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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 4/2018 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

Dia: 30 de juliol de 2018 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President:  Víctor Mansanet Boïgues  

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Mónica Sancirilo Camarena,  

Rafael Cabanilles Inza 

 

Grup  Socialista 

Raül Oltra Sansaloni 

Grup EUPV  

Almudena Donet Romero 

Grup COMPROMÍS- Bloc 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

Margarita Palomares Hernàndis 

 

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA) 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

Regidores absents: Dèbora Cabanes Ripoll i Genoveva Chorro Plancha 

 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,45 hores del dia trenta de juliol   

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 de la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018. 
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1.2 Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius 

per al curs escolar 2018-2019. 

1.3 Donar compte decret 408/2018, sobre modificació de delegacions als regidors i 

regidores. 

1.4 Donar compte del Decret 406/2018, sobre nomenament d’Alcalde Accidental 

dels dies 5 al 15 d’agost de 2018. 

1.5 Aprovació, si procedeix, de reconeixement per una actuació d’agents del Cos de 

la Policia Local, d’acord amb els articles 1, 7 i 9 del Decret 124/2013, de 20 de 

setembre, del Consell. 

1.6 Acord d'adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, al sistema d'adquisició 

centralitzada de la Diputació Provincial de València, central de serveis 

innovadors i sostenibles. 

1.7 Aplicació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 

basics, d’acord amb l’article 13 del RD 214/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula 

el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.  

1.8 Donar compte dels decrets números 173 al 400, de 2018, els quals van des del 2 

d’abril  fins al 30 de juny  de 2018. 

1.9 Donar compte dels decrets números 404, 406, 407, 408, 410 de 2018. 

1.10 Adhesió al PLA EDIFICANT de Cooperació entre la Generalitat i les 

Administracions Locals per la Construcció, Ampliació , Adequació, Reforma i 

Equipament del Centres Públics Docents de la Generalitat, regulat pel Decret 

Llei 5/2017, de 20 d’octubre. 

1.11 Aprovació, si és procedent, de la modificació de crèdits número 

2018/PRE/005, de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 

1.12 Ratificació, si procedeix, del document de l’acta d’adquisició per avinença en 
expedient d’expropiació pregada. 

1.13 Donar suport, si és procedent, a la moció de la Mancomunitat de la Safor 

sobre el porc senglar. 

1.14 Adhesió, si és procedent, a la Declaració institucional de la FEMP amb motiu 

del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI (28 de juny de 2018). 

1.15 Moció presentada per Alfredo Cortell Sivera, en representació de 

l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor, sobre el sistema públic de 

pensions. 

1.16 Moció presentada per la portaveu de PSE pel reconeixement de l’alumnat 

amb bons resultats acadèmics.  

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

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

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

1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1. Examen i aprovació de l’acta celebrada el dia 28 de maig de 2018. 

Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 

de maig de 2018. 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat planteja que es torne a fer l’acta, ja que 

tal com està no la pot aprovar perquè hi ha nombroses faltes d’ortografia. No es respecta l’ordre real de 

les intervencions, no s’ajusta a tot el que es diu o és important, no es diu el que s’ha dit realment, a més 

que sí que recull fil per randa tot el que diu l’alcalde i, en algun cas, el que diuen alguns regidors i/o 

regidora. Considera que és un greuge comparatiu en relació amb les intervencions de l’equip de govern i 

de l’oposició, i creu que cal donar-hi el mateix tracte i, per tant, caldria revisar-la i, si no, jo votaré en 

contra o m’abstindré. 

Per part del secretari, es manifesta que, quant a la revisió de l’acta, si hi ha faltes d’ortografia en 

l’acta ho lamenta. Explica quin és el procés de confecció de les actes i potser podria haver-hi un error si se 

n’ha entregat una que no ha estat revisada. Quant a l’ordre real, és veritat que la intervenció d’un veí està 

col·locada en el lloc on estableix el Reglament de Participació Ciutadana (RPC), i no en el que es va 

produir, perquè l’alcalde li va donar la paraula abans que als regidors i vaig decidir posar-ho al lloc que diu 

el RPC, i es reflecteix eixa circumstància en l’acta, tot i que l’esmentada intervenció es va fer abans que les 

dels regidors i regidores. Podria haver-se fet d’altra forma. Sobre que la redacció no s’ajusta a tot el que es 

diu, el ROF diu que en l’acta s’inclourà un “resum succint” de les intervencions, cosa que no fem, si no 

que, fins ara, les intervencions en les actes són més llargues.  

El secretari afegeix que la redacció de les actes intenta ser equilibrat en relació amb l’extensió de 

les intervencions, i respecte a que l’alcalde té més extensió-ratlles que ningú, cal tenir en compte que 

potser els minuts que l’alcalde intervé en les sessions és molt superior als dels regidors i regidores i si ho 

mirem com a percentatge, potser no hi haja tanta diferència. I respecte a que puga haver-hi algun error 

en l’acta, fins ara sempre s‘havia resolt amb les rectificacions que s’hi han fet. Sempre s’ha reflectit la 

intervenció quan, en la mateixa sessió, es diu que “conste en l’acta”. No obstant això, si enteneu que el 

tema és dramàtic i si hi ha errors gramaticals, agraïsc a la regidorala seua observació i haver-nos-en 

assabentat, per la qual cosa considere que cal fer-hi una rectificació. L’acta no és una reproducció 

taquigràfica i el ROF estableix que en l’acta constaran “opinions sintetitzades “. La sintetització sempre és 

opinable i subjectiva, però si estan reflectits en l’acta els arguments principals, l’acta és adequada. L’acta 

consta del assumptes que s’han de votar i de les intervencions que tenen una significació, així com les 

certificacions que s’hi fan. La resta del ple s’arreplega en el vídeo. En altres corporacions, es fan actes molt 

resumides. Ací la redacció és extensa. Caldria que el Ple es pronuncie sobre quin tipus d’actes volem que 

fem. 

La regidora Imma Cunyat comenta que hi ha intervencions que ni apareixen.  

El secretari pregunta si són intervencions significatives. 

