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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 5/2016 

 SESSIÓ ORDINÀRIA  

Dia: 27 de juliol de 2016 

 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President:  Víctor Mansanet Boïgues  

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Monica Sancirilo Camarena 

Rafael Cabanilles Inza 

Genoveva Chorro Plancha* 

 

Grup  Socialista 

Adela Mendoza Carmona (portaveu)* 

 

Grup EUPV  

María José Gregori Robledillo 

Inés Coronel Catalá (portaveu)* 

Grup COMPROMÍS-Bloc 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

Margarita Palomares Hernándis    

Grup PSE (PER SIMAT ESQUERRA) 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

Regidors absents:  Cap 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 20,10 hores del dia vint-i-set 

de juliol de dos mil setze, 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: 

 

 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació acta de la sessió celebrada el dia 30 de maig de 2016. 

1.2 Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius 

per al curs escolar 2016-2017. 

1.3 Determinació dels dies festius laborals locals per a 2017. 

1.4 Aprovació, si procedeix, d’adhesió als acords de col·laboració per evitar la 

suspensió dels subministraments d’energia per raó de pobresa energètica. 

1.5 Donar compte dels decrets números 246, 248, 255, 265, 268 i 283 de 2016. 

1.6 Donar compte decrets d’1 de desembre 2014 fins al 31 de desembre de 2015 

(números 498-545/2014 i números 1-524/2015). 
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1.7 Acceptació de la modificació del conveni marc entre la Generalitat i 

Ecoembalajes España, S.A.. 

1.8 Aprovació, si procedeix d’un Pla Econòmic Financer (PEF) per incompliment de 

l’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de 2015. 

1.9 Adhesió, si procedeix, al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l’energia. 

1.10 Moció Diputació sobre inspecció de la Seguretat Social i convenis 

professionals. 

1.11 Mocions presentades per la portaveu de PSE: 

  a) Per la rebaixa de l’IVA en els productes d’higiene femenina i els 

 bolquers per a xiquets i adults. 

 1.12. Escrit de renúncia de la regidora Adela Mendoza Carmona , membre del 

grup Municipal Socialista i que es va presentar per la candidatura del PSOE. 

 1.13. Escrit de renúncia de la regidora Inés Coronel Català membre de la 

candidatura d’EUPV 

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA 

3 TORN D’INTERVENCIONS 

 -------------------------------------------- // ----------------------------------------  

 Oberta la sessió, l’alcalde informa de perque el ple ordinari es fa hui dimecres i 
no dilluns d’acord amb el que s va decidir al ple del 30 de maig de 2106, i es mamprèn 

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

  

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió celebrada el 

dia 30 de maig de 2016. 

 Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària 
celebrada el dia 30 de maig de 2016. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques manifesta que en la 
pàgina 66, en la seua intervencio ell no va manifestar les dates de les festes de l’any passat, 
i cal llevar del 4 al 8 com l’any passat, perquè no van ser en eixes dates, sinò que van ser 
del 7 al 9, la seua pregunta era si anaven a seguir celebrant-se en cap de setmana. Per tant, 
que es lleve que va dir «si les festes seran del 4 al 8, com l’any passat? I que es quede si 
seran «cap de setmana». 

El regidor Sebastian Mahiques afegeix que en la pàgina 50 se li atribuexen a ell unes 
paraules que pensa que ell no va dir, i que potser les va dir el regidor Rafael Cabanilles. 
Després de la intervencio dels dos regidors de PPS, es queda que el paràgraf on es diu: «A 
poc a poc, des d’Europa i altres llocs es pretén delimitar els productes a tirar, però es va poc a poc. 
Però considera que si és per conscienciar la gent, jo vote a favor pel que fa prohibir el Glifosat.» 
cal afegir-lo al final de la intervencio de Rafael Cabanilles, donat que ell va votar a favor i el 
regidor Sebastián Mahiques es va abstenir. 

La regidora Imma Cunyat manifesta què, a la pàgina 30, en el primer paràgraf,  on 
diu: «al ple de 30 de novembre de 2016» ha de dir de 2015, cal rectificar-ho. 

