en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL
CALVARI» incloses en el PAP del bienni 2014-2015, amb núm. d’obra 279.
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 515/2014, de 10 de desembre, es va resoldre
aprovar la Certificació d'obra 1a, corresponent als treballs d'execució de les obres de
«ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI i TRAVESSERA DEL CALVARI», presentada
per l'adjudicatari OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, SLL, titular del CIF B-97576862, per import de
SETZE MIL HUITANTA-CINC EUROS I NORANTA-NOU CÈNTIMS (16.085,99 €) i TRES MIL
TRES-CENTS SETANTA-HUIT EUROS I SIS CÈNTIMS (3.378,06 €) corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit.
SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 2a, corresponent als
treballs d’execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL
CALVARI» per import de set mil set-cents trenta-un euros i cinquanta-sis cèntims (7.731,56 €) i
mil sis-cents vint-i-tres euros i seixanta-tres cèntims (1.623,63 €) corresponents a l’Impost sobre
el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del director i coordinador de seguretat i salut
de les obres, i del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 2a, corresponent als treballs d’execució de les
obres «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI», presentada
per 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, per import de SET MIL SET-CENTS
TRENTA-UN EUROS I CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (7.731,56 €) i MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES
EUROS I SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (1.623,63 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària que
s’incorporarà al pressupost de despeses de 2015 i que té com antecedent l’aplicació «161 61924
PAP ADEQUACIÓ VORERES I XARXA AIGUA CALVARI» del Pressupost Municipal de despeses
de 2014.
TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra
aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal,
per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient corresponent al Pla d’Actuacions
Programades (PAP) del bienni 2014-2015, obra número 279 (PAP/2014-2015/279).
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QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria
municipals als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de
l’adjudicatari dels treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Així ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna
fe.

Vista la resolució d’alcaldia número 9/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 9/2015
Simat de la Valldigna, 12 de gener de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 de Registre General d'Entrada d'este Ajuntament 30 de juliol
de 2014, i número 1.769, es va rebre notificació de l'acord de la Junta de Govern de la Corporació
Provincial de 15 de juliol de 2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a l’empara del PAP del
bienni 2014-2015, amb el detall del núm. d’obra assignat, dels imports i finançaments següents:

Obra

1

2

3

Núm.

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/
CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT AIGUA
EN C/ DE L’OM

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT I
SANEJAMENT A LA PLAÇA ABADIA

279

280

281

Import

Finançament
Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

19.877,32 €

Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

10.467,61 €

Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

20.540,49 €

39.877,32 €

30.467,61 €

40.540,49 €

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 370/2014, de 25 de setembre, es va aprovar el
projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
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ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM», redactat per
Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del
qual ascendeix a VINT-I-CINC MIL CENT SETANTA-NOU EUROS I HUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS (25.179,84 €) i CINC MIL DOS-CENTS HUITANTA-SET EUROS I SETANTA-SET
CÈNTIMS (5.287,77 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa corresponent
als honoraris per redacció de projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Direcció i Coordinació
d'obra que munta a la quantitat de tres mil vint-i-cinc euros i setanta-un cèntims (3.025,71 €) IVA
inclòs.
TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 433/2014, de 29 d’octubre, es va resoldre
portar a terme les obres consistents en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM»
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista CONSTRUCCIONES
ALEMANY, titular del CIF J-97682819, i domicili al C/ Sant Josep, 24, 46.750 de Simat de la
Valldigna, per un import de VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS I QUATRE
CÈNTIMS (23.669,04 €) i QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS I CINQUANTA
CÈNTIMS (4.970,50 €) d’IVA, i es va aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució
de l’obra amb càrrec a l’aplicació «161 61934 PAP ADEQUACIÓ VORERES I XARXA AIGUA
L’OM» del Pressupost de despeses vigent.
QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 443/2014, de 4 de novembre, es va resoldre
nomenar AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat
núm. 4.314, director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres
consistents en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM» incloses en el
PAP del bienni 2014-2015, amb núm. d’obra 280.
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 516/2014, de 10 de desembre, es va resoldre
aprovar la Certificació d'obra 1ª, corresponent als treballs d'execució de les obres «ADEQUACIÓ
VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA
D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM», presentada per l’adjudicatari, CONSTRUCCIONES
ALEMANY, titular del CIF J-97682819, per import de CATORZE MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS
EUROS I QUATRE CÈNTIMS (14.676,04 €) i TRES MIL HUITANTA-UN EUROS I NORANTASET CÈNTIMS (3.081,97 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 2ª, corresponent als
treballs d’execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM» per import de
QUATRE MIL NOU-CENTS EUROS I ONZE CÈNTIMS (4.900,11 €) i MIL VINT-I-NOU EUROS I
DOS CÈNTIMS (1.029,02 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi
figura el vistiplau del director i coordinador de seguretat i salut de les obres, i del contractista, en
senyal de conformitat amb el seu contingut.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 2a, corresponent als treballs d’execució de les
obres «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM», presentada per l’adjudicatari,
CONSTRUCCIONES ALEMANY, titular del CIF J-97682819, i domicili al C/ Sant Josep, 24, 46.750
de Simat de la Valldigna, per import de QUATRE MIL NOU-CENTS EUROS I ONZE CÈNTIMS
(4.900,11 €) i MIL VINT-I-NOU EUROS I DOS CÈNTIMS (1.029,02 €) corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària que
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s’incorporarà al pressupost de despeses de 2015 i que té com antecedent l’aplicació «161 61934
PAP ADEQUACIÓ VORERES I XARXA C/ L’OM» del Pressupost Municipal de despeses de 2014.
TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra
aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal,
per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient corresponent al Pla d’Actuacions
Programades (PAP) del bienni 2014-2015, obra número 280 (PAP/2014-2015/280).
QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria
municipals als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de
l’adjudicatari dels treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Així ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna
fe.»

