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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 07/2016 

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

Dia: 25 d’octubre de 2016 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues  

 

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Monica Sancirilo Camarena 

Rafael Cabanilles Inza 

Genoveva Chorro Plancha 

Grup  Socialista 

Raül Oltra Sansaloni 

Grup EUPV  

María José Gregori Robledillo* 

Almudena Donet Romero 

Grup COMPROMÍS- Bloc 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

 Margarita Palomares Hernándis    

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA) 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

Regidors absents:   

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les  20, 35 hores  del dia vint-i-cinc d’octubre 

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 extraordinària 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. Acceptació, si procedeix, de la delegació per a contractar obres del Pla Provincial d’Obres 

i Serveis (PPOS) de la Diputació de València. 

1.2. Donar compte del Decret número 405/2016, de 29 de setembre, sobre nomenament de 

tinent d’alcalde i delegacions genèriques als regidors i regidores. 

1.3. Determinació de percepcions econòmiques dels membres de la Corporació. 
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1.4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 402 i 448 de 2016. 

1.5. Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 450/2016, de data 20 d’octubre, sobre 

reconeixement de crèdit número 1 de l’exercici de 2016. 

1.6. Expedient de modificació de crèdits, per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris,  

número 2016/SEC/02. 

1.7. Moció contra la violència de gènere. 

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

Oberta la sessió per part de l’alcalde-president es mamprèn els tractaments dels diferents 

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

1.1.Acceptació, si procedeix, de la delegació per a contractar obres del Pla Provincial 

d’Obres i Serveis (PPOS) de la Diputació de València. 

Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que textualment diu:   

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

presenta al Ple de l’Ajuntament la següent: 

PROPOSTA ALCALDIA 

 Ateses les noves directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i serveis municipals 

aprovades pel Ple de la Diputació Provincial de València, en què es conté LA DELEGACIÓ en els 

municipis de la província de la contractació de les actuacions incloses en el PPOS. 

 Estudiades les diferents alternatives sobre l’execució de les actuacions següents:  

 1.- «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ 

SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI», inclosa en el Pla Provincial  de Cooperació a les Obres i 

Serveis de Competència Municipal (PPOS), de l’exercici 2016, amb el número d’obra PPOS/778/2016. 

 2. «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU 

D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», inclosa en el Pla Provincial de 

Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal (PPOS) de l’exercici 2016, amb el número 

d’obra PPOS/779/2016. 

 3. «ENLLUMENAT C/ LA XARA. 1a FASE», inclosa en el Pla Provincial de Cooperació a 

les Obres i Serveis de Competència Municipal (PPOS) de l’exercici 2016, amb el número d’obra 

PPOS/780/2016. 

 S’ACORDA: 

  

 Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar les actuacions mencionades 

anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i serveis 

municipals. 

  

 Segon. Comprometre’s a l’exacte compliment de les directrius que es mencionen en el 

procés d’execució de les obres. 

 

Simat de la Valldigna, 19 d’octubre de 2016. L’alcalde.Víctor Mansanet Boïgues.» 
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Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre el contingut de la proposta, comenta que 

s’ha tractat a la comissió informativa i llig les propostes d’acord. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el seu grup va a votar abstenció. El motius són 
que s’acabem d’assabentar ara de que s’ha inclòs l’obra de l’enllumenat del C/ La Xara, (1 fase). que no 
sabem com són els fanals, si són o no LEDs i que ha sigut nou açò de portar-ho al ple. Potser amb més 
temps s’haguera pogut explicar i tenir més informació. També està el tema de l’obra al carrer Sanchis 
Guarner, que es va comentar al darrer ple i que no estava clar que és el que s’incloïa. 

La regidora Imma Cunyat diu que demanem i atenent els informes tècnics estaríem per apostar 
per les energies renovable, per suposat en LEDs, i pareix que és així. Com està tot a la mateixa 
proposta, ja vam dir que la reforma del C/ Sanchis Guarner fora integral pels motius que vam dir al ple 
anterior, vegem important el tema del pou i votarem a favor però volem que tinguen en consideració el 
tema de les energies renovable si avancem en eixe camí. 

L’alcalde comenta que es tornarà a parlar amb el tècnic, al seu moment va donar les seus 
raones, sobre problemes en robatoris, estètiques, i que les plaques fotovoltaiques eren complicades. 
Per cert un altre tècnic ens va dir el mateix. Farem noves consultes sobre este tema, nosaltres 
pensàvem que era millor posar plaques. Pel que fa el carrer Sanchis Guarner es faran les obres i per 
completar-ho una part es farà amb càrrec a la partida sobre aigua del pressupost. És un carrer 
important i sé que des de fa temps s’intenta renovar, sé que hi havia algun problema que pareix estar 
resolt i s’actuarà. Va ser una obra on van coincidir en la participació ciutadana i a més dos o tres grups 
polítics. És un carrer molt transitat i a més hi ha un tanatori. 

 

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

municipal, el Ple de l’Ajuntament per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS i 1 PSE) i 

QUATRE(4) abstencions ( 4 PPS), acorda: 

 Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar les actuacions mencionades 

anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i serveis 

municipals. 

 Segon. Comprometre’s a l’exacte compliment de les directrius que s'esmenten en el procés 

d’execució de les obres. 

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

  En este moment sent les 20:45 h. abandona la sessió la regidora Maria Jose Gregori 

Robledillo.  

  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.2.- Donar compte del Decret número 405/2016, de 29 de setembre, sobre 

nomenament de tinent d’alcalde i delegacions genèriques als regidors i regidores. 

Es dóna compte del decret 405/2016, que transcrit a la lletra diu: 

«Decret núm.:  405/2016 

Simat de la Valldigna,  29 de setembre de 2016 

 VICTOR 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: 

 I. Antecedents de fet: 

 1. Per tal d’aconseguir un idoni funcionament de l’Ajuntament, els regidors i les regidores que 

formen part de l’equip de govern municipal, participen més directament en la gestió municipal amb 

l’assumpció de la direcció d’algunes de les àrees i serveis bàsics del funcionament d’aquesta entitat. 

 2. Cal designar, per tal d’assegurar la continuïtat i permanència en l’exercici de les funcions 

pròpies de l’Alcaldia, els regidors i regidores que han d’assumir, per l’ordre del nomenament, la 

condició de tinents d’alcalde. 

 3. Una vegada va ser constituïda la Corporació, si al llarg de la legislatura hi haguera alguna 

baixa, renúncia o dimissió, s’havia de cobrir pel candidat o candidata que figura en l’ordre posterior al 

de la llista de candidats i candidates de la persona electa. Aquesta circumstància s’ha donat recentment, 

per la qual cosa s’ha de procedir a substituir les regidores o regidors que van renunciar a l’acta per 

motius personals per uns altres de nou. 

 4. Quan els regidors o regidores que han substituït uns altres hagen pres possessió de l’acta, 

l’alcalde pot procedir a delegar amb ells les competències que considere escaients. 

 II. Fonaments: 

 1. Resulten aplicables els articles 43 a 45, i 114 a 118, del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa als regidors i regidores delegats. 

2. Resulten aplicables els articles 46 a 48 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els tinents d’alcalde. 
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 3. És facultat de l’alcalde resoldre sobre això. 

 RESOLC: 

Primer. Aprovar el nomenament com a tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament, del regidor que 

figura en el quadre següent: 

Ordre Nom del regidor 

1r Vicent Ribera Solanes 

El tinent d’alcalde nomenat, amb acceptació prèvia del càrrec, li correspon substituir l’alcalde 

en la totalitat de les seues funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia 

o impediment que l’impossibilite per a l’exercici de les seues atribucions. 