 Afegeix que el seu cognom està mal escrit a les pàgines 34 i 46 cal rectificar-ho. I 
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en la pàgina 64 on diu «Màgiques» ha de dir «Mahiques». La regidora Imma Cunyat afegeix 
que en la pàgina 67, en l’antepenúltim paràgraf i en una intervenció de l’alcalde diu: «Es 
calcula una despesa d’uns 100.000€», crec recordar que en altres llocs es diu «200.000€» i 
ací posa 100.000,00€. En la comissió es va dir 200.000€, i era per saber si són 100.000 o 
200.000€, no es tracta de rectificar-ho és perquè ho sabéreu. 

L’alcalde diu que el tècnic de l’OCA va dir 100.000 però el nostre tècnic va dir que 
poden ser 200.000. No obstant he portat el document del tècnic municipal i la valoració i 
ara o al final vos ho donaré. 

L’alcalde manifesta que en la pàgina 3 on diu «en relacio mb» ha de dir «en relació 
amb», i  al mateix paràgraf on diu: «En la pàgina 26, comenta que hi ha un decret que 
rectificava a altra» ha de dir: « En la pàgina 26, comenta que hi ha un decret que rectificava 
altre» 

El regidor Sebastián Mahiques comenta sobre la forma de l’enviament físic de la 
documentació del plens i comissions. Manifesta que a ell no se li envie amb grapes. Es fan 
comentaris al respecte. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels  

deu  (10) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 3 PPS 

«Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»),  acorda: 

Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de maig de 

2016, acta número 3/2016, amb les modificacions proposades. 

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

  1.2.- Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP 
Valldigna de dies no lectius per al curs escolar 2016-2017. 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l'escrit, de data 8 de juliol de 2016, rebut del Col·legi d’Educació Infantil i 

Primària «Valldigna», per mitjà del qual sol·licita que per part de l’Ajuntament es done el vist 

i plau sobre la declaració com a dies no lectius per al proper curs 2016-2017, per procedir a 

tramitar-lo davant la Conselleria d’Educació de València.  

Vista la qual cosa es proposa al Plenari: 

 Primer. Acceptar  la proposta formulada pel Consell de Escolar de Centre del CEIP 

«Valldigna» en el sentit que per al curs 2016-2017, els dies no lectius a efectes escolars 

següents: 

 - 31 d’octubre i 5 de desembre de 2016  

 - 20 de març de 2017 

 Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i 

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

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

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el Ple 

de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels  deu (10) membres assistents (3 EUPV, 2 

Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 3 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat 

Esquerra»),  acorda: 

Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell Escolar de Centre del CEIP 

«Valldigna» en el sentit que per al curs 2016-2017, els dies no lectius a efectes escolars 

següents: 

- 31 d’octubre i 5 de desembre de 2016  

- 20 de març de 2017 

Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i 

Educació, C/ Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP 

«Valldigna». 

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

----- 

  

 1.3.- Determinació dels dies festius laborals locals per a 2017. 

Vista la proposta de l’alcaldia, que passa i llegir i que transcrita a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

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

Valldigna, presenta al ple de l’Ajuntament, la següent 

 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
  

Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball, des de Servici Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria, de 

València, per mitjà del qual sol·licita com més aviat la remissió de l'acord de Ple de la 

Corporació Municipal que determina les dues festes locals, les quals, amb caràcter retribuït 

i no recuperable, se celebraran en aquest municipi durant el pròxim any 2017, amb la 

finalitat de procedir a l'elaboració del calendari laboral de la província. 

Atès el calendari de l’any 2017. 

Atesos els costums i tradicions d’esta població, pel que fa la celebració del dies 

festius locals. 

Vista la qual cosa, es proposa al Plenari: 

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

Valldigna per al pròxim any 2017, les següents (dues d’elles): 

- 24 d’abril dilluns festivitat de Sant Vicent Ferrer. 
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- 26 de juliol  dimecres festivitat de Santa Anna. 

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord al Servei Territorial de Treball, 

Economia Social i Emprenedoria, de València, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari 

Laboral de la província de València per a l'any 2017. 

Tercer.- Donar compte del present acord als delegats de personal de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna» 

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

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa 

municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels  deu  (10) membres assistents 

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

Simat Esquerra»),  acorda: 

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

Valldigna per al pròxim any 2017, les següents (dues d’elles): 

- 24 d’abril dilluns  festivitat de Sant Vicent Ferrer. 

- 26 de juliol  dimecres festivitat de Santa Anna. 

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord al Servici Territorial de Treball, 

Economia Social i Emprenedoria, de València, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari 

Laboral de la província de València per a l'any 2017. 

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

de Simat de la Valldigna. 

