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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 3/2018 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

Dia: 28 de maig de 2018 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President:  Víctor Mansanet Boïgues  

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Rafael Cabanilles Inza 

Grup  Socialista 

Raúl Oltra Sansaloni 

Grup EUPV  

Almudena Donet Romero 

Grup COMPROMÍS- Bloc 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA) 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

 

Regidors/es absents: Mónica Sancirilo Camarena, Genoveva Chorro Plancha, Debora Cabanes 

Ripoll i Margarita Palomares Hernandis 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,45 hores del dia vint-i-huit de maig  

de dos mil díhuit, 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 corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de març de 2018. 

1.2. Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a 

proveïdors (PMP), del primer trimestre de 2018, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de 

juliol. 

1.3. Ratificació, si procedeix, del Decret 181/2018, sobre «Voluntariat Ambiental: 

Serres de la Valldigna 2018». 

1.4. Donar compte dels decrets números 001 al 172 de 2018, que van des del 3 de 
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gener fins el 29 de març de 2018. 

1.5. Donar compte dels decrets números 132, 146, 147, 160, 162, 173, 176, 180, 

184, 185, 197 de 2018. 

1.6. Aprovació , si procedeix, del Pla Municipal d’Emergències.  

1.7. Aprovació, si procedeix, de la modificació de crèdits numero 2018/PRE/003 de 

suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 

1.8. Moció presentada pel representant d’EUPV i la portaveu de PSE sobre el rebuig 

a la sentència del cas «La Manada».  

2 ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.  

2.1 Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i 

informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la 

representació municipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 gener 

2017. 

3 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA. 

4 TORN D’INTERVENCIONS. 

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

Oberta la sessió per part de l’alcalde-president, i comprovat el quòrum suficient, es 

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

1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1. Examen i aprovació de l’acta celebrada el dia 26 de març de 2018. 

Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 

de març de 2018. 

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

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament , per unanimitat dels SET (7) membres assistents 

a la sessió (2 EUPV, 1 Bloc-Compromís, 1 PSOE, 2 PP i 1 PSE), acorda: 

Primer:  Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de març de 2018, 

acta número 02/2018. 

 

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

 

1.2. Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de 

pagament a proveïdors (PMP), del primer trimestre de 2018, d’acord amb el RD 

635/2014, de 15 de juliol. 

Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà de 

pagament del primer trimestre de 2018 i que és la que a continuació es transcriu:   

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa que, tal i conformement es va 
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comentar en comissió, s’han remès al Ministeri les dades sobre el període mitjà de pagament 

(PMP) als proveïdors corresponent al QUART trimestre de 2017, que es va enviar abans que 

acabara el termini que era el 31 de gener de 2018 i  manifesta que l’Ajuntament està dins del que 

estableix la normativa aplicable. A més, el secretari, afegeix que al pròxim trimestre la informació 

va ser tractada d’un altra manera, donat que s’ha publicat un nou decret que regula el nou 

procediment, i per tant es comptara d’una forma diferent i s'espera que les xifres que isquen 

siguen distintes. 

Després d’analitzar la informació, els membres assistents al Ple es donen per assabentats 

amb les dades del quart trimestre de l’exercici 2017 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda 

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

  1.3. Ratificació, si procedeix, del Decret 181/2018, sobre 

«Voluntariat Ambiental: Serres de la Valldigna 2018». 
  

  Es dóna compte del Decret 181/2018, de 10 d’abril, del qual se sol·licita la seua 

ratificació, i que transcrit a la lletra diu: 

 

«Decret núm.: 181/2018 

Simat de la Valldigna, 10 d’abril de 2018 

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. La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 

Rural va aprovar a l'empara de l'Ordre 21/2016, de 29 de juliol, les bases reguladores de les 

subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals, publicades en el 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7844, de 4 d’agost de 2016. 

 SEGON. Vist que per Resolució de 21 de febrer de 2018, de la consellera d’Agricultura, 

Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, han estat convocades les subvencions 

destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals, regulades per l’Ordre citada, 

per a l’exercici 2018, acomplint amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions, al publicar l’extracte de la Resolució de 21 de febrer 

de 2018 en el DOGV núm. 8247, de 5 de març de 2018. 

 TERCER. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna atesa la rellevància del seu entorn 

natural, forestal i paisatgístic, i l’objecte de la convocatòria, considera adient sol·licitar una 

subvenció destinada a sufragar les despeses relatives a les activitats de voluntariat ambiental en 

matèria de prevenció d'incendis forestals per tal de garantir, en la mesura possible, la conservació 

de la riquesa mediambiental del nostre territori. 

 QUART. Els serveis tècnics municipals han elaborat la memòria valorada de les activitats 

a executar a l'empara de la present convocatòria, anomenada «VOLUNTARIAT AMBIENTAL: 

SERRES DE LA VALLDIGNA 2018», signada per l'enginyer tècnic agrícola municipal Juan Brines 

Solanes, col·legiat núm. 1.623. 

 Considerant els antecedents descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, 

formula la següent 
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RESOLUCIÓ 

PRIMER. Aprovar la memòria avaluada de les activitats a executar a l’empara de la 

Resolució de 21 de febrer de 2018, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, anomenada «VOLUNTARIAT AMBIENTAL: SERRES DE LA VALLDIGNA 

2018», el pressupost de la qual munta a la quantitat de deu mil euros (10.000,00 €). 

 A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari, de la memòria avaluada de 

l'actuació aprovada. 

SEGON. Sol·licitar de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural la concessió d'una subvenció per import de deu mil euros (10.000,00 €) a 

l'empara de la Resolució de 21 de febrer de 2018, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al 

voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2018, regulades per l'Ordre 

21/2016, de 29 de juliol, per tal de dur endavant les activitats descrites en la memòria valorada 

anomenada «VOLUNTARIAT AMBIENTAL: SERRES DE LA VALLDIGNA 2018». 

 S'assoleix i es manifesta el compromís de donar compliment al contingut, condicions i 

requisits establerts en l'Ordre reguladora d'estes ajudes. 

TERCER. Autoritzar l'alcalde-president de la Corporació Local per tot allò que resulte 

necessari per tal de donar compliment al contingut, condicions i requisits establerts en la present 

convocatòria. 

QUART. Ratificar la present Resolució pel Ple de la Corporació Municipal en la pròxima 

sessió que este celebre, per tal de donar compliment al requisit establert en l’apartat 1.b) de la 

base huitena de les reguladores de la convocatòria. 

 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.» 

  
 

 Obert el torn d’intervencions, l’alcalde llig el contingut del Decret. I afegeix que s’ha 

consultat sobre la subvenció màxima és de 10.000,00€. 

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

l’Ajuntament per unanimitat dels SET (7) membres assistents a la sessió (2 EUPV, 1 Compromís, 

1 PSOE, 2 PPS i 1 PSE), ACORDA: 

Primer: Ratificar la present resolució. 

Segon. Incorporar el present acord a l’expedient de referència. 

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

  

 

  1.4. Donar compte dels decrets números 001 al 172 de 2018, que 

van des del 3 de gener fins el 29 de març de 2018. 

Es dóna compte del llistat del decrets números 001 al 172, que s’han dictat des del 3 de 

gener fins al 29 de març de 2018, que els regidors i regidores coneixen i que s’han tractat a la 

comissió informativa. 

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

Vist la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa, el membres assistents al ple es 

donen per assabentats dels decrets números 001 al 172 de 2018. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1.5. Donar compte dels decrets números 132, 146, 147, 160, 162, 

173, 176, 180, 184, 185, 197 de 2018. 
 

 Vist el Decret número 132/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 
 

«Decret núm.: 132/2018 

Simat de la Valldigna, 9 de març de 2018 

 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 

 PRIMER. Atès que amb data de 8 de novembre de 2017, es van liquidar l'Impost sobre 

l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per uns import de DOS-CENTS VINT-

I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMNS (222,45€) i VINT-I-TRES EUROS AMB 

QUINZE CÈNTIMS (23,15€), a nom de VICENTE DONATO DOMÉNECH, titular del DNI núm. 

20738111-T i amb domicili al carrer Canal, 4 en Tavernes de la Valldigna,  sent el número de 

liquidacións el 2017/143 i 2017/144, amb registre d’eixida en aquest Ajuntament de data de 20 de 

desembre de 2017 i núm. 1937/2017. 

 SEGON. Atès que dites liquidacións es van notificar l’interessat el 3 de febrer de 2018. 

 TERCER. Atès que amb data 5 de febrer de 2018, i amb registre d'entrada en aquest 

Ajuntament, núm 313/2018, es va presentar recurs de reposició, contra la resolució de 

liquidacións de l’Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en el 

qual es va sol·licitar l'anul·lació de les liquidacions indegudes en concepte de l’impost abans citat i 

que munten la quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC 

CÈNTIMNS (222,45€) i VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (23,15€). 

 QUART. Atès que la recurrent fonamenta les seues al·legacions amb la 

inconstitucionalitat dels artícles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei de Hisendes Locals operada per 

les sentencies del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de maig de 2017, per la no existencia de 

increment de valor a la situació sotmesa a tributació. 

FONAMENTS JURÍDICS 

 PRIMER. L’Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 

(IIVTNU), es regula als articles 104 a 110 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals. L’article 104 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local (TRLRHL), al seu apartat 1 estableix:  «L’impost 

sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que grava 

l’increment de valor que experimenten aquests terrenys i es posa de manifest a conseqüència de la 

transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de 

qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre aquests terrenys.» 

 SEGON.  Respecte a les al·legacions formulades per  la recurrent deuen ser aceptades 

tenint en compte  la documentació aportada on es despren clarament que no existeix increment 

del valor dels inmobles.  
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 RESOLC 

 PRIMER. Estimar el seu recurs de reposició pel qual se sol·licita l'anul·lació de les 

liquidacións Núm. 2017/143 i Núm. 2017/144, interposat per JAVIER ESTARLICH CLIMENT en 

nom de VICENTE DONATO DOMÉNECH, contra la resolució de 8 de novembre de 2017 de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna d’aprovació de liquidació de l’Impost sobre l'Increment del 

Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per un import de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS 

AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMNS (222,45€) i VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE 

CÈNTIMS (23,15€). 

 SEGON. Notificar el present decret Vicente Donato Doménech i Javier Estarlich 

Climent com a representant d’aquest.  

TERCER. Donar compte al Ple en la pròxima sessió ordinària que se celebre.» 

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

 

  Vist el Decret número 146/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«Decret núm.:  146/2018 
Simat de la Valldigna,  16 de març de 2018 

 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. Vist que per Decret de l’Alcaldia 563/2017, de 21 de novembre, es va resoldre 

aprovar el projecte de les obres anomenat «REASFALTAT C/ TEMPLEMARS I C/ JAUME I FINS 

C/ DEL MOLÍ», redactat per AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, 

col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a dotze mil tres-cents 

noranta-sis euros i seixanta-nou cèntims (12.396,69 €) i dos mil sis-cents tres euros i trenta-un 

cèntims (2.603,31 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.  

 SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 129/2018, de 8 de març, es va resoldre portar 

a terme les obres anomenades «REASFALTAT C/ TEMPLEMARS I C/ JAUME I FINS C/ DEL 

MOLÍ», amb expedient número PPOS/2017/788, mitjançant el procediment del contracte menor, 

amb el contractista PAVASAL, ECSA, titular del CIF A46015129, i domicili a la Carretera Oliva-

Pego, kilòmetre 4, apartat de correus 35, 46.780 Oliva, València, per un import de dotze mil tres-

cents noranta-sis euros i seixanta-nou cèntims (12.396,69 €) i dos mil sis-cents tres euros i trenta-

un cèntims (2.603,31 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les 

millores que hi consten en l’expedient de referència. 

 TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 145/2018, de 14 de març, es va resoldre 

nomenar AQURB-2005, SLP, 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 «REASFALTAT C/ TEMPLEMARS I C/ JAUME I FINS C/ DEL MOLÍ», amb expedient 

número PPOS/2017/788, 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. 

 

 QUART. Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres 
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anomenades «REASFALTAT C/ TEMPLEMARS I C/ JAUME I FINS C/ DEL MOLÍ», presentat per 

l'empresa contractista PAVASAL, ECSA, titular del CIF A46015129, amb data 14 de març de 2018 

i Registre d’Entrada Municipal . 2018-E-RC-644. 

 CINQUÈ. Vist l'Informe de Secretaria i l'Informe Tècnic favorable al Pla de Seguretat i 

Salut emès per Juan José Sancirilo Camarena, director facultatiu i coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de les citades obres. 

 Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i de conformitat 

amb el que estableix l'article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i l'article 

21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball presentat per l’empresa 

contractista PAVASAL, ECSA, titular del CIF A46015129, i domicili a la Carretera Oliva-Pego, 

kilòmetre 4, apartat de correus 35, 46.780 Oliva, València, adjudicatària de les obres anomenades 

«REASFALTAT C/ TEMPLEMARS I C/ JAUME I FINS C/ DEL MOLÍ», amb núm. PPOS/2017/788. 

SEGON. Advertir l'empresa adjudicatària de les obres que, de conformitat amb el que 

estableix l'article 7.4 del Reial Decret 1627/1997, qualsevol modificació que pretenga introduir al 

Pla de Seguretat i Salut en el Treball esmentat en funció del procés d'execució de l'obra, de 

l'evolució dels treballs o de les incidències i modificacions que sorgiren durant l'execució, 

requeriran de l'expressa aprovació d'este Ajuntament. 

TERCER. Assenyalar a l'empresa adjudicatària, que el Pla de Seguretat i Salut haurà 

d'estar en l'obra a disposició permanent: 

− De la Direcció Facultativa. 

− Del personal de l'obra i del servei de prevenció constituït en l'empresa o 

concertat amb una entitat especialitzada aliena a la mateixa, segons el que disposa 

la Llei 31/1995 de 8 de novembre. 

− De la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

− Dels òrgans tècnics en este matèria de la Comunitat Valenciana. 

QUART. Significar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb allò previst en 

l'article 16.3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, haurà de facilitar una còpia de 

l'esmentat Pla als representants dels treballadors en el centre de treball, a efectes del seu 

coneixement i seguiment. 

CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'empresa adjudicatària, contractista 

PAVASAL, ECSA, titular del CIF A46015129, i domicili a la Carretera Oliva-Pego, kilòmetre 4, 

apartat de correus 35, -46780- Oliva, València, per al seu coneixement i per tal de procedir a la 

seua comunicació a l'autoritat laboral, i a AQURB-2005, SLP, 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, amb domicili al C/ Sant Agustí, 3, -46760- de Tavernes de la 

Valldigna. 

SISÈ. De la present Resolució es donarà compte al Plenari en un pròxima sessió que es 

celebre.» 

