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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 3/2016 
 SESSIÓ ORDINÀRIA  

Dia: 30 de maig de 2016 

 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President:  Víctor Mansanet Boïgues  

Regidors i regidores presents: 

 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Rafael Cabanilles Inza 

Genoveva Chorro Plancha* 

 

Grup  Socialista 

Adela Mendoza Carmona (portaveu) 

 

Grup EUPV  

María José Gregori Robledillo 

 

Grup COMPROMÍS- Bloc 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

Margarita Palomares Hernándis    

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA) 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

Regidors absents:  Inés Coronel Catalá (portaveu), Monica Sancirilo Camarena, 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,05 hores del dia trenta de maig 
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: 

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de març de 2016. 

1.2 Presa de possessió de la nova regidora, Genoveva Chorro Plancha. 

1.3 Sorteig de les meses electorals per a les Eleccions Generals a celebrar el proper dia 26 de 
juny de 2016.  
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1.4  Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors 
(PMP), primer trimestre de 2016, en relació amb l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de 
juliol. 

1.5 Donar compte dels decrets números 135,137 (junt amb el 177, que el modifica), 139, 
144, 159, 161, 168 de 2016. 

1.6  Donar compte del Decret núm. 151/2016, sobre la liquidació de l’exercici 2015. 

1.7  Donar compte del Decret número 169/2016, sobre incorporació de romanents. 

1.8  Donar compte del Decret número 203/2016, sobre rectificació del Decret 072/2016, 
d’incorporació de romanents. 

1.9  Expedient de modificació de crèdits, per suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris,  número 2016/SEC/01. 

1.10 Aprovació, si procedeix, de la resta de la paga extra de desembre de 2012 a Sebastián 
Mahiques Morant, com alcalde en eixa data. 

1.11.- Donar compte del Decret número 207/2016, de 16 de maig, sobre aprovació de l’informe 
ambiental territorial i estratègic de la modificació puntual número 3 de les Normes Subsidiàries 
del municipi. 

  1.12.- Aprovació, si procedeix, d’acord de millora voluntària de l’acció protectora de la Seguretat 
Social en situacions d’incapacitat temporal. 

1.13.- Mocions presentades per la portaveu d’EUPV: 
   a) Per tal que la contractació pública incloga criteris socials i mediambientals. 
      b) Sobre presentació de querella pels crims de la dictadura franquista. 
      c) Sobre memòria històrica. 
      d) Sobre eradicació de l’ús del glifosat.  
 
1.14  Mocions presentades per la portaveu de PSE: 

 
a) Per dedicar un espai públic o carrer a Guillem Aguiló * 
b) Per declarar Simat oposat al TTIP. 
c) Per promoure la figura de Ramon LLull. 
d) Sobre la recuperació de la dama d’Elx. 

 

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA 

3 TORN D’INTERVENCIONS 

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

Oberta la sessió, l’alcalde mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del 
dia,  amb el resultat següent: 

 

1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1. Examen i aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió celebrada el dia 
29 de març de 2016. 

Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el 
dia 29 de març de 2016. 
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Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques, en relacio mb el que es 
diu a la pàgina 56, comenta sobre la qüestió de les plaques commemoratives i el nom de 
Fernando Giner. Pregunta si hi havia en alguna placa el nom de Rus?.  I de Fernando Giner hi 
ha? 

L’alcalde contesta que no, al final no estava el nom de Rus. S’havia equivocat. Sí que 
estava el de Fernando Giner a l’entrada de la Casa Consistorial. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que, a la pàgina 2 on posa «Imma Cunyat» per 
primera vegada en l’esborrany de l’acta dia «Cunyat», que és el que calia modificar. En la pàgina 
26, comenta que hi un decret que rectificava a altra, a l’antecedent tercer posa José Gómez 
Donet quan havia posar José Gómez Mogort. En la pàgina 77, hi ha una errada ortogràfica, on 
diu «plateja» ha de dir «planteja». En la pàgina 80 i 81, en relació amb la intervenció del veí 
Joan Serra, considera que si volem arreplegar tal qual les intervencions, no reflecteix tot el que 
es va dir.  

El secretari comenta que se sol posar un resum.  

La regidora considera que deuria incloure’s el preu de la venda de les taronges que va 
dir l’alcalde.  

L’alcalde considera que sí, s’han de posar les paraules sobre els preus de les taronges 
que ell va dir al Ple del 29 de març i que són: 

«S’ha venut la taronja del Monestir, amb les dades següents: 

  * La navelina: 23.922 Kg x 0,1846 €/kg= 4.416,00€ 

 * la clemenvilla: 2.768 Kgs x 0,2308 €/kg= 638,85€» 

La regidora Imma Cunyat, manifesta que torna a insistir, i que el veí Joan Serra havia 
demanat per escrit transparència en tota la gestió de l'ajuntament al Monestir i que no sap si 
es contestà del tot. Manifesta que, comparat amb la gravació, és com si no estiguera ben 
expressat. 

El secretari manifesta que intentarem millorar en les pròximes actes. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels huit (8) 
membres assistents (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular 
Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»),  ACORDA: 

Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de març de 2016, 
acta número 2/2016, amb les modificacions proposades. 

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

1.2.- Presa de possessió de la nova regidora, Genoveva Chorro Plancha. 

 Vist que l’Ajuntament, per acord del Ple celebrat el 29 de març de 2016, acordà la presa de 
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coneixement de la renúncia voluntària de Miguel Vidal Ferrando, del lloc de regidor de l’Ajuntament de 
Simat de la Valldigna, en compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.  

 

 L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central que li fóra enviada la credencial de 
Genoveva Chorro Plancha, següent en la candidatura del PARTIDO POULAR en les eleccions 
municipals celebrades el 24 de maig de 2015. Dita credencial va ser rebuda en l’Ajuntament el dia 9 de 
maig de 2016, amb número 816 de registre general d’entrada. 

 Seguidament, Genoveva Chorro Plancha, qui prèviament a la celebració de la sessió ha formulat 
declaració de béns patrimonials i també declaració de possibles causes d’incompatibilitat i d’activitats, 
procedeix a prendre possessió del càrrec i dóna lectura a la fórmula que textualment diu: 

 «Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat al rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat» 

 En finalitzar la presa de possessió, la nova regidora s’integra a la sessió, i s’asseu junt amb la 
resta d’integrants de la Corporació Local. 

A continuació, es presenta la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist que l’Ajuntament, per acord del Ple celebrat en el 29 de març de 2016, acordà la presa de 
coneixement de la renúncia voluntària presentada pel regidor Miguel Vidal Ferrando, del lloc de regidor 
de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna pel grup Partit Popular de Simat,  en compliment de l’article 
9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització 
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.  

L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li foren enviades les credencials de 
Genoveva Chorro Plancha, següent en la llista del PARTIDO POPULAR, en les eleccions municipals 
celebrades en 24 de  maig de 2015. Dites credencials foren rebudes per l’Ajuntament el dia 9 de maig  
de 2016, amb número 816 de registre general d’entrada de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

Per tot l’exposat, l’alcalde   

PROPOSA 

Primer. Acceptar la pressa de possessió de Genoveva Chorro Plancha en el càrrec de 
regidora de l’Ajuntament en substitució de Miguel Vidal Ferrando, després de la renúncia voluntària 
d’este.» 

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

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membres 
assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 3 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per 
Simat Esquerra»), acorda:  

Punt únic.- Acceptar la presa de possessió de Genoveva Chorro  Plancha en el càrrec de 
regidora de l’Ajuntament en substitució de Miguel Vidal Ferrando, després de la renúncia voluntària 
d’este. 
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1.3.- Sorteig de les meses electorals per a les Eleccions Generals a celebrar 
el proper dia 26 de juny de 2016.  

Es tracta el procediment a seguir per a la determinació, per sorteig realitzat mitjançant 
ordinador, dels electors que han de composar les meses per als processos electorals 
convocats per al proper dia 26 de juny de 2016.  

Seguidament, el secretari informa dels treballs preliminars realitzats i, en conseqüència, 
fet el sorteig en la forma determinada, tot resultant designats com a components de les meses 
electorals, titulars i suplents, els electors i electores següents: 

Secció Mesa NOM I COGNOMS DNI Condició 
1 A SALVADOR  BRINES  ALFONSO 20781269X PRESIDENT 
1 A GERARD  CABANILLES  MARTI 20796167G PRESIDENT- SUPLENT 1r 
1 A JOAN VICENT  BAÑULS  PALOMARES 20018559A PRESIDENT- SUPLENT 2n 
1 A RAMON  BARBA  CABANES 20765855Y 1r VOCAL 
1 A MELANI  ALVAREZ  SANMARTIN 20057778F 1r VOCAL SUPLENT 1r 
1 A LARA  LAVAREZ  BOÏGUES 20162686N 1r VOCAL SUPLENT 2n 
1 A ALFREDO  HERNANDEZ  CASTELLO 20828365W 2nVOCAL 
1 A Mª LUISA CRUAÑES  SANTACATALINA 20034756P 2n VOCAL SUPLENT 1r 
1 A ISRAEL  FONS  SANCHO 20009602Q 2n VOCAL SUPLENT 2n 
 

Secció Mesa NOM I COGNOMS DNI Condició 
1 B MARIA NIEVES SANSALONI CAMARENA 73099100V PRESIDENT 
1 B RAMON  MANSANET  MARTI 20037349W PRESIDENT- SUPLENT 1r 
1 B ELADI  MAINAR  CABANES  20782815S PRESIDENT- SUPLENT 2n 
1 B MARIA MAGDALENA SOLER PELLICER 20804651R 1r VOCAL 
1 B SONIA RUIZ  VILA  20024044Z 1r VOCAL SUPLENT 1r 
1 B JOAN AURELI MANSANET MANSANET 20770150T 1r VOCAL SUPLENT 2n 
1 B CLEMENTE  MORA  VALIENTE 70502771C 2nVOCAL 
1 B ANA ISABEL SOLER HERNANDEZ 20028886A 2n VOCAL SUPLENT 1r 
1 B YESICA  TORMO  TABERNERO 20045340N 2n VOCAL SUPLENT 2n 