La regidora Imma Cunyat posa com a exemple que quan s’està parlant, en una proposta per via 

d’urgència, en un punt de fora de l’ordre del dia, no consta el preu de l’obra i no se sabia massa bé de 

què es tractava, i que el regidor Vicent Ribera no se’n recordava. Afegeix que són coses que no entén i 

considera que han d’aparèixer en l’acta. Comenta un altre exemple, com és, en relació amb la moció 
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presentada pel PP, sobre la neteja de les parcel·les, hi ha intervencions completes que no hi apareixen. El 

que més mal li sap és que, a més que es preocupa d’anar a busca l’ ordenança “Ús i costums” i indica els 

articles corresponents, quan  diu els imports de les multes no consta en l’acta. Pareix que aquesta acta no 

l’haja fet la mateix persona, no sé si no l’ha fet algun altra persona, pareix que no la fet el secretari. 

El secretari contesta que l’acta l’ha feta ell i informa que la revisió ortogràfica la va fer un 

funcionari municipal. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que les intervencions que es facen que hi consten. El 

secretari informa que havia posat en el punt en qüestió (en la moció la neteja de parcel·les), sobre els 

articles 39 i 40 d l’ordenança,  i quin n’eren els motius de la redacció. 

La regidora Imma Cunyat afegeix que quan va demanar la paraula el regidor Rafael Cabanilles 

per parlar del Casal Jove i del problema dels “carros”,  ella va manifestar que avalava les paraules del 

regidor, i que ella ho portava apuntat, i si haguera parlat abans ho haguera dit ella. Comenta el que diu 

l’acta i que no queda clar el que vol dir la redacció de l’acta. Manifesta que ella li va donar suport al 

regidor Rafael Cabanilles i els meus 31 alumnes m’havien ratificat el que havia dit el regidor Rafael 

Cabanilles. 

El secretari explica quin són els motius pels quals es redacta l’acta de forma més abreviada, i que 

quan es repeteixen les argumentacions es posa una frase genèrica, Fer actes quan es parla molt és 

complicat i reflectir-hi tot el que es considera important, també. Jo intente fer-ho de la millor manera 

possible, i des de fa temps s’hi reflecteix més enllà de les opinions sintetitzades. Potser si hi ha menys 

temps per realitzar un acta de vegades es fa més curta. L’extensió de la part final sols ser prou extensa. 

No obstant això, estic al servei del que la Corporació decidisca. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que jo no me l’he llegida en molta atenció, però en base 

al que s’ha dit, considera que es quede damunt la taula i que la regidora Imma Cunyat aporte tots els 

apunts que tinga ahí, i així ho ha plantejat també el secretari, i que quan l’Ajuntament penja un document 

oficial a la pàgina web, no poder haver-hi faltes, pot haver-hi alguna errada. 

El secretari informa del procediment que es segueix per a la revisió i remissió de les actes. Potser 

que com han anat canviant les persones encarregades de fer les convocatòries puguen haver errades 

involuntàries. Quant al contingut, demane excuses pel tema de les faltes d’ortografia, i reconeix que és 

greu. 

L’alcalde manifesta que sí que és veritat que n’hi ha moltes faltes S’ha de millorar la redacció, 

m’interessa que les actes es queden al llibre d’actes de forma correcta. Els historiadors i arxivers revisen el 

llibres d’actes. Aplicarem el Salt 5, el qual està a punt d’eixir, i és l’instrument amb el qual hauríem 

treballar en aquest Ajuntament. El demanàrem i l’aplicaren. Últimament no revise ortogràficament les 

actes  perquè des de la Corporació, i en un Ple, es va dir que l’alcalde no esta per a això. Ens deguem de 

cenyir al Salt 5 i no està de més que s’instal·le a tots el funcionariat el Salt 4. Demane que es sintetizen 

les meus intervencions, les quals, de vegades, són massa extenses. Vaig enviar a tots els funcionaris i 

funcionàries d’aquesta casa les instruccions bàsiques de procediments administratius en valencià. Em 

consta que hi ha gent que l’ha utilitzat i molt bé. He fet moltes actes i he intentat sintetitzar i sempre es 

deixa alguna cosa, i teniu tot el dret d’incorporar-hi allò que penseu que no s’ha recollit. Les actes poden 

ser llagues, però com més clares, concises i més ben redactades, millor. Que es quede sobre la taula, que 

es sintetitzen les intervencions més importants i que es corregisquen les faltes.    

El secretari agraeix la decisió del Ple i comenta que els/les regidors/res que saben les intervencions 

que vagen a fer i que consideren importants, i que volen que conste en l’acta, seria convenient que les 

portaren per escrit per a incorporar-les directament a l’acta. Seria b per a tots. La primera part de la 

intervenció sobre els assumptes que coneixeu podria venir escrita i entregar-la al secretari i així tots 

col·laborem en fer unes actes millors, tot això si així ho considereu. Comprovarem quina és l’acta que es 
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va enviar. 

Vista la qual cosa, l’alcalde deixa sobre la taula l’aprovació de l’acta la sessió celebrada el 

dia 28 de maig de 2018,  la qual cosa és acceptada per tots els assistents a la sessió. 

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

1.2.- Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de 

dies no lectius per al curs escolar 2018-2019. 

 

 Vist l'escrit, de data 2 de juliol de 2018, rebut del Col·legi d’Educació Infantil i 

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

plau sobre la declaració com a dies no lectius per al proper curs 2018-20189 per procedir a 

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

Vista la qual cosa es proposa: 

 

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

CEIP «Valldigna» en el sentit que per al curs 2018-2019, els dies no lectius a efectes escolars 

següents: 

- 2 de novembre  i 7 de desembre de 2018  

- 18 de març de 2019 

 Segon. Remetre un certificat d’aquest acord a la Direcció Territorial de Cultura i 

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

Valldigna. 

 

Obert el torn d’intervencions, no se’n fa ús. 

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

l’Ajuntament per unanimitat dels NOU (9) membres assistents a la sessió (2 EUPV, 2 

Compromís, 1 PSOE, 3 PPS, i 1 PSE), acorda: 

 

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

CEIP Valldigna, en el sentit que per al curs 2018-2019, els dies no lectius a efectes escolars 

següents: 

- 2 de novembre  i 7 de desembre de 2018  

- 18 de març de 2019. 