--------------------------------------------------------------------- 
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Vist el Decret número 147/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.:  147/2018 
Simat de la Valldigna,  16 de març de 2018 

   

 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. Vist que per Decret de l’Alcaldia 562/2017, de 21 de novembre, es va resoldre 

aprovar el projecte de les obres anomenat «PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT VIAL EN EL 

CAMÍ DE LES FOIES», redactat per AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo 

Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a dotze mil 

cent cinquanta-nou en set cèntims (12.159,07 €) i dos mil cinc-cents cinquanta-tres en quaranta 

cèntims (2.553,40 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 128/2018, de 7 de març, es va resoldre portar 

a terme les obres anomenades «PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT VIAL EN EL CAMÍ DE LES 

FOIES», amb expedient número PPOS/2017/653, mitjançant el procediment del contracte menor, 

amb el contractista FLIMITS,SL titular del CIF B98654981, i domicili al C/ Pescador, 40, Polígon 

Industrial La Muntanya, -46293- Beneixida, València, per un import de dotze mil cent cinquanta-

nou euros set  cèntims (12.159,07 €) i dos mil cinc-cents cinquanta-tres en quaranta cèntims 

(2.553,40 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que hi 

consten en l’expedient de referència. 

 TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 144/2018, de 14 de març, es va resoldre 

nomenar AQURB-2005, SLP, 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 «PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT VIAL EN EL CAMÍ DE LES FOIES», amb 

expedient número PPOS/2017/653, 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. 

 QUART. Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres 

anomenades «PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT VIAL EN EL CAMÍ DE LES FOIES», presentat 

per l'empresa contractista FLIMITS, SL titular del CIF B98654981, amb data 14 de març de 2018 i 

Registre d’Entrada Municipal . 2018-E-RC-662. 

 CINQUÈ. Vist l'Informe de Secretaria i l'Informe Tècnic favorable al Pla de Seguretat i 

Salut emès per Juan José Sancirilo Camarena, director facultatiu i coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de les citades obres. 

 Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i de conformitat 

amb el que estableix l'article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i l'article 

21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
   

RESOLC 

PRIMER. Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball presentat per l’empresa 

contractista FLIMITS,SL titular del CIF B98654981, i domicili al C/ Pescador,40, Polígon Industrial 

La Muntanya, 46.293 Beneixida, València, adjudicatària de les obres anomenades «PROTECCIÓ 
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DE LA SEGURETAT VIAL EN EL CAMÍ DE LES FOIES», amb núm. PPOS/2017/653 

SEGON. Advertir l'empresa adjudicatària de les obres que, de conformitat amb el que 

estableix l'article 7.4 del Reial Decret 1627/1997, qualsevol modificació que pretenga introduir al 

Pla de Seguretat i Salut en el Treball esmentat en funció del procés d'execució de l'obra, de 

l'evolució dels treballs o de les incidències i modificacions que sorgiren durant l'execució, 

requeriran de l'expressa aprovació d'este Ajuntament. 

TERCER. Assenyalar a l'empresa adjudicatària, que el Pla de Seguretat i Salut haurà 

d'estar en l'obra a disposició permanent: 

1. De la Direcció Facultativa. 

2. Del personal de l'obra i del servei de prevenció constituït en l'empresa o 

concertat amb una entitat especialitzada aliena a la mateixa, segons el que disposa 

la Llei 31/1995 de 8 de novembre. 

3. De la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

4. Dels òrgans tècnics en este matèria de la Comunitat Valenciana. 

QUART. Significar l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb allò previst en 

l'article 16.3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, haurà de facilitar una còpia de 

l'esmentat Pla als representants dels treballadors en el centre de treball, a efectes del seu 

coneixement i seguiment. 

CINQUÈ. Comunicar la present Resolució l'empresa adjudicatària, contractista FLIMITS, 

SL titular del CIF B98654981, i domicili al C/Pescador, 40, Polígon Industrial La Muntanya, -46293- 

Beneixida València, per al seu coneixement i per tal de procedir a la seua comunicació a l'autoritat 

laboral, i a AQURB-2005, SLP, 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, amb 

domicili al C/ Sant Agustí, 3, -46760- de Tavernes de la Valldigna. 

SISÈ. De la present Resolució es donarà compte al Plenari en un pròxima sessió que  

celebre. 

 

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

 

   

  Vist el Decret número 162/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«Decret núm.:  162/2018 

Simat de la Valldigna, 26 de març de 2018 

  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. Vist que amb data 29 de juliol de 2016 es va publicar al BOPV núm. 146, anunci 

de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de subvencions del Pla 

Provincial d’Obres i Serveis de l’exercici 2016, de conformitat amb l’acord del Ple de la 

Corporació Provincial de 18 de juliol de 2016, assignant-li a este municipi les subvencions, amb la 
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finalitat i quantia, que consten en el quadre tot seguit: 

Inversió Exercici 
Import 

concedit 

Núm. 

expedient 
Adequació d’infraestructures d’abastiment i 

sanejament C/ Sanchis Guarner i C/ Calvari 
2016 94.410,07 € PPOS/2016/778 

Adequació de centre de transformació del motor 

del pou d’abastiment d’aigua potable municipal 
2016 20.000,00 € PPOS/2016/779 

Substitució de canonades d’abastiment per al pou 

d’abastiment d’aigua potable municipal 
2016 6.000,00 € PPOS/2016/780 

 
120.410,07 €  

 SEGON. Vist que per Decret núm. 08404 de 10 de novembre de 2016 del Vicepresident 

3r Diputat Delegat de l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de València es va resoldre 

acceptar el canvi d’obra pretès per este Ajuntament, sol·licitat per Decret de l’Alcaldia núm. 

473/2016, de 31 d’octubre, anul·lant l’obra subvencionada amb núm. d’expedient PPOS/2016/780, 

restant, per tant, les obres incloses en el PPOS de l’exercici 2016 de la següent manera: 

Inversió Exercici 
Import 

concedit 
Núm. expedient 

Adequació d’infraestructures d’abastiment i 

sanejament C/ Sanchis Guarner i C/ Calvari 
2016 94.410,07 € PPOS/2016/778 

Adequació de centre de transformació del motor 

del pou d’abastiment d’aigua potable municipal 
2016 20.000,00 € PPOS/2016/779 

Enllumenat C/ La Xara 1a fase 2016 6.000,00 € PPOS/2016/939 
 

120.410,07 €  

 TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 483/2017, de 24 d’octubre, es va resoldre 

adjudicar a l’empresa CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL, titular del CIF B96374442, i 

domicili al C/ Pellers, 92 baix dreta, -46702- de Gandia, el contracte de les obres anomenades 

«ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS 

GUARNER I C/ CALVARI», per procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per 

import de cinquanta-dos mil tres-cents quaranta-huit euros i trenta-tres cèntims (52.348,33 €) i 

deu mil nou-cents noranta-tres euros i quinze cèntims (10.993,15 €) corresponents a l’Impost 

sobre el Valor Afegit, que va ser formalitzat amb data 27 d’octubre de 2017, produint-se una baixa 

en l’adjudicació de l’obra subvencionada a l’empara del PPOS/2016/778, per import de trenta-un 

mil seixanta-huit euros i cinquanta-nou cèntims (31.068,59 €). 
    

 QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 356/2017, de 27 de juliol, es va resoldre 

portar a terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE 

MOTOR DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», (PPOS/2016/779), 

mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista ELECTROMAT ENERGIA, 

SL, titular del CIF B46111167, i domicili al Carrer Hort de Quico, 10, -46750- de Simat de la 

Valldigna, València, per un import de quinze mil sis-cents huitanta-un euros i huitanta-dos cèntims 

(15.681,82 €) i tres mil dos-cents noranta-tres euros i díhuit cèntims (3.293,18 €) corresponents 

a l'Impost sobre el Valor Afegit, produint-se una baixa en l’adjudicació de l’obra subvencionada a 

l’empara del PPOS/2016/779, per import de mil vint-i-cinc euros (1.025,00 €). 
 

 CINQUÈ. Vist que per Decret núm. 9857 de 13 de novembre de 2017 del diputat-

delegat de l’àrea de cooperació municipal es va resoldre incloure en el PPOS de l’exercici 2016 

amb càrrec al romanent de l’obra «Adequació de centre de transformació de motor del pou 

d’abastiment d’aigua potable municipal», PPOS/2016/779, l’obra que consta en el quadre següent: 
 

 

Inversió Exercici 
Reinversió 

romanent 
Núm. expedient 
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Adequació d’infraestructura d’abastiment, 

sanejament i adequació de voreres C/ de L’Om 
2016 1.025,00 € PPOS/2016/1045 

 SISÈ. Vist, d’altra banda, que les actuacions subvencionades a l’empara dels expedients 

PPOS/2016/778 i PPOS/2016/779 tenen per objecte principal l’execució d’obres destinades a la 

millora del servei de subministrament d’aigua potable. 

 SETÈ. Vist que de conformitat amb la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost 

sobre el Valor Afegit, les operacions de distribució d’aigua estan subjectes i no exemptes de l’IVA, 

i, tal com assenyala l’article 94.Ú.1r.a de la citada norma, les quotes suportades com a 

conseqüència de l’execució de les obres abans referides, contractades directament per 

l’Ajuntament, destinades a la seua activitat de distribució d’aigua tenen caràcter deduïble, cal fer 

constar, a efectes de sol·licitar la seua reinversió l’import d’IVA deduïble assignat a cada 

expedient: 

Inversió Núm. expedient IVA deduïble 

Adequació d’infraestructures d’abastiment i sanejament C/ 

Sanchis Guarner i C/ Calvari 
PPOS/2016/778 6.937,99 € 

Adequació de centre de transformació del motor del pou 

d’abastiment d’aigua potable municipal 
PPOS/2016/779 3.293,18 € 

 HUITÈ. Vist que amb data 8 de març de 2018 es va publicar al BOPV núm. 48 Anunci de 

l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre ampliació del termini per a la sol·licitud 

de romanents del PPOS dels exercicis 2016 i 2017 fins el 31 de maig de 2018, i, que, a la vista dels 

antecedents descrits, i les necessitats municipals actuals, este Ajuntament considera oportú 

formalitzar, d’una banda la sol·licitud dels romanents derivats de l’obra inclosa en el 

PPOS/2016/778, l’anul·lació i canvi de l’obra inclosa en el PPOS/2016/1045, i la sol·licitud de 

reinversió dels imports d’IVA deduïble, abans expressats i que es recapitulen a continuació: 

 A la vista dels antecedents descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula 

la 

següe

nt: 

 

RES

OLU

CIÓ 
 

PRIMER. Sol·licitar a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, la reinversió del 

romanent que deriva de la baixa en l’adjudicació de l’obra «ADEQUACIÓ 

D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ 

CALVARI», expedient núm. PPOS/2016/778, per import de trenta-un mil seixanta-huit euros i 

cinquanta-nou cèntims (31.068,59 €), a la inversió anomenada «ADEQUACIÓ 

D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I ACCESSIBILITAT C/ TRAVESSERA DEL CALVARI I 

C/ FRANÇA (XARXA PLUVIALS – FASE I)». 
 

SEGON. Sol·licitar de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València el canvi d’obra 

inclosa en el PPOS de l’exercici 2016 amb núm. d’expedient PPOS/2016/1045, manteniment 

l’import de la mateixa, segons el detall següent: 
 

a. Obra inclosa al PPOS/2016/1045 (se sol·licita donar de baixa). 

 

Obra inclosa (PPOS/2016/1045) 
Exercici 

inversió 
Import assignat 

Adequació d’infraestructura d’abastiment, sanejament i 

adequació de voreres C/ de L’Om 
2016 1.025,00 € 

Objecte sol·licitud Expedient Import a sol·licitar 

Sol·licitud romanent PPOS/2016/778 31.068,59 € 

Canvi d’obra PPOS/2016/1045 1.025,00 € 

Reinversió IVA deduïble PPOS/2016/778 6.937,99 € 

Reinversió IVA deduïble PPOS/2016/779 3.293,18 € 

  42.324,76 € 
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b. Obra a incloure en el PPOS/2016 (se sol·licita alta nova obra). 

Canvi d’obra Exercici inversió Import 

Adequació d’infraestructures d’abastiment i accessibilitat C/ 

Travessera del Calvari i C/ França (xarxa pluvials – fase I) 
2016 1.025,00 € 

TERCER. Sol·licitar la reinversió dels imports d’IVA deduïble que es detallen en el 

quadre tot seguit a l’execució de l’obra «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES 

D’ABASTIMENT I ACCESSIBILITAT C/ TRAVESSERA DEL CALVARI I C/ FRANÇA (XARXA 

PLUVIALS – FASE I)»: 

Inversió Núm. expedient IVA deduïble 

Adequació d’infraestructures d’abastiment i sanejament C/ Sanchis 

Guarner i C/ Calvari 
PPOS/2016/778 6.937,99 € 

Adequació de centre de transformació del motor del pou 

d’abastiment d’aigua potable municipal 
PPOS/2016/779 3.293,18 € 

 

 

QUART. Sol·licitar, en definitiva, la inclusió i alta de l’obra els imports totals de la qual es 

concreten tot seguit: 

 

 
*dels quals 5.738,27 € tenen caràcter d’IVA deduïble, per tant  39.721,51 € i 2.603,25 € (part d’IVA no 

deduïble) munta a la quantitat de 42.324,76 €, que és l’import sol·licitat a la Diputació de València. 

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

de Cooperació Municipal, als efectes oportuns, a través de la plataforma «carpeta 

ajuntament»/www.dival.es. 

TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima 

sessió que es celebre. 

 

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

 

   Vist el Decret número 173/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«Decret núm.: 173/2018 

Simat de la Valldigna, 3 d’abril de 2018 

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 

ALTA NOVA OBRA 
PBL de l’obra 

Import 
sol·licitat a la 
Diputació de 

València PBL s/IVA IVA 

Adequació d’infraestructures d’abastiment i accessibilitat 

C/ Travessera del Calvari i C/ França (xarxa pluvials – 

fase I) 

39.721,51 € 8.341,52 €* 42.324,76€ 
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 PRIMER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 162/2018, de 26 de març, es va aprovar la 

sol·licitud de romanent derivat de la baixa en l’adjudicació de l’obra inclosa en el PPOS/2016/778, 

la sol·licitud del canvi d’obra amb núm. d’expedient PPOS/2016/1045, així com la reinversió de 

l’IVA deduïble de les obres amb núm. d’expedient PPOS/2016/778 i PPOS/2016/779, amb 

destinació dels fons citats, en tot cas, a l’obra denominada «Adequació d’infraestructures 

d’abastiment i accessibilitat C/ Travessera del Calvari i C/ França (xarxa pluvials - Fase I)». 

 SEGON. Advertida una errada material, manifesta i indiscutible, en la citada Resolució, 

concretament pel que fa a la denominació de l’obra indicada, i tenint en compte que la citada 

errata té efectes en les tramitacions posteriors. 