Segon. Aprovar la delegació genèrica als regidors i regidores integrants d’aquesta Corporació 

Local que figuren tot seguit i de les matèries que per a cadascun d’ells  s’indica. 

La delegació inclou la facultat de gestionar i dirigir els serveis municipals directament relacionats 

amb cadascuna de les matèries, i fins i tot la confecció i/o presentació de propostes de resolució 

relacionades amb els assumptes propis de la matèria delegada, però sense capacitat per signar resolucions 

o decrets. 

Núm. Denominació delegacions Competències Regidor/a 

1  

1.URBANISME I  

HABITATGE.  

2. SOSTENIBILITAT, 

AGRICULTURA I MEDI 

AMBIENT. 

3. TRANSPARÈNCIA. 

 

Planificació urbanística,  desenvolupament 

sostenible,  llicències, disciplina urbanística, 

obres municipals,  infraestructures 

públiques,  agricultura i medi ambient, 

Consell Agrari Municipal i transparència de 

la gestió municipal.. 

 

 

 

 

VICENT   RIBERA   SOLANES 

2  

1. EDUCACIÓ. 

2. CULTURA. 

3. FESTES. 

Educació, Escoleta Municipal,  

formació d’adults, Biblioteca, 

activitats culturals, foment i ús 

del valencià. Festes locals i actuacions. 

 

 

ALMUDENA  DONET 

ROMERO 

3 1 HISENDA. 

2 DENSENVOLUPAMEN

T LOCAL (PROMOCIÓ 

ECONÒMICA   I 

LABORAL). 

3 TURISME 

 

Pressupostos, ordenances fiscals,   

relació amb els comerciants i organismes 

per a la promoció econòmica i turística , 

Oficina de Turisme, foment de l’ocupació. 

  

 

 

MARGARITA  PALOMARES  

HERNANDIS 
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4  

1.SANITAT . 

2.SALUT PÚBLICA. 

3.BENESTAR SOCIAL. 

4. ASSOCIACIONISME. 

Salut pública, Consultori Mèdic, anàlisi aigua , 

protecció, defensa i benestar dels animals 

domèstics i salvatges, gent major, atenció 

inclusiva, protecció civil. Junta Local de 

Seguretat. 

 

 

MARIA   JOSÉ  GREGORI   

ROBLEDILLO 

 

5  

I. ESPORTS. 

2. JOVENTUT. 

3. PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA. 

Foment de l’activitat esportiva. 

Poliesportiu Municipal. Casal 

Jove. Foment de la participació 

ciutadana. 

 

 

RAÜL OLTRA 

SANSALONI 

Tercer. Inserir anunci d’esta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de València i en els 

taulers d’edictes municipals. 

Quart. Notificar aquesta resolució al regidors i regidora nomenats, als quals s’assenyalen els 

extrems següents: 

1. Han d’acceptar la delegació. 

2. La delegació s’entendrà tàcitament acceptada si en al termini de tres dies hàbils, 

comptadors des de la recepció de la notificació del present escrit, no es presenta la 

renúncia a acceptar-la. 

3. La delegació és efectiva des del mateix moment de l’acceptació, independentment de la 

inserció de l’anunci en el BOP. 

Cinquè. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’esta resolució en la primera sessió que 

celebre.» 

 Obert el torn d’intervencions l’alcalde informa del contingut del decret, després de la dimissió 
de dos regidores, es ratifica el nomenament del primer tinent d’alcalde i es modifica alguna delegació. 
Informa sobre els delegacions actuals. Ja esta publicada al BOP. 

Vist la qual cosa el membres del Ple es donen per assabentats. 

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

1.3. Determinació de percepcions econòmiques dels membres de la Corporació. 

  Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre la dedicació parcial i les retribucions dels 

dos regidors de l’equip de govern que no la tenien i que transcrita a la lletra diu:  

 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

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

presenta al Ple de l’Ajuntament la següent: 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1   

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

 

7 

 

 

 

«PROPOSTA 

Antecedents de fet: 

1. Atès que l’article 13.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les entitats locals, 

aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que el Ple de la Corporació, a 

proposta del seu president, determinarà, dins de la consignació global existent per a tal fi als 

pressupostos, la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i, per tant, amb dret a retribució, 

així com les quanties que corresponen a cadascú d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat. 

2. Atès que una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les Eleccions Municipals 

celebrades amb data 24 de maig de 2015 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de l’Ajuntament, 

i designats els regidors i regidores que han de participar més directament en la gestió municipal amb 

l’assumpció de la direcció d’alguna o algunes de les àrees i serveis bàsics del funcionament d’aquesta 

entitat, i donada la major dedicació d’algunes responsabilitats d’àrees, es va considerar necessari 

determinar la dedicació parcial d’alguns d’ells i es va aprovar en el Ple celebrat el dia 8 de juliol de 

2015. 

3. Atès que l’article 75 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, en el seu text consolidat després de les modificacions de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, i 

per la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibitat de l’Administració Local, estableix que els 

membres de les corporacions locals que exerceixen càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial per 

realitzar funcions de presidència o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho 

requereixen, percebran retribucions pels temps de la dedicació efectiva d’aquestes  i, en aquest cas, 

seran donats d’alta al règim general de la Seguretat Social per tal concepte, tot assumint les 

corporacions locals les quotes empresarials que corresponguen (art. 75.2).  

4. D’acord amb la redacció de l’article 75 bis i següents de la LRBRL, després de la publicació 

de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, LRSAL, la qual planteja unes limitacions a les retribucions 

màximes que pot percebre qualsevol membre de la Corporació Local per tots els conceptes 

retributius i assistències, exclosos els triennis als quals poden tindre dret aquells funcionaris i 

funcionàries de carrera que es troben en situació de serveis especials. 

5. Atès l’article 5 de la Llei 53/1984, en el seu aparat segon, que ha sigut modificat per la Llei 

14/2000, on es diu textualment: 

«... en els supòsits de membres de les corporacions locals en situació de dedicació parcial, es 

podran percebre retribucions per tal dedicació sempre que s’exercisquen fora de la seua jornada de 

treball en l’Administració». 
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6.- Atès que en el Ple del dia 26 de setembre de 2016, va prendre possessió del càrrec de  

regidor el Senyor Raül Oltra Sansaloni,  i de regidora, la Senyora Almudena Donet Romero, als quals, 

pel decret de l’Alcaldia número 405/2016, de 29 de setembre, se’ls han assignat unes delegacions. 

II. Fonaments de dret: 

1. Resulten aplicables els articles 75 i següents de la Llei 7/85, 13.4, del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els regidors i regidores 

delegats. 

Per tot açò, es proposa el següent: 

Primer.  Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part del 

regidor i la regidora que es dirà i amb les característiques que es detallen. 

Regidor/a Dedicació mínima setmanal Assignació(€)/mes 

Raül Oltra Sansaloni   ........................................... 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 
Almudena Donet Romero  .................................. 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 
 

Segon. Aquestes quantitats es podran actualitzar anualment amb idèntic percentatge que les 

del funcionariat, si és el cas, i per acord de Ple. 

Tercer. Els regidors i les regidores amb dedicació parcial seran donats d’alta en el Règim 

General de la Seguretat Social i la Corporació Local assumirà les quotes empresarials que 

corresponguen. 

Quart. Els regidors i regidores delegats amb dedicació parcial no percebran assistències per la 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament. 

Cinquè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de València i en el tauler d’edictes de 

la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL. 

Sisè. El regidor o la regidora a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial, haurà d’acceptar 

expressament la dedicació. Aquesta circumstància serà comunicada en el proper Ple. 