 

Secció Mesa NOM I COGNOMS DNI Condició 
2 A Ma. EMPAR  AGUEDA SOLANES 73549534L PRESIDENT 
2 A ENRIC  FERRANDO ALMIÑANA 20853528A PRESIDENT- SUPLENT 1r 
2 A ALEXANDRA GUILLEN ESCRIHUELA 20237056T PRESIDENT- SUPLENT 2n 
2 A ALBERTO  BOÏGUES  CANET 20836346W 1r VOCAL 
2 A FELICIDAD FOLGUERA FERNANDEZ 20789506J 1r VOCAL SUPLENT 1r 
2 A JULIO  CORTES  FELIX 73911592B 1r VOCAL SUPLENT 2n 
2 A ROSA MARIA  ASCÖ  TUR 79266049E 2nVOCAL 
2 A BALDU  COMPANY  FERRER 20086867R 2n VOCAL SUPLENT 1r 
2 A ALBA ESCRIVA CUCARELLA 20060097A 2n VOCAL SUPLENT 2n 
 

Secció Mesa NOM I COGNOMS DNI Condició 
2 B ALBA  RIPOLL  MÀHIQUES  73100315J PRESIDENT 
2 B SANTIAGO  MANSANET  BONONAT 73562033Y PRESIDENT- SUPLENT 1r 
2 B MARIA LUZ  MAS  DONET 73772636K PRESIDENT- SUPLENT 2n 
2 B JOAN  ANTONI  SOLANES  RIPOLL 20058472B 1r VOCAL 
2 B CONSUELO  ROSELLO  GADEA 20789713J 1r VOCAL SUPLENT 1r 
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2 B MARIA DE LA PAZ  OLMOS  MARTINEZ 19851657N 1r VOCAL SUPLENT 2n 
2 B RAIMUNDO  SERRA  CASANOVA 20839076H 2nVOCAL 
2 B GUSTAU  MANSANET  PEREZ 20031065C 2n VOCAL SUPLENT 1r 
2 B ALINE  OLMEDO SERRANO 73101733M 2n VOCAL SUPLENT 2n 

 

La relació d'electors components de les diferents meses electorals ―titulars i 
suplents―, es comunicarà per l'Alcaldia a la Junta Electoral de Zona, per a l'aprovació de la 
seua designació com a tals. 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat i conforme.  

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

1.4.- Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de 
pagament a proveïdors (PMP), primer trimestre de 2016,  en relació amb l’article 
6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol. 

 Es dóna compte de la informació facilitada al Ministeri d’Hisenda en relació amb el període 
mitjà de pagament als proveïdors (PMP) del primer trimestre de 2016, la qual, es transcriu tot seguit: 

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de les dades sobre el període mitjà de 
pagament (PMP) als proveïdors, el qual està dins del que estableix la normativa aplicable. 

Després d’analitzar la informació i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple 
de l’Ajuntament es dóna per assabentat amb les dades del primer trimestre de l’exercici 2016 i la seua 
remissió al Ministeri d’Hisenda. 

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

   1.5.- Donar compte dels decrets números 135,137 (junt al 177 que el 
modifica), 139, 144, 159, 161, 168 de 2016. 

Vist el Decret número 135/2015, el qual es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

«Decret núm.: 135/2016 
Simat de la Valldigna, 22 de març 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: 

 
D’acord amb allò establert al Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Corporacions Locals, i degut a 
l’absència d’esta Alcaldia, per uns dies de vacances, durant el període comprés entre els propers dies 
del 26 al 28 de març de 2016, ambdós inclosos, i vista la necessitat que em substituïsca un tinent 
d’alcalde per al desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec, amb reserva de l’ordenació de 
pagaments i la disposició dels fons públics com a claver municipal. 

 
Per tot això, en virtut del que disposen els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb els articles 44 i 47 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC: 
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Primer. Nomenar com a alcalde accidental, durant el període comprés des del 26 fins al 28 de 
març de 2016, ambdós inclosos, el tinent d’alcalde Vicent Ribera Solanes, a l’objecte que em 
substituïsca en la totalitat del desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec d’esta Alcaldia, amb 
reserva de les funcions corresponents a l’ordenació de pagaments i disposició dels fons públics com a 
claver municipal. 

 

Segon. Notificar esta resolució a la persona designada per tal que accepte l’esmentat càrrec, si 
és el cas. Per tant, la delegació conferida en el present decret requerirà, per a la seua eficàcia, 
l’acceptació de l’òrgan delegat, entenent-se esta atorgada tàcitament si no es formula davant d’esta 
Alcaldia manifestació expressa de no acceptació de la delegació en el terme de tres dies hàbils 
comptats des del següent a aquell en què li siga notificada esta resolució. 

Tercer. Remetre anunci del nomenament abans esmentat perquè s’inserisca al Butlletí Oficial 
de la Província de València, i també fer-ho públic als taulers d’edictes de la Casa Consistorial. 

Quart. Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que es celebre. 
Cinquè.- El nomenament efectuat serà efectiu des del dia 26 de març de 2016. 
I, perquè conste, signe davant el secretari de la Corporació,  Aurelio Sansixto Bonet, a Simat de la 

Valldigna, 22 de març de 2016. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Vist el Decret número 137/2016, el qual es transcriu a la lletra tot seguit: 

 
«Decret núm.: 137/2016 

Simat de la Valldigna, 29 de març 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 un 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 

4 
(de 10) 

Rehabilitació per execució de passarel·la 
d’accessibilitat al bar de la piscina municipal 

IFS/1269 31.645,81 € 

 SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 481/2015, de 4 de desembre, es va aprovar el 
projecte de les obres anomenat «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA 
D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL», redactat per AQURB-2005, S.L.P., 
arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació 
del qual ascendeix a vint-i-sis mil cent cinquanta-tres euros i cinquanta-sis cèntims (26.153,56 €) i cinc 
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mil quatre-cents noranta-dos euros i vint-i-cinc cèntims (5.492,25 €) corresponents a l'Impost sobre el 
Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció d’obra 
que ascendeix a dos mil cinquanta-huit euros i vint-i-dos cèntims (2.058,22 €) i quatre-cents trenta-
dos euros i vint-i-tres cèntims (432,23 €) corresponents a l’IVA, i es va autoritzar la despesa 
corresponent, amb càrrec a l’aplicació pressupostària «933.61945 REHABILITACIÓ PASSAREL·LA 
BAR PISCINA» del pressupost municipal vigent. 

 

TERCER.  Atès que per Decret de l’Alcaldia 496/2015,  d’11 de desembre, es va resoldre portar 
a terme les obres relatives a la «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT 
AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista JOSÉ GÓMEZ DONET,  titular del NIF 20.039.805-C, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46.750, 
de Simat de la Valldigna, per un import de vint-i-sis mil cent cinquanta-tres euros i cinquanta-sis cèntims 
(26.153,56 €) i cinc mil quatre-cents noranta-dos euros i vint-i-cinc cèntims (5.492,25 €) corresponents a 
l'Impost sobre el Valor Afegit,  tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència, i es 
va aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «933 
61945 REHABILITACIÓ PASSAREL·LA BAR PISCINA» del pressupost de despeses vigent. 

 QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 029/2016,  de 28 de gener, es va resoldre nomenar 
AQURB-2005, S.L.P., amb l’arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314, 
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres de «REHABILITACIÓ 
PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL», 
expedient núm.  IFS/2015/1269, que assumirà la responsabilitat de comprovació, coordinació i vigilància 
de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que deriven de la normativa 
contractual i tècnica vigent, sota la direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació. 

 CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la certificació d’obra núm. 1a, corresponent als 
treballs d’execució de les obres «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA 
D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL» per un import de dèsset mil quaranta 
euros i nou cèntims (17.040,09 €) i tres mil cinc-cents setanta-huit euros i quaranta-dos cèntims 
(3.578,42 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. En la certificació 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, corresponent als treballs d’execució de les obres 
anomenades «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE 
LA PISCINA MUNICIPAL», presentada per l’adjudicatari, JOSÉ GÓMEZ DONET, titular del NIF 
20039805-C, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46750, de Simat de la Valldigna, per un import de DÈSSET 
MIL QUARANTA EUROS I NOU CÈNTIMS (17.040,09 €) I TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-HUIT 
EUROS I QUARANTA-DOS CÈNTIMS (3.578,42 €), corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «933 
61945 REHABILITACIÓ PASSAREL·LA BAR PISCINA» del pressupost vigent de despeses. 

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 1269 (IFS/2015/1269). 

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

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

Vist el Decret número 177/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

«Decret núm.: 177/2016 
Simat de la Valldigna, 19 d’abril 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 per Decret de l’Alcaldia 137/2016, de 29 de març, es va aprovar 
literalment el que consta tot seguit:  

 «PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les obres 
anomenades «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE 
LA PISCINA MUNICIPAL», presentada per l’adjudicatari, JOSÉ GÓMEZ DONET, titular del NIF 
20.039.805-C, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46750, de Simat de la Valldigna, per import de DÈSSET 
MIL QUARANTA EUROS I NOU CÈNTIMS (17.040,09 €) I TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-HUIT 
EUROS I QUARANTA-DOS CÈNTIMS (3.578,42 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.» 

 SEGON. Advertits errors materials en la citada Resolució, concretament pel que fa al nom 
del contractista adjudicatari, puix per equivocació s’ha errat en la identificació del segon cognom del 
mateix, i tenint en compte que la citada errata ha tingut efectes en la tramitació del pagament 
corresponent a la certificació aprovada per part dels serveis municipals. 

 TERCER. Considerant que segons l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estes podran rectificar, en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. 

 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. Corregir l’error advertit en el Decret 137/2016, de 29 de març, de la següent 
manera: 

 On diu: «(...) presentada per l’adjudicatari, JOSÉ GÓMEZ DONET, titular del NIF 20.039.805-
C, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46.750, de Simat de la Valldigna (...)» 
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 Ha de dir: «(...) presentada per l’adjudicatari, JOSÉ GÓMEZ MOGORT, titular del NIF 
20.039.805-C, i domicili al C/ Santa Anna, 12, -46750, de Simat de la Valldigna (...)» 