 TERCER. Considerant que segons l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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’errada advertida en el Decret 162/2018, de 26 de març, de la 

següent manera: 

 On diu: «(...) ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I 

ACCESSIBILITAT C/ TRAVESSERA DEL CALVARI I C/ FRANÇA (XARXA PLUVIALS – FASE I)». 

 Ha de dir: «(...) ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT, 

ACCESSIBILITAT I XARXA PLUVIALS C/ FRANÇA (FASE II)». 

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

«PRIMER. Sol·licitar a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, la reinversió del 

romanent que deriva de la baixa en l’adjudicació de l’obra «ADEQUACIÓ 

D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ 

CALVARI», expedient núm. PPOS/2016/778, per import de trenta-un mil seixanta-huit euros i 

cinquanta-nou cèntims (31.068,59 €), a la inversió anomenada «ADEQUACIÓ 

D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT, ACCESSIBILITAT I XARXA PLUVIALS 

C/ FRANÇA (FASE II)». 

SEGON. Sol·licitar a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València el canvi d’obra 

inclosa en el PPOS de l’exercici 2016 amb núm. d’expedient PPOS/2016/1045, manteniment 

l’import de la mateixa, segons el detall següent: 

a. Obra inclosa al PPOS/2016/1045 (se sol·licita donar de baixa). 

Obra inclosa (PPOS/2016/1045) Exercici inversió Import assignat 

Adequació d’infraestructura d’abastiment, sanejament i 

adequació de voreres C/ de L’Om 
2016 1.025,00 € 

b. Obra a incloure en el PPOS/2016 (se sol·licita alta nova obra). 

Canvi d’obra Exercici inversió Import 

Adequació d’infraestructures d’abastiment, 

accessibilitat i xarxa pluvials C/ França (Fase II) 
2016 1.025,00 € 
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TERCER. Sol·licitar la reinversió dels imports d’IVA deduïble que es detallen en el quadre 

tot seguit a l’execució de l’obra «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT, 

ACCESSIBILITAT I XARXA PLUVIALS C/ FRANÇA (FASE II)»: 

Inversió Núm. expedient IVA deduïble 

Adequació d’infraestructures d’abastiment i sanejament C/ Sanchis 

Guarner i C/ Calvari 
PPOS/2016/778 6.937,99 € 

Adequació de centre de transformació del motor del pou 

d’abastiment d’aigua potable municipal 
PPOS/2016/779 3.293,18 € 

QUART. Sol·licitar, en definitiva, la inclusió i alta de l’obra els imports totals de la qual es 

concreten a continuació: 

ALTA NOVA OBRA 
PBL de l’obra 

Import 

sol·licitat a la 
Diputació de 

València PBL s/IVA IVA 

Adequació d’infraestructures d’abastiment, accessibilitat i 

xarxa pluvials C/ França (Fase II) 
39.721,51 € 8.341,52 €* 42.324,76€ 

* dels quals 5.738,27 € tenen caràcter d’IVA deduïble, per tant  39.721,51 € i 2.603,25 € (part d’IVA no 

deduïble) munta a la quantitat de 42.324,76 €, que és l’import sol·licitat a la Diputació de València.» 

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

Cooperació Municipal, als efectes oportuns, a través de la plataforma «carpeta 

ajuntament»/www.dival.es.» 

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

 

  Vist el Decret número 176/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«Decret núm.: 176/2018 

Simat de la Valldigna, 3 d’abril de 2018 

 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. La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 

Rural, ha convocat, a l’empara de la Resolució de 14 de febrer de 2018, del director de l’Agència 

Valenciana de Foment i Garantia Agrària, ajudes, per a l’exercici 2018, destinades a la redacció de 

nous plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) o a la revisió dels ja aprovats per part 

dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de desenvolupament rural 

2014-2020 de la Comunitat Valenciana, tot d’acord amb les bases reguladores aprovades per 

Ordre 26/2017, de 21 de setembre, publicades en el DOGV núm. 8.138, de 29 de setembre de 2017. 

 SEGON. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna va aprovar en sessió ordinària del Ple de 

data 27 de juliol de 2010, el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi, donant 

trasllat del citat acord a la Direcció Territorial de València de la Conselleria de Medi Ambient, 

Aigua, Urbanisme i Habitatge per tal de procedir a la seua aprovació. 

 TERCER. Per Resolució de 27 de desembre de 2010, del conseller de Medi Ambient, 

Aigua, Urbanisme i Habitatge, publicada en el DOCV de 31 de gener de 2011, es va aprovar el Pla 
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Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Simat de la Valldigna. 

 QUART. Vist l’objecte de la convocatòria i els requisits que han de complir els 

beneficiaris descrits en les bases primera i segona de les reguladores de la convocatòria, 

considerant que el pla local de prevenció d’incendis forestals és una peça clau en la planificació de 

les mesures de prevenció d’incendis forestals i atenent a la riquesa del nostre entorn i la 

necessitat d’abordar les mesures necessàries per a la seua protecció, es considera adient sol·licitar 

una ajuda a l’empara de la citada convocatòria amb la finalitat de procedir a la revisió del PLPIF 

existent. 

 Considerant que l’actuació projectada s’adequa a l’objecte de la convocatòria, 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. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, a l’empara de la Resolució de 14 de febrer de 2018, del director de 

l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes, per a 

l’exercici 2018, destinades a la redacció de nous plans locals de prevenció d’incendis forestals 

(PLPIF) o a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el 

marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, publicada 

en el DOGV de 19 de febrer de 2018, una ajuda per a la revisió del Pla local de prevenció 

d’incendis forestals del municipi de Simat de la Valldigna, per import de tres mil cinc-cents euros 

(3.500,00 €), corresponents als 80% de la inversió a realitzar que inicialment munta a la quantitat 

de quatre-mil tres-cents setanta-cinc euros (4.375,00 €), IVA inclòs. 

S’assoleix i es manifesta el compromís de donar compliment al contingut, condicions i requisits 

establerts a l’Ordre Reguladora d’estes ajudes. 

SEGON. Aprovar la consignació pressupostària corresponent a l’aportació municipal per 

import de 875,00 € destinats a la redacció de la revisió del PLPIF del municipi, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària « 170  22699 Medi Ambient: despeses diverses» del pressupost municipal vigent. 

TERCER. Formalitzar la present sol·licitud, junt amb la resta de documentació que 

determina la base sisena de les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant la seua remissió a 

través de mitjans electrònics, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural. 

QUART. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima 

sessió que es celebre.» 

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

 

  Vist el Decret número 180/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«Decret núm.:180/2018 

Simat de la Valldigna, 5 de abril de 2018 

 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: 
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ANTECEDENTS 

 PRIMER. Atès que en data 24 de maig de 2007 es va concedir mitjançant decret 

272/2007 llicéncia municipal d’activitats al solicitant HOGAR VALLDIGNA, S.L. per a l’activitat de 

“GARATGE 28 PLACES”. 

 SEGON. Atès que en data 23 de abril de 2013 es va presentar per part de José Luis 

Chordà Aznar instancia amb número de registre de entrada 413 en la qual es manifestava que es 

trobava afectat pels sorolls que transmitia l’activitat del garatge. 

            TERCER.- Atès que en data 19 de junio de 2013 s’emet informe per l’ingenier técnic 

industrial en el qual es notifica als obligats i interesats que s’han de adoptar les mesures 

corresponents per a complir el condicionament imposat en la llicéncia de activitats. 

 QUART. Atès que en data 31 de maig de 2017 es presenta un nou escrit per José Luis 

Chordà Aznar amb número de registre de entrada 1025 en el qual manifesta que han augmentat 

els sorolls i que es prenguen les mesures oportunes. 

CINQUÉ. Atès que en data 7 de febrer el Sr. Chordà presenta un nou escrit de 

reclamació administrativa per protecció de drets fundamentals en el qual manifesta reiteradament 

els problemes sonors i que es porten a terme les mesures oportunes, i el reconoixement de danys 

morals per una quantitat de 7.899,70€. 

SISÉ. Atès que en data 16 de febrer es va comunicar a la Comunitat de Propietaris la 

necesitat de procedir a adoptar les mesures necesaries les quals no s’han adoptat. 

SETÉ. Atès que en data 28 de març s’emet informe jurídic es procedeix als següents: 

FONAMENTS JURÍDICS 

 PRIMER. Els artícles 12 i 14 de la llei 7/2002 de la Generalitat Valenciana de protecció 

contra la contaminació acústica regulen els nivells sonors máxims emisibles tant exteriors com 

interiors. 

 SEGON.  Respecte al reconeiximent  dels danys morals i la indemnització solicitada, cal 

dir que no compleix els requisits jurisprudencials que donarien lloc a tal responsabilitat, els cuals 

són els seguents: 

 - La existencia de un dany efectiu evaluable económicament i individualitzat. 

 - Que la lesió siga com a consecuencia del funcionament dels serveis públics. 

 - Que no concurrixca força major. 

 - Que el particular no tinga el deure jurídic de soportar els danys d’acord amb la llei. 

 - Que no haja prescrit el dret a reclamar i que s’ejercite per persona legitimada. 

TERCER. De acord amb el article 55.2. d) de 3 de desembre de protecció contra la 

contaminació acústica, es tipificca amb infracció greu sobrepasar de 6 a 15 db (A), corresponent 

una molta de 601 a 6.000€ i retirada temporal de les llicencies o autoritzacions corresponents.  

 RESOLC 

 PRIMER.- Incoar expedient sancionador contra la comunitat de propietaris del garatge 

per la presumpta comisió de una infracció greu prevista en l’artícle 55, apartat 2 d) de la citada llei 

7/2002, consistent en sobrepasar en horari nocturn entre 6 i 15 db (A). 
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 SEGON. Nombrar instructor del procediment sancionador a Vicent Ribera Solanes, i 

secretari a Aurelio Sansixto Bonet. 

TERCER. Solicitar la emisió d’un informe técnic al ingenier industrial, als efectes prevists 

en l’article 79 de la llei 39/2015 de 1 d’octubre. 

QUART. Advertit que iniciat el procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seua 

responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li aplicará una 

reducció del 20% sobre el import de la sanció que corresponga, sempre i cuant deixe constancia 

del seu desestiment o renuncia de cualsevol acció o recurs en vía administrativa contra la sanció. 

CINQUÉ. Concedir el plaç de dos mesos per a realitzar les modificacions necesaries en 

l’activitat, acompanyades del projecte técnic i cumplint amb els requisits i el procediment previst a 

l’article 63 de la llei 6/2014. 

SISÉ. Notificar la present resolució als organismes competents de la consellería de medi 

ambient, al president de la Comunitat de Propietaris C/Penyalba- C/ 1er de Maig, així com al 

Instructor del procediment. 

SETÉ. Donar compte al Ple en la pròxima sessió ordinària que se celebre.» 

 

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

 
  Vist el Decret número 184/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«Decret núm.: 184/2018 

Simat de la Valldigna, 13 d’abril de 2017 

 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. La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, va aprovar mitjançant l’Ordre 

de 17 de novembre de 2008, publicada en el DOCV núm. 5902, de 27 de novembre de 2008, les 

bases reguladores de les ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat 

municipal. 

 SEGON. La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 

Rural, ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8.255, de 15 de març de 

2018, la Resolució de 7 de març de 2018, per la qual es convoquen els municipis i les entitats 

locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les sol·licituds d’ajuda en relació amb 

les obres de condicionament de camins rurals, per a l’exercici 2018. 

 TERCER. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8.a de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es va publicar extracte de la convocatòria 

de les ajudes econòmiques citades en el DOGV núm. 8.255, de 15 de març de 2018, que fixa el 

còmput del termini de presentació de sol·licituds. 

 QUART. Atenent l’objecte i les despeses subvencionables de la convocatòria que es 
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determinen en els apartats primer i segon de l’annex I de les bases reguladores, que és la 

construcció, millora i adequació de camins rurals dels municipis i entitats locals menors de la 

Comunitat Valenciana, i el benefici que d’eixes obres es deriva per a l’agricultura del municipi, este 

Ajuntament considera adient sol·licitar una ajuda a l’empara de la present convocatòria per tal 

d’executar les actuacions descrites en la memòria valorada anomenada «Millora de vials rurals de 

Simat de la Valldigna: Camins Rurals 2018», elaborada per Juan Brines Solanes, enginyer tècnic 

agrícola municipal, col·legiat número 1.623, el pressupost bàsic de licitació del qual munta a la 

quantitat de cent vint-i-sis mil cinc-cents quaranta-set euros i huitanta-dos cèntims (126.547,82 €) 

i vint-i-sis mil cinc-cents setanta-cinc euros i quatre cèntims (26.575,04 €) corresponents a 

l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 Considerant que l’actuació projectada s’adequa a l’objecte de la convocatòria, 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. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, a l’empara de la Resolució de 7 de març de 2018, per la qual es 

convoquen els municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen 

les sol·licituds d’ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals, per a 

l’exercici 2018, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8.255, de 15 de 

març, en el marc de les bases aprovades per l’Ordre de 17 de novembre de 2008, de la 

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, una subvenció per a l’execució de l’obra 

anomenada «Millora de vials rurals de Simat de la Valldigna: Camins Rurals 2018», descrita en la 

memòria valorada elaborada per Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola municipal, col·legiat 

número 1.623, el pressupost bàsic de licitació del qual munta a la quantitat de de cent vint-i-sis mil 

cinc-cents quaranta-set euros i huitanta-dos cèntims (126.547,82 €) i vint-i-sis mil cinc-cents 

setanta-cinc euros i quatre cèntims (26.575,04 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Atenent les quanties màximes que es determinen en l’apartat quart de les bases reguladores, i a la 

població de municipi, que d’acord amb les xifres oficials a 1 de gener de 2017 és de 3.297 

habitants, serà, com a màxim, del 60% de la inversió prevista. 

SEGON. Fer constar expressament que les obres descrites en la memòria valorada 

anomenada «Millora de vials rurals de Simat de la Valldigna: Camins Rurals 2018», discorren en 

terrenys municipals, disposant, per tant, este municipi dels terrenys necessaris per a l’execució de 

les obres citades, que no discorren per zona d’afecció en el seu traçat. 

TERCER. Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola, col·legiat número 1.623, autor de 

la memòria valorada que descriu l’actuació anomenada «Millora de vials rurals de Simat de la 

Valldigna: Camins Rurals 2018», depèn administrativament d’este Ajuntament en virtut de 

contracte administratiu en vigor. 

QUART. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima 

sessió que celebre.» 

 

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

   

 

 

 
  Vist el Decret número 185/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 
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«Decret núm.: 185/2018 

Simat de la Valldigna, 13 d’abril de 2018 

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

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

condició, i atenent  les consideracions següents: 

ANTECEDENTS 

 PRIMER. Atès que amb data 22 de febrer de 2018 l’Excel·lentíssima Diputació Provincial 

de València va publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de València número 38 sobre la 

aprovació de la convocatòria d’ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al bienni 

2018-2018. 