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

  

  

 1.4.- Aprovació, si procedeix, d’adhesió als acords de col·laboració 
per evitar la suspensió dels subministraments d’energia per raó de 

pobresa energètica. 

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

«Proposta d’adhesió als acords de col.laboració per evitar la suspensió dels 

subministrament d’energia per raó de la pobresa energètica. 

 

Atès que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori va 

formalitzar el dia 1 de desembre de 2015, amb diverses empreses subministradores d’energia 

(Endesa, Gas Natural Fenosa, i Iberdrola), acords de col·laboració per a la protecció dels seus 

clients, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben en situació de 

vulnerabilitat econòmica, per a evitar la suspensió del subministrament per raó de la pobresa 

energètica. 

 Vistos els dits convenis, publicats a la web de la Conselleria Habitatge, Obres Públiques i 
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Vertebració del Territori, i atesa l’oportunitat i conveniència de sol·licitar l’adhesió als 

mateixos, per a la protecció de les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat 

econòmica. 

En atenció a l’exposat, vist l’escrit de la regidoria de Benestar Social, per part d’esta 

Alcaldia s’eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa municipal la següent proposta 

d’acord: 

 PRIMER: Sol·licitar a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 

Territori, de la Generalitat Valenciana, l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, als 

acords de col·laboració amb diverses empreses subministradores (Endesa, Gas Natural Fenosa, i 

Iberdrola) per a la protecció dels seus clients, amb residència habitual a la Comunitat 

Valenciana, que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, per a evitar la suspensió del 

subministrament per raó de la pobresa energètica. 

 SEGON: Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna d’adherir-se 

expressament a totes i cadascuna de les clàusules de l’acord esmentat, i assumir les obligacions 

que se’n deriven. 

            TERCER: Facultar a l’Alcaldia per a subscriure la corresponent 
sol·licitud d’adhesió en model normalitzat, acompanyada de certificació del 

corresponent acord.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut de la proposta, manifesta que 
amb la crisi tenim un problema, hi ha famílies amb recursos insuficients o al límit de la pobresa i 
per tant de l’exclusió social, hi ha informes estatals i internacionals que avalen esta circumstància. 
L’ajuntament proposa adherir-se als acords de col·laboració. Hi ha un informe de 2007/2014, que 
és molt llarg però molt interessant, on es diu que al País Valencià més d'un milió de persones es 
troben afectats per exclusió social o pobresa, dóna dades de l’informe. També fa referència a una 
enquesta sobre este mateix tema i dóna les dades que hi conté. Manifesta que qui vulga eixe 
informe que ho diga o se li farà arribar una còpia. Que ens indica açò?, Que hem de fer un pla de 
cohesió social i ens hem d’adherir a la proposta que portem al ple. Afegeix que els informes dels 
serveis socials municipals ja han detectat famílies-persones amb extrema pobresa. Comenta les 
actuacions municipals i que al final no van arribar a tallar la llum en estos dos casos. A continuació 
passa a llegir les propostes d’acord que es plantegen. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup està d’acord i votarà a favor, i com vaig 
dir a la comissió cal intentar ajudar a les persones i més quan en alguns casos hi ha xiquets pel mig. 

 Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el Ple 

de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels  deu  (10) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS 

«Grup Socialista», 3 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»),  acorda: 

 PRIMER: Sol·licitar de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori, de la Generalitat Valenciana, l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna, als acords de col·laboració amb diverses empreses subministradores (Endesa, 

Gas Natural Fenosa, i Iberdrola) per a la protecció dels seus clients, amb residència 

habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, 

per a evitar la suspensió del subministrament per raó de la pobresa energètica. 

 SEGON: Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna d’adherir-

se expressament a totes i cadascuna de les clàusules de l’acord esmentat, i assumir les 

obligacions que se’n deriven. 

            TERCER: Facultar l’Alcaldia per a subscriure la corresponent 

sol·licitud d’adhesió en model normalitzat, acompanyada de certificació del 

corresponent acord. 

  

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

  

 1.5.- Donar compte dels decrets números 246, 248, 255, 265, 268 i 
283 de 2016. 

  

Vista la resolució d’alcaldia número 246/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.: 246/2016 

Simat de la Valldigna, 06  de juny de 2016 

 

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

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

en eixa condició, i atenent  les consideracions següents: 

ANTECEDENTS 

 Vista la necessitat de cobrir de forma temporal la vacant de la plaça de peó de la 

brigada d’obres per haver causat baixa de llarga durada la persona que venia ocupant eixe 

lloc de treball. 