 

 

 Quedant, per tant, la Resolució redactada de la següent manera: 

 «PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 1ª, corresponent als treballs d’execució de les obres 
anomenades «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE 
LA PISCINA MUNICIPAL», presentada per l’adjudicatari, JOSÉ GÓMEZ MOGORT, titular del NIF 
20.039.805-C, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46.750, de Simat de la Valldigna, per import de DÈSSET 
MIL QUARANTA EUROS I NOU CÈNTIMS (17.040,09 €) I TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-HUIT 
EUROS I QUARANTA-DOS CÈNTIMS (3.578,42 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.» 

SEGON. Comunicar la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria municipals als 
efectes de prosseguir amb el pagament de la quantitat resultant a favor de l’adjudicatari en concepte 
dels treballs efectuats inclosos en la Certificació 1a. de l’obra amb núm. d’expedient  IFS/2015/1269. 

Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a 
la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe. 

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

 
Vist el Decret número 139/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 
«Decret núm.: 139/2016 

Simat de la Valldigna, 29 de març 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 

7 
(de 10) 

Rehabilitació per a passarel·la de connexió 
entre l’edifici antic i nou del CEIP Valldigna 

IFS/1268 34.504,58 € 

 SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 475/2015, de 2 de desembre, es va aprovar el 
projecte de les obres anomenat «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE 
L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA», redactat per AQURB-2005, SLP, amb 
arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual 
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ascendeix a vint-i-huit mil cinc-cents setze euros i díhuit cèntims (28.516,18 €) i cinc mil nou-cents 
huitanta-huit euros i quaranta cèntims (5.988,40 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així 
com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció d’obra que ascendeix a 
dos mil dos-cents dèsset euros i cinc cèntims (2.217.05 €) i quatre-cents seixanta-cinc euros i 
cinquanta-huit cèntims (465,58 €) corresponents a l’IVA, i es va autoritzar la despesa corresponent, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària «933.61935 REHABILITACIÓ PASSAREL·LA CEIP 
VALLDIGNA» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 495/2015, d’11 de desembre, es va resoldre 
portar a terme les obres relatives a la «REHABILITACIÓ PER PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE 
L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA» mitjançant el procediment del contracte 
menor, amb el contractista PROCONPAL, S.L., titular del CIF B-97459523, i domicili a l’Avinguda de la 
Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de vint-i-huit mil cinc-cents setze euros i 
díhuit cèntims (28.516,18 €) i cinc mil nou-cents huitanta-huit euros i quaranta cèntims (5.988,40 €) 
d’IVA, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència, i es va aprovar la despesa 
corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «933.61935 
REHABILITACIÓ PASSAREL·LA CEIP VALLDIGNA» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 026/2016, de 27 de gener, es va resoldre nomenar 
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314, 
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres de «REHABILITACIÓ 
PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL CEIP VALLDIGNA», 
expedient núm. IFS/2015/1268, 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. 

CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1a, corresponent als 
treballs d’execució de les obres de «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE 
L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL CEIP VALLDIGNA» per import d’onze mil cent cinquanta-tres euros 
i seixanta-huit cèntims (11.153,68 €) i dos mil tres-cents quaranta-dos euros i vint-i-set cèntims 
(2.342,27 €) 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, corresponent als treballs d’execució de les obres 
anomenades «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL 
NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA», presentada per l’adjudicatari, PROCONPAL, S.L., titular del CIF B-
97459523, i domicili a l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna, per import D’ONZE 
MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS I SEIXANTA-HUIT CÈNTIMS (11.153,68 €) I DOS MIL 
TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS I VINT-I-SET CÈNTIMS (2.342,27 €) corresponents a 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
«933.61935 REHABILITACIÓ PASSAREL·LA CEIP VALLDIGNA» 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 
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realització d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), obra número 1268 (IFS/2015/1268). 
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 la data de la 
firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe. 

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

Vist el Decret número 144/2016, el qual es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

“Decret núm.: 144/2016 
Simat de la Valldigna, 29 de març 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. Ateses les sol·licituds de permís, d’una banda, d’un dia per assumptes propis, en concret l’1 
d’abril, i, d’altra banda, de 15 dies per raó de matrimoni, concretament els dies 5 al 19 d’abril, 
presentades per Registre general d’entrada núm. 533/2016, de 18 de març, i 532/2016, de 18 de març, 
respectivament, per Ana Carmen Climent Mahiques, personal laboral d’este Ajuntament, Tècnic 
Superior d’Educació Infantil que exerceix les corresponents funcions a l’Escola Infantil municipal de 
primer cicle. 

SEGON. Vista conseqüentment la necessitat d’este Ajuntament de cobrir durant el període de temps 
que abasta de l’1 al 19 d’abril el lloc de treball citat, atesa la concessió dels permisos sol·licitats per 
l’empleada municipal. 

TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 336/2015, de 31 d’agost, es va aprovar la constitució de la 
borsa de treball per a cobrir futures contractacions, resultant del procés de selecció per a la 
contractació d’un Tècnic Superior en Educació Infantil o Mestre d’Educació Infantil destinat a l’Escola 
Infantil Municipal de primer cicle de Simat de la Valldigna, de conformitat amb les bases reguladores de 
la convocatòria, aprovades per Decret de l’Alcaldia 274/2015, de 26 de juny. 

QUART. Atès que el funcionament de la borsa exigeix que per a la nova contractació es seguisca 
rigorosament l’ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu, s’ha procedit a la comunicació 
telefònica amb els interessats, amb el següent resultat: 

 COGNOMS I NOM NIF PUNTUACIÓ RESULTAT 

1 Arnal Cabanes, Ma. Ángeles 20038275P 16,2 Contractada EIM Simat curs 15-16 

2 Hernandis Palomares, Joana 20041647E 15 Renúncia justificada 

3 Gómez Castells, Jose 20428188W 14,5 Renúncia justificada  
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Manuel 

4 Vila Pastor, Rosalía 20433399S 14 Renúncia justificada 

5 Gerada Santandreu, Ma. 
Isabel 

20011603Q 13,1 Contractació temporal 1-19 abril 
2016 

 
 
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, este 
òrgan en l’exercici de les seues facultats, d’acord amb l’article 21.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, formula la següent: 

 
RESOLUCIÓ 

PRIMER. Aprovar la contractació, mitjançant contracte laboral de caràcter temporal, per 
obra o servei determinat, a jornada completa, de Maria Isabel Gerada Santandreu, titular del DNI 
20011603Q, durant el període de l’1 al 19 d’abril de 2016, per ocupar el lloc de treball de Tècnic 
Superior en Educació Infantil a l’Escola Infantil Municipal de primer cicle, per tal de substituir 
l’empleada municipal Ana Carmen Climent Mahiques durant el període de permís concedit. 

SEGON. Comunicar a la interessada, Ma. Isabel Gerada Santandreu, amb domicili al 
Carrer Molí, 5 baix, 46750 de Simat de la Valldigna, la seua contractació, per tal que es produïsca la 
seua incorporació al lloc de treball corresponent a l’EIM el proper dia 1 d’abril de 2016, d’acord amb 
l’horari facilitat per la direcció del centre. 

TERCER. Notificar la present Resolució a Morales i Cuenca Gestions SRL, amb 
domicili al C/ Tavernes, 10, 46.750 de Simat de la Valldigna, per tal de procedir a l’alta en la Seguretat 
Social de la citada treballadora, així com per formalitzar la resta de gestions que se’n deriven. 

QUART. Comunicar la present Resolució als departaments municipals afectats als efectes 
pertinents. 

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. 

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

Vist el Decret número 159/2016, el qual es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

«Decret núm.: 159/2016 
Simat de la Valldigna, 7 d’abril 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 
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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 

1 
(de 10) 

Adequació camí veïnal de les Foies per a 
senyalització del vial i bionda 

IFS/1260 15.404,05 € 

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 482/2015, de 4 de desembre, es va aprovar el 
projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A 
SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA», redactat per AQURB-2005, S.L.P., arquitecte redactor Juan 
José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a 
dotze mil set-cents trenta euros i seixanta-dos cèntims (12.730,62 €) i dos mil sis-cents setanta-tres 
euros i quaranta-tres cèntims (2.673,43 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la 
despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció d’obra que ascendeix a mil 
cent cinquanta-cinc euros i huitanta-quatre cèntims (1.155,84 €) i dos-cents quaranta-dos euros i 
setanta-tres cèntims (242,73 €) corresponents a l’IVA, i es va autoritzar la despesa corresponent amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària «454 61015 ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL FOIES» del Pressupost 
municipal de despeses vigent. 

TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 501/2015, de 14 de desembre, es va resoldre portar 
a terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ 
DEL VIAL I BIONDA» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista SEROVIAL, S.L., 
titular del CIF B-96913579, i domicili al P.I. Quatre Camins, C/ La Costera, apartat de correus 165, 46.740 
de Carcaixent, per un import de dotze mil set-cents trenta euros i seixanta-dos cèntims (12.730,62 €) i 
dos mil sis-cents setanta-tres euros i quaranta-tres cèntims (2.673,43 €) corresponents a l'Impost sobre el 
Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència, i es va aprovar la 
despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «454 61015 
ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL FOIES» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 037/2016, de 2 de febrer, es va resoldre nomenar 
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314, 
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres anomenades 
«ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA», 
expedient núm. IFS/2015/1260, 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. 

CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1a, corresponent als 
treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A 
SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA» durant el mes de febrer, per import de zero euros (0,00 €). A 
la Certificació hi figura el vistiplau del tècnic director de les obres, i del contractista, en senyal de 
conformitat amb el seu contingut. 
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SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 2a i última, corresponent 
als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A 
SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA» durant el mes de març, per import de dotze mil set-cents 
trenta euros i seixanta-dos cèntims (12.730,62 €) i dos mil sis-cents setanta-tres euros i quaranta-tres 
cèntims (2.673,43 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 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, corresponent als treballs d’execució de les obres 
anomenades «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I 
BIONDA» durant el mes de febrer, presentada per l’adjudicatari, SEROVIAL, SL, titular del CIF B-
96913579, i domicili al PI Quatre Camins, C/ La Costera, apartat de correus 165, 46.740 de Carcaixent, 
per import de ZERO EUROS (0,00 €). 

