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 1.7.- Acceptació de la modificació del conveni marc entre la
Generalitat i Ecoembalajes España, S.A..

Atés l’acord adoptat en sessió de 18 de febrer de 2016, per la Comissió de
Seguiment del Conveni Marc subscrit el 10 de desembre de 2013 entre la Generalitat
Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i
Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), al qual es va adherir aquest Ajuntament segons
acord adoptat en la sessió del dia 27 de gener de 2014, la finalitat de l’esmentat conveni
és la gestió de la recollida selectiva de residus a través del contenidor groc (recollida
selectiva d'envasos lleugers) i del contenidor blau (recollida selectiva de paper cartró).
Atès que l’esmentada modificació del Conveni Marc afecta la clàusula 2 «Recollida
monomaterial de paper cartró en contenidor específic» i la clàusula 3 «Recollida porta a
porta d’envasos de cartró generats en el comerç urbà», ambdues de l’annex II «ondicions
econòmiques».
Atès que l'acceptació per aquesta Corporació Municipal de la mencionada
modificació del Conveni Marc pot resultar beneficiosa als interessos generals municipals.
Per part d’esta Alcaldia es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:
«Primer. Acceptar la modificació del Conveni Marc subscrit el 10 de desembre
de 2013 entre la Generalitat Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient i Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES), pel que respecta a la
clàusula 2 «Recollida monomaterial de paper cartró en contenidor específic» i a la clàusula
3 «Recollida porta a porta d’envasos de cartró generats en el comerç urbà», ambdues de
l’annex II «Condicions Econòmiques», aprovada per la Comissió de Seguiment de
l’esmentat Conveni Marc, en sessió de 18 de febrer de 2016.
Segon. Autoritzar l'alcalde president de la Corporació Municipal per a firmar tots
els documents que siguen necessaris en l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Remetre per duplicat l’exemplar certificat d’aquest acord a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat
Valenciana, i a Ecoembalajes España, S.A., perquè en prenga coneixement i als efectes que
pertoquen.
Quart.- Remetre certificat del present acord a la mercantil JOAQUIN LERMA,
S.A., la qual té delegades les facultats i beneficis que per a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna es contempla en l'indicat Conveni Marc de data 10 de desembre de 2013.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre els canvis que implica esta
modificació del conveni entre la GV i Ecoembes. Passa a llegir la proposta i els punts d’acord
proposats.
La regidora Imma Cunyat manifesta que en la comissió ja va plantejar que no quedava clara
quina era la modificació, en principi no tenim cap problema en este punt, i encara que estiga
totalment realcionat però si que te a vore, és que l’empresa ha de fer la feina ben feta, i parle d’on
visc jo, veig que la gent recicla i no està clar que quan vages a tirar als contenidors allò fa por, hi ha
molt per fora i en els contenidors que no toca. L’altre dia volia fer una foto per vore el mal que
estava, al voltant de tots els contenidors estava tot molt brut, hi havia roba, enderrocs i fem. Però
baix dels contenidors, quan s’alcen el que hi ha és fem i s’ha de netejar. Si ho ha de fer l’Empresa
que ho faça i apreteu-li, si ho ha de fer l’ajuntament que ho faça, perquè sinó això desanima la gent.
Ha d’estar impecable, Jo parle d’eixe punt. La feina l'ha de fer correctament qui corresponga. En
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comissió em vaig abstindre però ho hem parlat i ara vaig a votar a favor.
L’alcalde comenta que tens raó, hi ha punts negres, i a més m’ho han dit gent i hi ha dies
que està molt asqueròs». En esta aprovació a nosaltres en beneficia en el compromís subscriu amb
Lerma amb ECOEMBRES per fer campanyes de consciència públiques i escolars. No Joaquin Lerma
que ja està compromès en els 600€. Esperem que ells complisquen. Es un problema d’educació i
això comença des de l’escola.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que Lerma s’encarrega ... no del vidre. Es
l’ajuntament qui s’ha de fer càrréc de que no hi haja brutícia, i és ara en l’estiu quan fa més olor.
Tenim gent en les brigades i ho hem d’arreplegar, conscienciar la gent està bé, per suposat, però la
faena l’ha d’assumir l’ajuntament. Lerma deu avisar quan ha de vindre perquè l’ajuntament ho
neteje. A l’estiu es nota molt i s’ha de fer diari. Qui corresponga que faça complir la llei i si algú tira
a deshores que pague.
Es fan comentaris entre la regidora Mónica Sancirilo, els regidors Rafael Cabanilles,
Sebastián Mahiques i l’alcalde sobre la situació de la neteja dels contenidors.
L’alcalde manifesta que en la reunió amb Joaquin Lerma li vam dir que volem que això ho
faça ell. Parlarem amb una persona de l’empresa i li van dir que enteníem que era cosa d’empresa.
Hem d’exigir-li que siguen ells qui ho facen.
Es fan comentaris entre els regidors sobre esta situació al municipi i sobre el contingut i
aplicació del conveni signat entre l’ajuntament i l’empresa.
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. Acceptar la modificació del Conveni Marc subscrit el 10 de desembre de 2013
entre la Generalitat Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient i Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), pel que respecta a la clàusula 2 «Recollida
monomaterial de paper cartró en contenidor específic» i a la clàusula 3 «Recollida porta a porta
d’envasos de cartró generats en el comerç urbà», ambdues de l’annex II «Condicions
Econòmiques», aprovada per la Comissió de Seguiment de l’esmentat Conveni Marc, en sessió de
18 de febrer de 2016.