 Vist que amb data 6 de juny de 2016, es va sol·licitar informe de Secretaria sobre la 

legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir. 

 

 Vist que per Decret 324/2015, de 4 d’agost de 2015, es va aprovar la constitució de 

la Borsa de Treball per cobrir futures contractacions temporals per necessitats de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en la brigada d’obres. 

 Vist que cal convocar VICENTE RIPOLL SOLANES, candidat que figura en 

primer lloc en la Borsa de Treball de Peons d’aquest Ajuntament, constituïda pel Decret 

324/2015, per tal de concertar un contracte temporal per a ocupar el lloc de treball de 

peó de la Brigada Municipal, a partir de la data de formalització del contracte. 

 Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe-proposta de Secretaria, 

i de conformitat amb el que estableix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, 

RESOLC 

 PRIMER. Aprovar la contractació temporal de VICENTE RIPOLL SOLANES, 

amb DNI 20028345Z, per substituir Francisco Vicente Cucarella Salinas, que ha causat 

baixa de llarga durada, com a peó de la Brigada d’Obres i fins que es reincopore el 

treballador que ha causat baixa o que l’Ajuntament amortitze eixe lloc de treball.   

 SEGON. Notificar la present resolució a l’interessat, comunicant-li que haurà de 

signar el contracte de treball amb caràcter temporal en el termini de tres dies hàbils a 

comptar de l’endemà a aquell en què se li notifique el present decret. 

 TERCER. Inscriure, si es el cas, l’esmentat nomenament en el Registre de 

Personal de l’Ajuntament i comunicar esta resolució a la Gestoria Morales i Cuenca, 

Gestions SRL, als efectes que pertoquen.» 

  

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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Decret núm.: 248/2016 

Simat de la Valldigna, 7 de juny de 2016 

 

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

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

en eixa condició, i atenent  les consideracions següents: 

 
ANTECEDENTS 

 

 PRIMER. Atès que en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 210, de 2 de 

novembre de 2015, es va publicar Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, de 

conformitat amb el Decret de Presidència núm. 9.850, de 30 d’octubre de 2015, sobre concessió 

d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles. D’entre 

les actuacions subvencionades per al municipi de Simat de la Valldigna consta: 

 

 

 Obra Núm. obra Import concedit 

3 

(de 10) 

Adequació instal·lació elèctrica  poliesportiu i camp 

de futbol municipal 
IFS/1261 15.838,90 € 

 SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 490/2015, de 10 de desembre, es va aprovar el 

projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL», redactat per M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic 

industrial col·legiat núm. 8.008, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a tretze mil 

noranta euros (13.090,00 €) i dos mil set-cents quaranta-huit euros i noranta cèntims (2.748,90 €) 

corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per 

redacció de projecte i direcció d’obra que ascendeix a mil quatre-cents setze euros (1.416,00 €) i 

dos-cents noranta-set euros i trenta-sis cèntims (297,36 €) corresponents a l’IVA, i es va 

autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «165 62325 

ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU» del Pressupost municipal de 

despeses vigent. 

 TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 500/2015, de 14 de desembre, es va 

resoldre portar a terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL» mitjançant el 

procediment del contracte menor, amb el contractista ELECTROGAS SIMAT, S.L., titular 

del CIF B-46111167, i domicili al C/ Hort de Quico, 10, 46.750, de Simat de la Valldigna, 

per un import de tretze mil noranta euros (13.090,00 €) i dos mil set-cents quaranta-huit 

euros i noranta cèntims (2.748,90 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot 

d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència, i es va aprovar la 

despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «165 

62325 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU» del Pressupost 

municipal de despeses vigent. 
 QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 004/2016, d’11 de gener, es va resoldre 

nomenar M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial col·legiat núm. 8.008, director 

d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres anomenades 

«ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL», 

expedient núm. IFS/2015/1261, que assumirà la responsabilitat de comprovació, coordinació i 

vigilància de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que se’n deriven de la 

normativa contractual i tècnica vigent, baix la direcció, inspecció i control de l’òrgan de 

contractació. 
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CINQUÈ. Atès que per Decret de l’Alcaldia 161/2016, de 8 d’abril, es va aprovar la Certificació 

d’obra 1ª, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL» durant el mes 

de febrer, presentada per l’adjudicatari, ELECTROGAS SIMAT, S.L., titular del CIF B-46111167, i 

domicili al C/ Hort de Quico, 10, 46.750, de Simat de la Valldigna, per import de zero euros (0,00 

€). 