SEGON. Aprovar la Certificació d’obra 2ª i última, corresponent als treballs d’execució de les 
obres anomenades «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I 
BIONDA» durant el mes de març, presentada per l’adjudicatari, SEROVIAL, S.L., titular del CIF B-
96913579, i domicili al P.I. Quatre Camins, C/ La Costera, apartat de correus 165, 46.740 de 
Carcaixent, per import de DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
(12.730,62 €) i DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS I QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
(2.673,43 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «454 
61015 ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL FOIES» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

 QUART. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de cadascuna de les 
certificacions d’obra aprovades, 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 
1260 (IFS/2015/1260). 

CINQUÈ. 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. 

SISÈ. 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. 

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

 

Vist el Decret número 161/2016, el qual es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

«Decret núm.: 161/2016 
Simat de la Valldigna, 8 d’abril de 2016 
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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 pel 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 
Fco. Manuel 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. 

 CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 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, per import de zero 
euros (0,00 €). A la Certificació hi figura el vistiplau del tècnic director de les obres, i del contractista, 
en senyal de conformitat amb el seu contingut. 
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 SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 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, 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. 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, 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 €). 

SEGON. 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. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «165 
62325 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU» del Pressupost municipal de 
despeses vigent. 

QUART. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de cadascuna de les 
certificacions d’obra aprovades, 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). 

CINQUÈ. 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. 

 

SISÈ. 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. 

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

Vist el Decret número 168/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

«Decret núm.: 168/2016 
Simat de la Valldigna, 11 d’abril de 2016 
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 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 

7 
(de 10) 

Rehabilitació per a passarel·la de connexió 
entre l’edifici antic i nou del CEIP Valldigna 

IFS/1268 34.504,58 € 

 SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 475/2015, de 2 de desembre, es va aprovar el 
projecte de les obres anomenat «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE 
L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA», redactat per AQURB-2005, S.L.P., amb 
arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual 
ascendeix a vint-i-huit mil cinc-cents setze euros i díhuit cèntims (28.516,18 €) i cinc mil nou-cents 
huitanta-huit euros i quaranta cèntims (5.988,40 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així 
com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció d’obra que ascendeix a 
dos mil dos-cents dèsset euros i cinc cèntims (2.217.05 €) i quatre-cents seixanta-cinc euros i 
cinquanta-huit cèntims (465,58 €) corresponents a l’IVA, i es va autoritzar la despesa corresponent, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària «933.61935 REHABILITACIÓ PASSAREL·LA CEIP 
VALLDIGNA» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

 TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 495/2015, d’11 de desembre, es va resoldre 
portar a terme les obres relatives a la «REHABILITACIÓ PER PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE 
L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA» mitjançant el procediment del contracte 
menor, amb el contractista PROCONPAL, S.L., titular del CIF B-97459523, i domicili a l’Avinguda de la 
Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de vint-i-huit mil cinc-cents setze euros i 
díhuit cèntims (28.516,18 €) i cinc mil nou-cents huitanta-huit euros i quaranta cèntims (5.988,40 €) 
d’IVA, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència, i es va aprovar la despesa 
corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «933.61935 
REHABILITACIÓ PASSAREL·LA CEIP VALLDIGNA» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

 QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 026/2016, de 27 de gener, es va resoldre nomenar 
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314, 
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres de «REHABILITACIÓ 
PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA», 
expedient núm. IFS/2015/1268, 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. 

 CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 139/2016, de 29 de març, es va resoldre aprovar 
la Certificació d’obra 1ª, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades 
«REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL 
C.E.I.P. VALLDIGNA», presentada per l’adjudicatari, PROCONPAL, S.L., titular del CIF B-97459523, i 
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domicili a l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna,  per Registre d’Entrada núm. 
451/2016, de 9 de març, per import d’onze mil cent cinquanta-tres euros i seixanta-huit cèntims 
(11.153,68 €) i dos mil tres-cents quaranta-dos euros i vint-i-set cèntims (2.342,27 €) corresponents a 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 2ª, corresponent als treballs 
d’execució de les obres de «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE 
L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA», durant el mes de març, per import de nou mil 
quatre-cents noranta euros i cinquanta cèntims (9.490,50 €) i mil nou-cents noranta-tres euros i un 
cèntim (1.993,01 €) 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 2a, corresponent als treballs d’execució de les obres 
anomenades «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL 
NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA», durant el mes de març, presentada per l’adjudicatari, PROCONPAL, 
S.L., titular del CIF B-97459523, i domicili a l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna, 
per import de NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS (9.490,50 
€) I MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS I UN CÈNTIM (1.993,01 €) corresponents a 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
«933.61935 REHABILITACIÓ PASSAREL·LA CEIP VALLDIGNA» 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 1268 (IFS/2015/1268). 

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

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

 
Vist la qual cosa el membres del ple, assistents a la sessió, es donen per assabentats 

dels decrets presentats. 
 
1.6.- Donar compte del Decret núm. 151/2016, sobre la liquidació de 

l’exercici 2015. 
 
Vista la resolució d’alcaldia número 151/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.: 151/2016 
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Simat de la Valldigna, 05 d’abril de 2016 
 

VÍCTOR MANSANET BOiGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la 
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent  em confereix en eixa condició, i 
atenent les següents consideracions: 
 I. Antecedents de fet: 
 1. Pels serveis municipals, ha estat confeccionada i preparada la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2015. 
 II. Fonaments: 
 1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon a esta Alcaldia, tot assabentant de la seua 
aprovació al Ple de l’Ajuntament en una propera sessió. 
 
 RESOLC: 
 

 Primer. Aprovar la liquidació del pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2015, de la qual, 
extractadament, s’assenyalen les següents dades: 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI ............................................................................... IMPORT 
(1) Drets reconeguts nets .............................................................................. 2.325.500,71 
(2) Obligacions reconegudes netes .............................................................. 2.738.166,02 
(3) Resultat pressupostari de l’exercici (1-2) ................................................... -412.665,31 
 
Ajustos (4+5-6) ......................................................................................................590.784,70 
(4) (+) Despeses finançades amb romanents ............................... 221.653,24 
(5) (+) Desviacions negatives de finançament .............................. 378.602,87 
(6) (-) Desviacions positives de finançament .................................... 9.471,41 
(7)  Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos) .....................................178.119,39 
 
ROMANENT DE TRESORERIA ............................................................................. IMPORT 
 
(A) +Fons líquids a la tresoreria ....................................................................................................... 578.197,88 
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4) ...................................................................... 946.920,03 
(1) (+) De pressupost corrent ......................................................................... 339.771,91 
(2) (+) De pressuposts tancats ......................................................................... 569.403,57 
(3) (+) D’operacions no pressupostàries ......................................................... 37.744,55 
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació .......................................................................... 0,00 
 
 
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4) ....................................................................... 400.554,92 
(1) De pressupost corrent ................................................................................ 173.356,69 
(2) De pressuposts tancats..................................................................................... 4.967,62 
(3) D’operacions no pressupostàries .............................................................. 222.230,61 
(4) Pagaments pendents d’aplicació .............................................................................. 0,00 
(I) Romanent de tresoreria total  (A+B-C) ................................................................................ 1.124.562,99 
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós .................................................................................................. 469.188,87 
(III) (-)Excés de financiació afectada ..................................................................................................... 9.471,41 
 
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) ........................645.902,71 
Segon. A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les següents quantitats: 

(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost..................................... 0,00 € 
(VI) Obligacions per devolució d’ingressos ............................................. 488,26€ 
(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses  
generals ajustat (IV-V-VI) .............................................. 645.414,45 € 
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 Tercer. Donar compte d’esta resolució en un proper Ple de l’Ajuntament i remetre’n copia als 
organismes que pertoque.» 
 

Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa del contingut del decret que 
aprova la liquidació del pressupost de 2015 i de les dades que conté, així com del Resultat 
Pressupostari i del Romanent de Tresoreria i explica els ajustos fets, així com informa dels documents 
que s’acompanyen on estan els estats d’execució del pressupost de despeses i ingressos. Afegeix que a 
l’informe d’intervenció existent a l’expedient es desprèn que no es compleix amb estabilitat 
pressupostària i sí amb la regla de gasto, i per tant es presentarà un Pla Econòmic Financer a un proper 
Ple per tornar a l’estabilitat pressupostària en 2016 i manifesta que els motius que ho han ocasionat es 
van explicar en la comissió informativa. 