Setè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà amb càrrec a les aplicacions  

pressupostàries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna modificació de  
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crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici. 

Vuitè. Comunicar els interessats el present acord, amb l’expressa advertència de la necessitat 

de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que ocupa i d’acord amb la 

normativa de la Seguretat Social, per si hi haguera possibles incompatibilitats. 

Novè. Els termes pràctics d’aquest acord tindran efectes a partir del dia següent a la seua 

aprovació pel Ple de l’Ajuntament . 

Simat de la Valldigna, 18 d’octubre de 2016.L’alcalde.» 

  Obert el torn d’intervenció l’alcalde informa sobre el contingut de la proposta pel que 
fa la nova regidora i el nou regidor i afegeix que la proposta és la mateixa que tenien les regidores que 
van presentar la seua renuncia. 

Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el Ple de 

l’Ajuntament per UNANIMITAT  (10) dels membres presenta a la sessió ( 2 EUPV, 2 Compromís, 1 

GS «Grup Socialista», 4 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»), acorda: 

Primer.  Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part del 

regidor i la regidora que es dirà i amb les característiques que es detallen. 

Regidor/a Dedicació mínima setmanal Assignació(€)/mes 

Raül Oltra Sansaloni   ........................................... 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 
Almudena Donet Romero  .................................. 6 hores ............................................ 327,47 €/mes 
 

Segon. Aquestes quantitats es podran actualitzar anualment amb idèntic percentatge que les 

del funcionariat, si és el cas, i per acord de Ple. 

Tercer. Els regidors i les regidores amb dedicació parcial seran donats d’alta en el Règim 

General de la Seguretat Social i la Corporació Local assumirà les quotes empresarials que 

corresponguen. 

Quart. Els regidors i regidores delegats amb dedicació parcial no percebran assistències per la 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament. 

Cinquè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de València i en el tauler d’edictes de 

la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL. 
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Sisè. El regidor o la regidora a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial, haurà d’acceptar 

expressament la dedicació. Aquesta circumstància serà comunicada en el proper Ple. 

Setè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà amb càrrec a les aplicacions  

pressupostàries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna modificació de 

crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici. 

Vuitè. Comunicar als interessats el present acord, amb l’expressa advertència de la necessitat 

de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que ocupa i d’acord amb la 

normativa de la Seguretat Social, per si hi haguera possibles incompatibilitats. 

Novè. Els termes pràctics d’aquest acord tindran efectes a partir del dia següent a la seua 

aprovació pel Ple de l’Ajuntament. 

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

        1.4.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 402 i 448 de 2016. 

Es dóna compte del decret de l’alcaldia 402/2016, que es transcriu a la lletra: 

«Decret núm.:  402/2016 

Simat de la Valldigna, 28 de setembre 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. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna atès l’actual context socioeconòmic que ha 

generat en el municipi situacions personals, familiars i socials difícils, i en ocasions alarmants, i amb 

l’objectiu prioritari de pal·liar les mateixes, en la mesura que siga possible, va plantejar l’actuació 

anomenada «Pla d’Ocupació Local». 

 SEGON. Pel motiu exposat, en el Pressupost de despeses de la Corporació del present 

exercici figuren dos aplicacions «241 13116 Pla d’Ocupació Local: Sous» i «241 16016 Pla d’Ocupació 

Local: Seguretat Social», amb una dotació econòmica de 12.000,00 € i 4.500,00 € respectivament, que 

tenen com a finalitat la lluita contra l’atur en la nostra localitat mitjançant la contractació laboral 

temporal de persones desocupades. 
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 TERCER. Les contractacions que es realitzen a l’empara del Pla d’Ocupació Local de l’exercici 

2016 permetran cobrir necessitats urgents i inajornables dels sectors, funcions i categories 

professionals considerades prioritàries i que afecten als serveis públics essencials a prestar per 

l’Ajuntament, atenent així mateix les obligacions de prestació de serveis que els articles 25 i següents 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, imposen. 

 QUART. Atenent les tasques executar, neteja viària, manteniment de parcs i jardins públics, 

manteniment d’infraestructures i equipaments de titularitat municipal, i atenció i suport als serveis 

prioritaris d’informació i atenció ciutadana, entre d’altres, es considera adient la contractació de 

persones desocupades en les categories professionals de «PEÓ EN GENERAL» i «AUXILIAR 

ADMINISTRATIU», tot d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 

 CINQUÈ. L’alcalde-president, en virtut de les seues facultats, va disposar l’elaboració d’una 

proposta de bases per tal de sistematitzar i assegurar l’objectivitat i imparcialitat en el procés de 

selecció dels beneficiaris del programa municipal citat, establint, entre d’altres, els requisits de 

compliment obligatori i els criteris de baremació a aplicar. 

 SISÈ. Elevada a l’alcaldia la proposta de bases per a la selecció de persones desocupades a 

l’empara del Pla d’Ocupació Local de 2016. 

 En virtut de les facultats i atribucions conferides per l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 RESOLC 

PRIMER. Aprovar les bases del «PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2016» que han de regir el 

procés de selecció per a la contractació laboral temporal de 3 peons, en general i 1 auxiliar 

administratiu, que tot seguit es transcriuen: 

 «BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL A L’EMPARA DEL PLA 

D’OCUPACIÓ LOCAL DE 2016. 

 FONAMENTACIÓ DEL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL. 

 El present Pla d'Ocupació Local es planteja amb la finalitat de contribuir a rebaixar la taxa de 

desocupació municipal, millorar i fomentar l’ocupació, i, en definitiva, contribuir a la millora de la 

qualitat de vida dels habitants de Simat de la Valldigna, pal·liant durant un període de temps transitori la 

situació personal, econòmica i familiar de les persones desocupades del municipi a través de la seua 

contractació laboral temporal per part de l’Ajuntament. Es projecta, per tant, com una mesura o 

instrument municipal de caràcter laboral i social. 
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 Les contractacions que es realitzen a l’empara del POL de l’exercici 2016, permetran cobrir 

necessitats urgents i inajornables dels sectors, funcions i categories professionals considerades 

prioritàries i que afecten als serveis públics essencials a prestar per l’Ajuntament, atenent així mateix 

les obligacions de prestació de serveis que els articles 25 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del Règim Local, imposen. 

 Amb la citada finalitat es destinaran un total de setze mil cinc-cents euros (16.500,00 €) a 

cobrir els costos salarials i de Seguretat Social derivats de les contractacions citades, amb càrrec a les 

aplicacions «241 13116 Pla d’Ocupació Local: Sous» (12.000,00 €) i «241 16016 Pla d’Ocupació Local: 

Seguretat Social» (4.500,00 €) del pressupost de despeses vigent. 

 Atenent les tasques executar, neteja viària, manteniment de parcs i jardins públics, manteniment 

d’infraestructures i equipaments de titularitat municipal, i atenció i suport als serveis prioritaris 

d’informació i atenció ciutadana, entre d’altres, es considera adient la contractació de persones 

desocupades en les categories professionals de «PEÓ EN GENERAL» i «AUXILIAR 

ADMINISTRATIU», prenent com a base de la relació laboral el II Acord Marc entre la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF per al personal al 

servei de les administracions locals de la Comunitat Valenciana. Atès el caràcter social de les presents 

bases, l’aplicació i resultats del procediment establert no comporta la creació de cap borsa d’ocupació. 

 LLOCS DE TREBALL A SELECCIONAR. 