SISÈ. Atès que per Decret de l’Alcaldia 161/2016, de 8 d’abril, es va aprovar la Certificació d’obra 

2ª, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL» durant el mes de març, 

presentada per l’adjudicatari, ELECTROGAS SIMAT, S.L., titular del CIF B-46111167, i domicili al C/ 

Hort de Quico, 10, 46.750, de Simat de la Valldigna, per import de cinc mil huit-cents noranta-huit 

euros i seixanta-tres euros (5.898,63 €) i mil dos-cents trenta-huit euros i setanta-un cèntims 

(1.238,71 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SETÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 3ª i última, corresponent als 

treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL», durant el mes d’abril, per import de set mil 

cent noranta-un euros i trenta-set cèntims (7.191,37 €) i mil cinc-cents deu euros i dènou cèntims 

(1.510,19 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau 

del tècnic 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. Aprovar la Certificació d’obra 3a i última, corresponent als treballs d’execució 

de les obres anomenades «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP 

DE FUTBOL MUNICIPAL» durant el mes d’abril, presentada per l’adjudicatari, ELECTROGAS 

SIMAT, SL, titular del CIF B-46111167, i domicili al C/ Hort de Quico, 10, 46750, de Simat de la 

Valldigna, per import de SET MIL CENT NORANTA-UN EUROS I TRENTA-SET CÈNTIMS 

(7.191,37 €) i MIL CINC-CENTS DEU EUROS I DÈNOU CÈNTIMS (1.510,19 €) corresponents a 

l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «165 

62325 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU» 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 relatiu a les 

ajudes econòmiques destinades a la realització d’Inversions Financerament Sostenibles 

(IFS), obra número 1261 (IFS/2015/1261). 

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, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a 



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    

_____________________________________________________________________________________ 
 svalldigna@gva.es / www.simat.org  

1

0

 

la data de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe. 

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

«Decret núm.:  255/2016 

Simat de la Valldigna, 9 de juny de 2016 

 

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

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

en eixa condició, i atenent  les consideracions següents: 

 

ANTECEDENTS 

 PRIMER. Atès que amb data 2 de maig de 2016 l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 

València va publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de València número 82 sobre Bases del 

Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals (PPOS) per a l’exercici 2016. 

 SEGON. Atès que de conformitat amb els articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions, es va publicar l’extracte de la convocatòria en el Butlletí 

Oficial de la Província de València núm. 100, de 26 de maig. 

 TERCER. Vista l’assignació corresponent a este municipi pel que fa al Pla 

Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals (PPOS) per a l’exercici 2016, 

que hi consta en l’Annex II.A) de l’anunci, per import de cent vint mil quatre-cents deu 

euros i set cèntims (120.410,07 €). 

 QUART. Atès que per tal de millorar els serveis que es presten a la població, 
mitjançant l’adequació i millora d’infraestructures municipals, s’estima adient sol·licitar la 

inclusió al pla citat de les obres que tot seguit es detallen: 

 
Obra 

Exercici 

inversió 
Import Finançament 

1 

Adequació de centre de transformació de motor del 

pou municipal  d’abastiment d’aigua potable 

municipal 

2016 20.000,00 € 
Diputació Provincial de 

València 

2 
Substitució de canonades d’abastiment per al pou 

d’abastiment d’aigua potable municipal 
2016 6.000,00 € 

Diputació Provincial de 

València 

3 
Adequació d’infraestructures d’abastiment i 

sanejament C/ Sanchis Guarmer i C/ Calvari 
2016 94.410,07 € 

Diputació Provincial de 

València 

 
TOTAL PPOS EXERCICI 2016 120.410,07€ 

Diputació Provincial de 

València 

  

Atès que el termini establert per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 10 de 

juny, 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 
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RESOLUCIÓ 

PRIMER. Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació Provincial de 

València per a la realització de les següents inversions en el marc del Pla Provincial d’Obres i 

Serveis (PPOS) de 2016. 