Finalitzades les intervencions, els membres del Plenari assistents a la sessió es donen per 
assabentats del decret de la liquidació del pressupost de 2015. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.7.- Donar compte del Decret número 169/2016 sobre incorporació de 

romanents. 
Vista la resolució d’Alcaldia número 169/2016, la qual es transcriu a la lletra tot seguit: 

 
«Decret núm.: 169/2016 

Simat de la Valldigna,  11 d’abril 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 següents consideracions: 
Vista la providència de l’alcaldia per a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l'exercici 
de 2016, i l'informe emès per intervenció, de conformitat amb el que disposen els articles 175 i 182 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals, i la Base d'Execució del Pressupost núm. 9, RESOLC: 
 

PRIMER. La incorporació dels romanents de crèdits és obligatòria, en els casos assenyalats a 
l’article 182 del TRLRHL: 

 

Prog. Eco. Descripció Projecte Import 
165 62325 ADEQUACIO INSTAL·LACIO ELEC POLIESP 2015 2 AODL 5 17.552,26€ 
326      48097     SUBVENCIONS: XARXA LLIBRES (GEN/DIPU) 2015 3 COMPT 2 3.039,63€ 
326      48097     SUBVENCIONS: XARXA LLIBRES (AJUNT) 2015 3 COMPT 2 5.708,03€ 
336 61915 CONSOLIDACIO TRAM MITJA AQ MONESTIR 2015 2 AODL5 18.949,51€ 
336 61915 CONSOLIDACIO TRAM MITJA AQ MONESTIR 2015 2 AODL4 40.000,00€ 
454      61015     ADEQUACIO CAMI VEINAL FOIES 2015 2 AODL 5 1.398,57€ 
454      61015     ADEQUACIO CAMI VEINAL FOIES 2015 2 AODL 5 15.404,05€ 
933      61935     REHABILITACIO PASAREL·LA CEIP VALL 2015 2 AODL 5  34.504,58€ 
933      61935     REHABILITACIO PASAREL·LA CEIP VALL 2015 2 AODL 5 2.682,63€ 
933      61945     REHABILITACIO PASAREL·LA BAR PISCINA 2015 2 AODL 5 31.645,81€ 
933      61945     REHABILITACIO PASAREL·LA BAR PISCINA 2015 2 AODL 5 2.490,45€ 
172      62315     TALLER OCUPACIO: MAQUINARIA I UTITLLATGE  2015 3 AODL 9
 3.000,00€ 
171     61924     PPOS 14/15 CANALIT I JOCS PARC VALL FASE II 2014 2 AODL 2
 13.427,93€ 
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TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS      189.803,45€ 

 

SEGON. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es compta 
amb els següents recursos financers: 

 
Eco. Descripció Import 
76135  DIPUTACIO: CONSERVACIO BENS IMMOBLES........................................... ......40.000,00€ 
76155 DIPUTACIO: INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES......................124.627,86€ 
87000  Romanent de tresoreria per a despeses generals .................................................... 19.467.56€ 
87010 Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat .........................5.708,03€ 
TOTAL  FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS 189.80345€ 

 
TERCER. Donar compte al Plenari de la corporació de la resolució adoptada.” 
Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa del contingut del decret 

d’incorporació de romanents, explica els compromisos que hi havia i que calia incorporar, i els motius i 
procediments per fer-ho. 

 

Finalitzades les intervencions, els membres del Ple assistents a la sessió es donen per 
assabentats del Decret número 169/2016.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.8.- Donar compte del Decret número 203/2016 sobre rectificació Decret 

072/2016, d’incorporació de romanents. 
 

Vista la resolució d’Alcaldia número 203/2016, la qual es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«Decret núm.: 203/2016 

Simat de la Valldigna,  16 de maig 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 següents consideracions: 

 Vist el Decret núm. 72/2016, de 26 de febrer de 2016, on s’aprova la incorporació de romanents 
de crèdits al pressupost de l’exercici de 2016, s’ha detectat una errada, que afecta al recurs financer 87010 
Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat, atès que la incorporació dels 774,45€ de 
l’aplicació 241 16082 S.Social: Pla d’Ocupació Conjunta del projecte 2015 3 AODL 12, cal aplicar-la als de 
recursos financers 87000 de Romanent de Tresoreria per a despeses generals, i no on estava, i per tant on 
posa: 

«PRIMER. La incorporació dels romanents de crèdits és obligatòria, en els casos assenyalats a 
l’article 182 del TRLRHL: 

Prog. Eco. Descripció Projecte Import 

241 13115 SOUS: FOTAE 2015 2015 3 AODL 9 33.629,83 

241 13125 FOTAE-SOUS ALUMNAT MODUL C-2015 2015 3 AODL 9 58.203,29 

241 13180 SALARI JOVE: ADMINISTRATIU 2014 3 AODL 4 2.565,68 

241 13182 PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA:SOUS 2014 3 AODL 12 492,63 
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241 16015 S.SOCIAL FOTAE-SEGURETAT SOCIAL  2015 3 AODL 9 11.505,81 

241 16025 S.SOCIAL FOTAE-SOUS ALUMNAT MODUL C-2015 2015 3 AODL 9
 3.272,80 

241 16080 S.SOCIAL: SALARI JOVE-ADMINISTRATIU 2015 3 AODL 4 809,44 

241 16082 S.SOCIAL: PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA 2014 3 AODL 12 774,45 

241 16082 S.SOCIAL: PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA 2014 3 AODL 12 54,75 

241 22000 FOTAE-MANTENIMENT I FORMACIO 2015 3 AODL 9 13.435,15 

241 62615 FOTAE-ADQUISICIO ORDINADORS 2015 3 AODL 9 5.000,00 

TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS   129.743,83€ 

SEGON. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es compta 
amb els següents recursos financers: 

Eco. Descripció Import 
45015 FOTAE 
2015/67/46..........................................................................................................................125.046,88 
87000  Romanent de tresoreria per a despeses generals ............................................................. 547,38 
87010 Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat ........................... 4.149,57 

TOTAL  FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS 129.743,83€» 

 ha de posar: 

«PRIMER. La incorporació dels romanents de crèdits és obligatòria, en els casos 
assenyalats a l’article 182 del TRLRHL: 

Prog. Eco. Descripció Projecte Import 

241 13115 SOUS: FOTAE 2015 2015 3 AODL 9 33.629,83 

241 13125 FOTAE-SOUS ALUMNAT MODUL C-2015 2015 3 AODL 9 58.203,29 

241 13180 SALARI JOVE: ADMINISTRATIU 2014 3 AODL 4 2.565,68 

241 13182 PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA:SOUS 2014 3 AODL 12 492,63 

241 16015 S.SOCIAL FOTAE-SEGURETAT SOCIAL  2015 3 AODL 9 11.505,81 

241 16025 S.SOCIAL FOTAE-SOUS ALUMNAT MODUL C-2015 2015 3 AODL 9
 3.272,80 

241 16080 S.SOCIAL: SALARI JOVE-ADMINISTRATIU 2015 3 AODL 4 809,44 

241 16082 S.SOCIAL: PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA 2014 3 AODL 12 774,45 

241 16082 S.SOCIAL: PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA 2014 3 AODL 12 54,75 

241 22000 FOTAE-MANTENIMENT I FORMACIO 2015 3 AODL 9 13.435,15 

241 62615 FOTAE-ADQUISICIO ORDINADORS 2015 3 AODL 9 5.000,00 

TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS   129.743,83€ 

SEGON. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es compta 
amb els següents recursos financers: 
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Eco. Descripció Import 
45015 FOTAE 2015/67/46......................................................................................................................125.046,88€ 
87000  Romanent de tresoreria per a despeses generals ....................................... 1.321,83€ 
87010 Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat ........... 3.375,12€ 

TOTAL  FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS 129.743,83€» 

Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa del contingut del Decret 
203/2016, que rectifica el Decret 72/2016, en haver-se produït una errada en la descripció d’una 
incorporació de romanents que es va fer a febrer. Explica la modificació, consistent en una única línia 
que fa referència al tipus de romanent de Tresoreria que el va finançar, que en compte de ser afectat 
era de despeses generals. 

 

Finalitzades les intervencions, els membres del Ple assistents a la sessió es donen per 
assabentats del decret número 203/2016, que rectifica el 072/2016.  

 

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

 
1.9. Expedient de modificació de crèdits, per suplements de crèdits i crèdits 

extraordinaris,  número 2016/SEC/01. 
 
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual transcrita a la lletra diu: 
   

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 

PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici 
següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació es 
insuficient, inexistent i/o no ampliable, i atès que es disposa d’aplicacions que es consideren 
reduïbles, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un suplement de crèdit i crèdits extraordinari,  
finançat amb eixes baixes de crèdits i romanents de tresoreria per a despeses generals. 

SEGON. Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a 
seguir. 

TERCER. Vist l’informe favorable de la Intervenció, en relació amb l’expedient de 
modificació de crèdits. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el 

Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos. 

— La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 
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— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  

— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 

— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten 
Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual 
s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la 
Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que 
disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 

En conseqüència de tot l’anterior, s’eleva al ple de la corporació la següent 

 

 

PROPOSTA DE ACORD  

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2016/SEC/01, 
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent 
líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior i amb baixes de crédits en 
aplicacions pressupostàries del present pressupot, d’acord amb el resum per capítols següent: 

Altes en aplicacions de despeses 

Pro. Eco. Descripció MC 

338 22609 Festes / Actuacions ........................................................................... 10.000,00 

920 22796 SERVEI: Col·laboració i assessorament .......................................... 6.600,00 

920 22799 SERVEI: Treballs altres empreses ......................................................... 726,00 

323 60916 Inversions CEIP Valldigna (Finestres) ............................................ 12.000,00 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS .............................................. 29.326,00 € 

 

Pro. Eco. Descripció MC 

151 22703 Redacció i tramitació MP núm. 3 ordenances sòl urbà .......................... 4.200,00 

151 61914 Honoraris direcció obra «Consolidació tram mitja antic aqüeducte» 2.600,00 

164 62300 Millora Aparell Cementeri (porta feretres) .............................................. 1.500,00 

241 22699 Altres despeses FOTAE ................................................................................. 8.000,00 

326 13100 Campanya sensibilització de valencià (Professorat) ................................ 2.000,00 

338 22699 Gastos Diversos: SGAE  ................................................................................ 5.500,00 

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI ............................................. 23.800,00 € 

TOTAL MC ........................................................................................ 53.126,00 € 
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FINANÇAMENT 

1.- Aquesta modificació es finança amb  les següents baixes de crèdits: 

Pro. Eco. Descripció MC 

011 31012 Interessos préstec RDL 4/2012 pla d’ajust- Banc Popular ......... 1.500,00 

011 91312 Amortització de préstecs B. Popular ............................................ 14.000,00 

1721 62315 Taller d’Ocupació: Maquinària i utillatge ........................................ 3.000,00 

241 62615 Taller d’Ocupació: adquisició d’ordinadors ................................... 5.000,00 

    

      2.- Del Romanent de Tresoreria 

 87000 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals ................... 29.626,00 

TOTAL MC ........................................................................................ 53.126,00 € 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-
les. 

Això no obstant, la Corporació acordarà allò que considere convenient.» 
 