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

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

«Valldigna». 

 

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

 

1.3.- Donar compte decret 408/2018, sobre modificació de delegacions als 

regidors i regidores. 

 

Es dona compte del decret 408/2018, que transcrit a la lletra diu: 

“Decret núm.: 408/2018 

Simat de la Valldigna, 6  de juliol 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 
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atenent  les consideracions següents: 

I. Antecedents de fet: 

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

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

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

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

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

condició d’aquests. 

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

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

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

recentment, per la qual cosa s’ha de procedir a substituir les regidores o regidors que van 

renunciar a l’acta per motius personals per uns altres de nou. 

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

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

5. Atès que en la sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2017 va prendre possessió la 

regidora Dèbora Cabanes Ripoll en substitució de Maria Josep Gregori Robledillo. 

6.- Atès que, segons el Decret núm. 534/2017, de 10 de novembre, la regidora Dèbora Cabanes 

Ripoll se li van assignar la Delegació de Sanitat i Salut Pública, Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, 

i Associacionisme. 

7.- Que vist l’escrit de data 18 de juny de 2018 , amb RE número 1636, pel qual comunica que per 

la seua activitat laboral i per qüestions personals, degudament justificades, l’esmentada regidora no 

pot desenvolupar com cal les seus obligacions en les delegacions de Sanitat, Salut Publica, Benestar 

Social i Associacionisme.  

II. Fonaments: 

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

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

3. És facultat de l’alcalde resoldre sobre això. 

RESOLC: 

Primer. Deixar sense efecte el Decret núm. 534/2017, de 10 de novembre i amb efectes 

econòmics des dels dia de la presentació del seu escrit de renúncia, 18 de juny de 2018. 

Segon.- Aprovar el nomenament com a regidora de Cultura, Educació, Festes, i Associacionisme, 

Almudena Donet Romero. 

Tercer.-  Les competències de Sanitat i Salut Pública, Benestar Social i Polítiques d’Igualtat són 

assumides per l’Alcaldia. 

Quart- Per tant, les delegacions queden de la forma següent:  

Núm. Denominació delegacions Competències Regidor/a 
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1  

1.URBANISME I  

HABITATGE.  

2. SOSTENIBILITAT, 

AGRICULTURA I MEDI 

AMBIENT. 

3. TRANSPARÈNCIA. 

 

Planificació urbanística,  desenvolupament 

sostenible,  llicències, disciplina urbanística, obres 

municipals,  infraestructures públiques,  

agricultura i medi ambient, Consell Agrari 

Municipal i transparència de la gestió municipal.. 

 

 

 

 

VICENT   RIBERA   SOLANES 

2  

1. EDUCACIÓ. 

2. CULTURA. 

3. FESTES. 

4. ASSOCIACIONISME 

Educació, Escoleta Municipal,  

formació d’adults, Biblioteca, 

activitats culturals, foment i ús del 

valencià. Festes locals i actuacions. 

 

 

ALMUDENA  DONET ROMERO 

3 1. HISENDA. 

2. DENSENVOLUPAMENT 

LOCAL (PROMOCIÓ 

ECONÒMICA   I 

LABORAL). 

3. TURISME 

 

Pressupostos, ordenances fiscals,   

relació amb els comerciants i organismes per a 

la promoció econòmica i turística , Oficina de 

Turisme, foment de l’ocupació. 

  

 

 

MARGARITA  PALOMARES  HERNANDIS 

 

4  

1.SANITAT . 

2.SALUT PÚBLICA. 

3. BENESTAR SOCIAL. 

 

Salut pública, Consultori Mèdic, anàlisi aigua , 

protecció, defensa i benestar dels animals 

domèstics i salvatges, gent major, atenció 

inclusiva, protecció civil. Junta Local de Seguretat. 

 

 

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES 

 

5  

I. ESPORTS. 

2. JOVENTUT. 

3. PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA. 

Foment de l’activitat esportiva. 

Poliesportiu Municipal. Casal Jove. 

Foment de la participació ciutadana. 

 

 

RAÜL OLTRA SANSALONI 

Cinqué.- Inserir anunci d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de València i en els 

taulers d’edictes municipals. 

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

extrems següents: 

• Han d’acceptar la delegació. 

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

des de la recepció de la notificació del present escrit, no es presenta la renúncia a acceptar-la. 

• La delegació és efectiva des del mateix moment de l’acceptació, independentment de la inserció 

de l’anunci en el BOP. 

Seté. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que se 

celebre.» 

 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde, atès que per la regidora Dèbora Cabanes es va presentar 

un escrit on manifestava que per motius laborals no podia fer-se càrrec de les delegacions i, per tant, 

assumien les seus competències la regidora Almudena Romero i ell mateix. A continuació, informa del 

contingut del Decret. 

Vist la qual cosa i el dictamen de la Comissió Informativa Municipal,  el membres del Ple es 

donen per assabentats. 
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     ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.4.- Donar compte del Decret 406/2018, sobre nomenament d’Alcalde 

Accidental dels dies 5 al 15 d’agost de 2018. 

 

Es dóna compte del decret 406/2018, que transcrit a la lletra diu: 

«Decret núm.: 406/2018 

Simat de la Valldigna, 06 de juliol 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: 

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

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Corporacions 

Locals, i degut a l’absència d’esta Alcaldia, per uns dies de vacances, durant el període 

comprés entre els propers dies del 5 al 15 d’agost de 2018, ambdós inclosos, i vista la 

necessitat que em substituïsca un tinent d’alcalde per al desenvolupament de les tasques 

pròpies del càrrec, amb reserva de l’ordenació de pagaments i la disposició dels fons 

públics com a claver municipal. 

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

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb els articles 44 i 47 del 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 

per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

     RESOLC: 

Primer. Nomenar alcalde accidental, durant el període comprés des del 5 fins al 

15 d’agost de 2018, ambdós inclosos, el tinent d’alcalde, Vicent Ribera Solanes , a 

l’objecte que em substituïsca en la totalitat del desenvolupament de les tasques pròpies 

del càrrec d’esta Alcaldia, amb reserva de les funcions corresponents a l’ordenació de 

pagaments i disposició dels fons públics com a claver municipal. 