Vista la resolució d’alcaldia número 10/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 10/2015
Simat de la Valldigna, 12 de gener de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 de Registre General d'Entrada d'este Ajuntament 30 de juliol
de 2014, i número 1.769, es va rebre notificació de l'acord de la Junta de Govern de la Corporació
Provincial de 15 de juliol de 2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a l’empara del PAP del
bienni 2014-2015, amb el detall del núm. d’obra assignat, dels imports i finançaments següents:
Obra

1

2

3

Núm.

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/
CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT AIGUA
EN C/ DE L’OM

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT I
SANEJAMENT A LA PLAÇA ABADIA

279

280

281

Import

Finançament
Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

19.877,32 €

Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

10.467,61 €

Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

20.540,49 €

39.877,32 €

30.467,61 €

40.540,49 €

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 371/2014, de 25 de setembre, es va aprovar el
projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

33

ABADIA», redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el
pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a trenta-tres mil cinc-cents quatre euros i
cinquanta-quatre cèntims (33.504,54 €) i set mil trenta-cinc euros i noranta-cinc cèntims (7.035,95
€) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa corresponent als honoraris per
redacció de projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Direcció i Coordinació d'obra que munta
la quantitat de tres mil set-cents trenta-tres euros i cinc cèntims (3.733,05 €) IVA inclòs.
TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 434/2014, de 29 d’octubre, es va resoldre
portar a terme les obres consistents en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA
PLAÇA ABADIA» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
PROCONPAL, S.L., titular del CIF B-97459523, i domicili a l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46750, de
Simat de la Valldigna, per un import de TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS NORANTAQUATRE EUROS I VINT-I-SIS CÈNTIMS (31.494,26 €) i SIS MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS I
SETANTA-NOU CÈNTIMS (6.613,79 €) d’IVA, i es va aprovar la despesa corresponent a
l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «161 61944 PAP ADEQUACIÓ
VORERES I XARXA AIGUA ABADIA» del Pressupost de despeses vigent.
QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 445/2014, de 5 de novembre, es va resoldre
nomenar AQURB-2005, SLP, amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm.
4.314, director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres consistents
en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA ABADIA» incloses en el PAP
del bienni 2014-2015, amb núm. d’obra 281.
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 517/2014, de 10 de desembre, es va resoldre
aprovar la Certificació d'obra 1ª, corresponent als treballs d'execució de les obres «ADEQUACIÓ
VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA
ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA ABADIA» per import de SETZE MIL CENT
TRENTA-SET EUROS I HUITANTA-CINC CÈNTIMS (16.137,85 €) i TRES MIL TRES-CENTS
HUITANTA-HUIT EUROS I NORANTA-CINC CÈNTIMS (3.388,95 €) corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit.
SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 2a, corresponent als
treballs d’execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA
ABADIA» per import de set mil sis-cents seixanta-dos euros i dos cèntims (7.662,02 €) i mil siscents nou euros i dos cèntims (1.609,02 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la
Certificació hi figura el vistiplau del director i coordinador de seguretat i salut de les obres, i del
contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 2a, corresponent als treballs d’execució de les
obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA
ABADIA», presentada per l’adjudicatari, PROCONPAL, S.L., titular del CIF B-97459523, i domicili a
l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna, per import de SET MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS I DOS CÈNTIMS (7.662,02 €) i MIL SIS-CENTS NOU EUROS I DOS
CÈNTIMS (1.609,02 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària que
s’incorporarà al pressupost de despeses de 2015 i que té com antecedent l’aplicació «161 61944
PAP ADEQUACIÓ VORERES I XARXA AIGUA PÇA. ABADIA» del Pressupost Municipal de
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despeses de 2014.
TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra
aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal,
per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient corresponent al Pla d’Actuacions
Programades (PAP) del bienni 2014-2015, obra número 281 (PAP/2014-2015/281).
QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria
municipals als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de
l’adjudicatari dels treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Així ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna
fe.

Simat de la Valldigna, 12 de gener de 2015

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 28 de febrer de
2014, es va rebre comunicació relativa a l'aprovació, en sessió plenària de la Corporació Provincial
de 18 de febrer de 2014, de la inclusió en el PPOS corresponent al bienni 2014-2015, de les
actuacions que consten tot seguit, amb indicació del núm. d’obra assignat i import:
Obra

Núm. obra

Import

Diputació

1

Adquisició, condicionament i equipament de vehicle per
a la Policia Local

534

27.821,12 €

27.821,12 €

2

Millora de la xarxa d’aigua, condicionament voreres i
paviment Plaça Ramiro Calatayud

536

27.739,42 €

27.739,42 €

3

Canalització aigües pluvials, condicionament itinerari i
instal·lació jocs al Parc de la Valldigna