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la proposta (la qual 

passa a llegir) i dóna compte dels motius d’esta.  
El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre el tema de l'SGAE. I pregunta si és legal. 

Comprèn que si és legal s’ha de pagar, però han estat tres anys sense passar-nos la factura i ara 
ho fan de colp. I per quins conceptes es cobra? 

Es comenta quin és el criteri i el procediment de cobrament d’esta entitat. 
L’alcalde comenta que quan es va assabentar ho va considerar un abús, ho vaig 

manifestar en la FEMP, actuen en forma de monopoli i negocien bonificacions o convenis, i si 
no es canvia la normativa en vigor, seguiran cobrant-nos i i ens ho cobren tot. 

El secretari-interventor informa del contingut de la proposta, tant pel que fa a les 
partides de gasto com les aplicacions pressupostàries que les financen. 

 Després de debatut l’assumpte, finalitzades les intervencions, i vist el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per CINC (5) vots a 
favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista») i QUATRE (4) Abstencions (3 PPS 
«Partit Popular Simat» 1 PSE «Per Simat Esquerra»),  ACORDA: 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2016/SEC/01, 
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent 
líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior i amb baixes de crédits en 
aplicacions pressupostàries del present pressupot, d’acord amb el resum per capítols següent: 
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Altes en aplicacions de despeses 

Pro. Eco. Descripció MC 

338 22609 Festes / Actuacions ........................................................................... 10.000,00 

920 22796 SERVEI: Col·laboració i assessorament .......................................... 6.600,00 

920 22799 SERVEI: Treballs altres empreses ......................................................... 726,00 

323 60916 Inversions CEIP Valldigna (Finestres) ............................................ 12.000,00 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS .............................................. 29.326,00 € 

 

Pro. Eco. Descripció MC 

151 22703 Redacció i tramitació MP núm. 3 ordenances sòl urbà .......................... 4.200,00 

151 61914 Honoraris direcció obra “Consolidació tram mitja antic aqüeducte” 2.600,00 

164 62300 Millora Aparell Cementeri (porta feretres) .............................................. 1.500,00 

241 22699 Altres despeses FOTAE ................................................................................. 8.000,00 

326 13100 Campanya sensibilització de valencià (Professorat) ................................ 2.000,00 

338 22699 Gastos Diversos: SGAE  ................................................................................ 5.500,00 

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI ............................................. 23.800,00 € 

 

TOTAL MC ........................................................................................ 53.126,00 € 

 

FINANÇAMENT 

1.- Aquesta modificació es finança amb  les següents baixes de crèdits: 

Pro. Eco. Descripció MC 

011 31012 Interessos préstec RDL 4/2012 pla d’ajust- Banc Popular ......... 1.500,00 

011 91312 Amortització de préstecs B. Popular ............................................ 14.000,00 

1721 62315 Taller d’Ocupació: Maquinària i utillatge ........................................ 3.000,00 

241 62615 Taller d’Ocupació: adquisició d’ordinadors ................................... 5.000,00 

         2.- Del Romanent de Tresoreria 

 87000 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals ................... 29.626,00 

TOTAL MC ........................................................................................ 53.126,00 € 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-
les. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.10.  Aprovació, si procedeix, de la resta de la paga extra de desembre de 

2012 a Sebastián Mahiques Morant, com alcalde en eixa data. 
 
 Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que trancrita a la lletra diu:  

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

presenta al Ple, la següent: 
 

PROPOSTA 
 
  Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2012 va 

prendre, 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 pressupostària 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 a 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 tots els treballadors de l’Ajuntament i va ser voluntat de 
l’alcalde Sebastián Mahiques Morant, que ell tinguera idèntic tractament retributiu que el seu personal, 
es pel que el ple de 24 de setembre de 2012, va aprovar eliminar 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 amb 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, va establir la recuperació als funcionaris de 44 dies de la paga 
extra extraordinària i addicional de desembre de 2012. 

Atès que el plenari en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2015 va 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 pressupostària de l’exercici de 
2015. 

Atès que en el BOE de data 12 de setembre de 2015, es va publicar el Reial Decret Llei 
10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el 
pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació públic i d’estímul a l’economia, 
al seua article 1 estableix “la recuperació de part de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012 al personal dels sector públic estatal”, i que este Ajuntament ja va fer efectiu prèvia resolució de 
l’Alcaldia, el passat mes d’octubre el 26,23% de la paga extraordinària corresponent a desembre de 
2012. 

Atès que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 
establia la possibilitat de devolució de la part restant de la paga extraordinària pendent de desembre 
de 2012 als treballadors de l’Administració Publica. 

Atè que per Decret d’Alcaldia número 178, de data e 21 d’abril de 2016, i d’acord amb la Llei 
de pressupostos per 2016, es va ordenar la devolució de la resta de les quantitats pendents, en 
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concepte de paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, als empleats públics que 
els corresponia. 

Atès al contingut de l’acord de 24 de novembre de 2012, on es va plantejar que era una 
mesura per mantenir la igualtat amb els funcionaris públics, i que seguint eixa argumentació, per 
unanimitat, es va aprovar en el Ple del dia 26 de gener  de 2015, al pagament al llavors alcalde de 44 
dies de la paga extraordinària de desembre de 2012, com s’havia fet als funcionaris públics, i d’igual 
forma en el Ple de 30 de novembre de 2015 es va aprovar el pagament a Sebastián Mahiques Morant 
del 26,23% de la paga extraordinària de desembre de 2012, tal i com s’havia aplicat als treballadors 
municipals. 

 
Vist la qual cosa per part d’esta Alcaldia es considera plantejar al Ple la proposta següent:  
 
Primer.  Aprovar el pagament de la resta de la paga extraordinària corresponent a desembre 

de 2012, en càrrec a l’aplicació pressupostària de l’exercici de 2016, a Sebastián Mahiques Morant, 
alcalde en eixa data d’este Ajuntament, ara regidor sense dedicació, i que apuja la quantitat de 978,82€. 

Segon. Donar compte al serveis d’intervenció-tresoreria i a la Gestoria Morales i Cuenca, als 
efectes oportuns.» 

 
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la proposta i que, d’acord amb 

el que es va aprovar en setembre de 2012, on Sebastian Mahiques ―com alcalde― va renunciar a la 
paga de desembre de 2012 en solidaritat amb els treballadors de l’Ajuntament, i donat que els 
treballadors municipals ja han cobrat, ara procedia pagar-li la resta de paga que quedava. 

El regdior Sebastián Mahiques manifesta que agraïx que s’hagen recordat i per ell ha estat una 
sorpresa. 

 Després de debatut l’assumpte, finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per HUIT (8) vots a favor (2 EUPV, 2 
Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra») i 
UNA (1) Abstenció ( 1 PPS «Partit Popular Simat», Sebastián Mahiques),  ACORDA: 

Primer.  Aprovar el pagament de la resta de la paga extraordinària corresponent a desembre 
de 2012, en càrrec a l’aplicació pressupostària de l’exercici de 2016, a Sebastián Mahiques Morant, 
alcalde en eixa data d’este Ajuntament, ara regidor sense dedicació, i que apuja a la quantitat de 
978,82€. 

Segon. Donar compte al serveis d’Intervenció-Tresoreria i a la Gestoria Morales i Cuenca, als 
efectes que pertoquen. 

 

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

1.11-Donar compte Decret número 207/2016, de 16 de maig, sobre 
aprovació de l’informe ambiental territorial i estratègic de la modificació puntual 
numero 3 de les Normes Subsidiàries del municipi. 

 
Es dóna compte del decret número 207/2016, de 16 de maig, sobre l’aprovacio de l’informe 

ambiental territorial i estrategic de la modiifcació puntuial némero 3 de les NNSS del muncipi i que 
trancrit a la lletra diu:  

«Decret núm.: 207/2016 
Simat de la Valldigna, 16  de maig  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 

 
 CONSIDERANT que en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 
celebrada el 30 de novembre de 2015 s’adoptà, entre altres, l'acord d'iniciar els tràmits per a 
l’aprovació de la modificació puntual número tres de les ordenances urbanístiques del sòl urbà vigents i 
encomanar als serveis tècnics i jurídics municipals la redacció de la Memòria de la modificació de les 
Normes Urbanístics en els termes exigits a l’article 50 de la Llei 5/2014, de la Generalitat Valenciana 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), i formular la corresponent consulta a l’ òrgan 
ambiental  (Conselleria d’ Habitatge, Obres  Públiques i Vertebració del territori – Servei d’Avaluació 
Ambiental i Territorial) perquè informe sobre la tramitació simplificada de l’avaluació ambiental i 
territorial estratègica. 
 CONSIDERANT que com a conseqüència de la recent modificació de la LOTUP operada per 
la Llei 10/2015, de 29 de desembre de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització 
de la Generalitat, que ha entrat en vigor el passat 1 de gener de 2016, l’òrgan ambiental i territorial ,en 
els casos com el present en els que l’instrument urbanístic que es tramita afecta únicament i 
exclusivament a l’ordenació detallada del sòl urbà, és l’Ajuntament del terme municipal  de l’àmbit de 
planejament objecte de l’avaluació ambiental (modificació de l’article 4.c de la LOTUP).  
 CONSIDERANT que la tramitació i aprovació de la present modificació puntual és 
competència exclusiva de l’ Ajuntament de Simat de la Valldigna i ja no cal formular consulta a la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori –Servei d’ Avaluació Ambiental i 
Territorial, atès que és el propi Ajuntament l’ òrgan ambiental que ha d’informar sobre la tramitació 
simplificada de l’avaluació ambiental i territorial estratègica, després de formular les consultes 
corresponents a les Administracions públiques afectades. 
 CONSIDERANT que el 23/02/2016 (RI 185/2016) es va formular per l’Ajuntament la 
corresponent CONSULTA a les Administracions públiques afectades, i que, segons el document 
estratègic presentat per l’equip tècnic i jurídic, es limitava a PATRIMONI (CONSELLERIA D'HISENDA I 
MODEL ECONÒMIC). 