Segon. Notificar esta resolució a la persona designada per tal que accepte 

l’esmentat càrrec, si és el cas, per tant la delegació conferida en el present Decret 

requerirà per a la seua eficàcia l’acceptació de l’òrgan delegat, entenent-se esta atorgada 

tàcitament si no es formula davant d’esta Alcaldia expressa manifestació de no acceptació 

de la delegació en el terme de tres dies hàbils, comptats des del següent a aquell en què li 

siga notificada esta resolució. 

Tercer. Comunicar esta resolució a la Gestoria Morales i Cuenca Gestions, SRL a 

l’efecte del càlcul de les prestacions econòmiques escaients pel període en que durarà la 

delegació del 5 al 15  d’agost de 2018, ambdós inclosos. 

Quart.-Remetre anunci del nomenament abans esmentat perquè s’inserisca al 

Butlletí Oficial de la Província de València, i també fer-ho públic als taulers d’edictes de la 

Casa Consistorial. 

Cinquè. Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que es 

celebre. 

Sisè.- El nomenament efectuat serà efectiu des del dia 5 d’agost de 2018.» 
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Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut del decret. 

Vist la qual cosa i el dictamen de la Comissió Informativa Municipal, el membres 

assistents al Ple es donen per assabentats. 

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

 

1.5.-Aprovació, si procedeix, de reconeixement per una actuació d’agents 

del Cos de la Policia Local, d’acord amb els articles 1, 7 i 9 del Decret 

124/2013, de 20 de setembre, del Consell. 

 

Es dona compte de la proposta de l’alcaldia que transcrita a la lletra diu: 

 
«PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE RECONEIXEMENT PÚBLIC 

D’ACTUACIÓ DEL COS DE LA POLICIA LOCAL 

 

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenta 

al Ple del dia 30 de juliol de 2018, la proposta següent: 

 

Vist que el dia 27 de juny de 2018, els agents de la Policia Local  JOSÉ FERRER i CARLOS GRAU, 

van rebre una telefonada del Centre d’Emergències de la Generalitat (112) perquè acudiren a un 

lloc situat prop del paratge de la Font del Cirer, en el terme municipal de Simat de la Valldigna, 

per a prestar ajuda a una persona, de 61 anys d’edat, amb símptomes d’una possible parada 

cardiorespiratòria. 

Vist que els esmentats agents van comprovar in situ que la persona afectada no respirava, per la 

qual cosa van procedir a practicar-li la RCP (reanimació cardiopulmonar) i a practicar-li dos 

descàrregues amb el desfibril·lador, del qual està dota el vehicle de la Policia Local de Simat de la 

Valldigna. 

Vist que gràcies a aquesta intervenció, es va aconseguir reanimar la víctima, a la qual van continuar 

assistint-la, junt amb els acompanyants d’aquesta, fins l’arribada dels servei mèdics del Centre 

Auxiliar de Salut de Simat, els quals se’n van fer càrrec. Poc després, la persona accidentada  va ser 

traslladada amb una ambulància SAMU a l’Hospital de la Ribera, a Alzira, ja que resideix al municipi 

de Riola (la Ribera Baixa). 

Vista l’afortunada i decisiva actuació policial, la qual va salvar la vida a l’esmentada persona quan 

practicava senderisme en la zona on va tindre l’accident cardiovascular. 

Vista la possibilitat de reconèixer i premiar públicament eixa actuació del Cos de la Policia Local 

de Simat de la Valldigna, i en aplicació dels articles 1, apartat f; i 7, apartat 2, del Decret 124/2013, 

de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la 

Generalitat concedisca al Personal dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana. 

Vist també l’article 9, en què es regula el procediment ordinari per a la concessió de les 

distincions, entre les quals hi ha la felicitació pública a títol individual als agents que hagen realitzar 

un servei especialment meritori en el compliment de les seues funcions. 

Vists els testimonis aportats per altres excursionistes, els quals acompanyaven la víctima el dia dels 

fets. 

Per tot això, proposa l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Felicitar els agents JOSÉ FERRER i CARLOS GRAU, per l’acció descrita anteriorment, 

gràcies a la qual van salvar la vida d’una persona (SVG), de 61 anys d’edat, natural de Fortaleny i 

veí de Riola. 

SEGON.- Iniciar el procediment, per mitjà d’aquesta proposta, d’iniciació de l’expedient a fi de 

reconèixer públicament l’actuació dels dos agents de la Policia Local de Simat de la Valldigna 

al·ludits anteriorment, pel servei especialment meritori que van prestar el 27 de juny de 2018 en 
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el compliment t de les seues funcions, d’acord amb l’article 7 del RD 124/2013, de 20 de 

setembre, del Consell. 

TERCER.- Redactar un certificat de l’Alcaldia, prèvia aprovació del Ple de la Corporació Local, en 

què s’aprove la proposta d’iniciació. 

QUART.- Traslladar aquest acord a l’Institut Valencià de l’Institut Valencià de Seguretat  Pública i 

Emergències (IVASPE). 

Simat de la Valldigna, 17 de juliol de 2018.L’alcalde.Víctor Mansanet Boïgues.» 

 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde llig la proposta. A continuació passa a informar del 

contingut de la proposta i afirma que gràcies a la intervenció policial es va salvar la vida a 

un senderista i, per això, considera just la presentació d’aquesta proposta. 

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

l’Ajuntament per unanimitat dels NOU (9) membres assistents a la sessió (2 EUPV, 2 

Compromís, 1 PSOE, 3 PPS, i 1 PSE), acorda:  

 

PRIMER.- Felicitar els agents JOSÉ FERRER i CARLOS GRAU, per l’acció descrita anteriorment, 

gràcies a la qual van salvar la vida d’una persona (SVG), de 61 anys d’edat, natural de Fortaleny i 

veí de Riola. 

SEGON.- Iniciar el procediment, per mitjà d’aquesta proposta, d’iniciació de l’expedient a fi de 

reconèixer públicament l’actuació dels dos agents de la Policia Local de Simat de la Valldigna 

al·ludits anteriorment, pel servei especialment meritori que van prestar el 27 de juny de 2018 en 

el compliment t de les seues funcions, d’acord amb l’article 7 del RD 124/2013, de 20 de 

setembre, del Consell. 