 

Descripció de la inversió 
Exercici 

inversió 
Import 

Adequació de centre de transformació de motor del pou 

municipal  d’abastiment d’aigua potable municipal 
2016 20.000,00 € 

Substitució de canonades d’abastiment per al pou 

d’abastiment d’aigua potable municipal 
2016 6.000,00 € 

Adequació d’infraestructures d’abastiment i sanejament C/ 

Sanchis Guarner i C/ Calvari 
2016 94.410,07 € 

TOTAL PPOS EXERCICI 2016 120.410,07 € 

SEGON. Adquirir el compromís de: 

 Aportar aquella part de l’import total de les actuacions que no cobrisca la subvenció 

concedida i que no haja estat finançada d’altra manera. 

 Reintegrar les quantitats que s’hagueren percebut, en cas de revocació de l’ajuda o 

incompliment de les obligacions establertes per les directrius reguladores de la convocatòria, així 

com de comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa 

finalitat. 

TERCER. Als efectes prevists en l’article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar 

l’ajuda que en el marc de la present convocatòria fóra concedida per la Diputació de  València. 

QUART. Autoritzar la Diputació Provincial de València a realitzar les gestions oportunes 

amb vista a la comprovació que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries davant l'Hisenda Autonòmica. 

CINQUÈ. Aprovar, pel que fa el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) de l’exercici 

2016, els següents extrems: 

Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les obres i/o 

treballs. 

Comprometre's a donar compliment en el procés d'execució de la inversió, a les directrius 

dels plans provincials de cooperació a les obres i serveis municipals vigents. 

SISÈ. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de 

Cooperació Municipal, als efectes oportuns. 

SETÈ. Donar compte d’esta Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima 

sessió que  celebre. 

Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la 

Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna 
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fe.» 

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

- 

Decret núm.:  265/2016 

Simat de la Valldigna, 14 de juny de 2016 

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

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

en eixa condició, i atenent  les consideracions següents: 

ANTECEDENTS 

 PRIMER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 092/2016, de 7 de març, es va resoldre 

aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció per a la contractació d’un Tècnic 

Superior en Animació Sociocultural destinada al Casal Jove municipal de Simat de la Valldigna, en 

els termes en què figura al corresponent expedient (Expedient núm. 2016/02.01.02.16). 

 SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 174/2016, de 19 d’abril, es va aprovar modificar 

la base quarta, apartat e. de la convocatòria per a la contractació d’un Tècnic Superior en 

Animació Sociocultural destinada al Casal Jove municipal de Simat de la Valldigna, quedant la seua 

nova redacció en els termes que consten en l’expedient de referència. 

 TERCER. Vist que amb data 2 de maig de 2016, es va publicar al Butlletí Oficial 

de la Província de València núm. 82, Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre 
bases aplicables a la convocatòria per a la contractació laboral, de caràcter temporal, d’un 
Tècnic auxiliar en Animació Sociocultural, per concurs i entrevista. 

 QUART. Atès que el termini fixat per a la presentació de les sol·licituds, junt amb 

la resta de documentació requerida, per part dels candidats interessats a participar en el 

procés selectiu citat, va expirar el passat dia 13 de maig de 2016. 

 CINQUÈ. Vista la Resolució de l’Alcaldia 236/2016, de 27 de maig, en què 

s’aprovava la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per a 

la contractació laboral, de caràcter temporal, d’un tècnic auxiliar en Animació 

Sociocultural, per concurs i entrevista. 

 SISÈ. Vist que finalitzat el termini de presentació de reclamacions al citat llistat 

provisional d’aspirants no s’ha presentat cap al·legació per part dels aspirants exclosos de 

la convocatòria. 

 De conformitat amb les bases aprovades junt amb la convocatòria en Resolucions 

d’Alcaldia 092/2016, de 7 de març, modificades per Decret de l’Alcaldia 174/2016, de 19 d’abril, i 

de conformitat amb l’article 10.2 del Decret 33/1999, de 9 de març, en relació amb l’article 20 del 

Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’ingrés de Personal 

al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció 

Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat, i l’article 21.1.g) de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar de forma definitiva la relació d’aspirants admesos i exclosos de la 
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convocatòria referenciada, que és la que consta tot seguit: 

 RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS 

 Cognoms i Nom DNI 

1 Benavent Puig, Begoña 20818942D 

2 Camacho Segarra, Raúl 73778063C 

3 Donet Donet, Encarna 20004508M 

4 Gómez Sáez, Ana 73557220T 

5 Gómez Sánchiz, M. José 85303739M 

6 Lloret Boronat, María 20041729N 

7 Martínez Furió, Lucía 20049701A 

8 Nicolàs Borja, Clara 20045182s 

9 Oltra Andrés, Celsa 33566321Y 

SEGON. Convocar el Tribunal qualificador, la composició del qual consta en la base sisena 

de la convocatòria,  per al proper dia 22 de juny de 2016, a les 9:00 hores en les oficines 

municipals (Plaça Constitució, 1), per tal d’iniciar el procediment selectiu fixat, valorant la 

documentació corresponent a la fase de concurs. 