 VIST que la Cap de Servei de Gestió Immobiliària de la Direcció General del Sector Públic, 
model econòmic i patrimoni, la senyora Amparo Marco Galiana, ha dictat INFORME FAVORABLE amb 
data 12/04/2016, havent entrat en l’ Ajuntament de Simat de la Valldigna amb el Registre d’Entrada 
numero 666 de data 15/04/2016. 

 VIST l’INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC elaborat per Beatriu Carratalà 
Gómez i Juan Jose Sancirilo Camarena, de data 21/04/2016, i que ha tingut entrada en aquest 
Ajuntament el dia 25 d’abril de 2016, amb número de Registre d’Entrada 725, i tenint en compte el que, 
en aquest informe, es conclou i que parcialment es reprodueix a continuació: 

 «(..) l’avaluació ambiental i territorial estratègica ha de resoldre’s pel procediment simplificat, 
per tal cosa, s’elabora el present INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC, 
fonamentat en les següents dades: 

· DOCUMENTACIÓ OBJECTE DE PRESENT INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL 
ESTRATÈGIC: 

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna celebrada el 30 de 
novembre de 2016, s’adoptà, entre altres, l'acord d'iniciar els tràmits per a l’aprovació de la 
modificació puntual número tres de les ordenances urbanístiques del sòl urbà vigents i 
encomanar als serveis tècnics i jurídics municipals la redacció de la Memòria de la modificació de 
les Normes Urbanístics en els termes exigits a l’article 50 de la Llei 5/2014, de la Generalitat 
Valenciana d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), 
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Per RE 240/2016, de data 10 de febrer va tindre entrada en l’Ajuntament el DOCUMENT 
ESTRATÈGIC de la MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DE LES ORDENANCES 
URBANÍSTIQUES DE SÒL URBÀ VIGENT amb els seus ANNEXES, redactat pels serveis 
tècnics i jurídics municipals. Es aquest document el que és objecte del present informe 
ambiental i territorial estratègic. 

· OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DE LES 
ORDENANCES URBANÍSTIQUES DE SÒL URBÀ VIGENTS. 
Al municipi de Simat de la Valldigna hi ha una incongruència entre les Normes Urbanístiques de 
les Normes Subsidiàries vigents (NS) i les Ordenances del Sòl Urbà publicades al BOP,  núm. 
47 de 2007, així com les modificacions publicades al BOP núm. 191 de 2007 i 31 de 2008, que 
te com a conseqüència que, des de l’aprovació d’aquestes ordenances de sòl urbà, no estiga 
permès instal•lar en el nucli o casc urbà del municipi activitats lleugeres, segons la normativa 
vigent en cada lloc, tals com bars, restaurants, tallers mecànics, magatzems, forns, etc ... 
activitats que sí estaven permeses amb les NS vigents. 
El municipi no té polígon industrial  i és fonamental promoure l’activitat comercial en el 
municipi, i l’única forma d’aconseguir-ho, és posar solució a la contradicció existent entre les 
normes subsidiàries i les ordenances del sòl urbà, tornant al que estava previst a les NS, per tal 
que es puguen instal•lar les esmentades activitats al nucli urbà. 
L'objectiu d'esta MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 3 és simplement el restabliment de les 
condicions d'autorització d'activitats existents a les vigents NS de Planejament vigents al 
municipi de Simat de la Valldigna, abans de la modificació que es va produir a les Normes 
urbanístiques del sòl urbà, publicades al BOP, núm. 47 de 2007, i les modificacions publicades al 
BOP núm. 191 de 2007 i 31 de 2008, amb l’objectiu d’adaptar-les a la normativa vigent en la 
actualitat en matèria d'activitats. 
Esta normativa s'havia canviat amb anterioritat per la imminent aprovació del Pla General de 
Simat de la Valldigna, la previsió d'aprovar un Sector de Sòl Urbanitzable Industrial i executar-
ho immediatament per mitjà d'un Programa d'Actuació Integrada. Atès que amb esta solució es 
realitzava i plasmava en un polígon Industrial, la voluntat de l'Ajuntament de Simat de la 
Valldigna era que qualsevol tipus d'activitat manufacturera i industrial existent abandonarà el 
nucli urbà i també que les noves activitats s'instal•laren ja al Sector industrial. 
La realitat econòmica es va imposar al sector industrial previst i la situació de crisi i 
posteriorment el "Document de Referència" emès per la Direcció General de Medi Ambient, 
portaren al Consistori al replantejament dels objectius del PGOU inicialment redactat per al 
municipi de Simat de la Valldigna. 
És evident, per tant, que les necessitats econòmiques actuals són diferents, ates que actualment 
es valora com una necessitat el manteniment de determinades activitats dins del nucli urbà, així 
com el manteniment de les àrees o zones que establien les antigues NS per a la ubicació de les 
diferents activitats, tallers o indústries lleugeres i adaptar-les a la Normativa vigent en matèria 
d'activitats. 

· CARACTERÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 3 QUE ES TRAMITA: 
La modificació puntual núm. 3  afecta únicament a l'ordenació detallada, no té efectes 
sobre l'ordenació estructural ni té efectes sobre el medi ambient. Així es desprèn de l’article 
19 de la LOTUP que estableix al seu apartat 3, què ha de entendre’s per ordenació detallada i 
la defineix com aquella que “desenrotlla i concreta l’ordenació estructural i regula l’ús detallat 
del sòl i l’edificació. La integren les determinacions així qualificades per esta llei i aquelles altres 
que no tinguin específicament assignat un caràcter estructural». 
Aquest article deu completar-se amb l’article 35 de la LOTUP que estableix les 
determinacions de la ordenació detallada: 
«1. L’ordenació detallada s’estableix com a desenrotllament de l’ordenació estructural i 
contindrà les determinacions següents: (...) d) La regulació detallada dels usos del sòl de cada 
subzona, en desenvolupament de les zones d’ordenació estructural de l’índex d’edificabilitat 
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neta aplicable a cada parcel•la de sòl urbà i a cada sector del sòl urbanitzable, i de les 
actuacions aïllades a les quals el plantejament els haguera atribuït un increment d’aprofitament.  
2. Per a la regulació de les determinacions pròpies de l’ordenació detallada, es prendrà en 
consideració l’instrument de paisatge que s’adjunte al pla.  
3. Les ordenances municipals de policia de l’edificació regularan els aspectes morfològics i 
ornamentals de les construccions i, en general, aquelles condicions de les obres d’edificació 
que no siguen definitòries de l’edificabilitat o la destinació del sòl.  
També poden regular, en termes compatibles amb el planejament, les activitats susceptibles 
d’autorització en cada immoble. Les ordenances hauran de ser conformes a les disposicions 
estatals o autonòmiques relatives a la seguretat, salubritat, habitabilitat, accessibilitat i qualitat 
de les construccions i, en cap cas, menyscabaran les mesures establides per a la protecció del 
medi ambient i del paisatge urbà o dels béns catalogats d’interès cultural o històric. 
Amb la modificació puntual núm. 3 es tracta de recuperar les Normes Urbanístiques de les 
NNSSMM de Simat de la Valldigna en matèria d'activitats, és a dir, la modificació puntual tan 
sols té com a objecte permetre en el sòl urbà determinades activitats innòcues (per tant, l’ús 
del sòl i de les edificacions), i ajustar-les a la normativa vigent en esta matèria,  però mantenint 
la qualificació del sòl urbà vigent, per tant, estem davant d'una ordenació detallada, que no 
afecta a l'ordenació estructural. 
 

· POSSIBLES EFECTES SOBRE EL MEDI AMBIENT: 
La situació del medi ambient no es veu afectada ja que des del canvi de les Normes de Sòl 
Urbà fins a l'actualitat l'activitat econòmica s'ha estancat i per tant no hi ha hagut evolució. A 
més els canvis a produir només són de manteniment de l'existent en les Normes 
Urbanístiques de les NNSSMM, amb unes activitats lleugeres i acords amb el caràcter rural de 
la població. 

A més, l'actuació afecta tan sols a usos de sòl urbà consolidat, per tant, no modifica la situació 
del medi ambient. 

· CONSULTES TRAMITADES: 
Es considera que l’única Administració pública afectada i que devia consultar-se era PATRIMONI 
(CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC), i això pels motius que s’expliquen a 
continuació: 
L’Àrea geogràfica afectada per esta modificació puntual inclou tota la zonificació urbana de la 
població, és a dir, del nucli o de casc urbà de Simat de la Valldigna, en el que s’inclou la zona 
d'influència de Zona de protecció del Monestir (A,B, C i E), que es veu modificada de la 
mateixa manera que la resta del Sòl Urbà del municipi de Simat de la Valldigna. 
Per este motiu, i encara que es considerà que la modificació puntual núm. 3 no afectava 
negativament al Monestir, en compliment de l’article 51.1 de la LOTUP, es va tramitat la 
corresponent consulta. 
Aquesta consulta va tindre entrada a la CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC 
(PATRIMONI) per RE de data 26 de febrer de 2016, havent-se emès INFORME FAVORABLE 
amb data 12/04/2016, com consta a l’expedient. 

· VALORACIÓ EFECTES MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 3 SOBRE EL MEDI AMBIENT: 
Conforme a allò estipulat a l’article 46.3 de la LOTUP, l'òrgan ambiental i territorial 
determinarà si un pla o programa ha de ser objecte d’avaluació ambiental i territorial 
estratègica simplificada o ordinària, tenint en consideració els criteris de l’annex VIII d’esta 
llei. 
Els criteris referits ja varen ser objecte d’anàlisis en el punt 10 del document Inicial estratègic, 
amb el següent resultat: 
Es clar que el procediment per a l'elaboració i aprovació de la present modificació puntual és el 
PROCEDIMENT SIMPLIFICAT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA, 
donat què: 



  AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA   
Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984 

 

 svalldigna@gva.es/www.simat.org 33  

I) La present modificació puntual núm. 3 no estableix un marc per a projectes i activitats, es 
tracta únicament de recuperar activitats innòcues que ja estaven previstes a les NNSS del 
Municipi de Simat de la Valldigna davant la inexistència de polígon industrial. Es tracta de 
posar punt i final a la contradicció existent entre les normes subsidiàries i les ordenances del 
sòl urbà i tornar al que estava previst a les NNSSMM, és a dir,  que es puguin instal·lar les 
activitats contemplades en la modificació puntual referides al nucli urbà. 