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

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

Butlletí Oficial de la Província de València núm. 59, de 26 de març de 2018. 

 TERCER. Vista l’assignació corresponent a este municipi pel que fa al programa SOM per 

al bienni 2018-2019, que hi consta en l’Annex II.A) de l’anunci de convocatòria, per import de dos-

cents quaranta-nou mil tres-cents cinquanta euros i noranta-cinc cèntims (249.350,95 €). 

 QUART. Atès que per tal de millorar els serveis de competència municipal que es 

presten a la població, en el marc establert pels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, resulta indispensable efectuar inversions destinades a la 

creació, adequació i millora de les infraestructures municipals vinculades als citats serveis, s’estima 

adient formalitzar la sol·licitud d’inclusió al SOM per al bienni 2018-2019 de les obres que tot 

seguit es detallen: 

 «SOM bienni 2018-2019» 
 

Inversions a efectuar 
Exercici 

inversió 
Import 

Finançament 

 Diputació 

Provincial de 

València 

(SOM/18-19) 

Aportació 

municipal 

1 
Adequació d’infraestructures d’abastiment, 

sanejament i voreres C/ de l’Om. 
2018-2019 135.781,65 €1 119.474,66 € 0,00 € 

2 

Substitució canonada d’abastiment d’aigua 

potable des del dipòsit municipal (de Simat 

de la Valldigna) 

2018-2019 90.647,28 €2 74.915,11 € 0,00 € 

3 Enllumenat C/ La Xara. Fase II 2018-2019 54.961,18 € 54.961,18 € 0,00 € 

  281.390,11 € 249.350,95 € 0,00 € 
1 Import IVA deduïble: 16.306,99 €. 
2 Import IVA deduïble 15.732,17 €. 

 Atès que el termini establert per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 26 

d’abril, tot d’acord amb la base novena de la convocatòria, 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. Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació Provincial de 

València per a la realització de les següents inversions en el marc del Pla Provincial d’Obres i 
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Serveis (SOM) del bienni 2018-2019: 

 «SOM bienni 2018-2019» 
 

Descripció de les inversions 
Exercici 

inversió 
Import 

Finançament 

Aplicació 

pressupostària 

 Diputació 

Provincial de 

València  

(SOM/18-19) 

1 
Adequació d’infraestructures d’abastiment, 

sanejament i voreres C/ de l’Om. 
2018-2019 

135.781,65 

€1 119.474,66 € 

«161 61928 Adeq. d’infr. 

d’abastiment, sanejament 

i voreres C/ de l’Om» 

2 

Substitució canonada d’abastiment d’aigua 

potable des del dipòsit municipal (de Simat 

de la Valldigna) 

2018-2019 90.647,28 €2 74.915,11 € 

«161 61938 Subs. 

canonada abast. a. 

potable des del dipòsit 

municipal» 

3 Enllumenat C/ La Xara. Fase II 2018-2019 54.961,18 € 54.961,18 € 
«165 62318 Enllumenat 

C/ La Xara. Fase II» 

  281.390,11 € 249.350,95 €  

SEGON. Adquirir el compromís de: 

− Aportar aquella part de l’import total de les inversions que no cobrisca l’ajuda 

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

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

incompliment de les obligacions establertes per la convocatòria reguladora del Pla Provincial de 

Cooperació a les Obres i Serveis Municipals, SOM, així com de comunicar a la Diputació de 

València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat. 

− Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió 

d’ajuda que es sol·licite o es reba per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la present 

convocatòria. 

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

acceptar l’ajuda que en el marc del present Pla Provincial fóra concedida per la Diputació de 

València. 

QUART. Als efectes del que disposa l’article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 

Local (TRRL), sol·licitar assumir l’execució de les inversions descrites. 

CINQUÈ. Autoritzar a la Diputació Provincial de València a realitzar les gestions 

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

seues obligacions tributàries amb la Hisenda pública estatal i provincial i amb la Seguretat Social. 

SISÈ. Aprovar, pel que fa al Pla Provincial d'Obres i Serveis (SOM) del bienni 2018-2019, 

els següents extrems: 

- Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les 

obres i/o treballs. 

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

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

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

Cooperació Municipal, als efectes oportuns, a través de la plataforma «carpeta 

ajuntament»/www.dival.es. 

HUITÈ. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima 
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sessió que es celebre.» 

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

Vist el Decret número 197/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«Decret núm.: 197/2018  

Simat de la Valldigna, 20 d’abril de 2018 

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. Vista la Resolució d'Alcaldia 514/2017, de 6 de novembre, en la qual s’aproven 

les bases específiques rectores de les proves selectives que han de regir la constitució d’una borsa 

d’ocupació temporal de personal de neteja (laborals) de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

SEGON. Vista la Resolució d'Alcaldia núm. 021/2018, de 23 de gener de 2018, en la qual 

s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria en relació amb el procés de 

selecció per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal per a proveir tant vacants com 

substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places de personal de 

neteja (laborals). 

TERCER. Vistes totes les actes del Tribunal Qualificador que han sigut publicades 

mitjançant anunci al Tauler d’Anuncis i la pàgina web http://www.simat.org/. 

QUART. Vist que s'ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de 

selecció per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal per a proveir tant vacants com 

substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places de personal de 

neteja (laborals). 

CINQUÈ. Vista la proposta de la relació d'aspirants aprovats que ha sigut emesa pel 

Tribunal Qualificador. 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 

amb l'establit en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar la constitució, per ordre de puntuació obtinguda en les proves 

selectives, de la borsa d'ocupació temporal per a proveir tant vacants com substitucions 

transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places de personal de neteja 

(laborals), com consta tot seguit: 

Núm. DNI COGNOMS  Fase Prova selectiva Fase concurs Punt. 

http://www.simat.org/
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I NOM 1a. 

Prova 

2a. 

Prova 
Total Antiguitat Titulacions Valencià Cursos Total 

total 

1 20036420Q 

COMPANY 

SOLANES, MARIA 

CASANDRA 

8,00 9,66 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,66 

2 20021207Y 

FERRANDO 

CORTES, MARIA-

JOSE 

7,33 8,97 16,30 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 16,33 

3 20425623J 
BOIX CABANES, 

LUCIA 
8,00 7,94 15,94 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 15,97 

4 20035625A 

CHORRO 

CASTELLAR, 

CRISTINA 

8,17 6,90 15,07 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 15,47 

5 73916452H 
ENGUIX JAREÑO, 

MILAGROS 
7,33 5,52 12,85 2,13 0,15 0,00 0,00 2,28 15,13 

6 20433514S 

GREGORI 

MASCARELL, 

MARIA AMPARO 

9,00 5,52 14,52 0,05 0,25 0,20 0,00 0,50 15,02 

7 20806934F 
FERRANDO 

FERRANDO, JUANA 
8,17 6,56 14,73 0,04 0,00 0,20 0,00 0,24 14,97 

8 20789713J 
ROSELLO GADEA, 

CONSUELO 
7,50 7,25 14,75 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 14,95 

9 20027531M 
MIÑANA VIDAL, 

EVA 
8,17 6,21 14,38 0,15 0,20 0,00 0,00 0,35 14,73 

10 20032684Y 
SERRA ALTUR, 

ESTELA 
8,00 6,21 14,21 0,00 0,20 0,30 0,00 0,50 14,71 

11 20429943D 
MAHIQUES BRINES, 

ALICIA 
7,00 7,25 14,25 0,13 0,00 0,20 0,00 0,33 14,58 

12 20799358K 
DOMINGO PEREZ, 

LAURA QUERALT 
7,50 5,18 12,68 1,32 0,00 0,00 0,00 1,32 14,00 

13 20018319Q 
TOLEDO BEL-LAN, 

ANGELES PILAR 
7,50 6,21 13,71 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 13,91 

14 73584289K 
MULET SANZ, 

FRANCISCO JESUS 
7,33 5,18 12,51 0,00 0,20 0,00 1,00 1,20 13,71 

15 20014404B 
RODRÍGUEZ 

LLINARES, SALUD 
7,17 5,87 13,04 0,04 0,20 0,00 0,00 0,24 13,28 

16 73772443N 
ALARIO FERRER, 

ROSANA 
6,17 6,90 13,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 

17 79266236W 
ESCRIHUELA 

PALOMARES, EVA 
6,33 6,21 12,54 0,07 0,00 0,20 0,00 0,27 12,81 

18 20019468S 
CANET LIMÓN, 

ROSA ANGELES 
7,33 5,18 12,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,51 

19 20039033F 
LLORCA 

MARTÍNEZ,DESIRÉE 
6,50 5,18 11,68 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 11,88 

20 85304488H 
SANZ LLORENS, 

AMPARO 
6,17 5,18 11,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,35 

21 X-4497811T 
MALISAUSKAITE, 

INGRIDA 
6,00 5,18 11,18 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 11,26 

22 20037001E 

BALLESTER 

GREGORI, 

CRISTINA 

5,33 5,87 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 

23 20990880E 
BORDA LOPEZ, 

LILIANA 
5,33 5,18 10,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,51 

SEGON. El 2 de maig de 2018 entrarà en vigor la borsa d'ocupació temporal per a 

proveir tant vacants com substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals 

de places de personal de neteja (laborals), la qual es mantindrà vigent fins a la creació d’una nova 
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borsa que la substituïsca.» 

L’alcalde relaciona els decrets dels qual es dóna compte al ple.  
 

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

 

  Finalitzades les intervencions els membres del Ple Municipal es donen per 

assabentats del decrets presentats. 

 

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

 

1.6. Aprovació , si procedeix, del Pla Municipal d’Emergències.  

 

Es dóna compte de la documentació remesa per l’Agència Valenciana de Seguretat i 

resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana en relació a l’elaboració del Pla 

Territorial Municipal (PTM) davant d’emergències de Simat de la Valldigna. 

Ates que el PTM consta de Pla Director, Manual Operatiu i Cartografia i que els regidores 

i regidores tenen copia del document. 

 

 Obert el torn d’intervencions per part de l’alcalde s’informa que després de l’incendi que 

va ocórrer en 2016 es va plantejar que calia fer un Pla, i que va ser elaborat per personal 

especialitzat de la Generalitat i que ens el van remetre per a la seua aprovació pel Ple de 

l’Ajuntament. I ara es poden fer esmenes. 

 

La regidora Imma Cunyat  planteja que hi ha apartats molt generals i altres de Simat, i es 

diu que cal actualitzar-ho cada sis mesos i això és un «faenon». 

L’alcalde comenta que vam preguntar eixa qüestió i ens van dir que sols es tracta de 

canviar noms, telèfons i dades d’eixa mena. I posa exemples. Canvis de tipus formal.  

La regidora Imma Cunyat planteja que es diu que cal revisar-ho cada dos anys i fer un 

simulacre. 

L’Alcalde manifesta que no se’n ha fet mai, demanaren suport de la Conselleria i la Policia 

Local s’ha d’implicar, ens han dit que si quan es faça s’ha d’enviar al Centre d’Emergències i 

vindria gent qualificada de la Generalitat valenciana. Sabem en quins recursos comptem ací 

però hi ha coses que ens excedeix. Posa l’exemple de Protecció Civil, que són un grup 

d’Oliva que actua en Dénia perquè no hi ha altre més prop. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que és interessant perquè et dóna informació que 

desconeixes. I posa exemples com la població en l’estiu i hi ha una gràfica. O el grau de 

nivell sísmics, me quedat sorpresa, estem en el nivell 8. 

La regidora comenta que volia esmenar tres coses: 

- Diu que hi ha un hidrant, i tenim dos. L’alcalde contesta que ja s’ha dit, 

- Quan parla del Comitè Assessor parla de Maria Jose Gregori i ja no està, s’ha de 

rectificar. 

- I a la pàgina 57 quan parla d’IMELSA resulta que ja no està. Ara es diu DIVALTERRA. 

 

El regidors fan una sèrie de comentaris sobre el Pla i l’alcalde apunta sobre els 

antecedents sísmics i la informació facilitada al respecte.  
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Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple 

de l’Ajuntament per unanimitat dels SET (7) membres assistents a la sessió (2 EUPV, 1 

Compromís, 1 PSOE, 2 PPS i 1 PSE), acorda: 

Primer. Aprovar el Pla Territorial Municipal davant emergències de Simat de la 

Valldigna presentat, i que ha estat elaborat per l’AVSRE. 

   

Segon. Remetre certificat d’aprovació del Pla a l’Agència Valenciana de Seguretat i 

Resposta a les emergències per a que es puga procedir a la seua homologació per part de 

la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. 
 

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

  1.7. Aprovació, si procedeix, de la modificació de crèdits número 

2018/PRE/003, de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que va ser dictaminada en la Comissió 

Informativa i  que transcrita a la lletra diu: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 

núm. 2018/PRE/003, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats 

amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, i de conformitat amb l'establit en l'article 175 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, emet el següent informe-proposta, amb base als següents, 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 

següent, per als quals no existeix crèdit en el vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es 

disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la 

liquidació de l'exercici anterior. 

SEGON. Vista la  Memòria de l'Alcalde de 14 de maig, en la qual s'especificaven la 

modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua justificació. 

TERCER.  Vist l’ informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 

seguir. 

QUART. Vist l’informe favorable d’Intervenció de  la proposta d'Alcaldia. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 

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

en matèria de pressupostos. 

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 

novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals aprovat pel Reial 

decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
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de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-

10). 

— 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. 

— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

— La Base 14a. de les Bases d'execució del seu Pressupost. 

 

Vist tot allò exposat, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la 

Legislació aplicable, procedint la seua aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es 

disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 

Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Per la qual cosa, aquesta Alcaldia, proposa al ple l’adopció del següent acord:  

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/003, 

en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent 

líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall: 

Crèdit extraordinari 

Prog. Eco. Descripció Import  

150 61018 Adquisició terrenys .............................................................................................. 51.000,00 

231 22728 Pla contra la violència de gènere ......................................................................... 3.500,00 

241 22000 TOCUP: Material ordinari no inventariable ..................................................... 3.000,00 

342 62228 Pista skateboard ................................................................................................... 30.000,00 

432 22602 TURISME: Publicitat i propaganda ....................................................................... 1.800,00 

920 22788 Protecció de dades de caràcter personal .......................................................... 4.000,00 

  Total crèdit extraordinari .......................................................... 93.300,00 

Suplement de crèdits 

Prog. Eco. Descripció Import  

150 22103 V. PÚBLIQUES: Carburants vehicles .................................................................. 1.800,00 

150 22133 V. PÚBLIQUES: Combustibles maquinària ........................................................... 800,00 

171 62338 Maquinària agrícola ................................................................................................. 4.500,00 

326 22790 Servei: Escola de Pasqua ........................................................................................... 200,00 

326 22793 Servei: Escola de Nadal ............................................................................................. 900,00 

342 22100 POLIESPORTIU: Energia elèctrica ...................................................................... 4.500,00 

920 22001 Diaris oficials, publicacions administratives....................................................... 3.000,00 

920 22604 Reclamacions judicials i patrimonials ..................................................................... 700,00 

920 22606 Tribunals i assistències a cursos .......................................................................... 2.000,00 

920 22799 SERVEI: Treballs altres empreses ........................................................................... 200,00 

943 46300 MANCO. LA VALLDIGNA: Aportació municipal ....................................... 20.000,00 

  Total suplement de crèdits ........................................................ 38.600,00 

  Total MC .................................................................................... 131.900,00 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els 

següents termes: 

Aplicació  Descripció Import  



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

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

 

_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  

 

26 

87000 RT despeses generals ........................................................................................ 131.900,00 

 Total finançament ..................................................................... 131.900,00 

 

 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) 

i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la 

Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, 

que són els següents: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-

ho a exercicis posteriors. 