TERCER. Comunicar la present Resolució als membres del Tribunal qualificador perquè 

en prenguen coneixement. 

QUART. Publicar la present Resolució en el tauler d’edictes municipal així com en la 

pàgina web municipal  a l’efecte del seu general coneixement. 

Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la 

data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe. 

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

  
Decret núm.: 268/2016 

Simat de la Valldigna, 16 de juny de 2016 

 

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

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

en eixa condició, i atenent  les consideracions següents: 
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ANTECEDENTS 

 

 PRIMER. Vist que per Decret núm. 5702, de 18 de juny de 2015, del diputat 

delegat de l’àrea de Cooperació Municipal i Medi Ambient, es va resoldre, entre d’altres, 

incloure amb càrrec als romanents de les obres PPOS/2014-15/536 i PPOS/2014-15/746, 

l’obra «2a FASE CONDICIONAMENT PARC DE LA VALLDIGNA», amb núm. 

PPOS/2014-15/771, i import de 13.427,93 €. 

 SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 515/2015, de 23 de desembre, es va aprovar el 

projecte de les obres anomenat «2a FASE CONDICIONAMENT PARC VALLDIGNA», redactat 

per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació 

del qual ascendeix a ONZE MIL NORANTA SET EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (11.097,46 

€) i DOS MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS I QUARANTA-SET CÈNTIMS (2.330,47 €) 

corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 516/2015, de 23 de desembre, es va resoldre 

portar a terme les obres relatives a la «2ª FASE CONDICIONAMENT PARC DE LA 

VALLDIGNA» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 

CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L., titular del CIF B-96374442, i domicili al C/ 

Pellers, 92 baix dreta, 46.702 Gandia, per un import d’onze mil noranta-set euros i quaranta-sis 

cèntims (11.097,46 €) i dos mil tres-cents trenta euros i quaranta-set cèntims (2.330,47 €) d’IVA,  

i es va aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a 

l’aplicació «171 61924 PPOS 2014/15 CANALITZACIÓ AIGÜES INST. JOCS PARC 

VALLDIGNA» del Pressupost de despeses de 2015, o a l’aplicació pressupostària que corresponga 

en el pressupost de 2016, d’acord amb la incorporació de romanents a realitzar. 

QUART. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1ª i última, 

corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «2ª FASE CONDICIONAMENT 

PARC DE LA VALLDIGNA» durant el mes de desembre, per import d’onze mil noranta-set euros 

i quaranta-sis cèntims (11.097,46 €) i dos mil tres-cents trenta euros i quaranta-set cèntims 

(2.330,47 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau 

del tècnic 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. Aprovar la Certificació d’obra 1a i última, corresponent als treballs d’execució 

de les obres anomenades «2a FASE CONDICIONAMENT PARC DE LA VALLDIGNA» durant el 

mes de desembre, presentada per l’adjudicatari, CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L., 

titular del CIF B-96374442, i domicili al C/ Pellers, 92 baix dreta, 46.702 Gandia, per import 

d’ONZE MIL NORANTA-SET EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (11.097,46 €) i DOS MIL 

TRES-CENTS TRENTA EUROS I QUARANTA-SET CÈNTIMS (2.330,47 €) corresponents a 

l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «171 

61924 PPOS14/15 CANALIT I JOCS PARC VALL FASE II» 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 finalitzar la tramitació de l’expedient relatiu al 

PPOS/2014-15/771. 

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 
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factura corresponent. 

CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació 

Local. 

Així ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a 

la data de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe. 

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

Decret núm.: 283/2016 

Simat de la Valldigna, 24 de juny de 2016 

 

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

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

 
ANTECEDENTS 

 PRIMER. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, article 25.1, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Règim Local 

de la Comunitat Valenciana, article 33.1, el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit 

de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribuïsquen 

a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en els termes previstos en la citada 

norma. D’entre les matèries assenyalades, l’apartat n) estableix la conservació, manteniment i 

vigilància dels edificis de titularitat pública destinats a centres públics d’educació infantil. 