Segon. Autoritzar l'alcalde president de la Corporació Municipal per a firmar tots
els documents que siguen necessaris en l’execució d’aquest acord.
Tercer. Remetre per duplicat l’exemplar certificat d’aquest acord a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat
Valenciana, i a Ecoembalajes España, SA, perquè en prenga coneixement i als efectes que
pertoquen.
Quart.- Remetre certificat del present acord a la mercantil JOAQUIN LERMA,
S.A., la qual té delegades les facultats i beneficis que per a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna es contempla en l'indicat Conveni Marc de data 10 de desembre de 2013.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 1.8.- Aprovació, si procedeix d’un Pla Econòmic Financer (PEF) per
incompliment de l’estabilitat pressupostària en la liquidació del
pressupost de 2015.



Es passa a donar lectura a la proposta de l’alcaldia sobre el pla econòmic financer
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que cal presentar com a conseqüència de l’informe d’estabilitat pressupostària, en relació a la
necessitat de finançament en la liquidació de pressupost de l’exercici 2015.
 La proposta transcrita a la lletra diu:


«PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIO D’UN PLA
ECONOMIC FINANCER (PEF) PER INCOMPLIMENT DE L’ESTABLITAT
PRESUPOSTARIA EN LA LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015.

Per Resolució de l’Alcaldia número 151 de data 5 d’abril de 2016, va ser aprovada
la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2015. En compliment de la normativa
aplicable, la Intervenció municipal va procedir a avaluar el compliment de les regles fiscals
regulades en l’esmentada normativa, obtenint-se les següents conclusions:


No es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, donant una
necessitat de finançament de 367.502,31, equivalents al 17,06 % dels
ingressos no financers ajustats (2.154.860,66€).



Es compleix l’objectiu de regla de gasto, sent la despesa màxima
admissible de l’exercici 2015 per al compliment de l’esmentada regla de
2.045.695,08 euros i havent arribat la despesa no financera computable
a 1.992.599,45euros.

En esta situació d’incompliment d’alguna regla fiscal, la normativa obliga a la
Corporació a l’elaboració , presentació i aprovació d’un Pla Econòmic Financer amb
l’objectiu de reconduir la situació de desequilibri, inestabilitat o incompliment de la
mateixa.
CONSIDERANT que l'article 21 de la LOEPSF estableix que:
En cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, del objectiu de deute
públic o de la regla de gasto, l’Administració incomplidora formularà un pla
econòmic-financer que permeta en l’any en curs i el següent el compliment dels
objectius o de la regla de gasto, amb el contingut i abast previstos en aquest
article.
El pla econòmic financer contindrà com a mínim la següent informació:
-

Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o, en el seu cas, del
incompliment de la regla de gasto

-

Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, baix el supòsit que no es
produeixen canvis en les polítiques fiscals i de despeses.

-

La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses
en el pla, senyalant les partides pressupostàries o registres extra pressupostaris
en els que es comptabilitzaran.

-

Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les que
parteix el Pla, així com els suposats sobre els que es basen estes previsions.

-

Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.

