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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna al «PLA
D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES PER A
L’EXERCICI 2014», aprovat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València en sessió de la
Junta de Govern celebrada el 31 de juliol de 2014, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
València (BOPV) núm. 185 de 6 d’agost de 2014, i posterior correcció d’errades publicada en el
BOPV núm. 186 de 7 d’agost de 2014.
SEGON. Aprovar les «BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ DE TREBALLADORS
DESOCUPATS, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER A LA SEUA CONTRACTACIÓ EN EL
MARC DEL PROGRAMA «PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES VALENCIANES» DE L’EXERCICI 2014» que consten tot seguit:
«BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ DE TREBALLADORS
DESOCUPATS, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER A LA SEUA
CONTRACTACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA «PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT
DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES» DE L’EXERCICI 2014.
Vist l’Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de les
bases reguladores del pla d’ocupació conjunt amb les administracions públiques i concessió
d’ajudes als ajuntaments per a l’any 2014, aprovat en sessió de la Junta de Govern celebrada el 31
de juliol de 2014, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) núm. 185 de 6
d’agost de 2014, i posterior correcció d’errades publicada en el BOPV núm. 186 de 7 d’agost de
2014.
Vist l’Annex III de la convocatòria que estableix pel que fa a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna els següents extrems:
Municipi
Simat de la Valldigna

Import Diputació + Generalitat
6.366,66 €

Ajuntament
3.183,33 €

TOTAL
9.549,99 €

Així doncs, per tal d’acomplir amb l’objectiu de la convocatòria de promoure la
contractació per part d’este Ajuntament de persones desocupades per a l’execució d’obres i/o
serveis d’interès general i social, tot d’acord amb la base primera i tercera de la convocatòria, es
redacten les següents bases reguladores de la selecció de treballadors desocupats emmarcades en
el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, exercici 2014.
PRIMER. Natura i objecte del contracte.
L’objecte de la present convocatòria es procedir a la selecció del personal que tot seguit
es relaciona i que es finançarà amb càrrec al Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions
Públiques Valencianes (BOPV núm. 185, 06/08/14).
Els contractes a formalitzar amb el personal seleccionat, tot d’acord amb la Resolució de
25 de juliol de 2014, del Director General d’Ocupació i Formació, Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació, tindran una jornada d’almenys 20 hores setmanals, i una durada
d’almenys 2 mesos.
SEGON. Destinataris: condicions que han de reunir els candidats.
El Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques pretén la contractació de
persones desocupades de Simat de la Valldigna inscrites com a demandants d’ocupació en el
centre Servef d’ocupació corresponent, almenys en els tres mesos previs a la publicació de la
convocatòria per part de la Diputació de València (BOPV núm. 185 de 06/08/2014), havent així
mateix de pertànyer a algun dels següents col·lectius:
a. Desocupats de llarga durada.
b. Joves menors de 25 anys.
c. Majors de 45 anys.
Les condicions a què fa referència el paràgraf anterior hauran de mantindre’s fins al
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moment de la contractació.
Almenys un terç de les persones que finalment contracte l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna haurà de tindre menys de 25 anys.
TERCER. Llocs de treball a seleccionar.
Els llocs de treball a cobrir mitjançant contracte laboral temporal amb els candidats
seleccionats a l’empara del Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes
de l’exercici 2014, són els següents:
Denominació lloc de treball
Peó agropecuari
Auxiliar d’ajuda a domicili

Nombre
contractacions
4
1

Grup
cotització
10

Jornada

Durada

75%
62,5%

2 mesos
2 m i 15 d

La formalització de l’inici dels contractes haurà de produir-se necessàriament durant
l’exercici 2014.
QUART. Normativa aplicable.
Pel que fa la gestió de l’expedient corresponent al Pla d’Ocupació Conjunt de les
Administracions Públiques Valencianes del municipi de Simat de la Valldigna, el procés de selecció
dels candidats, i l’execució de les actuacions a dur a terme, es regirà, en tot allò no previst en les
presents bases, per:
− L’Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de les
bases reguladores del pla d’ocupació conjunt amb les administracions públiques i concessió
d’ajudes als ajuntaments per a l’any 2014, aprovat en sessió de la Junta de Govern celebrada el 31
de juliol de 2014, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) núm. 185 de 6
d’agost de 2014, i posterior correcció d’errades publicada en el BOPV núm. 186 de 7 d’agost de
2014.
− La Resolució de 25 de juliol de 2014, del Director General d’Ocupació i Formació,
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula el procés de selecció
de treballadors desocupats per a la seua contractació en el marc del programa «Pla d’Ocupació
Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes».
− Resta de normativa aplicable.
CINQUÈ. Articulació del procés de selecció dels treballadors.
La selecció dels treballadors desocupats s’iniciarà a través de la presentació d’oferta
d’ocupació al Centre SERVEF d’Ocupació corresponent per part de la Corporació Local de Simat
de la Valldigna. Com a conseqüència, únicament podran participar en el procés selectiu objecte de
les presents bases els candidats que hi consten en el llistat resultant de l’oferta presentada, sempre
i quan reunisquen, a més, els requisits enumerats en l’apartat segon de les presents bases
reguladores, i en la resta de normativa aplicable.
Els candidats resultants de l’oferta remesos pel Centre SERVEF hauran de presentar la
documentació acreditativa de les circumstàncies personals que es baremen, atenent els criteris
que consten en l’apartat sisè de la convocatòria, en el termini màxim de dos dies a partir de la
comunicació de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
SISÈ. Criteris de baremació.
En el procés de selecció resultaran d’aplicació els criteris de baremació que consten tot
seguit, tot d'acord amb la Resolució de 25 de juliol de 2014, del Director General d’Ocupació i
Formació, Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula el procés
de selecció de treballadors desocupats per a la seua contractació en el marc del programa «Pla
d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes».:
a. Nivell de protecció per desocupació.
Es tindrà en compte la renda per càpita de la unitat familiar segons la declaració de la
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renda de l’exercici 2013, d’acord amb la següent escala:
Fins a 4.518,00 €
20 punts
A partir de 4.518,01 €
10 punts
S’entendrà per unitat familiar la integrada per l’interessat, el cònjuge, els fills menors de 26
anys, els menors acollits i les persones amb una discapacitat de com a mínim el 33%, sempre que
s’acredite la convivència per mitjà de certificat.
b. Existència de responsabilitats familiars.
S’entendrà per responsabilitat familiar tindre a càrrec seu al cònjuge, els fills menors de 26
anys, els menors acollits, els no nascuts i les persones amb una discapacitat d’almenys el 33%,
sempre que s’acredite la convivència per mitjà de certificat.
Per cada familiar a càrrec
10 punts
Puntuació màxima
30 punts
En cas de fills amb una discapacitat
Increment de la
d’almenys 33%
puntuació en 5 punts
En cas de fills amb una discapacitat
Increment de la
superior al 50%
puntuació en 10 punts
S’entendran a càrrec quan no perceben ingressos de qualsevol natura que superen el salari
mínim interprofessional, inclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. En cas de
progenitors no custodis, es considerarà que està al seu càrrec si certifica l’obligació del pagament
d’aliments amb sentència ferma o conveni regulador.
c. Candidat amb discapacitat igual o superior al 33%.
Discapacitat igual o superior al 33%
3 punts
Discapacitat igual o superior al 50%
5 punts
La discapacitat haurà de ser compatible amb el lloc de treball a ocupar.
d. Per aplicació de discriminació positiva a favor de les dones.
Discriminació positiva a favor de la dona
3 punts
Dones víctimes de violència de gènere o domèstica,
acreditada mitjançant resolucions judicials o informe 10 punts
dels serveis socials
e. Adequació del candidat al lloc de treball ofert per al desenvolupament del
projecte.
En cas que la Comissió de baremació ho considere oportú es realitzarà una entrevista
personal amb els candidats, podent-se valorar este apartat com a màxim amb 15 punts, atenent a
l’experiència acreditada i la capacitació acreditada mitjançant currículum, còpia del informe de vida
laboral i/ còpia dels títols de la formació citada.
f. Condició de desocupat de llarga durada.
Estar inscrit com a desocupat en el centre SERVEF
10 punts
durant un període ininterromput mínim de 365 dies
Així mateix cal fer constar els següents extrems:
• No podrà seleccionar-se a més d’un membre de la unitat familiar, excepte que no
existiren altres candidats per a poder realitzar el projecte subvencionat.
• Els treballadors contractats a l’empara del present programa no podran compatibilitzar
el treball amb la percepció simultània de cap prestació en matèria de desocupació.
SETÈ. Documentació a presentar.
Els candidats resultants de l’oferta remesos pel Centre SERVEF hauran de presentar, amb
caràcter general, per a participar en el procés de selecció, la següent documentació:
1. Còpia del DNI de l’interessat.
2. Si és el cas, còpia del llibre de família del candidat, acreditativa dels membres de que
integren la unitat familiar. A fi d’acreditar l’existència de no nats, un certificat facultatiu de la
Seguretat Social.
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3. Justificant d’ingressos del candidat i dels membres de la unitat familiar: declaració de la
renda de l’exercici 2013, o en el cas que no estiguera obligat a presentar-la, certificació dels
ingressos per part de l’Agència Tributària corresponent a l’exercici indicat.
4. Si és el cas, una certificació del grau de discapacitat.
5. Acreditació de la condició de desocupat a través del DARDE.
6. Volant d’empadronament de l’interessat.
HUITÈ. Comissió de baremació.
Per a la selecció final dels candidats es constituirà una comissió de baremació integrada
per les següents persones:
President:
Titular: Aurelio Sansixto Bonet, secretari-interventor de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
Suplent: Vicente Ripoll Solanes, funcionari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Vocal i Secretària:
Titular: Paula Torres Cuenca, AODL Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Suplent: Sara Pastor Langa, personal de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Vocals:
Titular: Mª Sara Sancirilo Mogort, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Suplent: José Luis Barrios Castillo, funcionari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Titular: Mª Rosa Mestre Solanes, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Suplent: Inés Sanchis Jorge, Treballadora Social de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.,
Titular: Anna Ripoll Fons, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Suplent: Nathalie Ripoll Barba, personal de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
NOVÈ. Selecció final.
La Comissió de Baremació alçarà acta del procés de selecció efectuat que haurà de
contindre: la relació dels membres de la Comissió; la puntuació obtinguda en cadascun dels
apartats del barem pels candidats; les persones finalment seleccionades i les que es mantinguen
com a suplents; i, si és el cas, les incidències que s’hagen produït en el procés.
La Corporació Local contractarà a les persones desocupades baremades que hagen
obtingut major puntuació d’acord amb el que estableixen les presents bases. En cas d’empat, es
seleccionarà al candidats que acredite major període de permanència com a demandant
d’ocupació; si l’empat continua, tindrà preferència el candidat de major edat.
DESÈ. Publicitat.
Per tal de garantir la publicitat del procediment s’exposarà tota la documentació que d’ell
se’n derive en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna: Bases reguladores de la
convocatòria, actes de selecció amb la puntuació dels candidats signada per la Comissió de
Baremació etc.»