535

67.049,46 €

67.049,46 €

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 164/2014, de 13 de maig, es va aprovar el
projecte de les obres anomenat «Millora de la xarxa d’aigua, adequació de voreres i paviment Plaça
Ramiro Calatayud», redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el
pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC
EUROS I CATORZE CÈNTIMS (22.925,14 €) i QUATRE MIL HUIT-CENTS CATORZE EUROS I
VINT-I-HUIT CÈNTIMS (4.814,28 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa
corresponent als honoraris per redacció de projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Direcció i
Coordinació d'obra que munta a la quantitat de DOS MIL SET-CENTS HUITANTA-SET EUROS I
VINT-I-SET CÈNTIMS (2.787,27 €) IVA inclòs.
TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 430/2014, de 28 d’octubre, es va resoldre
portar a terme les obres consistents en la «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA, ADEQUACIÓ
DE VORERES I PAVIMENT PLAÇA RAMIRO CALATAYUD» mitjançant el procediment del
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contracte menor, amb el contractista FEDERICO GÓMEZ DONET, titular del NIF 73.930.261-G,
i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46.750 de Simat de la Valldigna, per un import de VINT-I-DOS MIL
NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS I CATORZE CÈNTIMS (22.925,14 €) i QUATRE MIL HUITCENTS CATORZE EUROS I VINT-I-HUIT CÈNTIMS (4.814,28 €) d’IVA, tot d’acord amb les
millores que consten en l’expedient de referència, i es va aprovar la despesa corresponent a
l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «PPOS 2014 (OBRA, REDACCIÓ DE
PROJECTES I ALTRES)» del Pressupost de despeses vigent.
QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 442/2014, de 4 de novembre, es va resoldre
nomenar AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat
núm. 4.314, director d'obra, i nomenar ANDRÉS CALATAYUD FERRANDO, arquitecte tècnic
col·legiat núm. 4.896, director d'execució d'obra i coordinador de seguretat i salut durant
l'execució de les obres de «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA, ADEQUACIÓ DE VORERES I
PAVIMENT PLAÇA RAMIRO CALATAYUD».
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 518/2014, de 10 de desembre, es va resoldre
aprovar la Certificació d'obra 1a, corresponent als treballs d'execució de les obres «MILLORA DE
LA XARXA D’AIGUA, ADEQUACIÓ DE VORERES I PAVIMENT PLAÇA RAMIRO CALATAYUD»
per import d’ONZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS I TRENTA-NOU CÈNTIMS
(11.656,39 €) i DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS I HUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS (2.447,84 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 2a, corresponent als
treballs d’execució de les obres «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA, ADEQUACIÓ DE
VORERES I PAVIMENT PLAÇA RAMIRO CALATAYUD» per import de TRES MIL CENT
CINQUANTA-SIS EUROS i SETANTA-HUIT CÈNTIMS (3.156,78 €) i SIS-CENTS SEIXANTADOS EUROS I NORANTA-DOS CÈNTIMS (662,92 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor
Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del director i coordinador de seguretat i salut de les
obres, i del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 2a, corresponent als treballs d’execució de les
obres anomenades «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA, ADEQUACIÓ DE VORERES I
PAVIMENT PLAÇA RAMIRO CALATAYUD», presentada per l’adjudicatari, FEDERICO GÓMEZ
DONET, titular del NIF 73.930.261-G, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46.750 de Simat de la
Valldigna, per import de TRES MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS I SETANTA-HUIT CÈNTIMS
(3.156,78 €) i SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS I NORANTA-DOS CÈNTIMS (662,92 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària que
s’incorporarà al pressupost de despeses de 2015 i que té com antecedent l’aplicació «161 61954
PPOS 2014/15-MILLORA XARXA A. POTABLE RAMIRO CALATAYUD» del Pressupost Municipal
de despeses de 2014.
TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra
aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal,
per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient corresponent al Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis municipals (PPOS) del bienni 2014-2015, obra número 536
(PPOS/2014-2015/536).
QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria
municipals als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de
l’adjudicatari dels treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
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Així ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna
fe.

Vista la resolució d’alcaldia número 17/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 17/2015
Simat de la Valldigna, 16 de gener de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 28 de febrer de
2014, es va rebre comunicació relativa a l'aprovació, en sessió plenària de la Corporació Provincial
de 18 de febrer de 2014, de la inclusió en el PPOS corresponent al bienni 2014-2015, de les
actuacions que consten tot seguit, amb indicació del núm. d’obra assignat i import:
Obra

Núm.
obra

Import

Diputació

1

Adquisició, condicionament i equipament de
vehicle per a la Policia Local

534

27.821,12
€

27.821,12 €

2

Millora de la xarxa d’aigua, condicionament voreres
i paviment Plaça Ramiro Calatayud

536

27.739,42
€

27.739,42 €

3

Canalització aigües pluvials, condicionament
itinerari i instal·lació jocs al Parc de la Valldigna