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa 

finalitat específica. 

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

de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar 

reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat 

termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un 

mes per a resoldre-les. 

No obstant açò, la Corporació acordarà el que estime pertinent.» 

 

Tot seguit l’Alcaldia presenta una esmena a la proposta anterior, explica els motius de la 

mateixa i  que transcrita a la lletra diu: 

«ESMENA DE L’ALCALDIA A LA PROPOSTA INICIAL  

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 és insuficient, 

inexistent i/o no ampliable, l’Alcaldia va proposar la concessió de suplements de crèdit i crèdits 

extraordinaris, finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 

2017, la qual  va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. 

SEGON. Després de l’esmentat dictamen, s’han detectat noves despeses que no es 

poden demorar fins l’exercici següent i per la qual cosa  es proposa addicionar la següent  

ESMENA 

A la proposta inicialment presentada i que s’eleva al Ple de la Corporació la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Afegir a l’expedient de modificació de crèdits número 2018/PRE/003, en la modalitat de 

crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria 

resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb l’assignació addicional següent: 
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Altes en aplicacions de despeses 

Pro. Eco. Descripció MC 

151 62718 Polígon industrial: conveni honoraris redacció projecte .....................61.000,00 

419 22738 Servei de neteja de parcel·les abandonades .....................................        6.000,00 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ........................................... 67.000,00 

Pro. Eco. Descripció MC 

454 61908 Protecció seguretat vial camí Foies ..................................................................... 0,01 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS ...............................................            0,01 

TOTAL ESMENA MC ......................................................................... 67.000,01  

 

FINANÇAMENT 

 

Aquest increment es finança amb   

Eco.  Descripció MC 

87000 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals .............................................    67.000,01 

TOTAL ESMENA MC ....................................................................... 67.000,01” 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde justifica la presentació de la esmena en el possible 

acord en relació als treballs del tècnic Bernardo Monserrat, del qual dona informa en quina 

situació es troba, i en una desfase d’un cèntim en una inversió així com en la proposta d’incloure 

els 6.000€ per crear una partida per netejar parcel·les, i que després esta com una  proposa en 

una moció del PPS. Comenta el cas de Benifairó, explica el procediment que s’esta fent, s’està 

estudiant l’ordenança municipal on hi ha un procediment sancionador. S’esta fent un cens per part 

de la policia local. Açó es portarà al pròxim Consell Agrari. I començar per aquelles que es 

considerem mes perilloses. Comenta les dificultats per identificar propietaris i determinades 

respostes rebudes al respecte.  

La regidora Imma Cunyat pregunta:  

1. No tocaria aprovar primer la moció (del PP) i després posar la partida?. 

Es comenta que abans s’havia consultat i es dedueix que la moció s’aprovarà. 

            2. Recorde que la regidora d’hisenda va dir que fins que no es redactara un document no 

es donaria ni un cèntim al tècnic en qüestió. I afegeix si, després de l’acord verbal amb ell que 

vàreu dir a la comissió, s’han fet més gestions. 

      El regidor Vicent Ribera manifesta que l’interessat ha estat relacionat-se amb ell via telefòn 

i que li va comentar que anava una modificació de crèdits al plenari per a poder pagar-li.  

 S’informa al regidor Vicent Ribera que, per tal d’evitar confusions, el fet d’incloure en la 

modificació de crèdits una aplicació pressupostaria per poder pagar-li, és una previsió i per si es 

dona el cas, i sempre que s’arribe a eixe document d’acord signat per les parts, s’ha d’obrir un 

expedient, informes i implicacions, i l’Ajuntament així ho acorde, i en cas hipotètic que això es 

produiria estarien disponibles eixe import. El secretari posa l’exemple de l’any passat on també es 

va consignar una quantitat per si es pagava una factura i que al final no es va pagar i eixa quantitat 

en la liquidació del pressupost ha anat al romanent de tresoreria, es dir no es va comprometre cap 

despesa. Tot açò per evitar que es puga  concloure que la previsió es pagar-li. El regidor comenta 

que li va dir açò esta en marxa però quan es pagaria és qüestió de mes temps després de 
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l’aprovació de la modificació de crèdits. 

  Finalitzades les intervencions, el membres del Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a 

favor (2 EUPV, 1 Compromís, 1 PSOE, i 2 PPS) i UNA (1) abstenció, acorda aprovar l’esmena i 

incorporar-la a la proposta inicial que va ser dictaminada per la comissió informativa. 

A continua es debat la proposta definitiva, la inicial més l’esmena, i que queda de la forma 

següent: 

«PROPOSTA DEFINITIVA D’ALCALDIA 

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 

núm. 2018/PRE/003, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats 

amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, i de conformitat amb l'establit en l'article 175 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, emet el següent informe-proposta, amb base als següents, 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 

següent, per als quals no existeix crèdit en el vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es 

disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la 

liquidació de l'exercici anterior. 

SEGON. Vista la  Memòria de l'Alcalde de 14 de maig, en la qual s'especificaven la 

modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua justificació. 

TERCER.  Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 

seguir. 

QUART. Vist l’informe favorable d’Intervenció de  la proposta d'Alcaldia. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 

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

en matèria de pressupostos. 

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 

novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals aprovat pel Reial 

decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 

de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-

10). 

— 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. 

— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 



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

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

 

_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  

 

29 

informació pública i bon govern. 

— La Base 14a. de les Bases d'execució del seu Pressupost. 

Vist tot allò exposat, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la 

Legislació aplicable, procedint la seua aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es 

disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 

Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Per la qual cosa, aquesta alcaldia, proposa al ple l’adopció del següent acord:  

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/003, 

en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent 

líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall: 

Crèdit extraordinari 

Prog. Eco. Descripció Import  

150 61018 Adquisició terrenys ............................................................................................................. 51.000,00 

151 62718 Polígon industrial: conveni honoraris redacció projecte ..................................................... 61.000,00 

231 22728 Pla contra la violència de gènere .......................................................................................... 3.500,00 

241 22000 TOCUP: Material ordinari no inventariable ......................................................................... 3.000,00 

342 62228 Pista skateboard .................................................................................................................. 30.000,00 

432 22602 TURISME: Publicitat i propaganda ..................................................................................... 1.800,00 

419 22738 Servei de neteja de parcel·les abandonades .......................................................................... 6.000,00 

920 22788 Protecció de dades de caràcter personal ............................................................................... 4.000,00 

  Total crèdit extraordinari 160.300,00 

Suplement de crèdits 

Prog. Eco. Descripció Import  

150 22103 V. PÚBLIQUES: Carburants vehicles .................................................................................. 1.800,00 

150 22133 V. PÚBLIQUES: Combustibles maquinària ........................................................................... 800,00 

171 62338 Maquinària agrícola .............................................................................................................. 4.500,00 

326 22790 Servei: Escola de Pasqua ......................................................................................................... 200,00 

326 22793 Servei: Escola de Nadal ........................................................................................................... 900,00 

342 22100 POLIESPORTIU: Energia elèctrica ..................................................................................... 4.500,00 

454 61908 Protecció seguretat vial camí Foies ............................................................................................. 0,01 

920 22001 Diaris oficials, publicacions administratives ........................................................................ 3.000,00 

920 22604 Reclamacions judicials i patrimonials ..................................................................................... 700,00 

920 22606 Tribunals i assistències a cursos ........................................................................................... 2.000,00 

920 22799 SERVEI: Treballs altres empreses .......................................................................................... 200,00 

943 46300 MANCO. LA VALLDIGNA: Aportació municpial ........................................................... 20.000,00 

  Total suplement de crèdits 38.600,01 

  Total MC 198.900,01 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents termes: 

Aplicació  Descripció Import  

87000 RT despeses generals .......................................................................................... 198.900,01 

 Total finançament ............................................................................................. 198.900,01 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) 

i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la 

Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, 

que són els següents: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-

ho a exercicis posteriors. 
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b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa 

finalitat específica. 

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

de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar 

reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat 

termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un 

mes per a resoldre-les.» 

Obert el torn d’intervencions el regidor Sebastián Mahiques pregunta si s’havien fet 

gestions sobre el tipus de trituradora a comprar.  

El membres de l’equip de govern li diuen que si, s’ha mirat i després de parlar en 

professions, en els de Benifairó, i en tècnics ens han aconsellat que la volem adquirir és la 

correcta. Si que s’ha consultat. 

El regidor Rafael Cabanilles comenta que per l’experiència que ell té en eixe tipus de 

maquinaria indica les coses positives i negatives que ell veu. Manifesta que ell el que va plantejar 

era que ho consultareu. 

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

de l’Ajuntament, per QUATRE (4) vots a favor (2 EUPV, 1 Compromís i 1 PSOE) i TRES (4) 

abstencions (3 PPS, 1 PSE), acorda: 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/003, 

en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent 

líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall: 

Crèdit extraordinari 

Prog. Eco. Descripció Import  

150 61018 Adquisició terrenys ............................................................................................................. 51.000,00 

151 62718 Polígon industrial: conveni honoraris redacció projecte ........................................... 61.000,00 

231 22728 Pla contra la violència de gènere ........................................................................................3.500,00 

241 22000 TOCUP: Material ordinari no inventariable ....................................................................3.000,00 

342 62228 Pista skateboard .................................................................................................................. 30.000,00 

432 22602 TURISME: Publicitat i propaganda ......................................................................................1.800,00 

419 22738 Servei de neteja de parcel·les abandonades ....................................................................6.000,00 

920 22788 Protecció de dades de caràcter personal .........................................................................4.000,00 

 Total crèdit extraordinari 160.300,00 

Suplement de crèdits 

Prog. Eco. Descripció Import  

150 22103 V. PÚBLIQUES: Carburants vehicles .................................................................................1.800,00 

150 22133 V. PÚBLIQUES: Combustibles maquinària .......................................................................... 800,00 

171 62338 Maquinària agrícola ................................................................................................................4.500,00 

326 22790 Servei: Escola de Pasqua .......................................................................................................... 200,00 

326 22793 Servei: Escola de Nadal ............................................................................................................ 900,00 

342 22100 POLIESPORTIU: Energia elèctrica .....................................................................................4.500,00 

454 61908 Protecció seguretat vial camí Foies .......................................................................................... 0,01 

920 22001 Diaris oficials, publicacions administratives......................................................................3.000,00 

920 22604 Reclamacions judicials i patrimonials .................................................................................... 700,00 

920 22606 Tribunals i assistències a cursos .........................................................................................2.000,00 

920 22799 SERVEI: Treballs altres empreses .......................................................................................... 200,00 

943 46300 MANCO. LA VALLDIGNA: Aportació municipal ...................................................... 20.000,00 
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  Total suplement de crèdits 38.600,01 

  Total MC 198.900,01 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els 

següents termes: 

Aplicació  Descripció Import  

87000 RT despeses generals ........................................................................................ 198.900,01 

 Total finançament ..................................................................... 198.900,01 

 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) 

i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la 

Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, 

que són els següents: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-

ho a exercicis posteriors. 

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa 

finalitat específica. 

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

de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar 

reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat 

termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un 

mes per a resoldre-les. 

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

 

  1.8. Moció presentada pel representant d’EUPV i la portaveu de 

PSE sobre el rebuig a la sentència del cas “La Manada”.  

 
«MOCIÓ MUNICIPAL PER A MOSTRAR EL REBUIG A LA SENTÈNCIA DE 

L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE NAVARRA EN EL CAS 'LA MANADA”  

 

Víctor Mansanet i Boïgues, representant del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià 

(EUPV) en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i Immaculada Cunyat Plana, portaveu del Grup 

Per Simat Esquerra, i a l'empara del que estableix la normativa aplicable, eleven al Ple de la 

Corporació, per al seu debat, la moció següent.  

 

EXPOSICIÓ DE FETS 

 

Segons la sentencia número 000038/2018, de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de 

Navarra, queden com a fets provats que els cinc homes del grup conegut com ‘La Manada’ van 

perpetrar una menyspreable acció d'abús sexual contra una dona a Pamplona durant les festes de 

Sant Fermín de 2016. Es pretén justificar legalment que en aquesta acció no ha existit violència ni 

intimidació cap a la víctima, per la qual cosa s'absol els cinc individus d'un delicte d'agressió sexual, 

obviant que no es produí cap tipus d'intimidació i violència.  

  

Eixa sentència, que com han valorat nombroses expertes i experts jurídics, entitats feministes, 

l’ONU, dones o el govern de Navarra, entre altres:  

 

• Minimitza els fets al no considerar-los agressió sexual, al no considerar l'agreujant de 

realitzar-se en grup,  
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• Situa la càrrega de la prova en la víctima, en posar el focus de la sentència en el seu 

comportament i no en el comportament dels agressors, 

• Afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la 

vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza,  

• Posa de manifest la incoherència d'entendre que l'abús sexual perpetrat en les condicions 

que es va produir, i que queda recollit en el relat dels fets, pot produir-se sense violència 

i/o intimidació;  

 

 Després d'esta sentència, ha quedat de manifest, una vegada més, l'orientació patriarcal 

amb la qual membres de la Judicatura de l’Estat espanyol segueixen enjudiciant els delictes contra 

les dones. No es pot aplicar una doble victimització, ni que s'exigisca un plus de sofriment. A les 

dones no se les pot exigir que moren per a demostrar així que sí que es resisteixen davant una 

agressió sexual. S'ha comprovat que el Codi Penal no protegeix de forma efectiva les dones de les 

violacions ni de les múltiples expressions de violència a les quals han d'enfrontar-se.  

 

 Hem assistit a un procés en què, des de diferents àmbits judicials i mediàtics, s'ha arribat a 

culpabilitzar la dona agredida, presentant, fins i tot, com una prova admissible la “vida normal” de 

la víctima després de l'agressió. Però també hem assistit a una mobilització de sororitat i suport 

col·lectiu del feminisme denunciant esta sentència i visibilitzant el patriarcat que existeix en cada 

àmbit de la nostra societat: en la justícia, en els mitjans de comunicació, en l'ocupació,…  

 

 El moviment feminista ha respost unit als carrers, posant el focus en les desigualtats i 

injustícies que segueixen vivint les dones.  