TERCER. Fer constar expressament que este Ajuntament a l’entrada en vigor de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, executava
programes d’ocupació, exercint, doncs, la corresponent competència.
QUART. Comprometre l’aportació econòmica municipal per l’import equivalent a un terç
dels cost de les accions subvencionables, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries «241 13192
PLA D’OCUPACIÓ CONJUNTA» i «241 16092 S. SOCIAL: PLA D’OCUPACIÓ CONJUNTA» del
Pressupost de despeses vigent, una vegada aprovada definitivament la modificació de crèdits per
suplements núm. 2014/SEC/PRE/014, publicada l’aprovació inicial en el BOPV núm. 289, de 5 de
desembre de 2014.
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CINQUÈ. Publicar les presents bases en el tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna.
SISÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Servei de Cooperació Municipal.
SETÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 537/2014
Simat de la Valldigna, 23 de desembre de 2014
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:
Donat compte de l'expedient tramitat per a dur a terme la selecció i provisió mitjançant
el procediment de concurs oposició, per promoció interna de deus places d’Administratiu
d’Administració General per grup C1, vacant en la plantilla de funcionaris de carrera de
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Finalitzades les diverses proves del procés selectiu pel TRIBUNAL QUALIFICADOR DE
LES PROVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, per promoció interna
tot d'acord amb les Bases de la convocatòria aprovades per resolució de l’alcaldia núm. 345/2014
de data 17 de setembre de 2014, i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 238 de 7
d’octubre de 2014.
ATÈS que una vegada realitzades les proves el Tribunal va sotmetre a la consideració de
l'alcaldia-presidència la proposta de nomenament respecte de:
Anna Ripoll Fons, amb DNI 73562025K.
ATESES les atribucions de l'Alcaldia-presidència en matèria de personal i tot d'acord amb
la vigent legislació vigent en matèria de personal al servei de les Administracions Locals per
mitjançant esta resolució, HE RESOLT:
Primer. Nomenar a Anna Ripoll Fons, funcionària de carrera de la plantilla de personal
funcionari de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, Escala d'administració general, subescala
Administratiu, amb tots els drets reconeguts al règim estatutari de la funció pública corresponents
al grup C1.
Segon. Donar trasllat d'este acord a la interessada, a l'objecte de procedir a la presa de
possessió, el proper dia 29 de desembre de 2014, a les 10 hores.
Tercer. Donar coneixement al Ple de la Corporació en la propera sessió ordinària que
celebre.
Quart. Publicar el present nomenament en el DOCV als efectes oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra manifesta que no es respecte algun
decret concret sinó la petició que va fer de tindre els CD dels projectes d’obres, que algunes
estan en els decrets, i respecte les subvencions rebudes.
L’alcalde diu que respecte a la informació que vas demanar esta ací preparada i es repartirà
a tots els regidors al final del ple.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió Informativa, el Ple de la
corporació, es dona per assabentat dels decrets presentats.
1.5. Pressa en consideració de l’informe de secretaria-intervenció, sobre
la falta de llibres d’actes del ple a l’arxiu municipal.
Pel secretari-interventor es dona compte del seu informe que, coneixen el membres de la
comissió, i que transcrit a la lletra diu:
«INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR SOBRE INCIDÈNCIA ALS LLIBRES
D’ACTES DE PLENS A L’ARXIU MUNICIPAL QUE ES PRESENTA A L’ALCALDE i
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AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.
El passat mes de novembre es va presentar a la Comissió Informativa Municipal celebrada
el dia 17 d’eixe mes, informe del secretari-interventor sobre la incidència que s’havia produït en
relació a l’arxiu dels llibres d’actes i sobre el que s’han produït modificacions.
Segons l’Arxiver de la Mancomunitat, que està prestant els serveis en este Ajuntament des
de 2001, havia emès un informe de data 1 d’octubre de 2014, a petició d’este secretari-interventor
en el qual es manifesten una sèrie d’incidències que s’havien observat a eixa data, i que eren:
«1.- Que de la consulta del catàleg informatitzat (Team Arca) de l’Arxiu Municipal de Simat
ens mostra que no hi ha Actes de Ple entre l’any 1983 i 1985 i es desconeix que va ocórrer ja que
no hi ha constància documental a l’Arxiu sobre les actes municipals d’eixos anys.
2.- Els llibres d’actes de Plens de 1987 a 1992 no estan a l’Arxiu Municipal, però a
diferència dels anteriors (1983-1985), estos si que estan catalogats i per tant podem constatar que
falten a l’arxiu, encara que desconeguem el perquè no estan. L’arxiver ja ho va fer constar al catàleg
del programa informàtic Team Arca, amb data 24/10/2002. Els llibres d’Actes desapareguts són els
següents:
Caixa 38/0: Llibre d’Actes de Ple de 1987 a 1988.
Caixa 39/0: Llibre d’Actes de Plens de 1989 a 1990
Caixa 40/0: Llibre d’Actes de Plens de 1991
Caixa 41/0: Llibre d’Actes de Plens de 1992 »
Per tant s’havia observat que hi havia una sèrie de llibres d’actes de Plens dels anys 1983 i
1985 que no constava que estiguen ni tan sols catalogats i per tant no estan localitzats i altres
caixes amb els llibres d’Actes de Plens de 1987 a 1992, ambdós inclosos, que no estan localitzats,
encara que sí consta que al seu moment es van catalogar, per tant es van fer eixes actes i estaven al
moment de la catalogació.
A l’informe de secretaria-intervenció de data 12 de novembre de 2014 s’indicava la
legislació aplicable, es feien les consideracions jurídiques que es consideraven adients i feien unes
conclusions.
De la informació documentada s’informava de la possible pèrdua o extraviament d’eixos
llibres d’actes amb la informació existent fins eixa data.
També es manifestava a l’informe que:
«Ha passat molt de temps des de que es va detectar i fins ara no hi ha constància que
hagen aparegut la qual cosa no vol dir que en un moment posterior pogueren aparèixer i per tant
es podria modificar l’informe de l’arxiver i este mateix informe i l’acord de ple que es prenga al
respecte.»
I efectivament en posterioritat a la data de l’informe, el 12 de novembre de 2014 i així es
va fer saber en la Comissió Informativa de 17 de novembre passat, havien aparegut els llibres
d’Actes següents:
Caixa 38/0: Llibre d’Actes de Ple de 1987 a 1988.
Caixa 39/0: Llibre d’Actes de Plens de 1989 a 1990
Caixa 40/0: Llibre d’Actes de Plens de 1991
Caixa 41/0: Llibre d’Actes de Plens de 1992 »
Vist la qual cosa l'arxiver municipal va repassar novament la situació de l’arxiu i va emetre
un nou informe més detallat i que s’adjunta, amb data 19 de novembre de 2014, on s’informava,
entre d’altres, el següent:
«1.- la consulta del catàleg informatitzat (Team Arca) de l’Arxiu Municipal de Simat, ens
mostra que no hi ha Actes de Ple entre octubre de 1983 i novembre de 1985, tots dos mesos
inclosos.
//..//
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2.- Els llibres d’Actes de Plens de 1987 a 1992 que no estaven a l’Arxiu Municipal ja han
aparegut...... Els llibres d’Actes que es trobaven desapareguts i que han sigut recuperats són els
següents:
Sig./Caixa AMS-38/0: Llibre d’Actes de Plens de 1987 a 1988.
Sig./Caixa AMS-39/0: Llibre d’Actes de Plens de 1989 a 1990
Sig./Caixa AMS-40/0: Llibre d’Actes de Plens de 1991
Sig./Caixa AMS- 41/0: Llibre d’Actes de Plens de 1992
Des de hui, estos llibres estan ja dins l’Arxiu Municipal i s’ha procedit a ubicar-los al llocs
corresponent.»
Vist la qual cosa i tenien en compte la següent
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
La Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana.
El Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
El Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim Jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
I per tant cal fer les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
Primera. L’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL), en la redacció donada al mateix per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), regula els Funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, assenyalant en els seus tres primers
apartats el següent:
«1. Són funcions públiques necessàries en totes les Corporacions locals, la responsabilitat
administrativa de les quals està reservada a funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional:
a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament Legal preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.
No obstant això, en els Municipis de gran població es tindrà en compte el que disposa el
Títol X de la present Llei i en els Municipis de Madrid i de Barcelona la regulació continguda en les
Lleis 22/2006, de 4 de juliol, de Capitalitat i de Règim Especial de Madrid i 1/2006, de 13 de març,
per la qual es regula el Règim Especial del Municipi de Barcelona respectivament.
2. L’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional se
subdividix en les següents subescales:
a) Secretaria, a la que corresponen les funcions contingudes en l’apartat 1.a) anterior.
b) Intervenció-tresoreria, a la que corresponen les funcions contingudes en l’apartat 1.b).
c) Secretaria-intervenció a la que corresponen les funcions contingudes en els apartats 1.a)
i 1.b), excepte la funció de tresoreria.
3. Els funcionaris de les subescales de Secretaria i Intervenció-tresoreria estaran integrats
en una d’estes dos categories: entrada o superior.»
Com podem observar, a la Secretaria-Intervenció li corresponen les funcions de fe pública i
assessorament Legal preceptiu, i les de control i fiscalització interna de la gestió econòmicfinancera i pressupostària.
Per la seua banda, la Disposició Transitòria Sèptima de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local estableix en el seu primer apartat el
següent:
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«1. Fins que no es desenrotlle el que disposa esta Llei per als funcionaris públics que
necessiten habilitació nacional, serà aplicable als que integren els actuals Cossos Nacionals
d’Administració Local el règim estatutari vigent en tot allò que siga compatible i no quede derogat
per la present Llei i per la Legislació general de l’Estat en matèria de Funció Pública. Els actuals
membres dels Cossos Nacionals de Secretaris, Interventors i Depositaris tindran a tots els efectes
l’habilitació de caràcter nacional regulada en esta Llei.»
Per tant, com que l’article 92 bis de la LRBRL encara no ha sigut objecte de desplegament
normatiu, segueixen en vigor les disposicions que fins a la data regulen els funcionaris d’habilitació
de caràcter nacional.
Segona. En particular, segueix en vigor el Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel
qual es regula el règim Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, i en concret, el seu article 2 que estableix les funcions de fe pública corresponents al
Secretari de la Corporació, entre les quals es troben les següents:
«c) Alçar acta de les sessions dels òrgans col·legiats referits en l’apartat a) i sotmetre a
aprovació al començament de cada sessió el de la precedent. Una vegada aprovada, es transcriurà
en el Llibre d’Actes autoritzada amb la firma del Secretari i el vistiplau de l’Alcalde o President de
la Corporació.
e) Certificar de tots els actes o resolucions de la Presidència i els acords dels òrgans
col·legiats decisoris, així com dels antecedents, llibres i documents de l’Entitat.»
L’article 198 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) preceptua
que «El Llibre d’Actes, instrument públic solemne, ha d’estar prèviament foliat i enquadernat,
legalitzat cada full amb la rúbrica de l’Alcalde o President i el segell de la Corporació, i expressarà
en la seua primera pàgina, per mitjà de diligència d’obertura firmada pel Secretari, el nombre de
folis i la data en què s’inicia la transcripció dels acords.»