535

67.049,46
€

67.049,46 €

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 423/2014, de 27 d’octubre, es va resoldre
adjudicar a l’empresa GANDIA MOTORS, S.A., titular del CIF A-46458253, i domicili a la Gran
Via Castell de Bairén, 30, 46.701 de Gandia, el contracte de subministrament consistent en
«ADQUISICIÓ DE VEHICLE PER A ÚS DE LA POLICIA LOCAL» model tipus «VOLKSWAGEN
TIGUAN CROSS 2.0 TDI BMT 110 CV / 81 KW 6 Vel.», per procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent, per la quantitat de DÈNOU MIL TRES-CENTS VINT-EUROS I
QUARANTA-TRES CÈNTIMS (19.320,43 €) i QUATRE MIL CINQUANTA-SET EUROS I VINT-INOU CÈNTIMS (4.057,29 €) corresponents a l’IVA.
TERCER. Atès que l’empresa adjudicatària, GANDIA MOTORS, S.A., titular del CIF A46458253, realitzat el subministrament del vehicle, ha presentat la factura núm. FN15 16, de 14 de
gener de 2015, per import de dènou mil tres-cents vint euros i quaranta-tres cèntims (19.320,43
€) i quatre mil cinquanta-set euros i vint-i-nou cèntims (4.057,29 €) corresponents a l’IVA.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la factura núm. FN15 16, de 14 de gener de 2015, amb núm. de
Registre d’entrada municipal núm. 77/2015, de 14 de gener, presentada per l’empresa adjudicatària
GANDIA MOTORS, S.A., titular del CIF A-46458253, i domicili a la Gran Via Castell de Bairén,
30, 46.701 de Gandia, corresponent al subministrament consistent en en «ADQUISICIÓ DE
VEHICLE PER A ÚS DE LA POLICIA LOCAL» model tipus «VOLKSWAGEN TIGUAN CROSS
2.0 TDI BMT 110 CV / 81 KW 6 Vel.», per import de de DÈNOU MIL TRES-CENTS VINT
EUROS I QUARANTA-TRES CÈNTIMS (19.320,43 €) i QUATRE MIL CINQUANTA-SET EUROS
I VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.057,29 €) CORRESPONENTS A L’IVA.
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SEGON. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
PPOS/2014/534.
TERCER. Comunicar la present Resolució a l’adjudicatari, GANDIA MOTORS, SA,
titular del CIF A-46458253, i domicili a la Gran Via Castell de Bairén, 30, 46701 de Gandia.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a setze de gener de dos mil quinze; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.

Vista la resolució d’alcaldia número 21/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 21/2015
Simat de la Valldigna, 21 de gener de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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. Amb data de Registre General d’Entrada d’este Ajuntament 2 de gener de 2015,
i número 8, es va rebre comunicació del Decret núm. 10269, de 10 de desembre de 2014, del
diputat-delegat de Cooperació Municipal i Medi Ambient de la Diputació de València, d’inclusió en
el Pla Provincial d’Obres i Serveis de 2014 amb càrrec als romanents de l’actuació PPOS/2014/535,
de l’obra que amb detall de l’import i font de finançament, consta tot seguit:

1

Obra
MILLORA XARXA AIGUA POTABLE I
ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT
MENOR TRAM ESGLÉSIA

Núm.