Es desenvolupa el Pla Econòmic Financer que s’adjunta a la present proposta
d’acord i per l'alcalde qui subscriu es proposa a l'ajuntament ple, amb un informe previ de
la Intervenció municipal, l'adopció de l'acord següent:
PRIMER. Aprovar el Pla econòmic-financer de l'Ajuntament de Simat de la
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Valldigna per incompliment de l’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de
l’exercici 2015, que tindrà la seua vigència per al període 2016/2017.
SEGON. Exposar al públic el Pla Econòmic Financer inicialment aprovat, per mitjà
d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un
termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En el supòsit que no se'n presente
cap, el PEF es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
TERCER.- Remetre còpia del mateix a l’òrgan de tutela de la C. Autònoma per al
seu coneixement i efectes.
QUART.- Signar el mateix en la plataforma habilitada a l’efecte en l’oficina virtual
per la coordinació financera amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per al seu coneixement i efectes
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de quin són el motius que van fer que a
liquidació del pressupost de 2015 no complim l’estabilitat pressupostària, indica que d’acord amb la
normativa vigent cal aprovar un Pla Econòmic Financer (PEF), llig les conclusions del mateix, que va
ser dictaminat favorablement per la comissió informativa i passa a donar lectura al contingut d’esta
proposta i el punts d’acord que es proposen.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa
municipal, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS
«Grup Socialista») i QUATRE (4) abstencions (3 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per
Simat Esquerra»), acorda:
PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic-financer de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna per incompliment de l’estabilitat pressupostaria en la liquidació del pressupost de
l’exercici 2015, que tindrà la seua vigència per al període 2016/2017.
SEGON.- Exposar al públic el Pla Econòmic Financer inicialment aprovat, per mitjà
d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un
termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 23 de la LO 2/2012 , de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finacera. En el supòsit que no se'n presente cap,
el PEF es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
TERCER.- Remetre còpia del mateix a l’òrgan de tutela de la C. Autònoma per al
seu coneixement i efectes.
QUART.- Signar el mateix en la plataforma habilitada a l’efecte en l’oficina virtual
per la coordinació financera amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per al seu coneixement i efectes

---------------------------------------------------------------------------------------
 1.9.- Adhesió, si procedeix, al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel
clima i l’energia.
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que transcrita a la lletra diu:
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«PROPOSTA D’ACORD PLENARI FORMULAT PER L’ALCALDIA
PER A ADHERIR-SE A LA INICIATIVA EUROPEA DEL «PACTE DE LES
ALCALDIES PEL CLIMA i L’ENERGIA»
El Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic
és una realitat i que l’ús de l’energia en les activitats humanes és, en gran mesura,
responsable d’aquest.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els
municipis. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de
polítiques energètiques sostenibles i, per tant, cal recolzar els seus esforços, atès que més
del 70% de la població mundial viu en municipis responsables del 80% del consum
energètic mundial i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).
Conscient de la realitat del canvi climàtic, la Comissió Europea ha llançat la
iniciativa denominada PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PER AL CLIMA I
L’ENERGIA, que pretén reunir els alcaldes i alcaldesses de les ciutats europees en una
xarxa permanent d’intercanvi d’informació per a l’aplicació de bones pràctiques. Aquestes
actuacions porten en la seua realització uns objectius clars: millorar l’eficiència energètica
en l’entorn urbà, aconseguir una reducció de les emissions de CO2 en l’àmbit territorial
local i augmentar la resiliència davant del canvi climàtic.
El PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PER AL CLIMA I L’ENERGIA consisteix
en el compromís de les ciutats signatàries de fer propis els objectius de la Unió
Europea per a l’any 2030 i reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del
40% a través de mesures d’eficiència energètica i accions relacionades amb la
promoció de les energies renovables i la mobilitat urbana sostenible, treballant al seu
torn en la implantació de mesures d’adaptació al canvi climàtic i augment de la
resiliència davant d’aquest.
La Diputació de València, compromesa amb el suport als ajuntaments en la implantació
i desenrotllament del PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PER AL CLIMA I
L’ENERGIA, va aprovar en el Ple del passat 2 de febrer de 2016 l’acord d’associació
amb la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea, establint-se com a
coordinador territorial del pacte dels Alcaldes la província de València.
Per mitjà d’aquest acord, la Diputació de València va adquirir, entre altres, els
compromisos d’informar i assessorar els ajuntaments sobre la iniciativa del Pacte,
promoure la seua adhesió i el compliment dels compromisos establerts en aquest, i
participar com a estructura de suport per a aquells ajuntaments adherits que així ho
manifesten, representant-los davant de la Comissió Europea i recolzant-los en la
consecució dels compromisos adquirits amb l’adhesió.
Assabentat de la importància de les accions locals en la mitigació del canvi climàtic,
com a alcalde del municipi de Simat de la Valldigna (la Safor, País Valencià), reconec
que el nostre compromís exigeix:
1. Un lideratge polític fort:


Definir objectes ambiciosos a llarg termini, més enllà dels mandats polítics.