I tenint en compte açò, l’article 203 del ROF atribuïx una funció més al Secretari de la
Corporació, en assenyalar el següent:
«El Secretari custodiarà els Llibres d’Actes, sota la seua responsabilitat, en la Casa
Consistorial i no consentirà que isquen de la mateixa davall cap pretext, ni inclús a requeriment
d’autoritats de qualsevol orde. Estarà obligat a expedir certificacions o testimonis dels acords que
el dit Llibre continga quan així ho reclamen d’ofici les autoritats competents.»
I en l’àmbit de la Comunitat Autònoma Valenciana, l’article 122 de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana regula el llibre d’actes:
«1. Les actes de les sessions, una vegada aprovades, es transcriuran en el llibre d’actes o
plecs de fulls habilitats en la forma que reglamentàriament s’establisca, autoritzant-les amb les
seues firmes el president o presidenta i el secretari o secretària de la corporació. Les entitats
garantiran la conservació en suport digital dels llibres d’actes dels òrgans col·legiats.
2. El llibre d’actes o els plecs de fulls degudament habilitats tenen la consideració
d’instrument públic solemne i hauran de portar en tots els seus fulls, degudament foliades, la firma
del president i el segell de la corporació. En el cas que les Actes es transcriguen en document
electrònic, este serà validat a través de la firma electrònica.
3. Els requisits i formalitats que hagen de complir-se per a l’habilitació de plecs de fulls i la
seua posterior enquadernació, i, si és el cas, la transcripció de les actes en document electrònic, es
fixaran reglamentàriament pel Consell.
4. Es conservarà una còpia en valencià de totes les actes en totes les poblacions que la Llei
d’ús i ensenyament del Valencià declara com a termes municipals de predomini lingüístic valencià,
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atenent criteris històrics.»
Així doncs, segons els preceptes indicats el Secretari és el responsable de la custòdia dels
Llibres d’Actes, no havent de permetre que isquen de la Casa Consistorial. No obstant això, quan
es vagen a realitzar obres o altres situacions que impliquen els seu trasllat, estos Llibres sí que han
de traslladar-se, però havent d’autoritzar-se mitjançant un escrit motivat i tenint la deguda
diligència en la seua conservació.
Tercera. Per això, i per tal d'evitar que al Secretari-Interventor actual se li puguen atribuir
responsabilitats per la custòdia d’eixos Llibres d’actes dels anys anteriors (d’octubre de 1983 i
novembre de 1985, tots dos mesos inclosos) és pel que s’elabora este informe on es fa constar
tot allò que ha succeït, i assenyala expressament els Llibres que no estan i els anys a què
corresponen. D’esta manera si més avant algun interessat vol examinar algun d’eixos Llibres, no
podrà exigir responsabilitat al secretari ja que queda constància que s’havien perdut anteriorment i
al Ple que tinga en consideració esta circumstància.
La normativa vigent no regula què fer en el cas de pèrdua de Llibres d’Actes, sinó que
només atribueix als Secretaris la responsabilitat de la seua custòdia. Per això considerem que, per a
evitar responsabilitats presents i futures a este funcionari habilitat, s’haurà de donar compte al ple
per tal que ho tinga en consideració tal com s’ha expressat en esta consideració jurídica, perquè
quede clara de manera fefaent que no se li pot atribuir cap responsabilitat.
CONCLUSIÓ
En virtut de les consideracions jurídiques exposades, i vist que la legislació vigent no
preveu res respecte d’això, entenem que davant la pèrdua o extraviament de Llibres d’Actes d’anys
anteriors, en concret des d’octubre de 1983 a novembre de 1985, tots dos mesos inclosos, i
anteriors als que este Secretari-Interventor va estar ací, i atès que el Secretari és el responsable de
la seua custòdia, s’emet el present informe on es fa constar tot allò que ha succeït, registrant-ho
d’entrada i donant compte del mateix al Ple de la Corporació per al seu coneixement i
conformitat, Tot i excloent la responsabilitat present i futura respecte a eixes deficiències.
S’haurà de fer un certificat del present informe i de l’acord de ple d’este donar compte de
l’informe perquè quede deguda constància a les oficines i als arxius municipals donat que no es
podrà certificar cap acord a cap interessat que estiga dins d’eixes dates.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa sobre el contingut del informe i les
gestions fetes en Delegació del Govern i que la resposta ha estat que no allí no tenien eixes copies,
per això s’ha mantes este punt a l’ordre del dia del ple per tal que en siga coneixedor d’eixa
situació.
El regidor Victor Mansanet diu que un altre lloc on es podria fer gestions per vore si estan,
és al Ministeri que corresponga donat que en eixa època, (anys 1983-1985), com que no estaven
totes les transferències fetes, de Govern Civil s’enviaven al Ministeri a Madrid.
Després d’alguns comentaris al respecte, finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa municipal, el ple de la corporació, es dóna per assabentat del contingut
d’este informe.
1.6. Aprovació, si procedeix, de pagament de la part proporcional de la
paga extra de Nadal de 2012, a l’alcaldia.
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre el pagament de la part proporcional de
la paga extra de 2012 i que transcrit a la lletra diu:
«Sebastián Mahiques Morant, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, presenta al ple ordinari de gener de 2015 , la següent:
PROPOSTA
Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2012 va prendre,
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entre d’altres, els següents acords:
«Primer. Aprovar, com a mesura d’igualtat amb els funcionaris públics, l’eliminació a
l’alcaldia de la paga extra de Nadal de 2012 i determinar, per tant, que les percepcions
econòmiques a percebre en 2012 són:
Càrrec: Alcalde
Dedicació Exclusiva
Assignació (€)/ mes
Sebastián Mahiques Morant
Completa 100%
1.984,73 €(x13 pagues any 2012)
Segon. Esta eliminació de la paga extra queda condicionada a la modificació de les
retribucions dels empleats públics, de manera que si esta paga extra es reposa al seu estat inicial
mitjançant resolució judicial, en el mateix sentit es reposaria per a l’alcaldia.»
Atès que eixe acord es va prendre en l’aplicació que es va fer als treballadors de
l’ajuntament del Reial Decret llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostaria i el foment de la competitivitat, on al seu article 2.1 va establir que “En l’any 2012
al personal del sector públic se li redueixen les seus retribucions en les quanties que els
corresponen percebre en el mes de desembre com conseqüència de la supressió tant de la paga
extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents
d’eixe mes.”
Atès que esta mesura afectava a tots els treballadors de l’Ajuntament i va ser voluntat
d’esta alcaldia que ell tinguera idèntic tractament retributiu que el seu personal, es pel que es va
considerar adient que s’eliminara la paga extra de Nadal de 2012 de l’alcaldia i per tant es va
modificar l’acord de ple de 20 de juny de 2011 en relació a eixe any 2012.
Atès que la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
2015, en la seua disposició addicional dotzena, han establert la recuperació als funcionaris de 44
dies de la paga extra extraordinària i addicional de desembre de 2012.
Atès que les sentencies judicials han sigut favorables al cobrament de la part proporcional
de la paga extra de 2012, establint 44 dies d’eixa paga per als funcionaris i donat que els
funcionaris de l’ajuntament de Simat de la Valldigna ja l’han cobrat, es pel que es proposa l’adopció
dels següents acords:
Primer. Aprovar, com a mesura per mantenir la igualtat amb els funcionaris públics, el
pagament extraordinari a l’alcaldia de 44 dies de la paga extra corresponent a desembre de 2012,
en càrrec a l’aplicació pressupostaria de l’exercici de 2015.
Segon. Donar compte al serveis d’intervenció-tresoreria i a la Gestoria Vila, als efectes
oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde exposa el motius que l’han portat a presentar esta
proposta. Manifesta que en 2012 es va solidaritzar amb les funcionaris que treballaven a
l’ajuntament , i que cas que es reposarà als funcionaris l’alcaldia també la cobraria, i com s’ha de
passar pel plenari al ser una cosa voluntària, presenta esta moció per que passe pel plenari.
El regidor Joan Serra manifesta que quan vas accedir a l’alcaldia, el teu treball al respecte es
amb dedicació exclusiva per al poble, però hui tens altres càrrecs i si no cobres per ells ER i a mi
personalment, ens pareix bé que es restablisca, estem d’acord; però si per eixos càrrecs tens altres
tipus de sou, honoraris o el que siga ER s’abstindria en eixa qüestió.
L’alcalde contesta que jo en la mancomunitat de la Valldigna cobre per assistència al
plenari i tenim un al mes. I En el consorci de residus, quan vaig a Guadassuar, també cobre per
assistència al plenari.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal , el Ple de la corporació, per unanimitat dels deu (10) membres assistents a la sessió,
acorda:
Primer. Aprovar, com a mesura per mantenir la igualtat amb els funcionaris públics, el