Import

746

26.603,13 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 004/2015, de 8 de gener, es va resoldre portar
a terme el servei de «Redacció del projecte bàsic i d'execució i de l'Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut de les obres de Millora xarxa aigua potable i adequació voreres per a eliminació de barreres
arquitectòniques Av. Font Menor tram església» mitjançant el procediment de 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, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, per un import de MIL CENT
HUITANTA-QUATRE EUROS I SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.184,64 €) i DOS-CENTS
QUARANTA-HUIT EUROS I SETANTA-SET CÈNTIMS (248,77 €) corresponents a l'Impost sobre
el Valor Afegit, i es va aprovar la despesa corresponent.
TERCER. Vist que amb data 19 de gener de 2015, l’empresa AQURB-2005, S.L.P., va
presentar còpia del projecte anomenat «Millora xarxa aigua potable i adequació voreres per a
eliminació de barreres arquitectòniques Av. Font Menor tram església», redactat per Juan José
Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, amb un pressupost bàsic de licitació que
munta 21.986,06 euros i 4.617,07 euros d'IVA, i els honoraris de redacció de projecte i EB de
Seguretat i Salut, Direcció i Coordinació d'obra que munten la quantitat de 2.687,98 euros (IVA
inclòs).
QUART. Vist que per Providència de l'Alcaldia es va detectar la necessitat de dur a terme
les obres de millora de la xarxa d’aigua potable i adequació de voreres per a eliminar les barreres
arquitectòniques en l’Av. Font Menor tram església, obres que es poden qualificar com obres de
reforma.
CINQUÈ. Atès que amb data 20 de gener de 2015, es va emetre Informe de Secretaria
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sobre la legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació del projecte.
SISÈ. Vist el projecte d'execució de les obres anomenat «MILLORA XARXA AIGUA
POTABLE I ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA», i examinada la documentació que l'acompanya.
Atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que estableix l’article 21, apartat
1.o), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 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. Aprovar el projecte de les obres anomenat «MILLORA XARXA AIGUA
POTABLE I ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA», redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte
col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a VINT-I-UN MIL NOUCENTS HUITANTA-SIS EUROS I SIS CÈNTIMS (21.986,06 €) i QUATRE MIL SIS-CENTS DÈSSET
EUROS I SET CÈNTIMS (4.617,07 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa
corresponent als honoraris per redacció de projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
Coordinació i Direcció d'obra que munta a la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS HUITANTA-SET
EUROS I NORANTA-HUIT CÈNTIMS (2.687,98 €) IVA inclòs, 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 que
s’incorporarà al pressupost de despeses de 2015 i que té com antecedent l’aplicació «171 61924
PPOS 2014/15-CANALITZACIÓ AIGÜES INST. JOCS PARC VALLDIGNA» del Pressupost
Municipal de despeses de 2014, i l’aplicació pressupostària «161 61915 RENOVACIÓ XARXA
AIGUA, CLAVEGUERAM I DIPÒSIT AIGUA» del Pressupost Municipal de despeses de 2015 una
vegada siga aprovat definitivament.
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
PPOS/2014/746.
Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.
Vista la resolució d’alcaldia número 50/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 50/2015
Simat de la Valldigna, 10 de febrer de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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:
En relació amb l’expedient iniciat a instància de la sol·licitud de l’empleat municipal JOSÉ LUIS
CARRASCO GOIG, personal laboral de l’Ajuntament, relativa a la pròrroga de la seua permanència
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en el servei actiu, vist l’informe de Secretaria de data 10 de febrer de 2015, i en virtut de la
competència atribuïda per l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i amb base en els següents
ANTECEDENTS
PRIMER. Vista la sol·licitud presentada amb data 9 de gener de 2015 per JOSÉ LUIS
CARRASCO GOIG, amb DNI 20.758.275-Q, i domicili a efectes de notificacions al C/ de l’Om, 39,
46.750 de Simat de la Valldigna, personal laboral d’este Ajuntament, contractat amb data 14 de
gener de 2008, que ocupa el lloc de treball denominat «Agent brigada – Enc. cementeri» de la
plantilla municipal, en relació a l’aprovació de la primera pròrroga de la prolongació de la seua
permanència en el servei actiu, aprovada per Decret de l’Alcaldia 041/2014, de 7 de febrer.
SEGON. Vist que l’apartat segon de la Resolució citada establia expressament el 15 de
febrer de 2014 com la data d’inici a partir de la qual començava la prolongació de la permanència
en el servei actiu de l’interessat, per un període, inicialment, d’un any, revisable anualment fins als
70 anys d’edat, quedant la pròrroga supeditada a reconeixement mèdic voluntari o d’ofici que
haurà de declarar l’aptitud respecte a la capacitat funcional per a dur a terme les tasques pròpies
del lloc de treball que ocupa.
TERCER. Vist l’Informe mèdic de data 19 de gener de 2015, que acredita l’aptitud de
l’interessat en relació amb el seu lloc de treball.
QUART. Vist l’Informe de Secretaria de data 10 de febrer de 2015, sobre la legislació
aplicable, el procediment a seguir i la proposta que el mateix conté.
CINQUÈ. Atès l’interès general d’este Ajuntament de caràcter organitzatiu que aconsella
prolongar la situació del servei en actiu en este cas concret ja que es tracta d’un servei públic
essencial, i, atenent les limitacions legislatives dels darrers anys en relació a la contractació de nou
personal en les Administracions Públiques; malgrat l’incompliment del termini de presentació de
l’escrit de sol·licitud regulat en la Disposició Addicional Sèptima de la Llei 13/1996, de 30 de
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, i en la Resolució de 31 de
desembre de 1996, de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública, per la qual es dicten
normes complementàries de procediment per a l’aplicació de la prolongació de la permanència en
el servei actiu als funcionaris públics en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, legislació
d’aplicació supletòria al personal laboral.
Vistos els antecedents i de conformitat amb l’article 67.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la disposició addicional sèptima de la Llei 13/1996, de 30 de
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la 1a pròrroga de la prolongació de la permanència en el servei actiu
de JOSÉ LUIS CARRASCO GOIG, titular del DNI 20.758.275-Q, i domicili a l’efecte de
notificacions al Carrer de l’Om, 39, Codi Postal 46.750 de Simat de la Valldigna, empleat municipal,
personal laboral amb antiguitat des del 14 de gener de 2008, que ocupa el lloc de treball núm. 22
«Agent brigada – Enc. cementeri» de la plantilla municipal, amb una dedicació del 100% de la
jornada, amb nivell d’estudis requerit A.P. (certificat d’escolaritat), i nivell de complement de
destinació per assimilació 9.
SEGON. Establir expressament el 15 de febrer de 2015 com la data d’inici a partir de la
qual comença la primera pròrroga de la prolongació de la permanència en el servei actiu de JOSÉ
LUIS CARRASCO GOIG, per un període, inicialment, d’un any, revisable anualment fins als 70 anys
d’edat, quedant la pròrroga supeditada a reconeixement mèdic voluntari o d’ofici que haurà de
declarar l’aptitud respecte a la capacitat funcional per a dur a terme les tasques pròpies del lloc de
treball que ocupa.
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Així mateix, l’empleat podrà posar fi a la prolongació de la permanència en el servei actiu
comunicant a l’Alcaldia la data prevista per ell per a la seua jubilació forçosa per edat, amb una
antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada, tot d’acord amb l’apartat sext de
la Resolució de 31 de desembre de 1996, de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública.
TERCER. Notificar a l’interessat la present Resolució amb indicació del recursos
pertinents.
QUART. Remetre la Resolució adoptada al centre de treball així com a tots els
departaments municipals pertinents als efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a la Gestoria Vila, C.B., amb domicili al C/
Tavernes, 10, 46.750 de Simat de la Valldigna, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la Valldigna a la
data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.
Vista la resolució d’alcaldia número 52/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 52/2015
Simat de la Valldigna, 10 de febrer de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 28 de febrer de
2014, es va rebre comunicació relativa a l'aprovació, en sessió plenària de la Corporació Provincial
de 18 de febrer de 2014, de la inclusió en el PPOS corresponent al bienni 2014-2015, de les
actuacions que consten tot seguit, amb indicació del núm. d’obra assignat i import:
Obra

Núm.
obra

Import

Diputació

1

Adquisició, condicionament i equipament de
vehicle per a la Policia Local

534

27.821,12 €

27.821,12 €

2

Millora de la xarxa d’aigua, condicionament
voreres i paviment Plaça Ramiro Calatayud

536

27.739,42 €

27.739,42 €

3

Canalització aigües pluvials, condicionament
itinerari i instal·lació jocs al Parc de la Valldigna