TERCER.- Redactar un certificat de l’Alcaldia, prèvia aprovació del Ple de la Corporació Local, en 

què s’aprove la proposta d’iniciació. 

QUART.- Traslladar aquest acord a l’Institut Valencià de l’Institut Valencià de Seguretat  Pública i 

Emergències (IVASPE). 

 

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

 

1.6.- Acord d'adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, al 

sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central 

de serveis innovadors i sostenibles. 

 

 
Es dóna compte del model d’adhesió presentat per l’Excma. Diputació Provincial de Valencia per al 

sistema d’adquisició centralitzada de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, el qual 

transcrit a la lletra diu:  
 

 

«ACORD D'ADHESIÓ DE  ________ AL 

SISTEMA D'ADQUISICIÓ 

CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ 

PROVINCIAL DE VALÈNCIA,  CENTRAL 

DE SERVEIS INNOVADORS I 

SOSTENIBLES. 

  

 

A València,  …………………… 

  

  

 

 

ACUERDO DE ADHESIÓN DE  ________ 

AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

CENTRALIZADA DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE VALENCIA,  CENTRAL 

DE SERVICIOS INNOVADORES Y 

SOSTENIBLES. 

 

En Valencia, a …………………… 
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REUNITS 

  

 

D'una part, XXXXXXXXXXXXX, en 

qualitat de president de l'Excma. Diputació 

Provincial de València, actuant en nom i 

representació d’esta en virtut de les 

atribucions que li conferix l'article 34.1.b) de 

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local, en compliment d'allò 

que s'ha acordat en el decret número ____   

de data  _____,  assistit pel senyor Vicente 

Boquera Matarredona, secretari general 

d'aquella, en exercici de les funcions de fe 

pública administrativa que li atribuïx la 

legislació vigent. 

 

 

D'una altra part _____, (càrrec que 

corresponga) de la  (nom de l'entitat que 

s'adherix), expressament habilitada/o per a 

este acte en sessió ordinària del ple de 

l'entitat de data _____ i assistit este acte 

per la secretari/secretària  de la  entitat. 

 

 

Ambdós parts es reconeixen, en la 

representació que tenen, la capacitat 

necessària per a la firma del present acord 

d'adhesió al Sistema d'Adquisició 

Centralitzada de la Diputació Provincial de 

València Central de  Serveis Innovadors i 

Sostenibles, i per a obligar en els termes 

d'este a la persona jurídica que representen. 

  

En virtut d'això,  

 

 EXPOSEN 

 

PRIMER. Que la Diputació Provincial de 

València, per acord plenari de data 16 de 

juliol de 2008, va aprovar la creació d'un 

servici especialitzat de contractació, Central 

de Serveis Innovadors i Sostenible 

encarregat de la contractació de béns i  que 

per les seues especials característiques 

siguen susceptibles de ser utilitzats amb 

caràcter general a fi de donar servici a les 

entitats locals de la província i als ens 

instrumentals dependents d'elles i, si és el 

cas, als diferents departaments i  de la 

REUNIDOS 

 

 

De una parte, Jorge Rodriguez Gramage , en 

calidad de presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Valencia, actuando 

en nombre y representación de ésta en 

virtud de las atribuciones que le confiere el 

artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en cumplimiento de lo acordado en el 

decreto número ____   de fecha  _____,  

asistido por el señor Vicente Boquera 

Matarredona, secretario general de aquella, 

en ejercicio de las funciones de fe pública 

administrativa que le atribuye la legislación 

vigente. 

 

 

De otra parte _____, (cargo que corresponda) 

de la  (nombre de la entidad que se adhiere), 

expresamente habilitada/o para este acto en 

sesión ordinaria del pleno de la entidad de 

fecha _____ y asistido este acto por la 

secretario/secretaria  de la  entidad. 

 

Ambas partes se reconocen, en la 

representación que tienen, la capacidad 

necesaria para la firma del presente acuerdo 

de adhesión al Sistema de Adquisición 

Centralizada de la Diputación Provincial de 

Valencia Central de Servicios Innovadores y 

Sostenibles, y para obligar en los términos 

de este a la persona jurídica que 

representan. 

 

En su virtud,  

 

 

 

EXPONEN 

 

 

PRIMERO. Que la Diputación Provincial de 

Valencia, por acuerdo plenario de fecha 16 

de julio de 2008, aprobó la creación de un 

servicio especializado de contratación, 

Central de Servicios Innovadores y 

Sostenible encargado de la contratación de 

bienes y servicios que por sus especiales 

características sean susceptibles de ser 

utilizados con carácter general con el fin de 

dar servicio a las entidades locales de la 

provincia y a los entes instrumentales 
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Diputació Provincial i els seus ens 

instrumentals.  

 

 

 

SEGON. Que amb la creació de la Central 

de  Serveis Innovadors i Sostenibles, es 

pretén aconseguir les condicions 

econòmiques més avantatjoses, amb la 

consegüent reducció del gasto públic dels 

ens adherits al sistema de contractació 

centralitzada que s'articula i, al mateix temps, 

simplificar la tramitació administrativa en 

l'adquisició de béns i , potenciant la 

transparència i la seguretat en la 

contractació, garantit unes contractacions 

innovadores, sostenibles i responsables 

socialment i mediambientalment. 

  

TERCER. Que, en concordança amb allò 

assenyalat en l'apartat anterior, és objecte 

fonamental de la Central de  Serveis 

Innovadors i Sostenibles  facilitar a les 

entitats locals de la província i els seus ens 

instrumentals l'adquisició de béns i la 

tramitació de la contractació dels  serveis 

innovadors i sostenibles que siguen 

necessaris, articulant un sistema àgil que 

permeta la minoració de temps d'adquisició i 

simplificació en la seua tramitació, complint 

així l'obligació de col·laboració de la 

institució provincial amb els ens locals del 

seu territori. 

  

 

 

QUART. La Diputació Provincial de València 

fa una decidida aposta per les noves 

tecnologies en els procediments de 

contractació i  en les interrelacions amb les 

entitats adherides a la Central de  Serveis 

Innovadors i Sostenibles, orientant les seues 

actuacions a la plena implantació dels 

sistemes electrònics, informàtics i telemàtics 

en el seu funcionament, tant pel que es 

referix al funcionament entre les 

administracions com amb els adjudicataris de 

la Central. 