pagament extraordinari a l’alcaldia de 44 dies de la paga extra corresponent a desembre de 2012,
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria de l’exercici de 2015.
Segon. Donar compte al serveis d’intervenció-tresoreria i a la Gestoria Vila, als efectes
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oportuns.
1.7. Donar compte informes tècnics sobre la moció presentada pels
grups BLOC-Compromís i EUPV en relació a la sentencia del TS 2159/2014 sobre l’IBI
en sòl no urbanitzable.
Es dóna compte dels informes que han emes els tècnic municipals en relació a la sentencia
del tribunal Suprem, sobre l’IBI al sòl no urbanitzable, i que, transcrits a la lletra, diuen:
«JUAN JOSE SANCIRILO CAMARENA, arquitecte, i VICENTE RIPOLL SOLANES
arquitecte tècnic, tots dos tècnics municipals de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en contestació
a l'acord de Ple Municipal del passat dia de 29 de Setembre de 2014, en el que s’aprova per unanimitat
de tots el regidors la Moció en la que s’acorda: «Demanar igualment als serveis tècnics municipals
l'elaboració d'un informe jurídic i econòmic per tal d'estudiar cas per cas i determinar quines
zones o terrenys es podrien veure afectades per l'aplicació de la Sentència 2159/2014, del Tribunal
Suprem, davant les possibles reclamacions dels propietaris afectats.» relatiu a la possibilitat de
l'existència de terrenys en este terme municipal als quals puga incidir la Sentència núm. 2159/2014, de
data 30 del 5 de 2014 del Tribunal Suprem.
INFORMEN:
1. Que el Planejament municipal vigent son les Normes Subsidiaries Municipals,
(NNSSMM), aprovades definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 26 d'abril
de 1988.
2. Que al contingut de les NNSSMM, sols consta un sector de Sòl Urbanitzable, el qual
està ja urbanitzat mitjançant la Unitat d'Actuació de la Zona Nord, (UAZN).
3. Que no obstant això i avançant-se als possibles dubtes dels regidors de quin sòl es el
urbanitzable i que pot ser, es confonga visualment el sòl urbà sense urbanitzar amb el sòl
urbanitzable, cal deixar ben clar que en tot el sòl que queda vacant dins del Planejament municipal
vigent es tracta de sòl urbà.
És tot el que hem d'informar en funció de la nostra comesa.»
Es dóna compte de l’informe de l’assessor jurídic urbanístic municipal que transcrit a la
lletra diu:
«J. LLUIS FERRANDO CALATAYUD assessor jurídic del Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
Es sol·licita per acord plenari de 29 de setembre de 2014, informe relatiu a la possibilitat
d'aplicar al nostre terme municipal la jurisprudència emanada de la Sentència del Tribunal Suprem nº
2159/2014 de 30 de maig de 2014, segons la qual el sol urbanitzable no programat i sense ordenació
detallada, no pot ser considerat sol urbà a efectes cadastrals i del padró de l'IBI.
Vist l' informe dels serveis tècnics municipals de 17 de novembre de 2014, en el que es
conclou que al terme no hi ha cap parcel·la en aquesta qualificació urbanística, no serà necessari
aplicar la doctrina establerta per l'esmentada Sentencia.
La resolució judicial, com pot llegir-se a la mateixa moció aprovada, únicament es aplicable a
sol que, tot i estar classificat d'urbanitzable, no té una ordenació detallada i una programació que
permeta el seu desenvolupament sense necessitat aprovació prèvia d'un Pla Parcial i un Programa.
En Simat tot el sòl vacant d'edificació està classificat con a sol urbà, -no com a urbanitzable- i
té aprovada una ordenació detallada, encara que és possible que la mateixa no estiga executada. Esta
circumstància es té en compte, en la valoració cadastral a efectes fiscals dels immobles als quals els
manquen efectivament les infraestructures urbanes previstes. El valor és menor i la quota tributaria
també, fixar estos valors no és competència municipal. La jurisprudència esmentada no permet
excloure cap parcel·la del padró de IBI.
En Simat de la Valldigna, 17 de novembre de 2014. J. Lluis Ferrando i Calatayud.»
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut dels informes i la no repercussió de
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la sentència del Suprem al nostre terme municipal.
Finalitzades les intervencions, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el
membre del Ple de l’Ajuntament, es donen per assabentats dels informes presentats.
1.8. Mocions presentades pel portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet Boïgues
Es dóna compte de les mocions presentades pel portaveu del grup EUPV, Victor
Mansanet, que són les següents:
1.8.a. Moció en defensa dels malalts i les malaltes d’Hepatitis C
Vista la moció que presenta el portaveu d’EUPV, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ EN DEFENSA DELS MALALTS I LES MALALTES D’HEPATITIS C
«Víctor Mansanet i Boïgues, com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País
Valencià (EUPV), davant del Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenta la moció
següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Hepatitis C és una malaltia infecciosa que afecta principalment el fetge. És generalment
asimptomàtica, però la infecció crònica pot produir fibrosi en el fetge i, a la llarga, pot originar
cirrosi hepàtica. En alguns casos, els pacients amb cirrosi també presenten insuficiència hepàtica,
càncer de fetge o varius esofàgiques i gàstriques.
El virus persisteix en el fetge en aproximadament el 85 per cent dels malalts. Aquesta
infecció pot tractar-se amb medicaments: la teràpia habitual per tractar l’hepatitis C és una
combinació de peginterferó i la ribavirina, i en alguns casos s’afegeixen telaprevir i boceprevir.
En els últims 15 anys s’ha treballat per controlar l’epidèmia amb l’objectiu d’eliminar-la i,
ara, ens trobem davant una autèntica revolució, perquè s'ha aconseguit combatre la malaltia amb
un medicament (sofosbuvir) que a penes té efectes secundaris i en un temps més curt de
tractament. Es tracta d'uns fàrmacs orals amb una duració d’entre huit i dotze setmanes i amb
molt bona tolerabilitat. La comunitat mèdica es mostra molt optimista amb aquests potents
fàrmacs, els quals aconsegueixen «desterrar» els efectes secundaris del tractament clàssic,
l'interferó (combinat amb ribavirina i telaprevir o boceprevir), com són la baixada de plaquetes,
més risc d'infecció i de descompensació, entre d'altres, amb una eficàcia molt alta.
El problema de l'hepatitis C a l'Estat espanyol és molt greu. Milers de malalts segueixen
esperant tractaments sense que l’Administració els done una resposta a la seua situació.
És fonamental l'accés immediat al nou medicament, el sofosbuvir (Sodalvi), el qual cura un
alt percentatge dels casos. S'ha de tenir en compte que un trasplantament hepàtic pot valorar-se
en 570.000 €, sumant a més la despesa en hospitalització, baixes laborals, recuperació, etc.
Des de la sanitat pública no es proporciona Sovaldi, la cartera pública no cobreix l’alt preu
del medicament que cura el 90% dels casos. Encara que la veritat és que l’empresa farmacèutica
multiplica per 100 el seu cost real.
Per tot això, el Ple de la Corporació local aprova els següents
ACORDS
- Instar al Govern central que pose els mitjans perquè l'accés al medicament sofosbuvir
(Sodalvi) estiga dins de la xarxa sanitària pública, amb la finalitat de tractar i curar els malalts
d'hepatitis C.
- Instar la Conselleria de Sanitat perquè autoritze la prescripció del tractament a tots els
malalts, i no només els més greus.
- Instar la Unió Europea perquè inicie el procés per declarar pública la patent i poder,
així, fer genèrics, en el cas de no arribar a una solució negociada amb l'empresa farmacèutica.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet explica el contingut de la moció,
fa referència als informes de la Plataforma sobre el nombre de malats, de morts per dia i manifesta
que el Govern espanyol no facilita un medicament que podria curar eixa malaltia. Comenta que es
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car, han hagut converses i el Ministeri de Salut encara no s’ha pronunciat. Afegeix que en Simat hi
ha almenys 3 persones afectades. Manifesta que s’han fet manifestacions públiques i s’ha fet una
pregunta al parlament europeu per part l'europarlamentària d’EU, Marina Albiol, i facilita el text de
la pregunta. Informa sobre algunes dades sobre els cost del medicament i dóna compte del punts
d’acord que es proposen.
El regidor David Mogort manifesta que el seu grup esta a favor d ela moció. Considera que
es trits això de que «tanto tienes tanto vales», este tractament en EEUU costa 60.000-80.000€ i
en Egipte val uns 700€. Es trist que s’estiguen enriquint de la salut de les persones. Hi ha dos
sectors els dels malats i les empreses farmacèutiques. Cal fer pressió en la Comunitat Europea i
renegociar amb les farmacèutiques per rebaixar els preus i quan un país puga pagarà la sanitat dels
seus veïns. Es podria arribar a l’extrem de dir a les farmacèutiques que alliberen la patent o
rebaixen els preus o ens anirem a viure a Egipte.
El regidor Vicent Ribera manifesta que està d’acord amb la moció, pareix que ara el valor
d’un medicament és el valors d’una vida, se li està posant un valor a la vida i això no potser.