535

67.049,46 €

67.049,46 €

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 438/2014, de 31 d’octubre, es va resoldre
portar a terme el subministrament consistent en el «CONDICIONAMENT I EQUIPAMENT
VEHICLE ÚS POLICIA LOCAL» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista TEINSA, S.L., titular del CIF B-46155719, i domicili al C/ Les Moreres, Parc. 48A,
Polígon Industrial Verge de la Salut, 46.950 de Xirivella, per un import de tres mil sis-cents
setanta-dos euros i vint-i-tres cèntims (3.672,23 €) i set-cents setanta-un euros i dèsset cèntims
(771,17 €) d’IVA.
TERCER. Atès que l’empresa adjudicatària, TEINSA, S.L., titular del CIF B-46155719,
realitzat el subministrament acordat per tal d’equipar i condicionar el vehicle adquirit per a ús de
la Policia Local, ha presentat la factura núm. A-3500236, de 4 de febrer de 2015, per import de
tres mil sis-cents setanta-dos euros i vint-i-tres cèntims (3.672,23 €) i set-cents setanta-un euros i
dèsset cèntims (771,17 €) corresponents a l’IVA.
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Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la factura núm. A-3500236, de 4 de febrer de 2015, amb núm.
de Registre d’entrada de factures municipal núm. 151/2015, de 9 de febrer, presentada per
l’empresa adjudicatària TEINSA, S.L., titular del CIF B-46155719, i domicili al C/ Les Moreres,
Parc. 48A, Polígon Industrial Verge de la Salut, 46.950 de Xirivella, corresponent al
subministrament consistent en el «CONDICIONAMENT I EQUIPAMENT VEHICLE ÚS POLICIA
LOCAL», per import de TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS I VINT-I-TRES CÈNTIMS
(3.672,23 €) I SET-CENTS SETANTA-UN EUROS I DÈSSET CÈNTIMS (771,17 €)
CORRESPONENTS A L’IVA.
SEGON. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
PPOS/2014/534.
TERCER. Comunicar la present Resolució a l’adjudicatari, TEINSA, S.L., titular del CIF B46155719, i domicili al C/ Les Moreres, Parc. 48A, Polígon Industrial Verge de la Salut, 46950 de
Xirivella.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.
Vista la resolució d’alcaldia número 64/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 64/2015
Simat de la Valldigna, 18 de febrer de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que este Ajuntament va sol·licitar a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial
de València, amb data 21 d’octubre de 2014, la concessió d’una ajuda per tal de dur a terme
l’actuació «REASFALTAT DE VIALS EN EL NUCLI URBÀ DE SIMAT DE LA VALLDIGNA», amb un
pressupost estimat de quinze mil euros (15.000,00 €) IVA inclòs.
SEGON. Atès que amb data de Registre General d'Entrada d'este Ajuntament 2 de
desembre de 2014, i núm. 2952/2014, es va rebre notificació del Decret núm. 9.614 de 27 de
novembre de 2014, del President de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, de
concessió d’una subvenció a este Ajuntament per import de deu mil euros (10.000,00 €) destinada
al Reasfaltat de vials en el nucli urbà.
TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 18 de febrer de 2015, s’ha
acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada «PAVIMENTACIÓ
TRAMS AV. JAUME I, PLAÇA PAÍS VALENCIÀ I C/15 DE MARÇ» el preu de la qual munta la
quantitat de 8.264,46 € euros, i 1.735,54 euros d’IVA.
QUART. Atès que en data 18 de febrer 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 en data 18 de febrer 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
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conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme les obres anomenades «PAVIMENTACIÓ TRAMS AV. JAUME I,
PLAÇA PAÍS VALENCIÀ I C/ 15 DE MARÇ», mitjançant el procediment del contracte menor,
amb el contractista PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., titular del CIF A-46015129, i
domicili a la Carretera Oliva-Pego, quilòmetre 4, 46.780 d’Oliva (València), per un import de
HUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (8.264,46 €),
i MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS I CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.735,54 €)
d’IVA.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb
càrrec a l’aplicació «151 61924 REASFALTAT DE CARRERS AL NUCLI URBÀ» del Pressupost
municipal de 2015 una vegada siga aprovat de forma definitiva.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.A., titular del CIF A-46015129, i domicili a la Carretera Oliva-Pego, quilòmetre 4, 46.780 d’Oliva
(València), en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna
fe.

Vista la resolució d’alcaldia número 73/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 73/2015
Simat de la Valldigna, 24 de febrer de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 de Registre General d'Entrada d'este Ajuntament 30 de juliol
de 2014, i número 1.769, es va rebre notificació de l'acord de la Junta de Govern de la Corporació
Provincial de 15 de juliol de 2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a l’empara del PAP del
bienni 2014-2015, amb el detall del núm. d’obra assignat, dels imports i finançaments següents:
Obra

1

2

Núm.