 Els llocs de treball a cobrir mitjançant contracte laboral temporal amb els aspirants 

seleccionats a l’empara del POL de l’exercici 2016, són els següents: 

Denominació lloc de treball 
Nombre 

contractacions 

Grup 

cotització 
Jornada Durada 

Peó, en general 3 10 80% 2,5 mesos 

Auxiliar administratiu 1 8 80% 4 mesos 

 PERSONES DESTINATÀRIES, FORMA D’ACCÉS I REQUISITS. 

 El POL/2016 es dirigeix a persones desocupades, les quals, per a ser admesos en el procés de 

selecció, hauran de reunir, en el moment de concórrer al procés, els següents requisits: 

 Ser espanyol, ciutadà de la Unió Europea, o si escau, complir els requisits que estableix la 

legislació en matèria d’estrangeria. 

 Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques previstes. 
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 Tindre complits 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. 

 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les 

Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitat 

Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics 

per resolució judicial. 

 Estar empadronat a Simat de la Valldigna, almenys durant 12 mesos ininterromputs i 

immediatament anteriors a la sol·licitud. 

 Trobar-se en situació legal de desocupació, figurant com a tal en l’oficina del SERVEF 

(desocupats), amb una antiguitat mínima de 6 mesos, a comptar fins a la data de finalització del 

termini de presentació de sol·licituds. 

 Estar en possessió de la titulació requerida, en cada cas: 

o  PEÓ, EN GENERAL: 

 Títol de Graduat en Educació Secundària obligatòria o de Graduat escolar o 

equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitze el 

termini de presentació d’instàncies. 

 

o AUXILIAR ADMINISTRATIU: 

 Títol de Graduat en Educació Secundària obligatòria o equivalent, o estar en 

condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitze el termini de presentació 

d’instàncies. 

 Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de València o equivalent 

corresponent al nivell elemental. 

 

 PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES. 

 
 Per a participar en el procés de selecció les/els aspirants hauran de formalitzar la seua 

sol·licitud mitjançant la instància establerta a l'efecte, disponible en les dependències municipals i a la 

pàgina web de l’Ajuntament, www.simat.cat / www.simat.org, dirigida a l'alcalde-president. La citada 

instància s’haurà de presentar, junt a la documentació acreditativa de la resta d’extrems valorables 

d’acord amb els criteris establerts, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Simat, en horari de 9:00 

a 14:00 hores, o per qualsevol de les formes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 La formalització de les instàncies s'efectuarà a partir del dia següent al de la publicació de 

l'anunci de la convocatòria que es realitzarà a través del ban municipal, publicació en el Tauler d'Edictes 

de l'Ajuntament i en la pàgina web www.simat.org / www.simat.cat, i fins a l’11 d’octubre de 

2016, inclusivament. 

http://www.simat.org/
http://www.simat.cat/
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 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR. 

 Amb caràcter general, la instància de sol·licitud de participació en el present pla s'haurà 

d'acompanyar dels següents documents, segons les circumstàncies: 

 Còpia del Document Nacional d'Identitat o del NIE de l'aspirant, o fotocòpia de la targeta 

d'identificació d'estranger, en la que haurà de constar autorització per a treballar, tractant-se de 

ciutadans nacionals d'Estats no comunitaris. 

 Volant de l'empadronament familiar del candidat indicant l'antiguitat d'inscripció en el Padró 

Municipal d'Habitants (mínim 6 mesos). 

 Còpia del llibre de família. 

 Còpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els 

membres de la unitat familiar, o certificat de l’Agència Tributària acreditatiu de no haver-la 

presentada, referida a l’últim exercici fiscal. 

 Document acreditatiu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el centre SERVEF 

corresponent (DARDE) de l'aspirant, i de tots els membres de la unitat familiar desocupats. 

 Si és el cas, certificat expedit per l’òrgan competent que acredite discapacitat igual o superior 

al 33%, si és procedent, del sol·licitant o membres de la unitat familiar. 

 En cas de divorci o separació, fotocòpia de la sentència judicial, conveni regulador o mesures 

provisionals. 

 Certificat de situació, acreditatiu de ser o no beneficiari de prestacions per desocupació a la 

data d'emissió del certificat, emès pel SEPE (INEM), de tots els membres de la unitat familiar 

desocupats. 

 Còpia de la/les titulacions requerides. 

 Si s’opta al lloc d’Auxiliar Administratiu, documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen a 

l'efecte de valoració. 
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CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 

 Els criteris per a la selecció de treballadors que ponderaran de forma objectiva són els que 

consten tot seguit, tenint en consideració que sols es valoraran aquelles circumstàncies que hagen 

quedat degudament acreditades. 

TAULES DE BAREMACIÓ 

I. BAREM APLICABLE A LA TOTALITAT DE LLOCS DE TREBALL OFERTATS 

(PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 PUNTS). 

 Situació econòmica de la unitat familiar. 

 Tindre responsabilitats familiars. 

 Major període de permanència com a demandant d'ocupació inscrit en el SERVEF. 

 Unitat familiar sense ingressos. 

a) SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR  

(màxim 3 punts) 

Renda per càpita Puntuació 

De 0 a 3669,12 € (40% SMI) 3 punts 

De 3669,13 € a 5045,04 € (40-55% SMI) 2 punts 

De 5045,04 a 6420,96 € (55-70%) 1,5 punts 

De 6420,96 € a 7338,24 € (70-80% SMI) 1,0 punts 

De 7338,25 € a 8255,52 € (80-90% SMI) 0,5 punts 

Igual o més de 8255,53 € (90% SMI) 0 punts 

 

 

 * Per unitat familiar entendrem la integrada per l’interessat, el cònjuge o parella i familiars per 

consaguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, sempre que convisquen amb el candidat. Així 

mateix, s'hauran de tindre en compte situacions específiques de divorci o separació, legalment 

regulades, pel que respecta als membres de la unitat familiar, encara que no convisquen en el mateix 

domicili. 
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b) PUNTUACIÓ PER RESPONSABILITATS FAMILIARS*  

(màxim 2 punts) 

Per tindre a càrrec cònjuge, fills menors 

de 16 anys o majors amb discapacitat 

0,5 punts per fill  

(màxim 2 punts) 

Per altre tipus de responsabilitats 0,25 punts  

(màxim 0,5 punts) 

 

* No es podrà considerar, en cap cas, a càrrec del treballador, a efectes d'existència de 

responsabilitats familiars, aquells membres de la unitat familiar que posseïsquen rendes 

de qualsevol tipus en quantia igual o superior al 75% del Salari Mínim Interprofessional 

(SMI) incloses les pagues extres. 

 

c) MAJOR PERÍODE DE PERMANÈNCIA COM A DEMANDANT 

OCUPACIÓ (màxim 2 punts) 

A raó de 0,10 punts per mes complet  Màxim 20 mesos 

 

d) UNITAT FAMILIAR SENSE INGRESSOS (màxim 3 punts) 

No rebre cap tipus d'ingrés (sou, 

prestació, subsidi, pensió lloguer ... ) cap 

membre de la unitat familiar 

 

3 punts 

II. BAREM APLICABLE ÚNICAMENT A LA SELECCIÓ DEL LLOC DE 

TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU (PUNTUACIÓ MÀXIMA 5 PUNTS). 

a. Experiència (puntuació màxima 2,00 punts):  

 Es valorarà l’experiència professional en la realització de funcions d’auxiliar administratiu, o en 

altre lloc de funcions similars o superior – administratiu-, degudament acreditada, de conformitat amb 

el següent barem: 

o Per cada mes complet de serveis prestats en Administracions Públiques, en llocs d’igual 

o semblants característiques al lloc de treball a què s’opta a raó de 0,10 punts per mes treballat. 
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b. Formació (puntuació màxima 3,00 punts): 

  Altres titulacions acadèmiques superiors a la requerida per accedir al lloc de treball a 

què s’opta, que es troben relacionades amb les funcions pròpies d’aquest, es valoraran amb la següent 

puntuació: 

 Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics: 0,5 punts. 

 Títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà: 0,75 punts. 

 Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior: 1,00 punt. 

 Diplomatura: 1,50 punt. 

 Llicenciatura / Grau: 2,00 punts 

No es podrà valorar més d’una titulació,  en el supòsit de posseir-ne més. 

o Cursos o seminaris, jornades, congressos i formació complementària relacionada amb 

les funcions pròpies del lloc de treball, convocats, organitzats, impartits i/o homologats per centres 

o organismes oficials es valoraran d’acord amb la següent escala: 

o D’11 a 40 hores: 0,25 punts. 

o De 41 a 90 hores: 0,40 punts. 

o De 91 a 120 hores: 0,50 punts. 

o De 121 hores i més: 0,75 punts. 

o Idiomes: 

 Valencià: Per estar en possessió del certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de 

València o equivalent corresponent al: 

 
 Nivell mitjà: 0,75 punts.   -- Nivell superior: 1,00 punt. 
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 Anglès: 

 El títol de C2 es valorarà amb 0,5 punts. 

 El títol C1 es valorarà amb 0,4 punts. 

 El títol B2 es valorarà amb 0,3 punts.  

 El títol B1 es valorarà amb 0, 2 punts.  

 El títol A2 es valorarà amb 0,1 punts. 

 Cal deixar constància que en cas de ser baremats més d'un membre de la mateixa unitat 

familiar, sols es podrà contractar a un d’ells a l’empara del POL/2016, seleccionant aquell que haja 

obtingut la major puntuació amb independència del lloc de treball demandat, amb la finalitat de 

beneficiar al major nombre de famílies possible. D'altra banda, pel que respecta a la circumstància 

relativa a les responsabilitats familiars, sols podrà ser al·legada per un membre de la unitat familiar. 

 En cas de produir-se empat en les puntuacions dels candidats, s'estableixen els següents criteris 

de preferència, a aplicar seguint rigorosament el següent ordre establert, en cas de persistir l’empat. 

1. Major període de permanència com demandant ocupació. 

2. No rebre cap ingrés. 

3. Major puntuació per responsabilitats familiars. 

 Així i tot, en cas de persistir l’empat després d’aplicar els criteris anteriors es resoldrà 

mitjançant sorteig. 

 COMISSIÓ DE VALORACIÓ. 

 Finalitzat el període presentació de sol·licituds, es reunirà la Comissió de Valoració per avaluar-

les, que haurà de respondre als principis d'imparcialitat i professionalitat en tot cas, i que estarà 

constituïda, d’acord amb les disposicions legals vigents, pels següents membres: 
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o President:  

 Aurelio Sansixto Bonet, secretari-interventor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

 Suplent: Jose Luis Barrios Castillo, administratiu, funcionari de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna. 

o Vocals:  

Primer Vocal:  

 M. Sara Sancirilo Mogort, administrativa, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

 Suplent: Sara Pastor Langa, tècnic de turisme, personal laboral de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna. 

 Segon Vocal: 

 Inés Sanchis Jorge, vocal, treballadora social de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

 Suplent: Mónica Peiró Blanco, treballadora social de la Mancomunitat de la Safor. 

Tercer Vocal:  

 Nathalie Ripoll Barba, oficial 2a administratiu, personal laboral de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna. 

 Suplent: M. Luisa Palomares Toledo, bibliotecària, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna. 

o Secretari: 

 Paula Torres Cuenca, agent d’ocupació i desenvolupament local, personal laboral de l’Ajuntament 

de Simat de la Valldigna 
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 Suplent: M. Rosa Mestre Solanes, administrativa, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna. 

 Realitzada la valoració de totes les sol·licituds presentades, s'emetrà una proposta de resolució 

dels aspirants seleccionats, amb indicació de la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris que 

consten a la base sisena de les presents bases. L'alcalde-president de la Corporació, d'acord amb la 

proposta emesa per la Comissió de Valoració, resoldrà al respecte, publicant l'anunci corresponent en 

el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, establint un termini de tres dies naturals per realitzar les 

reclamacions i/o al·legacions quan consideren convenient. Resoltes les mateixes es publicarà l’anunci 

amb les puntuacions definitives i la corresponent proposta de contractació. 

 La Comissió de Valoració queda facultada per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre 

els acords necessaris per tal de desenvolupar correctament el procés en tot allò previst en les 

presents bases, així com a requerir documentació addicional si es necessitara l'aclariment d'alguna 

situació.  

 ACCEPTACIÓ I VINCULACIÓ DE LES BASES. 

 

 La presentació de les sol·licituds suposa l'acceptació plena de les presents bases.  

 

 Les presents bases vinculen a l'Administració i als participants en el procés de selecció, i tant la 

convocatòria com els actes administratius que se'n deriven podran ser impugnats pels interessats en 

els casos, terminis i forma establerta en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú.  

 

 Ho signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna a la data de la 

firma electrònica. 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ CORRESPONENT AL PLA 

D'OCUPACIÓ LOCAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 2016 CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT 

DE SIMAT DE LA VALLDIGNA. 

 

COGNOMS 

 

NOM 

 

NIF 

 

DATA NAIXEMENT NACIONALITAT 

ADREÇA 

 

TELÈFON 

CODI POSTAL 

46.750 

LOCALITAT 

SIMAT DE LA VALLDIGNA 

PROVÍNCIA 

VALÈNCIA 

 
 EXPOSA: Que reuneix les condicions i requisits exigits en la base tercera de la convocatòria 

del Pla d'Ocupació Local de Simat de la Valldigna 2016. 

 
 I SOL·LICITA: Prendre part en el procés de selecció establert per a la categoria professional 

PEÓ, EN GENERAL.  AUXILIAR ADMINISTRATIU,  

 

motiu pel qual acompanya la present instància amb la següent documentació: 

 

 
Còpia del Document Nacional d'Identitat o del NIE de l'aspirant, o fotocòpia de la targeta 

d'identificació d'estranger, en la que haurà de constar autorització per a treballar, tractant-se de 

ciutadans nacionals d'Estats no comunitaris. 

 
Volant de l'empadronament familiar del candidat indicant l'antiguitat d'inscripció en el Padró 

Municipal d'Habitants (mínim 6 mesos). 

 Còpia del llibre de família. 

 
Còpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els membres de la 

unitat familiar, o certificat de l’Agència Tributària acreditatiu de no haver-la presentada, referida a 

l’últim exercici fiscal. 

 
Document acreditatiu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el centre SERVEF corresponent 

(DARDE) de l'aspirant, i de tots els membres de la unitat familiar desocupats. 

 
Si és el cas, certificat expedit per l’òrgan competent que acredite discapacitat igual o superior al 33%, 

si és procedent, del sol·licitant o membres de la unitat familiar. 

 
En cas de divorci o separació, fotocòpia de la sentència judicial, conveni regulador o mesures 

provisionals. 

 
Certificat de situació, acreditatiu de ser o no beneficiari de prestacions per desocupació a la data 

d'emissió del certificat, emès pel SEPE (INEM), de tots els membres de la unitat familiar desocupats. 

 Còpia de la/les titulacions requerides. 

 
Documentació acreditativa del mèrits que s’al·leguen a efectes de valoració, si s’opta al lloc d’Auxiliar 

Administratiu. 