El regidor Joan Serra manifesta que el que ha dit el regidor David Mogort sobre «tanto
tienes tanto vales» es vàlid en Espanya. El Govern menyspreu a les persones que no poden tirar
endavant. Cal valorar la qualitat de vida de les persones i vore la despesa que suposa per a les
persones i les famílies. Si un medicament que pot «aliviar» una malaltia li discutim el preu, això vol
dir que tenim ciutadans de primera i de segona. Es manifesta a favor de la moció.
La regidora Dominique Saneleuterio manifesta que també estan a favor. Manifesta que esta
malaltia esta tractant-se amb un medicament paregut. Ací cal tenir en compte que hi ha moltes
qüestiones de caràcter tècnic. A mes hi ha efectes secundaris greus i porta a algunes persones a
un tractament psicològic. Este any s’està estudiant este medicament, hi ha persones a les quals
se’ls pot aplicar i a altres no. Explica com s’aplicaria.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal , el Ple de la corporació, per unanimitat dels deu (10) membres assistents a la sessió ,
acorda:
PRIMER.- Instar al Govern central que pose els mitjans perquè l'accés al medicament
sofosbuvir (Sodalvi) estiga dins de la xarxa sanitària pública, amb la finalitat de tractar i curar els
malalts d'hepatitis C.
SEGON.- Instar a la Conselleria de Sanitat perquè autoritze la prescripció del tractament
a tots els malalts, i no només els més greus.
TERCER.- Instar a la Unió Europea perquè inicie el procés per declarar pública la patent i
poder, així, fer genèrics, en el cas de no arribar a una solució negociada amb l'empresa
farmacèutica.