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/
CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI

279

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT AIGUA

280

Import

Finançament
Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

19.877,32 €

Diputació

Ajuntament

39.877,32 €

30.467,61 €
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EN C/ DE L’OM

3

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT I
SANEJAMENT A LA PLAÇA ABADIA

281

20.000,00 €

10.467,61 €

Diputació

Ajuntament

20.000,00 €

20.540,49 €

40.540,49 €

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 367/2014, de 25 de setembre, es va aprovar el
projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL
CALVARI», redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el
pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (32.956,46 €) i SIS MIL NOU-CENTS
VINT EUROS I HUITANTA-SIS CÈNTIMS (6.920,86 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit, i la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut, Direcció i Coordinació d'obra que munta a la quantitat de TRES MIL SIS-CENTS SETANTAQUATRE EUROS I NORANTA-SIS CÈNTIMS (3.674,96 €) IVA inclòs.
TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 432/2014, de 29 d’octubre, es va resoldre
portar a terme les obres consistents en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I
TRAVESSIA DEL CALVARI» 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 TRENTA MIL NOU-CENTS
SETANTA-NOU EUROS I SET CÈNTIMS (30.979,07 €) i SIS MIL CINC-CENTS CINC EUROS I
SEIXANTA CÈNTIMS (6.505,60 €) d’IVA, i es va aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació
de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «161 61924 PAP ADEQUACIÓ VORERES I
XARXA AIGUA CALVARI» del Pressupost de despeses vigent.
QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 446/2014, de 5 de novembre, es va resoldre
nomenar AQURB-2005, SLP, amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm.
4.314, director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres consistents
en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI» incloses en el
PAP del bienni 2014-2015, amb núm. d’obra 279.
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 515/2014, de 10 de desembre, es va resoldre
aprovar la Certificació d'obra 1a, corresponent als treballs d'execució de les obres «ADEQUACIÓ
VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA
D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI», presentada per l'adjudicatari
OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, SLL, titular del CIF B-97576862, per import de SETZE MIL
HUITANTA-CINC EUROS I NORANTA-NOU CÈNTIMS (16.085,99 €) i TRES MIL TRES-CENTS
SETANTA-HUIT EUROS I SIS CÈNTIMS (3.378,06 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor
Afegit.
SISÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 008/2015, de 12 de gener, es va resoldre aprovar la
Certificació d’obra 2a, corresponent als treballs d’execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES
PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA
D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI», presentada per 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, per import de SET MIL SET-CENTS TRENTA-UN
EUROS I CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (7.731,56 €) i MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS I
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (1.623,63 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
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SETÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 054/2015, d’11 de febrer, es va resoldre aprovar
els preus contradictoris núm. 6.2 EISC16ba i 6.3 EISC17fb de l’obra «ADEQUACIÓ VORERES PER
A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT
EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI» descrits en les actes subscrites amb data 2 de
febrer de 2015, per l’empresa adjudicatària, OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, S.L.L., i la Direcció
facultativa de les obres.
HUITÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 3a i ÚLTIMA,
corresponent als treballs d’execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I
TRAVESSIA DEL CALVARI» per import de cinc mil quatre-cents quatre euros i setanta-cinc
cèntims (5.404,75 €) i mil cent trenta-cinc euros (1.135,00 €) d’IVA. A la Certificació hi figura el
vistiplau del director i coordinador de seguretat i salut de les obres, i del contractista, en senyal de
conformitat amb el seu contingut.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 3a i ÚLTIMA, corresponent als treballs
d’execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI I TRAVESSIA DEL
CALVARI», presentada per l’adjudicatari OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, SLL, titular del CIF B97576862, i domicili a l’Avinguda Font Menor, 56, 46750 de Simat de la Valldigna, per import de
CINC MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS I SETANTA-CINC CÈNTIMS (5.404,75 €) i MIL
CENT TRENTA-CINC EUROS (1.135,00 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària «161
61924 PAP ADEQUACIÓ VORERES I XARXA AIGUA CALVARI» del Pressupost Municipal de
despeses vigent.
TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra
aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal,
per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient corresponent al Pla d’Actuacions
Programades (PAP) del bienni 2014-2015, obra número 279 (PAP/2014-2015/279).
QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria
municipals als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de
l’adjudicatari dels treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Així ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna
fe.

Vista la resolució d’alcaldia número 87/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 87/2015
Simat de la Valldigna, 2 de març de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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:
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ANTECEDENTS
PRIMER. Vist que amb data de Registre General d'Entrada d'este Ajuntament 2 de
desembre de 2014, i núm. 2952/2014, es va rebre comunicació del Decret núm. 9.614, de 27 de
novembre de 2014, del President de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, segons el
qual s'aprova la concessió d'una subvenció a favor d'este Ajuntament per import de deu mil euros
(10.000€) destinada al «Reasfaltat de vials en el nucli urbà».
SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 64/2015, de 18 de febrer, es va resoldre portar
a terme les obres anomenades «PAVIMENTACIÓ TRAMS AV. JAUME I, PLAÇA PAÍS VALÈNCIA I
C/ 15 DE MARÇ» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., titular del CIF A-46015129, per un import de huit mil doscents seixanta-quatre euros i quaranta-sis cèntims (8.264,46 €) i mil set-cents trenta-cinc euros i
cinquanta-quatre cèntims (1.735,54 €) corresponents a l’IVA.
TERCER. Vist que, finalitzada l’execució de les obres adjudicades, l’empresa adjudicatària,
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., titular del CIF A-46015129, ha presentat la factura
corresponent, que amb detall consta en el quadre tot seguit:
Fra. Núm.

Data

Tercer

4

24/02/15

PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA, SA.