 

  

QUINT. Que la (nom de l'entitat que 

s'adherix), en sessió ordinària (del Ple, Junta 

de Govern) de dia ____, va acordar adherir-

se al sistema d'adquisició centralitzada 

dependientes de ellas y, en su caso, a los 

diferentes departamentos y servicios de la 

Diputación Provincial y sus entes 

instrumentales. 

 

SEGUNDO. Que con la creación de  la 

Central de Servicios Innovadores y 

Sostenibles, se pretende alcanzar las 

condiciones económicas más ventajosas, con 

la consiguiente reducción del gasto público 

de los entes adheridos al sistema de 

contratación centralizada que se articula y, al 

mismo tiempo, simplificar la tramitación 

administrativa en la adquisición de bienes y 

servicios, potenciando la transparencia y la 

seguridad en la contratación, garantizado 

unas contrataciones innovadoras, sostenibles 

y responsables social y 

medioambientalmente. 

 

 

TERCERO. Que, en concordancia con 

aquello señalado en el apartado anterior, es 

objeto fundamental de la Central de 

Servicios Innovadores y Sostenibles  facilitar 

a las entidades locales de la provincia y sus 

entes instrumentales la adquisición de bienes 

y la tramitación de la contratación de los 

servicios innovadores y sostenibles que sean 

necesarios, articulando un sistema ágil que 

permita la minoración de tiempo de 

adquisición y simplificación en su 

tramitación, cumpliendo así la obligación de 

colaboración de la institución provincial con 

los entes locales de su territorio. 

 

 

CUARTO. La Diputación Provincial de 

Valencia hace una decidida apuesta por las 

nuevas tecnologías en los procedimientos de 

contratación y  en las interrelaciones con las 

entidades adheridas a la Central de Servicios 

innovadores y Sostenibles, orientando sus 

actuaciones a la plena implantación de los 

sistemas electrónicos, informáticos y 

telemáticos en su funcionamiento, tanto por 

lo que se refiere al funcionamiento entre las 

administraciones como con los 

adjudicatarios de la Central. 

 

QUINTO. Que la (nombre de la entidad que 

se adhiere), en sesión ordinaria ( del Pleno, 

Junta de Gobierno..) de día ____, acordó 

adherirse al sistema de adquisición 
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materialitzat en la Central de  Serveis 

Innovadors i Sostenibles de la Diputació 

Provincial de València. 

 

En conseqüència, els signants acorden firmar 

el present Acord d'Adhesió d'acord amb les 

clàusules següents:  

  

  

PRIMERA. OBJECTE DE L’ACORD 

  

L'objecte del present ACORD és l'adhesió 

de la (nom de l'entitat que s'adherix) al 

sistema d'adquisició centralitzada de la 

Diputació Provincial de València, podent, per 

tant, efectuar els subministraments de béns i 

la contractació de  a través de la Central de  

Serveis Innovadors i Sostenibles de la 

Diputació Provincial de València, en les 

condicions i als preus vigents en els 

contractes subscrits per aquella amb les 

empreses adjudicatàries en el moment de 

l'adquisició dels béns o de la contractació 

dels . 

  

Esta adhesió no comporta l'obligació 

d'efectuar totes les contractacions o  a 

través de la Central de  Serveis Innovadors i 

Sostenibles, de la Diputació Provincial de 

València, podent optar la (nom de l'entitat que 

s'adherix)  per utilitzar este sistema o 

qualsevol altre establit en la legislació de 

contractació pública. 

 

Així mateix, la subscripció d'este acord no 

comporta obligació ni cap compromís 

econòmic. 

 

 

SEGONA. OBLIGACIONS DE LA 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 

  

A fi de facilitar la selecció adequada dels 

subministraments a adquirir o els  a prestar, 

la Central de  Serveis Innovadors i 

Sostenibles fomentarà la participació dels 

organisme adherits per mitjà de l'obertura 

de vies de comunicació, així mateix 

 informarà de les adjudicacions realitzades i 

de les condicions dels contractes 

formalitzats amb les empreses adjudicatàries 

d'aquells, com el termini d'entrega, les 

garanties, etc., i de totes les modificacions 

que puguen tindre durant la seua vigència. 

centralizada materializado en la Central de 

Servicios Innovadores y Sostenibles de la 

Diputación Provincial de Valencia. 

 

En consecuencia, los firmantes acuerdan 

firmar el presente Acuerdo de Adhesión 

conforme a las siguientes cláusulas: 

 

 

PRIMERA. OBJETO DEL ACUERDO 

 

El objeto del presente ACUERDO es la 

adhesión de la (nombre de la entidad que se 

adhiere) al sistema de adquisición 

centralizada de la Diputación Provincial de 

Valencia, pudiendo, por lo tanto, efectuar los 

suministros de bienes y la contratación de 

servicios a través de la Central de Servicios 

Innovadores y Sostenibles de la Diputación 

Provincial de Valencia, en las condiciones y a 

los precios vigentes en los contratos 

suscritos por aquella con las empresas 

adjudicatarias en el momento de la 

adquisición de los bienes o de la 

contratación de los servicios. 

 

Esta adhesión no comporta la obligación de 

efectuar todas las contrataciones o servicios 

a través de la Central de Servicios 

Innovadores y Sostenibles, de la Diputación 

de Valencia, pudiendo optar la (nombre de la 

entidad que se adhiere)  por utilizar este 

sistema o cualquiera otro establecido en la 

legislación de contratación pública. 

 

Asimismo la suscripción de este acuerdo no 

comporta obligación ni compromiso 

económico alguno. 