1.8.b. Moció sobre les noves mesures que s’han aprovat per mitjà del
dret a l’habitatge i la millora de les condicions de vida de les famílies
Vista la moció que presenta el portaveu d’EUPV, i que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL RELATIVA A LES NOVES MESURES QUE
S'HAN APROVAT PER MITJÀ DEL DRET A L'HABITATGE I LA MILLORA DE LES
CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES
PREÀMBUL
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L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones les quals, a
causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes, no poden cobrir les seues necessitats més
bàsiques. Aquesta situació ha portat milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes
hipotecàries o de lloguer de la seua llar. La seua traducció social ha estat l'execució de milers de
desnonaments a tot l'Estat espanyol i centenars de milers de persones han vist vulnerat el seu dret
a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema,
pobresa i exclusió social, econòmica i residencial.
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, des de 2007 fins al setembre del
2013, a l'Estat Espanyol s'han realitat 500.000 execucions hipotecàries. Segons l'informe presentat
pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més
de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115
desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil, el que traslladat al País Valencià, suposa que cada
dia hàbil 27 famílies han perdut el seu habitatge, de les quals 21 han passat a ser propietat de bancs
i entitats de crèdit.

Ens trobem, per tant, davant d'una situació d'emergència, que constitueix una autèntica
anomalia en el context europeu. Tal com denuncia l'informe Emergència habitacional a l'Estat
espanyol, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH),
aquesta situació està agreujada pel fet que l'Estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatges
buits, eñ 13,7% del parc total —3 milions i mig de pisos, segons l'últim cens d'habitatge de 2011—
i amb un parc social d'habitatges clarament insuficient — menys d'un 2% de l'habitatge existent.
Les administracions locals, infradotades de recursos adients, són les que, en primera instància,
reben l'impacte social d'aquesta situació en ser les més properes a la ciutadania.
El context descrit i la situació d'emergència en què es troba gran part de la població s'està
traduint, també, en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges en els municipis. Una
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels que es veuen obligats
a recórrer a elles.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seues
immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles,
sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits, ja siga esperant
que el preu del mercat torni a elevar-se o perquè es troben en venda o amb un lloguer de preus
inaccessibles per a una part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats
exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que, segons l'article 33 de la
Constitució espanyola (CE), ha de complir el dret de propietat.
Gran part d'estes entitats financeres han estat, d'una manera o una altra, rescatades amb
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'estat a través del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius a l'anomenat "banc dolent", la
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment,
però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i les
ajudes milionàries a la banca, moltes d'elles a fons perdut, no han comportat cap contrapartida
social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'Administració que possibiliten
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans i ciutadanes que es veuen exclosos, complint el
mandat constitucional de l'article 47 de la CE, així com de funció social de l'habitatge de l'article 33
de la CE, article 47 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (CDFUE) i el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos
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públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans d'entitats financeres, tal
com reclamen des de fa temps les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Fomentar i
garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar la utilització anòmala i premiar el seu ús social
per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del Govern central de buidar de competències les administracions
locals, cal que els ajuntaments defensen l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals
de la població.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord
amb el context de la realitat social en què s'apliquen. Un context caracteritzat per una situació
d'emergència habitacional.
Per tot l'exposat anteriorment, el Grup municipal d'EUPV eleva a la Corporació local, per
al seu debat i aprovació, els següents
ACORDS
1. Declarar el municipi de Simat de la Valldigna ZONA LLIURE DE DESNONAMENTS.
Tot i saber que això no té repercussió jurídica, es pretén amb aquesta declaració deixar palesa la
preocupació del nostre municipi per la possible exclusió social de moltes famílies en estar en
seriós risc de perdre el seu habitatge, així com la voluntat d'aquest Ajuntament d'adoptar mesures
per evitar l'exclusió social i els desallotjaments, i promoure un pla municipal d'habitatge social que
contemple i regule degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i
injustificada d'habitatges.
Instar i coordinar amb el SERVEF, prioritzar com a barem d'avaluació per a les persones
que opten als cursos de formació remunerats que conjuntament s'organitzen amb l'Ajuntament, el
risc d'exclusió social o desnonament.
Instar el Govern de la Generalitat a presentar a les Corts una proposició de llei sobre la
funció social de l'habitatge, que plantege la intervenció de la Generalitat quan s'inicia el procés
d'execució d'un habitatge, abans que es produïsca l'ordre judicial de desallotjament, evitant així un
gran nombre de desnonaments, i amb aquesta finalitat, convocar els representants de la PAH i els
agents socials per a dur a terme un debat previ i determinar les mesures idònies per a la
consecució de tals fins.
Instar el Govern de la Generalitat a modificar el marc normatiu
2. Creació d'un PLA D'HABITATGE SOCIAL MUNICIPAL i, a l'efecte, creació d'un
registre municipal d'habitatges destinats al lloguer social i un registre municipal de sol·licitants
d'habitatges de lloguer social, segons es disposa en els dos punts següents:
a) Crear un REGISTRE MUNICIPAL D'HABITATGES destinats al lloguer social compost
per habitatges municipals, habitatges de particulars, habitatges d'empreses i habitatges gestionats
per les entitats financeres del municipi.
b) Crear un REGISTRE MUNICIPAL DE SOL·LICITANTS d'habitatges de lloguer social,
coordinat i valorat pel Serveis Socials i la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament, amb
intervenció de la PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA i altres organitzacions
semblants, si n'hi hagueren.
3. Introduir modificacions en les ordenances municipals encaminades a recollir l'exempció
de taxes i impostos a les persones en risc d'exclusió social o desnonament, segons defineix la UE,
com les famílies que no ingressen almenys la renda mínima fixada, i que serà més gran com més
persones i dependents conformen la família. I tot això, en el sentit de:
3.1.- Promoure, afavorir i facilitar l'ajornament del pagament de taxes i impostos.
3.2.- Gestionar amb determinats organismes provincials i autonòmics la paralització de
qualsevol embargament per falta de pagament de taxes i impostos, a aquelles persones en risc de
desnonament i exclusió social, és a dir, que justifiquen una situació d'ingressos inferior a la renda
bàsica que determina la Unió Europea.
4. Incrementar en els propers pressupostos del 2016 la partida comptable destinada a
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ajudes per al pagament de subministraments d'habitatge (llum, aigua, gas, etc.), així com ajudes al
lloguer d'habitatges.
5. Gestionar amb les empreses que presten serveis i subministraments bàsics al nostre
municipi, com ara el subministrament d'aigua (Ajuntament), electricitat, gas, etc., un acord marc
per tal de pactar amb aquestes empreses perquè no es produïsquen talls de subministraments
mentre dure el risc de desnonament i perill d'exclusió social, instant-los a arribar a acords de
condonació i/o ajornament sobre l'habitatge i aprovar una modificació normativa que incloga les
mesures següents:
a) Elaborar i aprovar programes d'inspecció amb la finalitat de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació.
b) Instruir procediments administratius contradictoris on es determinen, coneguen i
comproven els fets, un vegada detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d'acabar
amb una resolució que declare que s'està produint una situació de desocupació permanent
constitutiva d'una utilització anòmala de l'habitatge. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari
que cesse en la seua actuació en un termini concret, informant al mateix temps de les activitats de
foment que està du a terme l'Administració per a facilitar la finalització d'aquesta situació.
c) Imposar multes coercitives, previ advertiment, si passat el termini fixat no s'ha produït
l'ocupació de l'immoble.
9. Instar el Govern central a adoptar mesures per tal que es complisca la Constitució, en
relació amb el dret fonamental a un habitatge digne, i introduïsca canvis legislatius en la normativa
relativa a desnonaments i lloguer social que eviten la pèrdua de l'habitatge i la consegüent exclusió
social de les famílies.»
Obert el torn d’intervencions, el portaveu d’EU, Victor Mansanet, manifesta que esta
moció es tracta d’un altre problema que ve de fa temps. De fet s’han presentat altres mocions
sobre este assumpte. Comenta que ara hi ha un estat d’emergència i cal que s’ature de forma
rapida. Explica el contingut de la moció. Comenta l’actuació escandalosa de la policia en un
desnonament amb una dona en un “bebè” als braços, afegeix que es conculca l’article 47 de la
Constitució Espanyola. Afegeix que els desnonaments no cessen i passa a donar compte del
primer punt d’acord que es proposen. Comenta que sabem que el fet que Simat es declare zona
lliure de desnonaments no te repercussió jurídica però no estaria mal que s’aprovarà. A
continuació dona lectura al altres punts d’acord de la moció.
El regidor David Mogort manifesta que en la major part de la moció estan a favor, el que
siga un dret fonamental i pensem que hi ha moltes persones amb risc social, en tot aixo estem a
favor. Hi ha un punt, la proposta d’acord numero 8, es el que jo tenim clar. Tampoc vull dir-te que
si el lleves votem a favor, això es cosa de qui la presenta. El punt 8 pot afectar a qui en els seus
estalvis ha comprat una o dos “vivendes” treballant honradament i ara pareix que estiga fent una
cosa rara. Altra qüestió és que els bancs, o determinades empreses, o famílies que venia en uns
diners «molt honorable» han comprat un paquet d'habitatges, en este cas estaríem d’acord. Són
dos coses ben diferents. Però es pot interpretar de l’altra forma. Si no ho lleves tinc les meus
reserves pensat en este cas.
El regidors Vicent Ribera i Joan Serra manifesten que van a votar a favor de la moció.
L’alcalde manifesta que hi ha molts punts que estem actualment estem portant endavant,
Com és el cas dels ajornament de deutes açi en Simat, actualment no s’ha tallat l’aigua a ningú, per
eixe motiu no la tallem. És fan ajornaments dels pagaments. Comenta alguns punts de les proposta
d’acord, com és el numero 4, no seria incrementar sinó crear la partida, i manifesta que tampoc
estem d’acord en el punt 8. Anem a votar en contra. En temps, si consideres portar un altra
moció mes ajustada a este poble que pot servir per ajudar a persones i si es interesant per al
interès general del poble estem disposat a estudiar la moció i estaríem d’acord.
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El regidor Victor Mansanet manifesta que hi hauran més mocions d’este tipus fins que no
canvie la normativa en vigor, i fins que no es respecte l’article 47 de la CE i el Pacte Internacional
de Drets Humans i Econòmics i Socials.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per tres (3) vots a favor (1EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1
ERPV), dos abstencions ( 2 GMS- PSOE) i cinc (5) vots en contra de la moció (5 PP), acorda:
Únic: No estimar la moció presentada.
2.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde
pregunta si hi ha alguna proposta per a que es tracte per urgència en esta sessió plenària, prèvia
declaració de la mateixa.
L’alcalde planteja que es tracte la reclamació presentada per Immaculada Cunyat i Plana
contra l’aprovació inicial del pressupost de 2015.
Es planteja la urgència per tal de tramitar-la el més prompte possible i es sotmet a votació
la mateixa. Per unanimitat del membres presents al Ple, s’aprova la urgència.
Passa a tractar-se l’assumpte.
2.1. RECLAMACIO CONTRA L’APROVACIO INICIAL
PRESSUPOST DE 2015
Es passa a donar lectura a la proposta de l’alcaldia que transcrita a la lletra diu:

DEL

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Elaborat el pressupost d’este Ajuntament corresponent al exercici 2015, la documentació
complementària, les Bases d’Execució, la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de
treball i diferents annexes.
Atès que amb data 29 de desembre de 2014 el ple de l’ajuntament va aprovar inicialment
el Pressupost General per a 2015, acordant l’obertura de d’un tràmit d’informació publica per un
termini de 15 dies des de la seua publicació al BOP de València.
Atès que al Butlletí Oficial de la Província de València número 310 de data 31 de desembre
de 2014, es va publicar l’edicte de l’aprovació inicial i s’establia un termini de 15 dies hàbils per a la
presentació de reclamacions.
Atès que per certificat de secretaria, de data 21 de gener de 2015, consta que dins el
termini establert sols s’ha presentat una reclamació i és la que és va presentar el 19 de gener de
2015, amb numero de registre d’entrada 106, per Immaculada Cunyat i Plana, com Presidenta del
partit polític Esquerra Republicana del País València.
Atès l’informe de secretaria que consta en l’expedient.
L’Alcaldia PROPOSA:
PRIMER. Admetre l’escrit de reclamacions presentant per Immaculada Cunyat i Plana, de
data 19 de gener de 2015, contra l’aprovació inicial del pressupost de 2015.
SEGON. Estimar parcialment l’escrit de reclamacions presentant en quan a la necessitat de
realitzar l’audiència pública, que d’acord amb l’article 17 del Reglament de Participació Ciutadana,
ha de fer-se després de la Comissió Informativa municipal, la qual és va celebrar el dia 22 de
desembre de 2014, i abans de l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2015.
TERCER. No estimar la part de la reclamació continguda en l’escrit en quan a la
necessarietat de rebre determinada informació per part del regidor Joan Serra, que fa referència al
desglossament de partides de l’estat d’execució de 2014, donat que eixa documentació no es
contempla com obligatòria dins el Títol VI (pressupost i despesa pública) capítol 1 (Dels
pressupostos) Secció 1a (Contingut i aprovació) en els seus articles 162 a 168 del RDL 4/2004, de
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5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL. No obstant això, procedir a remetre la informació
sol·licitada al regidor Joan Serra en el seu escrit de data 29 de desembre de 2014.
QUART. Procedir a convocar la audiència publica en el termini màxim de huit dies hàbils i
pel procediment establert al reglament de Participació Ciutadana. Si es realitzen propostes de
modificació als pressupostos inicialment aprovats, convocar una Comissió Informativa per estudiar,
debatre i dictaminar les mateixes i realitzada eixa comissió convocar Ple per aprovar, si procedeix,
definitivament el pressupost per 2015. »
Obert el torn d’intervencions el regidor Joan Serra, manifesta que això vol dir que si hi ha
propostes alternatives es quan es farà una comissió i es farà un dictamen per al ple, i planteja que
si es dóna el cas de que en eixe moment, no hi ha propostes, pregunta: no es farà eixa comissió?.
El secretari aclareix que si hi ha propostes es farà la comissió i si no hi hagueren propostes
alternatives es faria la comissió encara que fora per dir que no hi ha propostes que dictaminar.
El regidor Joan Serra manifesta que això vol dir que en qualsevol cas hi ha que fer una
comissió informativa, hi haja esmenes o no.
El secretari comenta que el lògic es entendre que si es fa una audiència publica es per que
hi hauran esmenes i si no hi hagueren propostes també es faria, en qualsevol cas es farà una
comissió encara que siga per dir que no hi ha esmenes.

Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat (5 PP, 2 GMS-PSOE, 1 EUPV, BLOC-Compromís i 1 ERPV 1 Bloc-Compromís),
acorda:
PRIMER. Admetre l’escrit de reclamacions presentant per Immaculada Cunyat i Plana, de
data 19 de gener de 2015, contra l’aprovació inicial del pressupost de 2015.
SEGON. Estimar parcialment l’escrit de reclamacions presentant en quan a la necessitat
de realitzar l’audiència pública, que d’acord amb l’article 17 del Reglament de Participació
Ciutadana, ha de fer-se després de la Comissió Informativa municipal, la qual és va celebrar el dia
22 de desembre de 2014, i abans de l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2015.
TERCER. No estimar la part de la reclamació continguda en l’escrit en quan a la
necessarietat de rebre determinada informació per part del regidor Joan Serra, que fa referència al
desglossament de partides de l’estat d’execució de 2014, donat que eixa documentació no es
contempla com obligatòria dins el Títol VI (pressupost i despesa pública) capítol 1 (Dels
pressupostos) Secció 1ª (Contingut i aprovació) en els seus articles 162 a 168 del RDL 4/2004, de
5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL. No obstant això, procedir a remetre la informació
sol·licitada al regidor Joan Serra en el seu escrit de data 29 de desembre de 2014.
QUART. Procedir a convocar la audiència publica en el termini màxim de huit dies hàbils i
pel procediment establert al reglament de Participació Ciutadana. Si es realitzen propostes de
modificació als pressupostos inicialment aprovats, convocar una Comissió Informativa per estudiar,
debatre i dictaminar les mateixes i realitzada eixa comissió convocar ple per aprovar, si procedeix,
definitivament el pressupost per 2015.