Esta sentència torna a mostrar la necessitat de dur a terme polítiques municipals que posen el 

feminisme en el centre i possibiliten construir municipis on les dones puguen ser lliures.  

 

 Per tot açò i en virtut de l'exposat, el grup d’EUPV i  PSE proposen al Ple de la 

Corporació, per al seu debat i posterior aprovació, els següents  

 

ACORDS 

 

1. Mostrar el rebuig frontal davant la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Navarra 

mitjançant la qual qualifica una clara violació múltiple i agressió perpetrada per «la 

Manada» com un simple cas d'abús sexual i furt lleu.  

2. Instar al Congrés dels Diputats i Diputades i al Senat a la modificació del Codi Penal per a 

revisar el supòsit d'abús sexual, així com la consideració jurídica de la violència en casos 

d'agressió sexual i violació, amb l'objectiu d'introduir la perspectiva de gènere en la 

tipificació dels delictes de violència sexual.  

3. Amb la finalitat de mostrar el suport i solidaritat incondicional a les víctimes, moltes 

vegades invisibles, de les agressions sexuals, aquest municipi durà a terme una campanya 

per a prevenir les diferents situacions de violència sexual que pateixen les dones, 

juntament amb les associacions feministes de la localitat.  

4. Donar suport a les mobilitzacions que es duguen a terme en el municipi en relació amb 

este lamentable cas, expressar una mostra de sonoritat col·lectiva per a exigir la fi de les 

violències masclistes.  

5. Fer arribar esta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia i al 

Consell General del Poder Judicial i comunicar aquests acords al President de la 

Generalitat Valenciana, al President de les Corts Valencianes, a la Federació de Municipis i 

Províncies de la Comunitat Valenciana, al Govern espanyol i als grups polítics de les Corts 

Valencianes. 

 

 

Simat de la Valldigna, 22 de maig de 2018» 
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  Obert el torn d’intervencions l’alcalde li comenta a la portaveu del grup PSE 

que, donat com s’ha arribat ha fer la moció conjunta, que siga ella la que defense la moció 

presentada pels dos grups.  

La regidora Imma Cunyat manifesta que pensava que la llegiria l’alcalde, en qualsevol cas 

nosaltres havíem presentat una moció que no era igual, però el tema era semblant i partia 

arran de la sentència de l'Audiència Provincial de Navarra en el cas de la Manada. 
   

 La moció fa referència a les diferents valoracions de nombroses expertes i experts 

jurídics, entitats feministes, l’ONU, dones o el govern de Navarra, entre altres:  

 

• Minimitza els fets al no considerar-los agressió sexual, al no considerar l'agreujant de realitzar-se 

en grup,  

• Situa la càrrega de la prova en la víctima, en posar el focus de la sentència en el seu 

comportament i no en el comportament dels agressors. Afegeix que reiteradament es posava en 

dubte l’actitud de la xica front al seus violadors. 

• Afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència 

de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza,  

• Posa de manifest la incoherència d'entendre que l'abús sexual perpetrat en les condicions que es 

va produir, i que queda recollit en el relat dels fets, pot produir-se sense violència i/o intimidació;  

 

 La regidora manifesta que donada la resposta ciutadà per tot l’Estat Espanyol defensant la 

xica, supose que tant EUPV com el nostre partit, vam decidir que calia presentar esta moció i passa a 

llegir els punts d’acord. 

 
A continuació afegeix que en el nostre cas a més de participar i donar suport a la convocatòria 

que es va fer a la porta de l’Ajuntament, vos demanen suport a la moció, perquè sembla mentida 

que en Segle XXI estiguin augmentant les violències masclistes i incrementant-se les agressions a 

les dones, ho lamentem i donarem suport a la moció. 

 

L’alcalde manifesta que este tipus d’agressions i violacions en una festa publica no es l’únic, 

recentment en un altre poble s’ha donat també, en un poble d’Andalusia, s’ha perpetrat una 

agressions de varios homes a una xica, reflexa la cultura patriarcal que esta instal·lada a les 

institucions públiques , en este cas en la Judicatura, no  sols s’ha de  modificar l el Codi Penal sinó 

des de les escoles fomentar una  pedagogia i lluitar per una societat mes igualitària, i que no siga 

el que dia Fernando Pesoe «la inconsciència nocturna dels cossos», per això demanem que voteu 

a favor.   

 

Després de debatut àmpliament l’assumpte, vist el dictamen favorable de la Comissió 

Informativa municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT (7) dels membres presents en 

la sessió (2 EUPV, 1 Compromís, 1 PSOE, 2 PPS i 1 PSE),  acorda:  

 

Primer. Mostrar el rebuig frontal davant la sentència dictada per l'Audiència Provincial de 

Navarra mitjançant la qual qualifica una clara violació múltiple i agressió perpetrada per “la 

Manada” com un simple cas d'abús sexual i furt lleu. 

  

Segon: Instar al Congrés dels Diputats i Diputades i al Senat a la modificació del Codi 

Penal per a revisar el supòsit d'abús sexual, així com la consideració jurídica de la violència 

en casos d'agressió sexual i violació, amb l'objectiu d'introduir la perspectiva de gènere en 

la tipificació dels delictes de violència sexual.  

 

Tercer. Amb la finalitat de mostrar el suport i solidaritat incondicional a les víctimes, 
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moltes vegades invisibles, de les agressions sexuals, aquest municipi durà a terme una 

campanya per a prevenir les diferents situacions de violència sexual que pateixen les 

dones, juntament amb les associacions feministes de la localitat.  

 

Quart: Donar suport a les mobilitzacions que es duguen a terme en el municipi en relació 

amb este lamentable cas, expressar una mostra de solidaritat col·lectiva per a exigir la fi 

de les violències masclistes.  

 

Cinquè. Fer arribar esta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia 

i al Consell General del Poder Judicial i Comunicar aquests acords al President de la 

Generalitat Valenciana, al President de les Corts Valencianes, a la Federació de Municipis i 

Províncies de la Comunitat Valenciana, al Govern espanyol i als grups polítics de les Corts 

Valencianes. 

 

2.- ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.  

 

L’alcalde dóna compte dels assumptes d’interès municipals següents: 

 

2.1. Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i 

informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la 

representació municipal assistent, en compliment de l’acord de ple de 29 de gener de 

2018. 

 

 

2.1.1. El regidor Vicent Ribera informa sobre les qüestions següents: 

- Demà esta previst que es vaja a tallar els pins del camí de la mozaira. Hem demanat al 

propietaris que ho tallen. Esta demanat el permís al forestal. 

- S’ha iniciat les obres del camí de l’estació. Comenta la problemàtica situació que hi ha en relació 

a l’eixida natural de l’aigua. És una carretera de la Diputació i vam demanar que la netejaren i hui pel 

mati ha començat.   

 

2.1.2. L’alcalde  informa sobre els aspectes següents: 

 

  - A més del que es va dir l’altre dia, la regidora Imma Cunyat em va comentar sobre un document 

d'un Pla de MiIlora d’espais educatius, i ja hem fet les consultes i per ara és publicitat, el document té un 

caràcter divulgatiu, sembla un Pla però no hi ha més dades. No se sap per quan serà. Ens assignen una 

quantitat de 38.000€. 

- Ens ha entrat una petició acompanyada de 116 firmes sobre les deficiències al centre de Salut de 

Simat. El problema detectat es que l’horari no es compleix al 100% i ames hi ha períodes ( nadals, 

pasqua, vacances) que no hi ha servei de pediatria. Estic redactant una carta per demanar que al menys 

es restituïssin l mateix horari que la Conselleria va dir. 

 - Per demà a les 8 del mati hi ha una reunió en relació a la creació del Consell de la Joventut, 

esta també citada la xica del casal Jove, i vindrà una psicòloga especialitzada en conflictes juvenils, ha 

treballat al CJ de Gandia. De la reunió vos informarem i esperem que ixca una proposta al respecte. 

Informa de les qüestions plantejades fins ara.   

     El regidors Rafael Cabanilles comenta la problemàtica que hi ha una quantitat de joves que no poden 

anar , ni entrar,  i que esta ple de mares i inclús de «carros de xiquets». Es comenta esta qüestió. Les 

regidores Imma Cunyat i Almudena Donet i l’alcalde manifesten la informació que tenen al respecte. 

- Demà publicarem que s’ha obert el període de prematrícula pels majors de 50 anys per a 
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cursos de La Universitat de Gandia. 

- Comenta que hi ha una invitació de l’alcalde de Lloc Nou de San Jeroni, informa en que 

consisteix i manifesta que qui vullga anar esta convidat. 

- En quan al tema cultural informa sobre les activitats, una sobre  Miguel Hernández, Almansa 

1707, i Dones de Novembre: les foses clandestines del Franquisme.  

- De la Conselleria Agricultura i Medi Ambient, i es portarà al Consell Agrari, informació sobre 

la campanya d’exportació de la Clementina al EEUU. 

- Informa sobre la exhumació de la fosa 128 del cementeri de Paterna, on hi ha tres veïns de 

Simat i explica com es farà d’identificació dels cossos. 

- Comenta la qüestió dels bancals abandonat i la seua titularitat. Es va a fer el segon escrit. La 

policia Local esta fent un estudi. 

- Com va informar a la Comissió comenta el concurs de Treballant per la Igualtat. 

  

2.3. El regidor Raul Oltra comenta que l’obertura de la piscina serà el pròxim dia 16 de 

juny. S’informa de que tres persones estan interessades en participar i s’està a l’espera de que 

presenten els pressupostos. 

 

 

3.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA. 

 

Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del  RDL 

781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde 

pregunta si hi ha alguna proposta per a tractar per urgència en esta sessió, prèvia declaració de la 

mateixa. 

  Per part del portaveu del grup PP de Simat, Sebastián Mahiques, tal i com es va comentar 

en la comissió planteja presentar dos mocions per tal que es tracten per via d’urgència i considera 

que la mateixa està justificada en la necessitat que s’aproven el més aviat possible. 

Vist la qual cosa per UNANIMITAT, dels membres assistents a la sessió, s’aprova la 

urgència i passen a tractar-se les dos mocions següents:  

3.1. Moció del PPde Simat sobre fer les gestions pertinents per a canviar el pla 

de crema de Simat. 

   El portaveu del grup PPS dona compte de la moció següent, que transcrita a la lletra diu: 

  

   «Sebastián Mahiques Morant, portaveu del grup PPSIMAT a l'ajuntament de Simat de la Valldigna 

a l'empara de les atribucions que confereix la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 

Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament 

d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació 

pel seu debat i, si escau, l'aprovació de la següent moció 

 

QUE L'AJUNTAMENT DE SIMAT FAÇA TOTES LES GESTIONS  
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PERTINENTS PER A CANVIAR EL PLA DE CREMA DE SIMAT. 

 

Exposició de Motius: 

Actualment Simat té un pla de cremes on es diferencien dos sectors amb distints dies per a 

cremar. Esta opció té l'inconvenient de què en el cas que la Generalitat decrete alerta per a no 

poder cremar, el llaurador pert uns dies que provoquen un retràs en la crema. 

Quan més temps es tarde en fer la crema més seca està la poda, crema molt més i fa molta més 

flama. 

Som un dels pobles de la Valldigna al igual que Benifairó. Fa poc temps a Benifairó se li ha 

autoritzat el poder cremar tots els dies al seu terme, exceptuant els dies de festa i quan hi ha 

alerta que ho prohibeix. 

Simat i Benifairó són dos termes que tenen les mateixes condicions. Tenen horta i tenen llocs de 

muntanya.  

 

Per tot l'exposat el PPSIMAT proposa a la corporació per al seu debat i posterior aprovació els 

següents acords: 

 

 1.- Que l'ajuntament de Simat faça totes les gestions pertinents per a que al terme de Simat 

també es puga cremar tots els dies. 

Simat de la Valldigna 22 de Maig. El portaveu del grup PPS Sebastián Mahiques Morant.» 

 

 Obert el torn d’intervencions, el portaveu del grup PPS dóna compte del contingut de la moció. 

Passa a donar lectura a la moció. El regidor Vicent Ribera manifesta si caldria que sols es cremara tots els 

dies però pels matins. Es comenta esta qüestió, el regidors Sebastián Mahiques i Rafael Cabanilles es 

comenta el tema dels horaris i que les restriccions ja ens les posara la Conselleria.  

 L’alcalde diu que s’enviarà la moció i es mirarà el tema de l’horari. 

 El regidor Sebastián Mahiques comenta que seria l'horari que ells ens diguen, per a poder cremar 

tots els dies i comenta la situació que es dóna ara, que és 4 i 4, i si decreten alerta pots estar diversos dies 

sense cremar i ara en l’estiu això és un perill. Afegeix que el que li han aprovat a Benifairó és perfecte i si 

ho han aprovat a ells supose que a nosaltres també. 

 La regidora Imma Cunyat manifesta que trobem que quan es diu que Simat i Benifairó tenen les 

mateixes condicions, resulta que nosaltres tenim dos nuclis de població i això podria ser un problema per 

al que es demana. Ells no tenen nuclis com nosaltres com el Pla de Corrals i les Foies. 

 
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor de la 

UNANIMITAT dels SET (7) membres presents, (2 EUPV, 1 Compromís, 1 GS , 2 PPS i 1 PSE),   

acorda: 

  

 PRIMER i UNIC. Que l'ajuntament de Simat faça totes les gestions pertinents perquè al 

terme de Simat també es puga cremar tots els dies. 

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

 3.2. Moció del PP de Simat sobre crear una partida econòmica per a la neteja 
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dels camps abandonats. 

 Es dona compte de la moció presentada pel portaveu del grup PPS, Sebatián Mahiques 

Morant que transcrita a la lletra diu:  

  «Sebastián Mahiques Morant, portaveu del grup PPSIMAT a l'ajuntament de Simat de la 

Valldigna a l'empara de les atribucions que confereix la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 

reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la 

Corporació pel seu debat i, si escau, l'aprovació de la següent moció 

Crear una partida econòmica per a la neteja dels camps abandonats. 

 

Exposició de Motius: 

 

 De tots és sabut que al nostre terme hi ha molts bancals abandonats que estan fent malbé 

als llauradors que a dia d'avui encara aposten per dur endavant les seues terres. 

 Els camps abandonats contribueixen a la propagació de plagues a més de ser el lloc on els 

jabalís (animals que també estan produint unes pèrdues quantioses als llauradors) aprofiten per 

amagar-se. 

 En el mes de febrer al diari Levante es publicà que l'ajuntament de Simat requeria els 

propietaris dels bancals abandonats que estos foren netejats i donava un termini de dos mesos. 

 Actualment encara hi ha molts bancals per netejar. 