Els documents no aportats dins el termini de presentació de sol·licituds, que finalitza l’11 

d’octubre, no podran ser valorats en els termes previstos en les bases reguladores de la convocatòria. 
    

Simat de la Valldigna, ___ de/d’_____________ de 2016. 

Signat: ________________________ 

 

ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA». 
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SEGON. Aprovar la despesa relativa als costos salarials i de Seguretat Social que se’n deriven 

de l’execució del Pla d’Ocupació Local de l’exercici 2016, per un import de fins a 16.500,00 euros amb 

càrrec a les aplicacions «241 13116 Pla d’Ocupació Local: Sous» i «241 16016 Pla d’Ocupació Local: 

Seguretat Social» del pressupost de despeses vigent, que compten amb una dotació econòmica de 

12.000,00 € i 4.500,00 € respectivament. 

TERCER. Ordenar la inserció de les bases reguladores de la convocatòria tant en el Tauler 

d’Anuncis municipal com a la pàgina web www.simat.org / www.simat.cat a l’efecte d’assegurar la 

publicitat i difusió de la convocatòria.  

QUART. Donar compte de la present Resolució a la pròxima sessió plenària que es celebre, 

conforme al que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 

el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, als efectes prevists en 

l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i a les àrees 

administratives municipals a què afecte l’execució del programa per al seu coneixement i als efectes 

oportuns. 

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, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

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

Es dona compte del decret 448/2016, que transcrit a la lletra diu: 

«Decret núm.:  448/2016 

Simat de la Valldigna, 18 d’octubre 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: 

Atès que en relació amb els treballs de càrrega i descàrrega del supermercat Dia, ubicat al C/ 

Ausiàs March, 8, d’aquesta localitat, s’ha emès informe de la Policia Local de data 20 de setembre de 

2016, en què es fa constar el següent: 

 

- «Que es té coneixement de l’existència de xicotets accidents en els treballs de descàrrega 

de mercaderia en el supermercat Dia, consistents en la bolcada en alguna ocasió dels 

carros que s’utilitzen per a descarregar-la, a causa de la inestabilitat que presenten en la 

rampa d’accés al local o en el sòl de la via pública.» 

 

Atès que, donada la proximitat del supermercat al centre escolar i l’Escoleta Municipal, eixos 

treballs poden suposar un risc d’accident per a la integritat física dels menors, familiars i acompanyants, 

així com el professorat i els veïns i les veïnes que transiten per eixa zona a les entrades i eixides de la 

seua jornada escolar. 

 

http://www.simat.org/
http://www.simat.cat/
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Atès que a l’informe de la Policia Local diu: 

 - «Que seria aconsellable, a fi d’evitar possibles accidents, els quals poden afectar a menors, 

que es modificara l’horari establert per a realitzar els dits treballs (actualment de 12:00 h. a 18:00 h.). 

 - Que donades les hores d’entrada i eixida als centres escolars (CEIP Valldigna i Escoleta 

Municipal de Simat de la Valldigna), es proposa com a horari per a la càrrega o descàrrega, el comprés 

entre les 08:00 h. i les 12:00 h., amb l’excepció de realitzar-les entre les 08:45 h. i les 09:00 h., ja que 

coincidiria amb l’entrada al centre escolar i a l’Escoleta Municipal.» 

- Que l’Ajuntament té el ferm propòsit i voluntat d’evitar tots els riscos que poden causar 

danys materials i físics a la ciutadania, i de manera especial, als xiquetes i les xiquetes en edat escolar i 

als seus pares, mares, acompanyants i professorat, a més dels veïnes i veïnes que transiten per esta via 

pública.  

Per tot això, en virtut del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, i considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris, i vist els antecedents 

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

 

RESOLUCIÓ: 

Primer. Que per qüestions de seguretat, el supermercat DIA tindrà com horari per a la 

càrrega o descàrrega, el comprés entre les 08:00 i les 12:00 h., amb l’excepció de realitzar-les entre les 

08:45 i les 09:00 h., ja que coincideix amb l’entrada al centre escolar i a l’Escoleta Municipal. 

Segon. Notificar aquesta resolució al supermercat DIA, ubicat al C/ Ausiàs March, 8, als efectes 

que pertoquen i amb els recursos que calguen. 

Tercer. Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebre.» 

Obert el torn d’intervencions per part de l’alcalde s’informa del contingut del decret 402 pel 

qual s’aproven les bases del Pla d’Ocupació Local i en dóna algunes xifres sobre el nombre de persones 

presentades, el nombre d’admessos i exclosos, al qual es donarà els recursos pertinents. 

Pel que fa el Decret 448/2016, el regidor Vicent Ribera informa que va haver una petició per 
part de la gerent del supermercat Dia, en relació a l’horari de la càrrega i descàrrega en un lloc on està 
el col·legi, l'Escoleta i l’escola d'educandos i ens comenta que s'acople l’horari en vista de millorar la 
seguretat. D’aquí que vist l’informe de la policia s’ajusta un horari de càrrega i descàrrega per tal 
d’evitar possibles accidents que pogueren ocórrer. 

Vist la qual cosa els membres assistents al Ple Municipal es donen per assabentats. 

                                ---------------------------------------------------------------------- 
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1.5. Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 450/2016, de data 20 d’octubre, 

sobre reconeixement de crèdit número 1 de l’exercici de 2016. 

Es dóna compte del decret d’alcaldia número 450/2016, que transcrit a la lletra diu: 

 

«Decret núm.:  450/2016 

Simat de la Valldigna, 20 d’octubre de 2016 
 

 VICTOR 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 

 

Vist que, amb data 14 d’octubre de 2016, es va presentar un escrit per Antonio Martínez 

Márquez, com a contractista de la concessió del bar del jubilats, de l’1 de març de 2014 fins el 29 de 

febrer de 2016, pel qual es presenta una factura d’una activitat realitzada en 2014 (Festa Penya Motera 

2014) per un import de 150€, i de la qual es reclama el seu pagament. 

Vist que, amb data 18 d’octubre de 2016, es va iniciar procediment per al reconeixement 

extrajudicial de crèdits número 1/2016, mitjançant providència de l’Alcaldia. 

Vist que, amb data 19 d’octubre de 2016, per part de Sebastián Mahiques Morant, que era qui 

ostentava el càrrec d’alcalde en eixes dates, s’inclou a l’expedient manifestació expressa en el sentit 

que sí que es va fer l’activitat i, per tant, considera que el gasto correspon pagar-lo a l’Ajuntament. 

Vist que, amb data 19 d’octubre de 2016, es va emetre per Intervenció un informe per a 

valorar la viabilitat del reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per 

qualsevol causa, no ho haguessen sigut en aquell al que corresponien. 

Vista la proposta realitzada per la Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en l'article 

60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, 

FONAMENTS DE DRET 

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

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

RESOLUCIÓ 

      PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següent: 

Factura presentada per Antonio Martínez Márquez, de data 02/06/2015,  i amb el concepte «Festa 

Penya Motera 2014», corresponent a exercicis anteriors, per un import de 150 €. 

SEGON. Aplicar, amb càrrec a la partida 338.22609 «FESTES», del Pressupost de despeses de 

l'exercici 2016, els corresponents crèdits de CENT-CINQUANTA EUROS (150,00€), de la qual es va 

realitzar la corresponent retenció. 
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TERCER. Notificar-ho a l’interessat als efectes oportuns. 

QUART. Donar compte en un pròxim Ple, i comunicar-ho al serveis d’Intervenció-Tresoreria 

per tal que es procedisca al seu pagament integre o es compense si ha hi deutes pendents per part de 

l’interessat.» 