 SEGON. Així mateix, concretament, l’article 27 de la LRBRL assenyala que l’Estat i les 

Comunitats Autònomes, en l’exercici de les seues respectives competències, podran delegar en els 

municipis l’exercici de determinades competències, entre les quals consta la creació, manteniment i 

gestió de les escoles infantils d’educació de titularitat pública de primer cicle d’educació infantil. 

 TERCER. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna assabentat de la necessitat de prestar el 

servei d'escola infantil, i atesa la demanda ciutadana al respecte, posà en funcionament l'Escola 

d'Educació Infantil Municipal de Primer Cicle durant el curs 2006-2007. 

 QUART. Vist que amb data 28 de juny de 2007 es va aprovar el Conveni entre la 

Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport i este Ajuntament per a la creació 

de l'Escola Infantil de Primer Cicle de titularitat municipal, centre amb codi 46027826. 

 CINQUÈ. Vist que amb data 26 de maig de 2010 es va publicar en el DOCV núm. 6.275 

la Resolució de 20 d'abril de 2010, del Conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de 

creació de l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, per ampliació de nombre d'unitats i 

canvi d'ús d'unitats autoritzades. 

 CINQUÈ. Vistes les bases relatives al procés de preinscripció de l’alumnat en l’Escola 

d’Educació Infantil Municipal de primer cicle de Simat de la Valldigna per al curs 2016-2017, atesa la 

necessitat de sistematitzar la seua incorporació. 

FONAMENTS DE DRET 

 1. El Decret 2/2009, de 9 de gener, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de 

complir els centres que imparteixen el Primer Cicle d'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. 

 2. L'Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, que estableix l'Informe de 

Salut de l'escolar com a document sanitari d'utilització obligatòria per a l'accés a un centre escolar 
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o per a l'inici d'una etapa educativa. 

 3. El Reglament de Règim Intern de l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, i les 

seues modificacions. 

 4. L'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei públic d'assistència i 

estada en l'Escoleta Infantil Municipal. 

 Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents 

descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent 

RESOLUCIÓ 

PRIMER. Aprovar les Bases de convocatòria per a l'ingrés i permanència en l'Escola 
Infantil Municipal de Simat de la Valldigna. Curs 2016-2017, inclòs «l'Annex I. Model imprès 

sol·licitud», reguladores del procés d’admissió de l’alumnat de l’EIM de primer cicle de Simat de la 

Valldigna per al pròxim curs escolar.  

SEGON. Disposar la publicació de la convocatòria en el Tauler d’edictes municipal, la 

pàgina web i l’Escola Infantil de Simat de la Valldigna a fi de completar el procés establert en les 

mateixes. 

TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació Local en 

una pròxima sessió que es celebre. 

Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la 

data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe. 

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

  

 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat pregunta que va a fer-se al carrer 
Sanchis Guarner, renovar tot el clavegueram i aigua potable i arreglar les voreres com està fent-se 
en altres carrers?  

El regidor Vicent Ribera contesta que recordeu que eixa era una petició dels veïns del 
carrer, sabeu que està molt malament, no té renovat res i tot és vell, cada finca té la seua vorera 
molt particular, el paviment està molt deteriorat, i cal renovar-ho tot, el clavegueram si fa falta, les 
canalitzacions de l’aigua i arreglar les voreres, eixe carrer necessita una reforma total.  

L’alcalde manifesta que quan es va fer l’audiència publica, que no va participar molta gent i 
una de les que va participar va ser la regidora Imma Cunyat esta va ser una petició molt assentada, 
vam decidir que fora la intervenció número u, i a més és un carrer de trànsit cap al col·legi i el 
tanatori, i comenta que hi ha un problemeta amb una vorera i anem a vore si ens deixen 
intervindre i deixar el carrer renovat. 

Finalitzades les intervencions, el ple de l’Ajuntament es dóna per  assabentats 

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

  
 1.6.- Donar compte decrets d’1 de desembre 2014 fins al 31 de 
desembre de 2015 (números 498-545/2014 i números 1-524/2015). 
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 Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia, des del número 498/2014 d’1 de desembre 

de 2014 fins el 524 de 31 de desembre de 2015. 

«Registre de decrets de l’Alcaldia 2014 

Del número 498/2014, d'1 de desembre al número 545/2014, de 30 de desembre              

     

 

 

 