Una interacció coordinada entre la mitigació i l’adaptació a través de la
mobilització de totes les àrees municipals implicades.
2. Un enfocament territorial integral i intersectorial.
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3. L’assignació dels recursos humans, tècnics i financers adequats:
1. El compromís de totes les parts implicades en els nostres territoris.
2. L’apoderament de la ciutadania com a consumidora proactiva prosumer i
participant en un sistema energètic responsable i sensible a la demanda.
4. Accions immediates, mesures flexibles i efectives per a avui i per al futur, «no
regressives»
5. La implantació de solucions intel·ligents per a fer front als reptes socials i tècnics
de la transició energètica.
6. Revisar periòdicament les nostres accions, d’acord amb els controls i les
avaluacions dels resultats.
Per tot això, aquest Ajuntament vol sumar-se al compromís de la Diputació de
València denominat PACTE DE L’ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA i donar suport a
aquesta iniciativa, necessària per a aconseguir la sostenibilitat energètica i l’adaptació al
canvi climàtic del nostre municipi.
I perquè hi conste, jo, Víctor Mansanet i Boïgues, alcalde d’aquesta Corporació, em
compromet a:
1 Reduir les emissions de CO2 al nostre territori en almenys un 40 per cent fins a
2030, per mitjà de l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts
d’energia renovables.
2 Treballar en la promoció de mesures per a l’adaptació al canvi climàtic per mitjà de
la creació de plans d’acció en favor de l’energia sostenible i l’augment de la
resiliència davant del canvi climàtic.
3 Elaborar un Inventari d’Emissions de Referència i una avaluació de riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic, com a base per al Pla d’Acció per al
Clima i l’Energia Sostenible (PAUS) en què es resumisquen les accions clau que
planegen dur a terme.
4 Presentar el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible en el termini de 2 anys a
partir de la firma oficial del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a la supervisió i
verificació del procés.
5 Una vegada desenvolupat el Pla d’Acció, elaborar un informe bianual per a
l’avaluació, control i verificació dels objectius, informant de les fites aconseguides
en compliment del Pla.
6 Compartir la nostra visió, resultats, experiència i coneixement amb altres
autoritats locals i regionals de la Unió Europea.
7 Adaptar les estructures del municipi, incloent-hi l’assignació de suficients recursos
humans per al desenvolupament de les accions necessàries.
8 Mobilitzar la societat civil en el nostre àmbit perquè participe en el
desenvolupament del Pla d’Acció.
9 Comunicar aquests acords a la Direcció General de l’Energia de la Unió Europea, a
través de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses i del Servei de Medi
Ambient de la Diputació de València, per a fer possible les tasques de suport i
coordinació.
Vista la qual cosa, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, l’adopció
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dels següents
ACORDS
1 PRIMER.- L’adhesió del municipi al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l’Energia, promogut per la Unió Europea.
2 SEGON. Facultar l’alcalde de Simat de la Valldigna a representar l’Ajuntament
en la firma del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i qualssevol altres actuacions que
requerisquen la seua execució.
3 TERCER. Encomanar a la Diputació de València l’adopció de totes les
mesures que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en
el compliment efectiu del Pacte.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que es tracta de sumar-se a una iniciativa
de la Comissió Europea, considerem que cal formar part d’este pacte, i dóna dades en relació a
este assumpte. Passa a llegir els punt d’acord.
La regidora Imma Cunyat manifesta que al seu grup li pareix bé i que potser és una qüestió
que coste però s’ha d’intentar, recalca el punt huitè sobre conscienciar la societat i considera que
les xicotetes accions poden aconseguir accions més grans. El seu grup està d’acord amb la filosofia
del que es proposa.

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. L’adhesió del municipi al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l’Energia, promogut per la Unió Europea.
SEGON. Facultar l’alcalde de Simat de la Valldigna per representar l’Ajuntament
en la firma del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i en qualssevol altres actuacions que
requerisquen la seua execució.

TERCER. Encomanar a la Diputació de València l’adopció de totes
les mesures que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en
el compliment efectiu del Pacte.

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

En este moment sent les 21,00h s’incorpora a la sessió la regidora
Genoveva Chorro Plancha.

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

 1.10.-Moció Diputació sobre inspecció de la Seguretat Social i
convenis professionals.