CIF

Import brut

IVA

TOTAL

A-46015129

8.264,46 €

1.735,54 €

10.000,00 €

8.264,46 €

1.735,54 €

10.000,00 €

DESPESA TOTAL

QUART. Atès que, de conformitat amb la Resolució de 27 de novembre de 2014, «el
beneficiari de la subvenció haurà de justificar la realització de l’activitat o objecte subvencionable
en el termini de tres mesos a comptar des de la notificació de l’acord de concessió».
FONAMENTS DE DRET
1. Cal aprovar la factura descrita en els antecedents de la present Resolució, corresponent
als treballs de «PAVIMENTACIÓ TRAMS AV. JAUME I, PLAÇA PAÍS VALÈNCIA I C/ 15 DE
MARÇ», subvencionada a l'empara del Decret de Presidència de l'Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València núm. 9.614, de 27 de novembre de 2014.
2. Cal autoritzar la despesa corresponent a la factura emesa per PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA, SA, amb càrrec a l'aplicació «151 61924 REASFALT DE CARRERS AL NUCLI
URBÀ» del Pressupost municipal de 2015.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la factura, amb número de registre en el punt general d’entrada de
factures FACe número 201501297854, de 25 de febrer, que consta tot seguit amb indicació del
número, data, tercer, i import desglossat, corresponent als treballs de «PAVIMENTACIÓ TRAMS
AV. JAUME I, PLAÇA PAÍS VALÈNCIA I C/ 15 DE MARÇ», subvencionada a l'empara del Decret
núm. 9.614, de 27 de novembre de 2014, del President de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València
Fra. Núm.
4

Data

Tercer

CIF

Import brut

IVA

TOTAL

24/02/15

PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA, SA

A-46015129

8.264,46 €

1.735,54 €

10.000,00 €

8.264,46 €

1.735,54 €

10.000,00 €

DESPESA TOTAL

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

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la factura núm. 4 de 24 de febrer de 2015,
presentada per PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària «151 61924 REASFALT DE CARRERS AL NUCLI URBÀ» del Pressupost municipal
de 2015.
TERCER. Comunicar la present Resolució de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Gabinet de Presidència, per tal de realitzar la justificació de l’activitat subvencionada en
temps i forma.
QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d'intervenció-tresoreria
municipals als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l'import resultant a favor de
l’adjudicatari dels treballs.
Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.

Vista la resolució d’alcaldia número 108/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 108/2015
Simat de la Valldigna, 11 de març de 2015
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 de Registre General d'Entrada d'este Ajuntament 14

de juliol de 2014, i número 1.591, es va rebre notificació de l'acord del Ple de la
Corporació Provincial de 17 de juny de 2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a
l’empara del Pla de Nuclis del bienni 2014-2015, amb el detall del núm. d’obra, dels
imports i finançaments següents:
Obra

Núm

Import

1

COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI
URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS

117

15.000,00 €

2

MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA
PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA
DEPURADORA PLA DE CORRALS

118

55.000,00 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 375/2014, de 26 de setembre, es va aprovar el
projecte de les obres anomenat «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI
URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS», redactat per Juan Brines Solanes,
enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. 1.623, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a
dotze mil tres-cents noranta-sis euros i seixanta-nou cèntims (12.396,69 €) i dos mil sis-cents tres
euros i trenta-un cèntims (2.603,31 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa
corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció d'obra que munta a la quantitat de
mil cent huitanta-set euros i trenta-huit cèntims (1.187,38 €) IVA inclòs.
TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 471/2014, de 19 de novembre, es va
resoldre portar a terme les obres consistents en la «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ
DE MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS» mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista FLIMITS, SL, titular del CIF B-98654981, i
domicili al C/ El Pescador, 40, Polígon Industrial La Muntanya, 46.293 de Beneixida (València), per
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un import de dotze mil tres-cents noranta-sis euros i seixanta-nou cèntims (12.396,69 €) i dos mil
sis-cents tres euros i trenta-un cèntims (2.603,31 €) d’IVA, tot d’acord amb les millores que
consten en l’expedient de referència.
QUART. Vist que tot d'acord amb les Directrius dels Plans Provincials de Cooperació a
les Obres i Serveis Municipals per al bienni 2014-2015, aprovades en sessió plenària de la
Corporació Provincial de 19 de novembre de 2013, “el Director de les obres serà designat per
l'Ens local contractant, però donant compte de la designació a la Diputació en cas de contractar
l'Ajuntament o Mancomunitat”, i que este extrem no es va incloure expressament en la Resolució
de l'Alcaldia 374/2014, de 26 de setembre.
CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1a,
corresponent als treballs d’execució de les obres de «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ
DE MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS» corresponent al mes
de desembre de 2014 per import de zero euros (0,00 €). A la Certificació hi figura el vistiplau del
director i coordinador de seguretat i salut de les obres, i del contractista, en senyal de conformitat
amb el seu contingut.
SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 2a, corresponent als
treballs d’execució de les obres de «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI
URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS», corresponent al mes de gener, per
import d’onze mil cent vint-i-quatre euros i huitanta-nou cèntims (11.124,89 €) i dos mil trescents trenta-sis euros i vint-i-tres cèntims (2.336,23 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor
Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del director de les obres, i del contractista, en senyal
de conformitat amb el seu contingut.
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. Nomenar expressament JUAN BRINES SOLANES, enginyer tècnic agrícola
col·legiat núm. 1.623, director de l’obra anomenada «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ
DE MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS», inclosa en el
PN/2014-15/117.
SEGON. Aprovar la Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les
obres de «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA
D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS» per import de ZERO EUROS (0,00 €).
TERCER. Aprovar la Certificació d’obra 2a, corresponent als treballs d’execució de les
obres de «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA
D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS» per import d’ONZE MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS I
HUITANTA-NOU CÈNTIMS (11.124,89 €) i DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS I VINTI-TRES CÈNTIMS (2.336,23 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
QUART. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació «171 60914 PNUC
2014/15: ZONA D’ESPLAI PLA DE CORRALS» del Pressupost municipal de despeses vigent.