Obert el torn d’intervencions per part de l’alcalde s’informa del contingut del decret 450 pel 
qual s’aprova el reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016, que inclou una única factura de 
2015 per una activitat de 2014, que munta un import de 150 euros, i que no havia estat presentada a 
l’ajuntament al seu moment ni signada per cap responsable municipal. Es va mirar que no constava a la 
Mancomunitat de la Valldigna cap pagament ni deute al respecte. Consultat tant amb l’anterior alcalde, 
Sebastián Màgiques, com la regidora Mónica Sancirilo, i a la vista de la seua informació i manifestació 
expressa s’ha procedit a la seua provació de la qual es dóna compte al ple. 

Per part de la regidora s’informa de com es va organitzar l’activitat, on es va fer i supose que si 
que es faria alguna despesa però desconeixia l’import, si que coneixia l’activitat.  

Per part del regidor Sebastián Màgiques manifesta que el que es tracta es que eixa l’exhibició 
de motos es va fer i tenia el vist i plau de l'anterior equip de govern per que es fera eixa despesa a 
càrrec de l’ajuntament,  però el que li vaig dir és que era un deixat, el que no pot ser és que després de 
dos anys no s’haguera portat la factura, i si no s’havia presentat ni pagat, entenc que era lògic que es 
pagara.  

Vist la qual cosa els membres assistents al Ple Municipal es donen per assabentats del decret 

que aprova el reconeixement extrajudicial de crèdits numero 1/2016. 

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

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

extraordinaris,  número 2016/SEC/02. 

Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia i que 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 tranferencies de capital 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 
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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. 

— 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/02, en la 

modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec a tranferencies de capital i 

romanents de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de l’exercici anterior , 

d’acord amb el resum per capítols següent: 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Pro. Eco. Descripció MC 

150 21499 V PUBLIQUES: mantenim. Maquinaria........................................................ 1.500,00 

241 13182 PLA OCUPACIÓ CONJUNTA: Sous ......................................................... 8.000,00 

333    22100      C. MUSICA: Energia elèctrica ......................... ....... ..................................... 2.000,00 

338 22699 SGAE  ................................................................................................................. 1.700,00 

342    21200      POLIESPORTIU: Manteniment i conservació.................. ...... .................. 4.000,00 

920    35900      Altres despeses financeres(comissions) ..... ...................................................500,00 
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TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS ......................................................... 17.700,00 € 

 

 

 

Pro. Eco. Descripció MC 

151 22704 Tramitació i informes tècnics PGOU  ........................................................ 7.000,00 

311    22799       SANITAT: campanyes prevenció i control sanitari........ ..........................3.000,00 

171 62400 Adquisició de vehicles per a la brigada d’obres (parques i jardins) ....  8.000,00 

454    61016      Arreglament i millora camí veïnal Pont de Cabanya ...................... ...... 17.929,18 

454    61017      Arreglament i millora camí veïnal Cisterna dels Pacos ......................... 45.712,98 

1532    61901    Adequació vorera per a eliminació de barreres arquitectòniques  

  c/ Sant Vicent .................................................................................................. 12.015,12 

1532    61902 Adequació vorera per a eliminació de barreres arquitectòniques  

                   C/Mare de Deu de Gràcia ............................................................................ 7.827,03 

1532   61903 Repavimentació c/ Sanchis Guarner ......................................................... 12.705,46  

CRÈDITS  EXTRAORDINARIS .............................................................. 114.189,77 € 

TOTAL MC ................................................................................................ 131.889,77 € 

FINANÇAMENT 

 Aquesta modificació es finança amb:                                                               

          76155  DIVAL: Inverssions financerament sostenibles. ...................................... ..96.189,77€ 

          87000 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals .............. ............... 35.700,00 

TOTAL MC ................................................................................................ 131.889,77 € 

 
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.» 

 
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la proposta, tant pel que fa les 

partides de gasto com les aplicacions pressupostàries que les financen. Dóna lectura a les propostes 
d’acord. 
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El regidor Sebastián Mahiques pregunta si en l’increment de 4.000€ per al manteniment del 

poliesportiu esta inclòs el canvi de les dutxes que faltaven. 

 

 

 

 
El regidor Vicent Ribera contesta que, estem parlant d’una cosa d’enrere, vaig comentar que 

s’havien canviat les dutxes d’un vestuari, la llei ens mana i ordena que també farem l’altre vestuari,  
però al igual que no hi ha diners per comprar dos cotxes nous, en vore que el pressupost del canvi de 
dutxes era alt li vaig dir que fera la meitat, i crec que en este pressupost no entrarà però al pròxim si. 

 
L’alcalde comenta que va anar en companyia del nou regidor d’esport, Raul Oltra, per vore el 

poliesportiu  i que ell comente com va estar. El regidor Raül Oltra comenta que es va vorer que hi ha 
havia que fer algunes reparacions i la partida estava en negatiu i d’aquí l’increment. 

 
El regidor Sebastián Màgiques manifesta que per tant l’increment no es per les noves dutxes 

sinó per manteniment. 

 
El regidor Vicent Ribera comenta que per ara es així, però si veiem que al final d’any ens 

queden diners potser ho podríem fer. 

 
El regidor Sebastián Mahiques planteja si no es pot incrementar eixa partida amb càrrec al 

romanent de tresoreria, donat que supose que alguna cosa ens quedara i a més hi haurà diners. 

 
La regidora Margarita Palomares contesta que no es pot disposar de tot el romanent de 

tresoreria per tal de no superar la regla de gasto i per tant hi havia que fixar un percentatge per a no 
tindre problema al final d’any en l’estabilitat pressupostària i/o la regla de gasto. Diners hi ha, però no 
es pot gastar tot el romanent de tresoreria. 

 
Sebastian Mahiques manifesta que és interessant que se sàpiga que hi ha diners. M’alegra que 

ho digues. Són maneres de treballar, vosaltres creieu convenient anar poc a poc,  són maneres de 
treballar. 

 
La regidora Margarita Palomares manifesta que estem lligats, no ens diuen un percentatge 

exacte per gastar (entre un 10 o 15%) però sols per al que necessitem al llarg de l’any, diners hi ha. 
El regidor Rafael Cabanilles comenta el tema dels camins, ara entren dos, i planteja si els altres 

dos la Diputació ha aprovat algun més.  
 L’alcalde comenta que si, al pla de camins. 

El regidor Rafael Cabanilles pregunta quins eren i si estan pressupostats. 
L’alcalde contesta quin són, el del Corral de Miquel Donet i el de l’Alquenencia. Molta gent ho 

ha proposat. Manifesta la importància de fer estos camins per tal que algun servisca de via 
d’emergència per a possibles incendis. Comenta dades al respecte sobre incendis d’este estiu. Si estan 
eixos camins que es van dir al Consell Agrari. 