_____________________________________________________________________________________
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Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre este assumpte i que
transcrita a la lletra diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE MOCIÓ DE LA DIPUTACIÓ
DE VALÈNCIA EN RELACIÓ AMB LES INSPECCIONS DE TREBALL I
SEGURETAT SOCIAL SOBRE ELS CONVENIS AMB PROFESIONALS.
La Diputació Provincial de València va aprovar, per unanimitat, al ple celebrat el dia
28 de juny de 2016 la moció referent al regim de cotització del professionals que presten
servicis en municipis xicotes (de menys de 5000 habitants), basant-se en els convenis de la
Diputació de València amb el Col·legis Professionals.
El text de la moció presentada per la Diputada-Delegada d’Assessorament
Municipal, Assistència, Defensa en Judici i de Plans d’Ocupació, Conxa Garcia Ferrer,
transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ DE LA DIPUTADA DELEGADA D'ASSESSORAMENT
MUNICIPAL, ASSISTÈNCIA, DEFENSA EN JUDICI I PLANS D'OCUPACIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de fa 30 anys, la Diputació de València, igual que alguna altra diputació, està
firmant convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals per a prestar servicis en
els xicotets Ajuntaments de la Província, aquells de menys de 5.000 habitants, que no es
poden permetre tindre en les seues plantilles Enginyers Industrials, Enginyers de Camins,
Canals i Ports, Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnics d'Obres Públiques,
Enginyers Tècnics Industrials, Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrícoles, Enginyers
de Montes, Enginyers Tècnics Forestals, Enginyers Tècnics en Topografia, Graduats Socials,
Enginyers de Telecomunicació, Biòlegs, Ambientòlegs o Arqueòlegs.
La Diputació ha finançat, junt amb els Col·legis Professionals, els honoraris d'estos
professionals liberals, honoraris que estos cobraven per l'emissió de les corresponents
factures amb la detracció de l'IVA aplicable, constituint sense cap dubte, una retribució de
caràcter mercantil.
Les dos úniques sentències que s'han pronunciat sobre tals situacions; les SSTSTJ
Comunitat Valenciana Núm. 1837/2009, de 2 de juny i la Núm. 12/2010, de 12 de gener;
dictades a instància de la Inspecció de Treball, han vingut a confirmar que el règim de
cotització adequat per a estos professionals és el Règim Especial de Treballadors
Autònoms i no el Règim General com defensa la Inspecció, ja que en les relacions
existents entre estos tècnics i els Ajuntaments ocupadors no es donen les notes d'alienitat
i dependència característiques d'una relació laboral.
Des d'estos pronunciaments del TSJ Comunitat Valenciana no hi ha hagut nova
jurisprudència que analitze casos idèntics ni modificacions normatives que hagen produït
cap canvi en el marc legal on es movíem. Açò és així, atès que les sentències de cassació
aportades per la Inspecció com a argumentació contrària no analitzen situacions
semblants, atès que en elles, el professional prestava els seus servicis integrat en
l'organització empresarial gaudint de vacances retribuïdes, complint el mateix horari que el
personal funcionari i arribant a percebre les seues retribucions en concepte de nòmines.
Entenem perquè, el criteri seguit pel TS en estes sentències no és d'aplicació als casos que
_____________________________________________________________________________________
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es donen en els Ajuntaments de la Província de València en els que el professional presta
els seus serveis per unes jornades setmanals de com a màxim 4 hores, no gaudint de
vacances retribuïdes i podent realitzar les seues labors des del seu despatx professional.
La reconversió d'estos treballadors autònoms en treballadors laborals de les
Corporacions ocasionaria inenarrables perjudicis tant per als Ajuntaments com per als
professionals. D'una banda, els primers no podrien assumir el cost que suposa incorporar
a la seua plantilla a estos treballadors a més dels inconvenients que respecte d'això
planteja la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, d'una altra, els professionals que serien
donats d'alta en els Ajuntaments per 2 o 4 hores setmanals no podrien prestar serveis en
més de dos Corporacions, no podrien realitzar altres treballs per a les dites Entitats Locals
i haurien de sol·licitar a estes el consentiment per a realitzar treballs per a particulars, tot
açò a causa de la Llei d'incompatibilitats. Açò pot portar a la més que probable situació
que siga el propi professional el que, davant d'este panorama decline ser contractat per