 Per tot l'exposat el PPSIMAT proposa a la Corporació per al seu debat i posterior 

aprovació els següents acords: 

 

 1. Crear una partida pressupostària per a portar endavant la neteja dels bancals 

abandonats amb una quantitat inicial de 6.000 euros. 

 2. Netejar les parcel·les on l'ajuntament haja notificat als seus propietaris en temps i forma 

el requeriment de neteja. 

 3. Repercutir la despesa causada per la neteja en el propietari de la parcel·la netejada. 

 

Simat de la Valldigna 22 de maig. El portaveu del grup PPS, Sebastián Mahiques Morant.» 

 

 

 Obert el torn d’intervencions, el portaveu del grup PPS, Sebastián Mahiques, dóna compte 

del contingut de la moció i manifesta que tenir una partida pressupostaria és un avanç, a 150€ per 

fanecada, podríem netejar unes 40 fanecades. Encara que després s’haurà de repercutir els 

propietaris. 

 L’alcalde comenta que hem consultat en Benifairó i allí si que han posat multes coercitives, 

cal afegir que s’ha d’iniciar un procediment, ha recavat la normativa al respecte i s’ha de tramitar.  

 Es comenta esta qüestió. L’alcalde manifesta que alguna s’ha netejat, altres han manifestat 

que no volen, i s’està consultat l’aspecte legal per la seua tramitació.  

 El regidor Sebastián Mahiques comenta que ell és partidari que l’Ajuntament ajude a que 

els camps estiguen nets i que done suport als llauradors que falta es fa. 
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 La regidora Imma Cunyat, manifesta que al nostre grup hem estat comentat la moció. 

Quan un ciutadà fa una infracció o no compleix la norma se li aplica una denuncia a través de la 

Policia local i ve recollida en normes o ordenances, en el cas de camps abandonats ve recollit en 

l’ordenança d’usos i costums rurals de Simat. Pensem que en principi esta moció no hauria d’estar 

ací, perquè hi ha una ordenança que obliga els llauradors. Passa a llegir l’article 13 de l’ordenança: 

 

«Article 13. Deures dels propietaris de finques rústiques 

Tot propietari de camp o finca rústica estarà subjecte a les obligacions següents: 

a) Mantenir la parcel·la en les mínimes condicions de neteja i salubritat exigibles, per tal d'evitar 

el risc d'incendi per a les finques confrontants i els focus d'insectes i paràsits danyosos per a les collites. 

b) Mantenir els mollons en perfecte estat de conservació i visibilitat. 

c) Mantenir les conduccions de reg de la finca en bones condicions, per a no causar danys als 

propietaris confrontants. 

d) Mantenir en bon estat de conservació les sendes de pas existents en la parcel·la. 

e) Observar totes les normes que es deriven de la present Ordenança.” 

 Afegeix que això és una obligació de tots els propietaris. Dóna compte de determinats 

paràgrafs dels articles 39 i 40, sobre les infraccions, la quantia de les mateixes en funció de la 

gravetat de la falta. 

 La regidora considera que tot el que demana la moció ho tenim regulat, el que vegem és 

que l’ordenança no s’està complint i ha obligat a un grup polític a presentar la moció tot i que 

s’havia parlat d’este assumpte. Pensem que si es complira l’ordenança no caldria votar la moció.  

 El regidor Sebastián Mahiques comenta que sí, moltes qüestions estan en les ordenances, 

però hi ha coses que són complicades i en este cas demanen que hi haja un partida pressupostària 

i en el cas que arribem a terme ja tenim per poder pagar. 

 L’alcalde comenta que el que s’ha aprovat és una modificació de crèdits que, fins que 

aprovem el pressupost de l’any que ve on hi haurà una partida, és previsió per si fa falta, però per 

tramitar els expedients cal comunicar-ho a la gent, si tot el món complira açò seria un paradís 

(posa l’exemple de les multes de transit), hi ha una ordenança i no està de mes que des de 

l’ajuntament es comunique els interessats, hi ha molts casos diferents, propietaris identificats i no 

identificats, si poden ser notificats o si s’ha tornat. La casuística és complexa. Un acte administratiu 

requereix un procediment i s’ha de complir l'ordenança i la llei, per si algú pot reclamar, en el cas 

de Benifairó els propietaris donaren permís per accedir al seua terrenys, si no és així aquí tenim 

un problema. Cal cuidar els drets dels ciutadans, anem a votar que sí però s’ha de seguir un 

procediment. L'escrit remarca la norma que estan incomplint. 

 La regidora Imma Cunyat manifesta que el Consell Agrari (CA) no està de «florero», és un 

òrgan consultiu i heu de fer-ho participar, açò que estem tractant és de competència del CA, i 

s’havia d’haver fet el contrari, és a dir, primer que es tractara allí, fer-ho sabedor i vore com es fa. 

Quan vulgueu informar algú podeu enviar a través del whatsApp enllaços a la pàgina web. En 

nostre grup no té cap problema, aprovarem la moció, però volíem deixar constància de l’existència 

de l’ordenança i dels procediments per portar-ho endavant. 
 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor de la unanimitat 

dels SET (7) membres presents, (2 EUPV, 1 Compromís, 1 GS , 2 PPS i 1 PSE),  ACORDA: 

 Primer. Crear una partida pressupostària per a portar endavant la neteja dels bancals 

abandonats amb una quantitat inicial de 6.000 euros. 

 Segon. Netejar les parcel·les on l'ajuntament haja notificat els seus propietaris en temps i 
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forma el requeriment de neteja. 

  Tercer. Repercutir la despesa causada per la neteja en el propietari de la parcel·la 

netejada. 

 

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

A continuació es planteja que hi ha alguna proposta més per a tractar per urgència en esta 

sessió, prèvia declaració de la mateixa. 

  Són dos qüestions, la primera és: 

1. una és: l’acceptació, si procedeix, de la delegació per a contractar obres del Pla 

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

    Es comenten els motius de per què s’ha de tractar este assumpte, s’ha canviat l’obra 

i ara s’ha de tornar a demanar l’acceptació de la delegació per contractar. 

    Es comenten les obres que hi havia en els PPOS i després de vàries intervencions 

es queda que quan es tinga la informació es farà arribar. 

   La urgència és per tractar este assumpte.  

  Per unanimitat s’aprova la urgència i passa a tractar-se.  

  

  3.3. 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: 

«Vist que amb data 16 d’abril de 2018, es va rebre comunicació del Decret núm. 03157, 

de 12 d’abril de 2018, del Diputat delegat de Cooperació municipal de la Diputació Provincial de 

València, pel qual es resol la inclusió en el Pla Provincial d’Obres i Serveis de 2016 de l’obra 

«ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT, ACCESSIBILITAT I XARXA 

PLUVIALS C/ FRANÇA. FASE II» amb núm. d’expedient PPOS/2016/1058, amb càrrec als 

romanents generats. 

 Vistes les directrius provincials de cooperació a les obres i serveis municipals aprovades 

pel Ple de la Diputació Provincial de València, en les quals 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 l’actuació següent:  

  Denominació: «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT, ACCESSIBILITAT I 

XARXA PLUVIALS C/ FRANÇA. FASE II». 

   Núm. obra: PPOS/2016/1058. 

 

 Per tot això, esta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, eleva al Ple 

la proposta d’acords següent:  

  

 Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l’actuació esmentada 
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anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i 

serveis municipals. 

 Segon. Comprometre’s l’exacte compliment de les Directrius que s'hi esmenten en el 

procés d’execució de les obres.» 

 

 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que si no se sap quin 

obra ha estat substituïda i potser considera que no devia canviar-se i per tant la seua votació seria 

abstenció. 

 

El regidor Sebastián Mahiques planteja que l’equip de govern és qui decideix les obres a fer 

i si estem d’acord bé i sinó ens abstenim. 

 

Es fa un recés per tal de tenir més informació. 

 

El secretari informa que el 25 /10/2016, es va acordar acceptar la delegació per fer tres 

obres i ara és un obra que no està inclosa aquí i el que es tracta és que el ple acorde l’acceptació 

per la delegació de contractar l’actuació que es planteja. 

 

El regidor Vicent Ribera explica l’actuació que pensa fer-se. Està parlant de memòria i no 

recorda el pressupost de l’obra. Els regidors comenten este assumpte i del qual no tenen molta 

més informació sobre esta l’actuació en este moment.  

 

 La regidora Imma Cunyat manifesta que la posició del seu grup sobre les actuacions 

integrals en els carrers i com del clavegueram no parla el seu vot és abstenció. 

 

El regidor Vicent Ribera manifesta que si vosaltres l’absteniu, ho aprovem nosaltres i jo 

demane l’informe al tècnics i després vos ho faig arribar, per tal de donar-li eixida a este punt. Açò 

deuria executar-se ja,  
 

  Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament per QUATRE (4) vots a 

favor (2 EUPV, 1 Compromís i 1 GMS) i TRES(3) abstencions ( 2 PPS i 1 PSE), ACORDA: 

 Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l’actuació esmentada 

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. 

 

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

A continuació es planteja que hi ha alguna proposta més per a tractar per urgència en esta 

sessió, prèvia declaració de la mateixa. 

  L’alcalde comentat que ell mateixa té una proposta que fer sobre festes locals 

laborals per 2019. 

Els motius de la urgència són: 

«MOTIUS  DE  LA  URGÈNCIA. 
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L’Alcaldia presenta al Ple ordinari de l’Ajuntament, del dia 28 de maig de 2018, la proposta 

d’aprovar les festes locals per a 2019, justificant-ne la urgència en l’escrit que ha remés a aquest 

Ajuntament el servei de Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria, de València, de la 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb registre d’entrada 

de 18 de maig de 2018 i número 1267, per tal d’elaborar el calendari laboral de la província per al 

2019 a la major brevetat possible.»  

 

Vist la qual cosa per UNANIMITAT, dels membres assistents a la sessió, s’aprova la 

urgència i passa a tractar-se l’assumpte. 
 

3.4.  Determinació dels dies festius laborals locals per a 2019. 

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

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

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

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

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

retribuït i no recuperable, se celebraran en aquest municipi durant el pròxim any 2019, 

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

Atès el calendari de l’any 2019. 

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

festius locals. 

Vista la qual cosa, es proposa al Plenari: 

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

Valldigna per al pròxim any 2019, les següents (dues d’elles): 

1 24 d’abril dilluns festivitat de Sant Vicent Ferrer. 

2 26 de juliol  dimecres festivitat de Santa Anna. 

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

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

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

Laboral de la província de València per a l'any 2019. 

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

Simat de la Valldigna» 

 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat planteja que ara no hi ha 

interlocutor en no haver Associació de Comerciants, s’ha preguntat a algú a nivell 

individual.  L’alcalde diu que si s’ha comentat i ens han dit Sant Vicent i Santa Anna. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels  
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set  (7) membres assistents (2 EUPV, 1 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS 

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

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

Valldigna per al pròxim any 2019, les següents (dues d’elles): 

29 d’abril dilluns  festivitat de Sant Vicent Ferrer. 

26 de juliol  dimecres festivitat de Santa Anna. 

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

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

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

Laboral de la província de València per a l'any 2019. 

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

Simat de la Valldigna. 

 

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

4.- TORN D’INTERVENCIONS.  

4.1. El regidor Sebastián Mahiques considera que el dia a dia del poble està prou abandonat, i 

com exemple comenta: 

 - Un focus del poliesportiu està fos fa molt temps. 

      El regidor d’esports diu que parlarà perquè ho canvien. 

- Al reg del camp de futbol hi ha un xorro que no funciona bé. 

- Atacs de mosquits, allí. Penseu fer alguna cosa? Alguna cosa s'haurà de fer.  

      El regidor d’esport diu que l’any passat es va fer un tractament.  

- El desbrossament de les cunetes no està fent-se, al costat del poble, i es vergonyós, en la 

desbrossadora es fa en un moment. 

-  M’han comentat que en la casa de la Cultura s’han posat aires condicionats des de fa mesos 

i pareix ser que no s’han pogut posar en funcionament. Cal estar damunt de les coses i 

solucionar el problema. No es poden posar i 5 mesos després no els gastem. 

- El tema dels extintors. Anem a mirar la data de revisió i estan sobrepassades les dates, i algun 

en l’escola. Pareix que l’empresa ha canviat. Igual que el manteniment dels aires condicionats. 

Les dates de caducitat estan passades i veig deixadesa. 

- Crec que regidors (equip de govern) i treballadors deuen anar tots junts. Comenta que l’únic 

piló reflectant que queda en la circumval·lació té una camiseta negra damunt des de fa  

molts dies. Costa poc llevar-la ¡¡¡. 

Crec que l’equip de govern passa un poc del dia a dia que a mi em preocupa molt. 

4.2. El regidor Sebastián Mahiques pregunta que s’està fent en la circumval·lació?. I en el plenari 
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passat vaig comentar que s’estava fent la grua en el  poliesportiu i encara no m’heu contestat. 

 El regidor Vicent Ribera contesta que la grua va anar per arreglar la xarxa de protecció que dóna 

a un costat del poliesportiu, la que està prop dels vestuaris, i explica en que va consistir la solució. 

 

 L’alcalde contesta que l’indigna el tema de la samarreta. Si l’haguera vist ell l’haguera llevat. De 

vegades ho comenta amb membres de la brigada. Li preocupa molt el tema dels extintors. Comenta la 

recent visita a València pel tema dels riscos laborals. Pel que fa les deficiències de l’aire condicionat vaig 

dir a la treballadora que ho pose en coneixement del tècnic municipal i ens van dir que botava i si fa falta 

contractar més potència ho farem Em preocupa el tema dels extintors i ho miraré,  

 

Es comenta la qüestió sobre si han d’haver o no pilons reflectants, quant poden durar i la seua 

utilitat. 

   

    L’alcalde comenta que no hi ha cap indicador d’entrada al centre del poble i la majoria de vehicles van 

rectes al Monestir. He dit a la Diputació que posen indicadors més significatius. De fet posa el C/ 

Tavernes i no posa centre urbà. Recentment s’han canviat, després de dos anys d’insistir-hi. 

    El regidor Vicent Ribera comenta les actuacions que estan fent-se a la carretera de l’entrada al poble. 

Crec que al darrer ple ja comentarem el tema de les pilones. A la Diputació hem fet dos peticions, una la 

que està fent-se ara a l’entrada del poble i l’altra la de les pilones. I en van dir que anaven a posar un 

altre tipus de senyalització, alguna cosa més contundent i fins ara no han actuat. Cosa que si que han fet 

en l’altra actuació. Cal que nosaltres insistim. 

  El regidor  Sebastián Mahiques comenta el perill que hi ha en eixa zona de la circumval·lació i 

que caldria protegir abans que passe alguna cosa greu. Potser posar una barana. Caldria proposar-ho a la 

Diputació. 