  

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

VALENCIA 

 

Con el fin de facilitar la selección adecuada 

de los suministros a adquirir o los servicios a 

prestar, la Central de Servicios Innovadores 

y Sostenibles fomentará la participación de 

los organismo adheridos mediante la 

apertura de vías de comunicación, así mismo  

informará de las adjudicaciones realizadas y 

de las condiciones de los contratos 

formalizados con las empresas adjudicatarias 

de aquellos, como el plazo de entrega, las 

garantías, etc., y de todas las modificaciones 
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Esta informació serà subministrada als 

òrgans que assenyalen les entitats locals que 

subscriuen el present acord d'adhesió, que 

hauran d'indicar  les dades de denominació 

 de l'entitat, direcció, telèfon, fax i persona 

responsable, la direcció de la seu electrònica 

que permeta una comunicació electrònica als 

efectes de les notificacions i comunicacions 

que puguen produir-se al llarg del període de 

vigència del present acord. 

  

 

En tot cas, la informació anterior estarà 

disponible per mitjà d'accés a la consulta via 

Internet dels catàlegs de béns i  adjudicats, 

amb les seues característiques i preus 

actualitzats. 

  

TERCERA. COMPROMISOS DE 

L'ENTITAT 

Són obligacions de la (nom de l'entitat que 

s'adherix):  

  

1. Indicar els càrrecs que, en virtut de les 

seues competències en matèria de 

contractació i aprovació del gasto, puguen 

ser responsables de les ferramentes 

informàtiques que permeten gestionar i 

adjudicar els contractes de 

 subministraments o prestacions de .  

  

2. Formular, si és el cas,  les peticions de 

subministrament de béns o de prestació de  

en el model que aprovarà per resolució la 

Presidència de la Diputació Provincial. 

  

3. Informar a la Central de Serveis 

Innovadors i Sostenibles, les demores en els 

terminis d'entrega, defectes en els béns 

subministrats o en la prestació de , o 

qualsevol altre incompliment total o parcial 

relacionat amb ells, per a l'adopció de les 

mesures oportunes, incloses, si és necessari, 

l'aplicació de penalitats i l'exigència de 

responsabilitats previstes en la normativa 

vigent en matèria de  contractes del sector 

públic Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic , per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del 

que puedan tener durante su vigencia. 

 

Esta información será suministrada a los 

órganos que señalen las entidades locales 

que suscriban el presente acuerdo de 

adhesión, que deberán indicar los datos de 

denominación  de la entidad, dirección, 

teléfono, fax y persona responsable, la 

dirección de la sede electrónica que permita 

una comunicación electrónica a efectos de 

las notificaciones y comunicaciones que 

puedan producirse a lo largo del periodo de 

vigencia del presente acuerdo. 

 

En todo caso, la información anterior estará 

disponible mediante acceso a la consulta vía 

Internet de los catálogos de bienes y 

servicios adjudicados, con sus características 

y precios actualizados. 

 

TERCERA. COMPROMISOS DE LA 

ENTIDAD 

 

Son obligaciones de (nombre de la entidad que 

se adhiere): 

 

 

1. Indicar los cargos que, en virtud de sus 

competencias en materia de contratación y 

aprobación del gasto, puedan ser 

responsables de las herramientas 

informáticas que permitan gestionar y 

adjudicar los contratos de  suministros o 

prestaciones de servicios.  

 

2. Formular, en su caso,  las peticiones de 

suministro de bienes o de prestación de 

servicios en el modelo que aprobará por 

resolución la Presidencia de la Diputación 

Provincial. 

 

3. Poner en conocimiento de la Central de 

Servicios Innovadores y Sostenibles, las 

demoras en los plazos de entrega, defectos 

en los bienes suministrados o en la 

prestación de servicios, o cualquiera otro 

incumplimiento total o parcial relacionado 

con ellos, para la adopción de las medidas 

oportunas, incluidas, si es preciso, la 

aplicación de penalidades y la exigencia de 

responsabilidades previstas en la normativa 

vigente en materia de  contratos del sector 

público Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público , por la que se 
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Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE. 

 

  

4. Efectuar la recepció dels béns 

subministrats i dels  prestats, els quals 

haurien de coincidir amb les característiques 

i preus amb què figuren en la petició 

corresponent, com també el deute del preu i 

de les possibles revisions, que es farà efectiu 

d'acord amb les previsions establides en 

l'article 198 de la referida Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector 

Públic. 

 

 

QUARTA. VIGÈNCIA DEL PRESENT 

ACORD 

 

El període de vigència del present acord serà 

de quatre anys a comptar de l'endemà de la 

seua formalització, i es podrà prorrogar 

mitjançant un acord expresse per igual 

període de temps, si no hi ha denúncia per 

alguna de les parts, prèvia comunicació a 

l'altra, almenys amb tres mesos d'antelació, 

de conformitat amb allò que disposa l’article 

49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic. 

  

QUINTA. CAUSES DE RESOLUCIÓ I 

EFECTES 

  

Serà causa de resolució del present acord 

l'acord mutu de les parts i l'incompliment de 

les condicions per alguna d'elles. 

  

 

No obstant l'anterior, les parts podran 

denunciar en qualsevol moment l'acord 

d'adhesió, prèvia comunicació almenys amb 

tres mesos d'antelació. 

  

 

En els supòsits de resolució, inclosa 

l'expiració per denúncia, els efectes de 

l'extinció quedaran en suspens fins que tinga 

lloc la recepció i el total deute dels 

subministraments o  sol·licitats a l'empara 

dels procediments formalitzats per la 

Central de  Serveis Innovadors i Sostenibles.  

 

 

 

transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 

 

4. Efectuar la recepción de los bienes 

suministrados y de los servicios prestados, 

los cuales deberían coincidir con las 

características y precios con que figuran en 

la petición correspondiente, como también 

el adeudo del precio y de las posibles 

revisiones, que se hará efectivo conforme a 

las previsiones establecidas en el artículo 198 

de la referida Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTA. VIGENCIA DEL PRESENTE 

ACUERDO 

 

El período de vigencia del presente acuerdo 

será de cuatro años a contar desde el día 

siguiente de su formalización, y se podrá 

prorrogar mediante acuerdo expreso por 

igual período de tiempo, si no hay denuncia 

por alguna de las partes, previa 

comunicación a la otra, por lo menos con 

tres meses de antelación, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

 

 

QUINTA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y 

EFECTOS 

 

Será causa de resolución del presente 

acuerdo el acuerdo mutuo de las partes y el 

incumplimiento de las condiciones por 

alguna de ellas. 