l'Administració. En eixe cas arribaríem a la pregunta inevitable de què succeiria amb les
Corporacions amb menys recursos, i com podrien estes atendre als serveis que per Llei
han de proporcionar.
La Diputació de València vol mostrar la seua total disposició a iniciar un procés de
diàleg i negociació amb la Inspecció de Treball, amb la intenció de buscar les fórmules més
adequades per a continuar prestant el servei sense el risc que es produïsquen noves
inspeccions.
En el cas que la Diputació donara per bo el criteri d'Inspecció de Treball, els
Ajuntaments es veurien obligats a contractar directament estos tècnics, la qual cosa
incompliria la prohibició del Govern Central d'augmentar la massa salarial que les
administracions públiques han de destinar al capítol de Personal. Per tant, es produiria la
paradoxa que la Delegació del Govern hauria d'impugnar davant els tribunals les
conseqüències d'una mesura presa per la Inspecció de Treball del propi Govern.
Davant el gran perjudici que amb esta actitud indiscriminada de la Inspecció de
Treball es causaria als Ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió, aquells amb
una població inferior als 5.000 habitants, es proposa la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. Es reconsidere esta actitud contra els xicotets Ajuntaments de la Província de
València per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social i es tinga en compte la bona fe,
el compliment de la legalitat i el sotmetiment a la jurisprudència aplicable, i quant a tot
això s'arxiven els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2. Que s'envie esta moció al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i al
Ministeri de Treball del Govern d'Espanya.
3. Que es trasllade este acord a tots els Ajuntaments de la Província»
Vist la qual cosa esta Alcaldia proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Prendre en consideració la moció presentada i en conseqüència que per
part del Ministeri de Treball i Seguretat Social es reconsidere esta actitud contra els
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xicotets Ajuntaments de la Província de València i es tinga en compte la bona fe, el
compliment de la legalitat i el sotmetiment a la jurisprudència aplicable, i quan a tot això
s'arxiven els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
SEGON. Que s'envie esta moció al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana
i al Ministeri de Treball del Govern d'Espanya.
Simat de la Valldigna, juliol 2016.L’alcalde.Víctor Mansanet Boïgues.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la moció i incideix que el
que ens estan demanant per part del Ministeri de Treball es contradictori amb la normativa actual i
el que ens diu el Ministeri d’hisenda quan al personal i la despesa. Planteja fer nostra la moció de la
Diputació i comenta que al diaris ha eixit que cas de multes als ajuntament per esta qüestió la
Diputació està disposada a fer-se càrrec, i considera que esta mesura és contradictòria, injusta i
afecta negativament als ajuntament menuts.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el seu grup va a aprovar-la, no creguem que
els ajuntaments deguen pagar açò a la Seguretat Social, i planteja que en el cas que eixa seguretat
social dels tècnics la hagueren de pagar els ajuntament perquè la llei li done la raó a l’estat, en ser
sobre uns sous que no són molt elevats no crec que això arruïne els ajuntaments.
La regidora Imma Cunyat pregunta si això és retroactiu i des de quan? Ho teniu
comptabilitzat?
S’informa que la retroactivitat seria des de fa 4 anys, és dir des de 2012.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que si la Diputació diu que ho han de pagar ells no
ens ha de preocupar a nosaltres i qui ho haurà de comptar serà la Diputació, si ho han de pagar
ells.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa
municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels onze (11) membres
assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 4 PPS «Partit Popular Simat» i 1
PSE «Per Simat Esquerra»), acorda:
PRIMER. Prendre en consideració la moció presentada i en conseqüència que per
part del Ministeri de Treball i Seguretat Social es reconsidere esta actitud contra els
xicotets Ajuntaments de la Província de València i es tinga en compte la bona fe, el
compliment de la legalitat i el sotmetiment a la jurisprudència aplicable, i quant a tot això
s'arxiven els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
SEGON.- Que s'envie esta moció al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana
i al Ministeri de Treball del Govern d'Espanya.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 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.


Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup Per Simat
1
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Esquerra (PSE) que transcrita a la lletra diu:
«Imma Cunyat i Plana, portaveu del Grup Municipal de PER SIMAT ESQUERRA en
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empar de les atribucions que li confereix la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 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, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau,
aprovació la següent MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L'IVA EN ELS
PRODUCTES D'HIGIENE FEMENINA I ELS BOLQUERS PER A XIQUETS I
ADULTS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El consum de productes d'higiene íntima representa per a les dones una necessitat
primordial i regular. No obstant això, aquests articles estan gravats com a productes de
consum, la qual cosa comporta que un article sanitari indispensable per a les dones es
convertisca en un producte de luxe. Aquest fet suposa una discriminació ja que es tracta
de productes higiènics que eviten moltes infeccions i que són necessaris per a les dones
des de l'adolescència fins a la retirada de la menstruació, és a dir, durant un període ampli
de la seua vida.
Actualment, les compreses i tampons -que no estan considerats com a material
sanitari - estan gravats amb un 10%, fet que va en detriment del poder adquisitiu de les
consumidores i representa una discriminació econòmica i social. En aquest sentit tant els
productes d'higiene íntima femenina com els bolquers per a xiquets i adults també haurien
de ser considerats productes de primera necessitat i obtenir un tipus d'IVA del 4%.
Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-eslips són i han de ser
considerats com a productes de primera necessitat. Ja en l'última pujada impositiva, al
juliol de 2012, van deixar de ser considerats com a objectes de luxe, IVA del tipus general
(que pujava del 18% al 21%) a l'IVA del tipus reduït (que pujava del 8% al 10%) . Un fet que
també va ser aprofitat pels fabricants d'aquests productes així com per les distribuïdores i
comercialitzadores, per a pujar els preus de venda al públic d'aquests productes de
primera necessitat. Pel que fa als bolquers es troben dins la categoria de cosmètics i
productes d'higiene personal, i actualment estan gravats amb un 21% (fins el juliol del 2012
era del 18%) equiparats als productes de luxe. Els bolquers tant per als xiquets com per
als adults són un producte de primera necessitat que té un impacte important en
l'economia de les famílies.
La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica
tant de la societat com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva Europea
impedia aplicar l'IVA reduït. Finalment, i després de moltes demandes, la Comissió
Europea pretén reformar l'IVA i permetre que els Estats puguen aplicar la taxa que
consideren als productes, com es demostra del pla d'acció per a reformar aquest impost
(COM (2016) 148 / F1). En aquest pla d'acció la mateixa Comissió Europea reconeix que,
si bé les mesures de fiscalitat en el marc comunitari necessiten ser aprovades per
unanimitat, és imprescindible que el tipus impositiu d'aquests productes siga harmonitzat.
Atesa la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser
considerats com a productes de primera necessitat així com les iniciatives
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comunitàries encaminades a harmonitzar el tipus impositiu a aquest tipus de productes, és
oportú, per tant, defensar-hi un IVA súper reduït.
Per tots aquests motius, el grup de Per Simat Esquerra a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER
Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que insten el Govern espanyol a:
a. Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per a establir tipus
reduïts o súper reduïts d'IVA per als productes de primera necessitat.
b. Reconèixer, quan la Unió Europea ho permeta, la rebaixa al 4% de l'Impost de
Valor Afegit en els productes d'higiene íntima femenina més necessaris
(compreses, tampons, copes menstruals i salva-eslips) i bolquers absorbents per a
xiquets i adults.
SEGON
Fomentar l’educació afectiva i sexual dels joves als instituts. La formació que
s’oferisca en aquest sentit als centres educatius s’ha de coordinar amb aquella que
ofereixen tots els agents implicats, com ara els centres de salut, els Serveis
d’Informació i Atenció a les Dones, els Punts d'Informació Juvenil, els centres
educatius i les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes.
TERCER
Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al Parlament
Europeu, i al Congrés dels Diputats i a la Presidència del Parlament Europeu i del
Congrés dels Diputats.
Simat de la Valldigna, 15 de juliol de 2016. Imma Cunyat i Plana.
Portaveu del Grup Municipal Per Simat Esquerra»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat resumeix el contingut de la moció
que els regidors i regidores coneixen. Manifesta que és una reivindicació de ja fa temps, tant de
partits polítics com d’associacions, sobre tot de dones encara que afecta a molts sectors. La Unió
Europea permet que cada estat puga aplicar la taxa d’IVA que considere per això pensem que es
podrien baixar i passa a donar lectura al punts d’acord que es proposen.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que van a votar a favor, i tinc entens que la
seguretat social assumeix el pagament dels «panyals» de majors.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa
municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels onze (11) membres
assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 4 PPS «Partit Popular Simat» i 1
PSE «Per Simat Esquerra»), acorda:
PRIMER. Demanar els grups Parlamentaris del Congrès que insten el Govern
espanyol a:
-Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per a establir tipus
reduïts o súper reduïts d'IVA per als productes de primera necessitat.
-Reconéixer, quan la Unió Europea ho permeta, la rebaixa al 4% de l'Impost de
Valor Afegit en els productes d'higiene íntima femenina més necessaris
(compreses, tampons, copes menstruals i salva-eslips) i bolquers absorbents per a
xiquets i adults.
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SEGON.- Fomentar l’educació afectiva i sexual dels joves als instituts. La
formació que s’oferisca en aquest sentit als centres educatius s’ha de coordinar amb
aquella que ofereixen tots els agents implicats, com ara els centres de salut, els Serveis
d’Informació i Atenció a les Dones, els Punts d'Informació Juvenil, els centres educatius i
les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes.
TERCER.-Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació
al Parlament Europeu, i al Congrés dels Diputats i a la Presidència del Parlament Europeu
i del Congrés dels Diputats.
Simat de la Valldigna, 15 de juliol de 2016.Imma Cunyat i Plana.Portaveu
del Grup Municipal Per Simat Esquerra»