  4.3. La regidora Imma Cunyat pregunta si hi ha alguna novetat en el PGE?. Si teniu constància de que hi 

ha algun expedient urbanístic per part de l’Ajuntament o la Conselleria o de tombar una caseta, que sol 

fer la Conselleria. 

    El regidor Vicent Ribera comenta que darrerament no hi ha cap ordre d’enderrocament. Recentment 

s’acabat l’última. Després d’eixe crec que no tenim cap més de la Conselleria ni de cap Jutjat. Si que hi ha 

multes coercitives i si no compleixen en un temps pot acabar així. 

  L’alcalde comenta que l’últim era un sentència que venia de 2012, hem fet el possible, s’ha 

dialogat per buscar solucions però al final s’ha complit la sentència i acabar i arxivar l’expedient cal enviar 

les fotos últimes. Si que hi ha una ordre d’enderrocament de la Conselleria d’una caseta de la Foies. S’està 

plantejant com defensa el tema de la minimització però no sabem com acabarà i si al final hi hauran 

multes coercitives. 

  L’alcalde informa sobre la situació actual de la tramitació del PGE. Explica les gestions i ara s’han 

d’emetre informes sectorials, comenta el tema de l'informe d'inundabilitat que afecta un poc una zona 

que ha eixit inundable i cal canviar la línia, s’ha fet el que ha dit la Conselleria, A més s’ha enviat 

documentació a Patrimoni. Hi ha informes que han vingut de nou, un a Educació i ens queda un altre 

sobre Política d’Igualtat, hi ha normativa nova que obliga a incloure elements, estem mirant sobre 

documents existents i eixe falta, i potser un altre. Ara estem a l’espera que ens envien els informes i vore 

què diuen. 

La regidora Imma Cunyat comenta que des de fa 5 dies s’ha penjat a la pàgina web de l’Ajuntament s’ha 

penjat informació sobre el PG. 

L’alcalde comenta que l’ordre és que tot el que es modifica s’ha de penjar a la pàgina web.  
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El regidor Sebastián Mahiques sobre el PGE, comentàreu que havíeu demanat una pròrroga? 

L’alcalde diu que sí, abans expirava en agost de 2018, depenem del tècnic i s’està a punt d’enviar-li un 

nou requeriment al respecte, i sí hem demanat una pròrroga d’un any. Per tant ara el termini és agost de 

2019. 

El regidor Sebastián Màgiques sobre les al·legacions al PG, pregunta si al final Iberdrola ha presentat 

alguna al·legació al PG? 

L’alcalde contesta que no li consta. 

El regidor Sebastián Màhiques planteja d’on s’ha de portar la llum al polígon industrial? Que hi ha 

projectat? 

L’alcalde contesta que hi ha prevista una subestació, encara que ens van dir que no la construirien, però 

com el PI està més reduït, potser hauran d'empalmar des de Tavernes. Comenta les 11 al·legacions que 

es van presentar. 

  4.4. La regidora Imma Cunyat, sobre l’asfaltat de la zona del mercat i del carrer Templemars, 

pregunta si s’havia decidit dins alguna proposta de  participació ciutadana o ho havíeu decidit vosaltres?. 

Algunes persones m’han dit que no pensaven que fora prioritari. A més l’excedent de l’asfaltat es va tirar a 

un terreny particular i si sobra ha d’estar previst i que es millore en  un carrer públic i no una parcel·la 

particular. Concreta on es va tirar. 

L’alcalde contesta que l’ajuntament no ho va decidir. 

  El regidors Vicent Ribera contesta que es va decidir fer eixa zona del mercat, perquè els dimecres 

és el carrer més visitat del poble, i en eixa zona han caigut tres persones major en l’últim any, per això el 

vam prioritzar. I pel que fa el sobrant del material, el que es queda l’empresa descarrega el material que 

li sobra perquè això ja no es pot tornar a utilitzar. La «pastera» ha d’estar buida quan se’n van i ha de 

deixar-ho a algun lloc. De fet es va comentar amb la brigada d’obres.   

  La regidora Imma Cunyat, contesta que amb eixa resposta vens a la meua. Va haver una falta de 

previsió. Els havíeu d'haver avisat amb antelació i reutilitzar el sobrant.  

  El regidor Vicent Ribera comenta que això és una cosa d’ells perquè és el que diu el projecte. 

 L’alcalde contesta que ell si que es va interessar per tal que el tiraren a un carrer concret però la resposta 

que ens va donar l’empresa és que no podíem tirar-ho perquè no tenien la maquina fresadora i l’asfalt 

quedaria a «bultos». 

 

 
4.5. La regidora Imma Cunyat pregunta si teniu activitats esportives previstes en l’estiu?  A més de la 

piscina. 

El regidor d’esports Raül Oltra, contesta que no hi ha res previst, m’he posat en contacte amb un club i no 

hem arribat a un acord per fer activitats concretes en haver poc de temps. 

4.6. La regidora Imma Cunyat pregunta respecte de les festes del poble, si teniu ja el programa? O 

alguna cosa «embastada»?. Són unes festes continuistes com sempre?. Haveu pensat alguna activitat més 

participativa?. 

La regidora Almudena Donet informa que està el sopar del quintos que ja s’havia comentat. També hi ha 

programada una festa «remember» i informa de les activitats que hi ha previstes. S’està mirant el tema 
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del sopar i apuntar-se. 

La regidora Imma Cunyat pregunta si es podíen implicar els bars?. 

  La regidora Almudena Donet diu que tots els que vulguen participar podran posar la seua barra 

en el carrer habilitat a l’efecte. 

  La regidora Imma Cunyat manifesta que algunes persones li han comentat que estan «agobiats» 

en fer-se sempre al mateix lloc, al carrer principal, algú ens ha plantejat la possibilitat d’aplanar els solars 

de la Font Menor i fer les vaquetes allí i no molestar els veïns ni fer olor. Manifesta que deixa esta reflexió  

perquè ho penseu, és un suggeriment. 

  L’alcalde comenta la seua experiència els darrers anys sobre les vaquetes i el tractament 

inadequat als animals. Desprès es va fer la consulta de la que ja sabeu el resultat. Això sí he exigit 

l’empresa que s’emportara les vaquetes després de cada prova i els animals no estan al poble i he afegit 

una clàusula de consciència. 

4.7. La regidora Imma Cunyat, ja que s’ha introduït una partida pel tema dels bancals, i al igual que es va 

fer respecte al Monestir, caldria fer un seguiment i traure un balanç en eixa qüestió. I pregunta quan s’ha 

tret de les taronges? 

  El regidor Vicent Ribera dóna la informació que té de l’any passat. Pensa que enguany les xifres 

seran semblants. Dóna les dades per varietats, en quilos i el preu per quilo. No està la valència. Es 

comenta esta qüestió. 

  4.8. La regidora Imma Cunyat vol preguntar sobre el Pla Edificant? I si l’Ajuntament ha fet alguna 

proposta dins el Pla Edificant? I si és així ens agradaria tindre-la.  

  Comenta que estava prou indignada respecte al que havia escoltat i per això va parlar amb tu 

(l’alcalde). Informa de la proposta que li van dir que havia fet l’Ajuntament. Explica quina era la proposta 

del que ella va vore per escrit i que segons la informació que tenia no li pareixia una actuació correcta. No 

estic al Consell Escolar i em van dir que era una proposta de l’Ajuntament i vaig preguntar directament 

l’alcalde i em va dir que no ho sabia. 

  L’alcalde comenta el passos que s’han donat al respecte, les gestions fetes en la Conselleria. Hi 

havia una informació general. A finals de març o principi d’abril férem una reunió en la Conselleria per tal 

d’assabentar-nos del passos a donar i saber quina ajuda econòmica hi havia per tal de saber què fer. 

Comenta el que es va dir en eixa reunió. Ens van orientar i ens diuen el passos a donar. I el responsable 

d’Educació va fer alguna suggerència de futur, però quedava clar, el centre no es podia ampliar en aules. 

Calia començar per les propostes del Consell Escolar (CE) i ho  posarem en coneixement de la Direcció, 

els vam enviar una proposta que no coincideix amb el que ha comentat la regidora. Després ens arriba 

una proposta del CE. Afegeix informació sobre la conversa amb la Conselleria i la perspectiva de futur tot i 

que la població escolar està disminuint. Li va dir a la Directora que convocara un Consell Escolar i si la 

regidora no podia anar, aniríem el tècnic i jo per tal que no hi hagen interferències. 

  La regidora Imma Cunyat manifesta que ella va vore el document i va protestar i pareix que al 

final es va modificar. 

L’alcalde contesta que eixe document ell no l’ha vist, i no es va parlar de canviar de lloc el menjador 

escolar, encara que si que he sentit rumors i comentaris d’alguna persona en eixe sentit. 

  4.9. La regidora Imma Cunyat respecte de la Mancomunitat de la Valldigna, volia comentar que 

tenia una informació, per cert informació que no ve de l’equip de govern, i he de preguntar si és veritat o 

mentida, m’agradaria que al meu grup ens passareu més informació perquè de vegades em quede 

sorpresa del que em diuen. En la comissió em vaig adreçar i li vaig preguntar al President de la 
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Mancomunitat per què la Mancomunitat de la Valldigna havia contractat dos persones, jo no sabia on 

estaven ni quin servei estaven prestant. Em vaig adreçar al President de la Mancomunitat, que és qui té 

més informació, i en un to que no em va agradar i, que jo no vaig contestar, em vaig callar, em va dir 

«que estava al costat de Rosa». Jo no li preguntava on estava físicament eixa persona sinó a qui estava 

donant servei i on estava, podia estar a Benifairó o a Barx, donat que no estava a Simat. Pareix que no 

era una sinó dos persones que estaven treballant i donant servei a l’Ajuntament de Tavernes, just 

l’Ajuntament que se’n vol eixir de la Mancomunitat, i dos persones treballant per a Tavernes, no ho 

entenc. Si se’n vol eixir, té tot el dret, encara que jo discrepe perquè em crec Valldigna. Però no em va 

agradar ni el to, ni la contestació que em va donar el Sr. President de la Mancomunitat, no vaig voler 

contesta-li i vaig considerar que les explicacions les demanaria hui al ple, de manera correcta i sense faltar 

a ningú, així que voldria saber quines persones estan treballant en el EMUJU o ENCUJU, on estan o on 

estaven, i quina tasca estan fent i a qui va adreçada eixa tasca. 

 El regidor Vicent Ribera manifesta que vol demanar-li perdó a la regidora si es va sentir ofesa en 

fer eixa observació, jo ho vaig agafar des d’una altra vessant. Jo no sabia que t’estaves referint a la xica 

que estava en Tavernes, jo pensava en la que estava en la seu de la Mancomunitat que és administrativa i 

està al costat de Rosa. I ja t’he demanat perdó si no et vaig contestar de forma adequada perquè no 

sabia jo per on anava la pregunta exactament. No sabia que t’estaves referint a la xica que desprès va 

prestar els serveis esportius a l’Ajuntament de Simat i que abans havia estat a Tavernes. Estava treballant. 

com a monitora esportiva, on estava prestant els seus serveis en el municipi de Tavernes, no ho se, allí feia 

aproximadament el mateix que ací. Detalla les activitats. El tema que Tavernes tinga dos treballadores es 

perquè l’eixida de l’ajuntament de Tavernes és estrany, declaren que volen eixir però ells han pagat un 

semestre de 2017 i tenen pendent el segon. Com tenien pagat 2017 com a mínim tenien dret a tindre-los 

allí eixe any. Les persones contractades tenien una programació anual, en bo o en mal criteri, havíem 

pensat que es quedaren, però quan passa el tema del xic de Simat que se’n va haver d'anar, primer ho 

solucionem a través de la Llebre i quan eixa persona també s’ho deixa, es quan vam decidir que vinguera 

ací. Els de Tavernes s’han conformat i està treballant en Simat. 

  La regidora pregunta si l’altra monitora també està treballant en Tavernes? 

  El regidor Vicent Ribera contesta que no, està ara en Barx i es administrativa 

  La regidora Imma Cunyat pregunta per la xica que està treballant en els cartells?. 

  El regidor Vicent Ribera li contesta que no eixa és un beca post. 

   Entre la regidora, el regidor i l’alcalde es comenta el treball d’esta persona, l’activitat que està fent i el 

que està previst fer en relació als «grafitis» i murals, i on està previst fer-ho.  

  El regidors Vicent Ribera manifesta que ací en Simat està previst que es faça en la façana de 

l’escoleta municipal. El tema de que podria valdre uns 10.000€ és una estimació si ho fera un 

professional. No és que valga això. 

  4.10. La regidora Imma Cunyat en relació al punt 2.1 sobre el que heu d'informar dels òrgans 

col·legiats municipals i supramunicipals, moltes vegades no digueu res, per exemple el solar de la 

Mancomunitat, del Pla Zonal de Residus seria interessant tindre les actes de les reunions que feu. Pel que 

fa la moció. ho vam fer per tal que òrgan per òrgan ens informàreu, per exemple Ruralter, o el cas del 

voluntariat (del Fons per la Solidaritat) que vàrem comentar i no tenia informació de res. Hi ha coses com 

el solar de la Mancomunitat de la Ribera del Xúquer ja està solucionat? Continueu anant  a les reunions? 

Està tancat ja?. 

  Es comenta si ja està dissolt o no. El regidor Vicent Ribera informa que pel que fa el solar, com 

són tants municipis, crec que l’Ajuntament li tocaven pocs euros. 

  4.11. El regidor Rafael Cabanilles, comenta que en el barranc, en passar el cementeri, al camí hi 
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ha una trapa que no està en bones condicions, ella ha tingut un incident i pot fer mal a vehicles. Es queda 

que es mirarà.  

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

 

 Una vegada s’han tractat els punts de l’ordre de dia i, abans de donar el torn als regidors i 

regidores, l’alcalde per deferència i donada l’hora que era avançada donar la paraula als veïns, i així 

si volen se’n poder anar en acabar. Tot d’acord amb el que disposa l’article 21.u del Reglament de 

Participació Ciutadana, es dóna la paraula als veïns presents al saló de plens per tal que puguen 

formular-hi preguntes o proposicions. 

  L’alcalde pregunta si algun veí d’entre els presents vol intervindre.  

  1. El veí Salvador Ferrando Andres comenta que en el tema de la neteja dels bancals 

l’Ajuntament deuria donar exemple i netejar els seus i posa l’exemple dels Clots. 

 L’alcalde manifesta que ell recorda que havia un projecte en eixa zona, a més d’un estudi a la 

universitat que es va fer fa anys i que no he trobat en l’Ajuntament. 

El veí comenta que potser no es puga o dega netejar pel bé de la naturalesa però les vores per 

evitar problemes sí que deuria. 

Es comenta l’incendi que es va produir fa uns anys i nosaltres deguem donar exemple. L’alcalde 

agraeix les aportacions fetes pels veïns. 

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

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 23,10 

hores dia 28 de maig de 2018 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta. En 

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