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

municipal, el Ple de l’Ajuntament per  SIS (6) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS i 1 PSE) i 

QUATRE(4) abstencions ( 4 PPS), acorda: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2016/SEC/02, 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 
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pressupostàries del present pressupot, d’acord amb el resum per capítols següent: 

 

 

 

 

 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Pro. Eco. Descripció MC 

150 21499 V PUBLIQUES: mantenim. Maquinària........................................................ 1.500,00 

241 13182 PLA OCUPACIÓ CONJUNTA: Sous ......................................................... 8.000,00 

333    22100      C. MÚSICA: Energia elèctrica ......................... ....... ..................................... 2.000,00 

338 22699 SGAE  ................................................................................................................. 1.700,00 

342    21200      POLIESPORTIU: Manteniment i conservació.................. ...... .................. 4.000,00 

920    35900      Altres despeses financeres(comissions) ..... ...................................................500,00 

 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS ......................................................... 17.700,00 € 

 

Pro. Eco. Descripció MC 

151 22704 Tramitació i informes tècnics PGOU  ........................................................ 7.000,00 

311    22799       SANITAT: campanyes prevenció i control sanitari........ ..........................3.000,00 

171 62400 Adquisició de vehicles per a la brigada d’obres (parques i jardins) ....  8.000,00 

454    61016      Arreglament i millora camí veïnal Pont de Cabanya ...................... ...... 17.929,18 

454    61017      Arreglament i millora camí veïnal Cisterna dels Pacos ......................... 45.712,98 

1532    61901    Adequació vorera per a eliminació de barreres arquitectòniques  

  c/ Sant Vicent .................................................................................................. 12.015,12 

1532    61902 Adequació vorera per a eliminació de barreres arquitectòniques  

                   C/Mare de Deu de Gràcia ............................................................................ 7.827,03 

1532   61903 Repavimentació c/ Sanchis Guarner ......................................................... 12.705,46  
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CRÈDITS  EXTRAORDINARIS .............................................................. 114.189,77 € 

TOTAL MC ................................................................................................ 131.889,77 € 

 

 

 

FINANÇAMENT 

 Aquesta modificació es finança amb:                                                               

          76155  DIVAL: Inverssions financerament sostenibles. ...................................... ..96.189,77€ 

          87000 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals .............. ............... 35.700,00 

TOTAL MC ................................................................................................ 131.889,77 € 

 
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. 

 

1.7. Moció contra la violència de gènere. 

Es dóna compte de la moció signada per tots els portaveus dels grups polítics i que transcrita a 

la lletra diu: 

«MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

 Els regidors i regidores sotasignants, representants dels grups municipals de la Corporació 

Local de Simat de la Valldigna, a l'empara del que estableix la normativa en vigor, eleva al Ple la moció 

següent: 

 

 El dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència 

envers les dones, pel rebuig i condemna de tots aquells actes de violència masclista i a favor de la lluita 

per a l'eradicació de totes aquelles causes que l'originen. 

                    

 Amb motiu d'aquest dia i el seu inequívoc missatge, els representants municipals dels 14 pobles 

que integren el partit judicial de Sueca (Albalat de la Ribera, Benicull, Benifairó de la Valldigna, Corbera, 

Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà, Riola, Sollana, Simat de la Valldigna, Sueca i Tavernes de la 

Valldigna) han redactat un manifest en el qual conviden a tota la societat a sumar esforços per 

construir un espai i una realitat lliure de violència masclista, la qual representa una greu vulneració dels 

drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes. L'esmentat manifest es 

reprodueix tot seguit: 

 

  «Avui,  tornem a trobar-nos per a manifestar, una vegada més, el nostre rebuig més enèrgic a la 

violència masclista. En la lluita contra aquesta, tots els esforços semblen minsos. És amb la resolució 

d'eradicar-la, més enllà del color polític, que els ajuntaments del partit judicial de Sueca ens hem unit. 
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Som ben conscients que la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com 

demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista (més de 4.500 dones 

han denunciat al partit judicial des que entrà en vigor la Llei Integral contra la Violència de Gènere, el 

29 de juny 2005). 

 

 

 

 

 

 Malauradament, la violència masclista és l'expressió més greu i devastadora d'una cultura que 

destrueix vides i impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les 

dones. Una cultura que imposa un model de masculinitat que, encara avui, és valorat  per una bona part 

de la societat com a superior, un model que defineix les conductes de domini, control i abús de poder 

dels homes sobre les dones com a quelcom justificable. 

 

 És per això que considerem prioritari treballar per construir una societat  que, d'una vegada 

per totes, eradique el sistema patriarcal en el qual vivim i s'assolisca la igualtat efectiva  entre els homes 

i les dones. 

 

 Aquest es el compromís que avui volem manifestar amb la voluntat de sumar esforços i crear 

sinergies de treball en comú que ens permeten construir conjuntament dinàmiques innovadores per 

eradicar definitivament la violència masclista, que representa una greu vulneració dels drets humans i 

atempta contra la igualtat efectiva entre homes i dones. 

 

 Les institucions hem de ser un reflex fidel de l'alternativa que representem i de la 

responsabilitat que tenim per a la total eradicació de la violència de gènere.» 

 

 Per tot això, els grups municipals aprovem l'acord següent: 

 

1.- Subscriure i adherir-se a l'esmentat manifest. 

2.- Dedicar un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per la violència masclista 

i expressar les condolences a les seues famílies i amistats. 

3.- Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, enfortir la 

detecció i el suport a les dones víctimes. 

4.- Donar suport al grup de recent creació integrat pels representants de les polítiques d'inclusió i 

igualtat dels 14 Ajuntaments del partit judicial de Sueca. 

5.- Enviar aquest acord a l'Àrea D'igualtat de la Diputació de València, a la Conselleria d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives i a la Delegació de Govern per a la Violència de gènere, perquè tinguen 

constància d'aquest acord i del seu seguiment. 

 

 Simat de la Valldigna, 18 d'octubre de 2016.Signada pels portaveus de tots els grups polítics» 

 
  Obert el torn d’intervenció l’alcalde informa sobre el contingut de la moció. Manifesta 

que ha estat treballada per diversos municipis de la jurisdicció de Sueca, arranca des del jutjat, del qual 
el seu titular vindrà el dia 24 a fer una xarrada pública i volem preguntar-li coses i volem que vinguem 
moltes dones. És una moció prou institucional i que la regidora Imma Cunya ha qualificat com a «ligth» 
però que ha estat assumida per quasi tots els pobles, ells ens han demanat que els ho comuniquen. S’ha 
creat un grup d’alcalde i alcaldesses per estar informats i pressionar als jugats, i tenim dades de la 
policia. L’equip de govern considera interessant que ho aprovarem tots. 

  La regidora Imma Cunyat manifesta que el nostre grup considera més esta moció una 
proposta o un manifest de bones intencions, no aborda el tema educatiu ni de la joventut. Recull dades 
de 2005 fins ara, un període excessivament llarg, i a més quan pareix ser que estos últims anys la 
violència de gènere ha anat augmentant i variant en les seues formes. Ara afecta ja de forma significativa 
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a la gent jove, trobe a faltar polítiques educatives, la Conselleria ha introduint algunes coses i vorem 
com acaba. Es fixa molt en dades de dones mortes o assassinades, que és important, però hui hi ha 
poca transparència en relació a la violència de gènere contra dones que no arriben a ser assassinades, 
però que es tracta de dones maltractades. Votarem a favor. 

 

 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, 

el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT  (10) dels membres assistents a la sessió (2 EUPV, 2 

Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 4 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»),  

acorda: 

 PRIMER. Subscriure i adherir-se a l'esmentat manifest. 

 SEGON. Dedicar un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per la violència 

masclista i expressar les condolences a les seues famílies i amistats. 

 TERCER. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, enfortir 

la detecció i el suport a les dones víctimes. 

 QUART. Donar suport al grup de recent creació integrat pels representants de les polítiques 

d'inclusió i igualtat dels 14 Ajuntaments del partit judicial de Sueca. 

 CINQUÉ. Enviar aquest acord a l'Àrea D'igualtat de la Diputació de València, a la Conselleria 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives i a la Delegació de Govern per a la Violència de gènere, perquè 

tinguen constància d'aquest acord i del seu seguiment. 

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

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de 

resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats 

els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 

«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-
administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, 
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors 
des l’endemà de la notificació» 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 21 hores, 

del dia 25 d’octubre de 2016 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica. 