II) Aquesta modificació puntual no influeix en altres plans o programes. 
III) La modificació puntual promou el desenrotllament sostenible, ja que es tracta de promoure 

l’activitat comercial del nucli urbà, satisfent d'aquesta manera les necessitats actuals del 
municipi i dels seus habitants, intentar incrementar l'activitat en el nucli urbà i fomentar la 
inversió però sense comprometre cap recurs, ja que s’adopta esta mesura al sòl urbà 
consolidat. 

IV) Aquesta modificació puntual no causa cap problema ambiental. 
V) Aquesta modificació puntual no afecta ni es veu afectada per normativa comunitària o 

nacional en matèria de medi ambient, gestió de residus o protecció de recursos hídrics. 
VI) No té cap incidència en el model territorial. 

Pel que fa les característiques dels efectes i de l’àrea probablement afectada:   
- L’Àrea geogràfica afectada per esta modificació puntual delimita als plànols adjunts de sòl 

urbà, que inclou tota la zonificació urbana de la població, és a dir, del nucli o de casc urbà 
de Simat de la Valldigna, amb una població de 3.300 habitants aproximadament,  en el que, 
a partir de l'aprovació del present instrument es permetrà la instal·lació d'activitats i 
tallers manuals, com per exemple, fusteries i tallers de vehicles o comerços amb fabricació 
com ara forns i semblants, activitats totes elles que no tenen riscos per a la salut humana 
o el medi ambient. 

- El valor i la vulnerabilitat de l’àrea probablement afectada, el patrimoni cultural del 
Monestir de Simat de la Valldigna, no es veu de cap manera afectat, ja que si bé la zona 
d'influència de Zona de protecció del Monestir (A, B, C i E) es veu modificada de la 
mateixa manera que la resta del Sòl Urbà del municipi de Simat de la Valldigna, el que és 
pretén es que es permeten en la zona els mateixos tipus d'activitats que hi havia a les 
vigents Normes Urbanístiques de les NNSSMM de Planejament de Simat de la Valldigna. 
A més a més, segons es pot comprovar "in situ" dins de la zona de Protecció del Monestir 
existeixen diferents tipus activitats com ara, bars, restaurants, pubs, tendes, magatzems i 
tallers, que van ser autoritzades dintre del marc de les NNSSMM que estan en 
funcionament actualment i que no afecten a la zona de Protecció del Monestir, sinó que 
l'enriquixen i li donen sentit.  
De tota manera qualsevol d'estes activitats estan subjectes a l'autorització de la 
Conselleria competent en matèria del tipus d'activitat i l'obra a l'autorització de Patrimoni 
que podrà analitzar, cas per cas, la conveniència o no de la llicencia sol·licitada.  

 
En conclusió, la modificació puntual núm. 3 proposada és de poca entitat i mínima incidència 
mediambiental per afectar a sòl urbà, tractant-se, únicament, de recuperar activitats innòcues 
que ja estaven previstes a les NNSS del Municipi de Simat de la Valldigna davant la inexistència de 
polígon industrial. Per tot açò, es manté el criteri, y es conclou que el procediment adequat 
per a l'elaboració i aprovació de la present modificació puntual és el PROCEDIMENT 
SIMPLIFICAT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA. 

(...) Una vegada analitzat el document inicial estratègic tenint en compte els criteris de l’Annex 
VIII de la LOTUP, així com el fet que Patrimoni no ha formulat ninguna objecció a la Modificació 
Puntual núm. 3 que es tramita, es considera que estem davant una modificació menor de les 
Ordenances urbanístiques de sòl urbà del municipi, en conseqüència, entenem que no estem en 
ningun dels casos previstos en l’article 46.1 de la LOTUP, el que implica que la present 
modificació puntual ha de ser objecte d’avaluació ambiental i territorial estratègica 
SIMPLIFICAT. 
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Es proposa que, per DECRET D'ALCALDIA s’aprove l'INFORME AMBIENTAL TERRITORIAL I 
ESTRATÈGIC FAVORABLE en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial 
estratègica de la MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 3 DE LES ORDENANCES URBANÍSTIQUES 
DE SÒL URBÀ de SIMAT DE LA VALLDIGNA, conforme els criteris de l’Annex VIII de la 
LOTUP, en no tindre efectes significatius sobre el Medi Ambient i acorde continuar la tramitació, 
donant compte de la Resolució en el proper Ple que se celebre a  l’Ajuntament. 

 
D’acord amb allò exposat anterior i conforme a les facultats atorgades en la sessió plenària de 

data 30/11/2015,  
                                            

RESOLC 

Primer.  Aprovar l'INFORME AMBIENTAL TERRITORIAL I ESTRATÈGIC FAVORABLE en el 
procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègic de la MODIFICACIÓ 
PUNTUAL núm. 3 DE LES ORDENANCES URBANÍSTIQUES DE SÒL URBÀ de SIMAT DE 
LA VALLDIGNA, conforme els criteris de l’Annex VIII de la LOTUP, en no tindre efectes 
significatius sobre el Medi Ambient i que es va presentar en este Ajuntament el dia 25 d’abril 
de 2016 amb número de registre d’entrada 725, signat pels tècnics, i que consta a l’expedient i 
es remetra com annex als organismes que pertoque, 

Segon.- Acordar que es continue la tramitació conforme al procediment SIMPLIFICAT regulat 
a el Capítol III de la LOTUP, i en conseqüència, i atenent a allò establert en l’informe de 25 
d’abril de 2016: 

· SOMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA DURANT UN PERÍODE MÍNIM DE 45 DIES 
de la Modificació Puntual núm. 3,  mitjançant la inserció d'un ANUNCI EN EL DIARI 
OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA i en la premsa escrita de gran difusió, en 
els quals s’indicarà la direcció electrònica per a consultar-la. 

· Posar a disposició del públic els documents mencionats en l’apartat anterior, físicament 
en la seu de l’ Ajuntament i també a la pàgina web. 

· Simultàniament  consultar als següents organismes públics: 
n DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME, perquè complisca la tasca de coordinador 

de les Consultes 
n CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC (PATRIMONI) per ser 

afectada per la modificació puntual en tràmit 
n FUNDACIÓ JAUME II, EL JUST. C/ Beltrán Báguena, 5 - 5è - 6a. -46009 VALÈNCIA 

(València) 
· Consulta les empreses subministradores d’aigua, energia elèctrica, gas telefonia i 

telecomunicacions (...) 
· En compliment del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, cal notificar 

les següents associacions: 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS – Sergio Escrihuela, C/ Església, 4 - 46750 Simat de 
la Valldigna 

ASSOCIACIÓ D'AMES DE CASA. Presidenta: Teresa Vidal Menent, C/. Sant Antoni, 6 - 
46750 Simat de la Valldigna 

Tercer. Donar compte de la present Resolució d'Alcaldia en el proper Ple que se celebre a  
l’Ajuntament.» 



  AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA   
Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984 

 

 svalldigna@gva.es/www.simat.org 35  

Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa del contingut del 
Decret 207/2016, i que es va informar en la Comissió Informativa. Passa a llegir els punts 
d’acord de la Resolució de l’Alcaldia.   
            La regidora Imma Cunya, manifesta que en el Ple de novembre de 2015, el seu grup va 
votar en contra al considerar-ho un retrocés respecte de les NNSS i, per tant, ens mantenim, 
no estem d’acord en això i així ho vam explicar en l’altre Ple i on consideràvem que era 
important tindre un informe mediambiental de la Conselleria i, per ser coherents, continuem 
en la mateixa línia.   
 

Finalitzades les intervencions, els membres del Ple, assistents a la sessió, es donen per 
assabentats del decret número 207/2016 de 16 de maig. 

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

1.10.- Aprovació, si procedeix, d’acord de millora voluntària de l’acció 
protectora de la Seguretat Social en situacions d’incapacitat temporal. 

 
En relació a una possible millora voluntària de l’acció protectora de la Seguretat Social en les 

situacions d’incapacitat temporal, es dona compte al Plde de la propsota de l’aladia que transcrita a la 
lletra diu: 

 
«PROPOSTA  D’ALCALDIA AL PLE  

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, 
presenta al Ple, la següent: 

PROPOSTA 
1.- Vist que en data 14 de juliol de 2012 es va publicar el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 

juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que establia 
una nova regulació relativa a la prestació econòmica en els processos d’incapacitat temporal del 
personal dels servicis públics, disposant en el seu articulat el següent:  

 

«Article 9. Prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de 
les Administracions Públiques, organisme i entitats depenents i òrgans constitucionals.  

1. La prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al servici de les 
Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel que disposa este article.  

2. Cada Administració Pública, en l’àmbit de les seues competències respectives, podrà 
complementar les prestacions que perceba el personal funcionari inclòs en el Règim General de 
Seguretat Social i el personal laboral al seu servici en les situacions d’incapacitat temporal, d’acord amb 
els límits següents:  

1r. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comunes, durant els 
tres primers dies, es podrà reconéixer un complement retributiu fins a aconseguir com a 
màxim el cinquanta per cent de les retribucions que es perceben en el mes anterior al de 
causar-se la incapacitat. Des del dia quart fins al vinté, ambdós inclosos, el complement que es 
puga sumar a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, 
en cap cas, sumades ambdós quantitats, se supere el setanta-cinc per cent de les retribucions 
que vingueren corresponent al dit personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat . A 
partir del dia vint-i-uné i fins al noranté, ambdós inclosos, podrà reconéixer-se la totalitat de les 
retribucions bàsiques, de la prestació per fill a càrrec, si és el cas, i de les retribucions 
complementàries.  

2n. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències professionals, la 
prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del primer dia, fins 
a aconseguir com a màxim el cent per cent de les retribucions que vingueren corresponent al 
dit personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. 