3.- TORN D’INTERVENCIONS
3.1.- El regidor Victor Mansanet pregunta que la Diputació ha tret una sèrie de
subvencions i voldríem saber si l’ajuntament de Simat s’adherit o s’adherirà a elles, per adquisició
de mobiliari urbà li correspondrien 12.000,00€ i si s’ha sol·licitat per a parcs i jardins on també li
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correspondrien 12.000€.
3.2.- El regidor Victor Mansanet manifesta que fa anys es va aprovar un programa que es
dia la Ruta dels Tresors i voldria saber si continua? I si no continua perquè no ho fa?. I si es així
que es reiniciara ja que és molt interessant
3.3.- El regidor Joan Serra, manifesta que quan es va fer el pressupost es va dir que estava
a l’abast dels regidors la informació i es va demanar una informació i encara no esta entregada.
Es comenta amb el secretari la qüestió sobre l’al·legació de tenir el desglossament de
partides i el dret a la informació i sobre quan s’ha de tenir tota eixa informació.
El regidor Joan Serra afegeix que a nosaltres ens costa molt de temps per avaluar el
pressupost, i que els regidors que no estan a l’equip de govern deuen tenir la informació sobre
que s’ha gastat i en que s’ha gastat per saber que s’ha de fer en l’exercici següent.
L’alcalde manifesta que es faça la pregunta concreta
El regidor Joan Serra la pregunta que faig, es que si s’ha de dictaminar sobre una qüestió es
necessari que la informació ha d’estar a l’abast dels regidors, i la meua petició era sobre uns punts
relacionats en despeses i ingressos d’unes partides concretes per saber si esta justificada o no la
previsió que es fa al pressupost.
3.4.- El regidor Joan Serra en relació a la comissió d’investigació, manifesta que el plenari
és l’òrgan sobirà de l’ajuntament, i es va aprovar que les reunions de la Comissió Informativa de
Investigació serien com a minin una cada 15 dies. Es decideix en plenari. I es diu quan s’ha
d’acabar. Comenta que l’ultima reunió es va fer el dia 12 de gener i no s’ha complit. Les coses
s’han de fer bé si no que no es facen.
Comenta el que en la comissió en el punt 3 es va designar com instructor a Vicent Ribera i
en el punt 4 es va plantejar el fer compareixences i planteja com s’han de fer?? si es va demanar
una informació i documentació el 17 de novembre i encara no es té i si no es així com s’han de fer
les compareixences?. Cal tenir tota la informació per poder preguntar. A més les preguntes i
segon les respostes poden haver altres noves preguntes. Me pareix bé que l’instructor recollisca,
analitze i contribuïsca a canalitzar. Poder haver subpreguntes o repreguntes.
A continuació fa les següents consideracions i preguntes sobre l’actual procés de la
comissió:
1.- Cal citar a les persones i no interrogar-les, com diu ’esborrany de acta , ja que vindrà
qui voldrà vindre . Des de l’esborrany de l’acta no es pot decidir.
2.- Com es possible garantir la pluralitat de la comissió si l’instructor no presideix la
comisso i ho fa l’alcalde?. No ho entenc. Segons l’esborrany de l’acta l’alcalde és una persona a les
que hi haurà d’interrogar. U no pot ser jutge i part. Això no es massa plural.
3.- No seria mes efectiu aportar la documentació sol·licitada i després vore quines
preguntes es poden fer.
4.- Com una persona implicada en la gestió del monestir i ser la causant de que es
demanarà la comissió pot ser el President de la Comissió??. De fet la comissió es demana pels fets
posteriors.
Comenta el que va passar després de la comissió, en baixar es va parlar amb cordialitat i
demane excuses a tot el món per la meua part si alguna vegada no he estat correcte. L’alcalde li va
dir fes un escrit el mirem i el signem, jo li vaig dir que no era la meua funció. Fa referència al que
apareix als mitjans de comunicació. Afegeix que apareix documentació recent. Podrien informarme mal.
5.- Planteja la comissió d’esta manera entenc que la comissió no es plural ni imparcial, no
obstant tinc una relació de preguntes a determinades persones i que quan la comissió ens
convoque i es parle i que es decidisca el que es te que fer.
Ací som representants polítics i el que es fa és que s’ataca a una persona i no una gestió
política, element bàsic pel qual vaig demanar la comissió. Qui ataca l’honor de les persones que
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siga valent i es diga el que és i el que no és.
Comenta el cost per fanecada que supose portar el monestir. I compara les despeses de
l’any 2007, que van ser 21.000€ per portar 31 fanecades, amb l’informe del perit agrícola. I fa
referència a com es deurien desenvolupar els treballs de la comissió i les compareixences.
4.1.- La regidora Lara Alvarez pregunta quines obres van a fer-se al calvari? i que va a ferse en els garrofers?.
L’alcalde manifesta que a intentar contestar a les preguntes:
- En relació a les presentades per el regidor Victor Mansanet:
a)
L’ajuntament si que s’adherit a les dos subvencions de la Diputació i
segons els habitants que te cada poble li corresponen les quantitats
establertes. A Simat 12.000,00€.
b)
Seguim a les Rutes dels Tresors de Simat, el regidor té a la seua disposició
la guia, estem fent-les, de fet es fa alguna ruta per la nit i a més s’està
«teatralitzant».
- En relació a les preguntes de Joan Serra:
a). Hi ha informació que no el mateix equip de govern la té, es donarà quan estiga. Els
administratius tenen moltíssima faena. S’està dedicant molt de temps a enviar
informació al ministeri perquè ens «examine». No és com vos vaig dir «d’apretar» un
boto i ja està, no, hi ha que dedicar-li temps. Hi ha una normativa per enviar una
informació a Madrid. Hi ha prioritats.
b) Ara vos passarem tota la informació que ens has demanat. Quan es va fer el
pressupost no teníem tota la informació. Hi ha previsions i d’aquí ix una proposta de
pressupost.
c) Respecte a la Comissió d’informació es va dir al Ple que seria cada 15 dies, però
quan férem la primera reunió es va dir com es faria, les preguntes que havia que fer i
això es te que decidir en la comissió. De fet l’equip de govern ha presentat una sèrie
de preguntes. I per cert hem demanat que Xavi Català i Joan Serra acudisquen també
a la Comissió per preguntar-los.
d) Explica la informació que va eixir a «Las Provincias» i com es va produir el procés
de l’elaboració de la noticia. Tant Joan Serra com jo parlàrem amb el periodista. Li vaig
donar la meua versió.
e) Respecte a la conversa de després de la Comissió d’investigació on me vas demanar
que jo fera un escrit, jo no tinc perquè fer-lo, he passat tota la informació que tenim a
l’ajuntament al instructor i en això ell ja farà un escrit i si tots estem d’acord el
signarem.
f) En este assumpte jo mai m’he clavat en els persones, sinó en la gestió, jo vaig dir
que crec que va ser una gestió nefasta, ho torne a dir, va ser una gestió nefasta per
part d ela persona encarregada de portar-ho o de l’equip de govern que hi havia’.
- Respecte a la pregunta de la regidora Lara Alvarez:
a) Al calvari es va fer un parc infantil que donarà a la Valldigna, el garrofers eren
molts vells i amb rames altes, per evitar perills, hem cotat els garrofers, amb una poda
agressiva i en un parell d’anys es podrà vore un garrofer ben format. S’ha tallat així
aposta. Hi ha un similar a la Residencia i es veu com esta de ben format.
---------------------------------------------------------------------------------------------A continuació l’alcalde comenta que amb varies registres d’entrada el regidor Joan
Serra va demanar una informació i que es passa a entregar-li. Dona compte de la
informació que es facilita. Comenta l’escrit del 29 de desembre, sobre desglossament
de partides, i dels ingressos i despeses de l’aigua i clavegueram i del fem basats en la
liquidació de 2013 ( la de 2014 encara no esta).
També es va demanar la relació de subvencions de 2011 a 2014 i es dona un resum a
cada grup polític.
Respecte a la informació dels deutes de les Administracions Públiques a 31 de
desembre de 2011 amb l’ajuntament de Simat, es dóna també una còpia a cada grup
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polític.
A continua s’afegeix que es va comentar en un ple l’existència de un informe de la
Universitat sobre el polígon Industrial, esta ací i es dona un a cada grup.
Es fan comentaris sobre si es podria enviar la documentació per correu electrònic.
El regidor Joan Serra manifesta que ell vol rebre la informació per correu electrònic.
L’alcalde comenta que si algun regidor vol mes alguna informació mes concreta m’ho pot
demanar o a mi o a Joan que la te tota.
El regidor Joan Serra, manifesta que es veritat que es fa molta feina però de vegades es fan
coses que no farien falta. Posa el cas del inventari de camins rurals. Se me contestat coses que jo
no demane. Jo volia un CD de la relació dels camins rurals com ho he dement de determinades
obres. Planteja la qüestió del certificat i de si determinats camins eren o no públics. El secretari
informe sobre els certificats de l’ajuntament. Diferència entre certificats i informes. El regidor
Joan Serra manifesta que cal certificar sobre de qui es propietat. El secretari contesta que es
certifica sobre documents que existeixen en l’ajuntament.
L’alcalde comenta que la informació si es pot donar en CD o per correu electrònic que es
faça i no s’envie en fotocòpies. El secretari comenta que per que conste s’ha de signar la recepció
d’eixa informació, encara que es diga que s’ha enviat per correu electrònic.
Es fan comentaris sobre el document sonor enviat i si s’ha rebut, i/o obert o no.
A continuació el regidor Vicent Ribera manifesta que vol puntualitzar dos coses respecte a
la Comissió Investigació, i com instructor, tinc que dir que el que diu Joan Serra es veritat, en el
sentit que no hem complit la periodicitat de les reunions, i no se si com instructor tinc que ser jo
qui vos cite, no estic posat en això. L’únic que he fet és preocupar-me per tenir la informació. No
s’han complit els terminis. Si vos pareix be, ara que ja tenim la informació, demà preparem una
nova convocatòria.
A continuació es fan comentaris sobre com es podrien fer les diferents compareixences i
qui deuria estar present.
Després el regidor Rafael Cabanilles informa que el dia de l’arbre este any se celebrarà el
pròxim diumenge i informa on es faran les activitats.
L’alcalde comenta que de la pròxima visita del president Fabra per inaugurar la visitabilitat
del Palau del Monestir. I desprès de la visita al Monestir vull vore si la Consellera d'Educació pot
vindre a l’escola per explicar com estan les obres, que va a fer-se i quan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar l’alcalde-president, va cloure la sessió sent-ne les 21
hores i 45 minuts, del dia 26 de gener de 2015 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present
acta.
El secretari,

Aurelio Sansixto Bonet
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