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

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
Se da cuenta del escrito presentado en el registro de entrada del ayuntamiento el
día 16 de mayo de 2016, con el número 877, por la concejala Adela Mendoza Carmona,
concejala integrante de esta Corporación Local por la candidatura electoral presentada
por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en les elecciones municipales celebradas
el día 24 de mayo de 2015, mediante el cual presenta su dimisión del cargo de concejal.
Visto el informe de Secretaria-Intervención.

 Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que esta renuncia de la regidora es
va presentar fa dos mesos i no podem mes que lamentar que s’en vaja que forma part de l’equip
de govern i de la nostra vida comú, és per una qüestió de caràcter familiar i laboral i s’ha de
desplaçar a Barcelona en companya dels seus. En nom vostre (de la corporació) vull agrair-li la seua
dedicació, sempre ha sigut elegant en el tracte, ha treballat tot el que ha pogut, ha dedicat moltes
hores i ha estat molt implicada en molts de les nostres associacions i coneix més que jo el
funcionament d’este poble. Moltes gracies i ens tens ací pel que vulgues, sempre estaràs ací amb
nosaltres encara que residisques a Catalunya. Moltíssimes gràcies per tot.


 Visto lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los presentes, (3 EUPV, 2
Compromís, 1 GMS-PSOE, 3 PPS i 1 PSE), acuerda:

Primer. Tomar conocimiento de la renuncia de la condición de concejala integrante de
esta Corporación Local, presentada por escrito, con fecha de registro de entrada de 16 de mayo
de 2016 con el número de RE 877, por Adela Mendoza Carmona, con DNI 20780300F, que
resultó elegida concejala por la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), en las elecciones municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la Junta Electoral Central con el
ruego de que, en cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 19.1 l) de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, expida la credencial que acredite como concejal
integrante de esta Corporación a la persona que ha de sustituir a Adela Mendoza
Carmona de la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que es
RAUL ORTA SANSALONI, y adjuntar la documentación pertinente a tal efecto.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________
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-------
En este moment Adela Mendoza Carmona abandona la sessió.

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


1.13.- Escrit de renúncia de la regidora Inés Coronel Català
membre de la candidatura d’EUPV.
Se da cuenta del escrito presentado en el registro de entrada del ayuntamiento el
día 12 de julio de 2016, con el número 1316, por la concejala Inés Coronel Català,
concejala integrante de esta Corporación Local por la candidatura electoral presentada
por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), en les elecciones municipales celebradas el
día 24 de mayo de 2015, mediante el cual presenta su dimisión del cargo de concejala,
condición que adquirió por toma de posesión celebrada en el pleno del día 25 de enero
de 2016 tras substituir a la concejala Maria Luisa Solanes Polache que había presentado su
dimisión en el pleno del 21 de diciembre de 2015.
Visto el informe de Secretaria-Intervención.
 Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que seguint amb la mateixa filosofia,
la regidora Ines Coronel va entrar en substitució de Maria LLüisa Solanes que hio va deixar per
qüestions de salut, comenta la relació professional que va tenir amb ella en l’època de la
Conselleria, manifesta que en la candidatura d’EUPV va ser una aportació personal seua perquè la
coneixia d’aquella experiència i que li haguera agradat que no se n'haguera anat, destaca d’ella, el
seu valor i coratge, els que som més dèbils ens alegra, per qüestions de caràcter familiar i afectiu
ha presentat la seua renuncia, ha aportat idees molts importants i que seguirà formant part del
col·lectiu de Simat mentre ella vulga. I afegeix que sempre podràs comptar amb nosaltres.

 Visto lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los presentes, (3 EUPV, 2
Compromís, 3 PPS i 1 PSE), acuerda:

Primer. Tomar conocimiento de la renuncia de la condición de concejala integrante de
esta Corporación Local, presentada por escrito con fecha de registro de entrada de 12 de julio
de 2016 con el número de RE 1316, por Inés Coronel Català, con DNI: 20023311V, que tomo
posesión del cargo de concejala el 25 de enero de 2016, como miembro de la candidatura
presentada por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), en las elecciones municipales celebradas
el día 24 de mayo de 2015, como consecuencia de la renuncia de la concejala Maria Luisa Solanes
Polache.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la Junta Electoral Central con el
ruego de que, en cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 19.1 l) de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, expida la credencial que acredite como
concejal/a integrante de esta Corporación a la persona que ha de sustituir a Inés Coronel
Català por la lista presentada por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), y adjuntar la
documentación pertinente a tal efecto.»
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------



En este moment Ines Coronel Català abandona la sessió.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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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 perquè es tracte per urgència
en esta sessió plenària, prèvia declaració d’esta.
No hi ha cap proposta.
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