 

No obstante lo anterior, las partes podrán 

denunciar en cualquier momento el acuerdo 

de adhesión, previa comunicación por lo 

menos con tres meses de antelación. 

 

En los supuestos de resolución, incluida la 

expiración por denuncia, los efectos de la 

extinción quedarán en suspenso hasta que 

tenga lugar la recepción y el total adeudo de 

los suministros o servicios solicitados al 

amparo de los procedimientos formalizados 

por la Central de Servicios Innovadores y 

Sostenibles. 
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SEXTA. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 

Les qüestions litigioses que puguen plantejar-

se respecte de l'aplicació, interpretació i 

compliment d'este acord seran competència 

de l'orde jurisdiccional contenciós-

administratiu. 

  

 

I en prova de conformitat ho firmen, per 

triplicat, els intervinents en el lloc i en la data 

indicats en l'encapçalament. 

 

 

 

 

SEXTA. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS 

 

Las cuestiones litigiosas que puedan 

plantearse respeto de la aplicación, 

interpretación y cumplimiento de este 

acuerdo serán competencia del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 

Y en prueba de conformidad lo firman, por 

triplicado, los intervinientes en el lugar y en 

la fecha indicados en el encabezamiento. 

 

El president de la Diputació/ 
El presidente de la Diputación 
 
 

El  president de l’entitat / El presidente 
de la entidad 

  
El secretari de l’entitat 

El secretari de la Diputació 
El secretario de la Diputación 
 
 
 
 
 

El secretario de la entidad 

Vicente Boquera Matarredona  
 

 
 Obert el torn d’intervencions , l’alcalde proposa que ens adherim a aquest acord que va 

aprovar la Diputació de València, el contingut del qual ja es va explicar en la Comissió 

Informativa.   

 

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

de l’Ajuntament, per unanimitat dels NOU (9) membres assistents a la sessió (2 

EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 3 PPS, i 1 PSE), acorda:  

 

Primer.- Aprovar d'adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna al Sistema 

d'Adquisició Centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de Serveis 

Innovadors i Sostenibles. 

 

Segon.- Remetre el present acord a la Diputació Provincial de València als efectes que 

pertoquen. 

 

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

 
1.7.- Aplicació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 

requisits bàsics, d’acord amb l’article 13 del RD 214/2017, de 28 d’abril, 

pel qual es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del 

sector públic local.  
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Es dóna compte de la proposta següent:  

 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

PROPOSTA PER LA QUAL S’ACORDA L’APLICACIÓ DEL RÈGIM DE 

FISCALITZACIÓ I INTERVENCIO LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS 

BÀSICS I LA SUBSTITUCIÓ DE LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA DE DRETS I 

INGRESSOS PER LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT DELS ACTES 

GENERADORS DE DRETS I INGRESSOS EN LA TRESORERIA  

Vista la proposta de l’Alcaldia per a acordar la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics 

i l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de 

raó en comptabilitat i control financer posterior, si és procedent. 

Vist l’informe de Secretaria que hi ha en l’expedient i vist que va ser emès l’informe 

d’Intervenció corresponent, en relació amb l’aprovació de la fiscalització limitada prèvia de 

requisits bàsics i l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia de drets per la 

inherent a la presa de raó en comptabilitat i control financer posterior, si és procedent. 

De conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora dels Bases del Règim Local, proposa al Ple l’adopció de l’ACORD 

següent: 

  

PRIMER.  Acordar la implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada 

prèvia de requisits bàsics. 

 L’òrgan interventor és limitarà a comprovar els requisits bàsics establerts en l’article 

219 del Text Refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 

qual es regula el règim jurídic del control intern en els entitats del sector públic local. 

 Així mateix, per considerar-se, en tot cas, transcendents en el procés de gestió, els 

extrems fixats en l’Acord del Consell de Ministres, vigent en cada moment, respecte a 

l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en aquells supòsits que 

s’apliquen a les entitats locals, els quals hauran de comprovar-se en tots els tipus de gasto 

que comprèn.  

 En l’actualitat, els acords del Consell de Ministres arreplegats en la Resolució de 2 

de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es 

publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dóna aplicació a 

la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de 

la funció interventora en règim de requisits bàsics, publicada en el BOE núm. 143, de 13 de 

juny de 2008 revisada el 7 de juliol de 2011. 

 No s’estableixen altres requisits o tràmits addicionals. 

 SEGON. Substituir la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en 

la comptabilitat dels actes generadors de drets i ingressos en la Tresoreria i control 

financer posterior, si és procedent. 

  

TERCER. Tot l’anterior, conforme s’estableix en l’annex I d’aquest expedient que 

s’inclourà com a part dispositiva d’aquest acord plenari. 

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

L’annex I estableix el següent:  
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 ANNEX I 

GUIA DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA 

 

 Acordada l’aplicació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. 

  L’òrgan interventor és limitarà a comprovar els requisits bàsics establerts en l’article 219 

del Text Refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març i l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el 

règim jurídic del control intern en els entitats del sector públic local. 

 En concret: 

 1).- En la fiscalització i intervenció prèvia de despeses o obligacions competència dels entitats 

locals és comprovaran en tot cas els punts següents: 

 1.1).- L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la naturalesa 

del gasto o obligació que és proposa contraure. S’entendrà que el crèdit és adequat quan finance 

obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la hisenda local, complint els 

requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i especificació regulades en el Reial 

Decret Legislatiu 2/2004. 

1.2).- Si es tracta de contraure compromisos de despeses amb caràcter plurianual, es comprovarà 

que és compleix amb el que preveu l’art 174 de la Llei d’Hisendes Locals. 

1.3).- Que els despeses o obligacions és proposen a l’òrgan competent per a l’aprovació del 

compromís del gasto o reconeixement de l’obligació. 

1.4).- Que l’òrgan que dicta l’acte administratiu és el competent per raó de la matèria. 

1.5).- En els expedients de compromís de gasto, que responen a despeses aprovades i fiscalitzades 

favorablement en cas de ser necessària la separació de fases. 

1.6).- En els expedients de reconeixement d’obligacions, que responen a despeses aprovades i 

compromeses i fiscalitzades favorablement, en cas de ser necessària la separació de fases. Així 

mateix, quan siga preceptiva, que s’haja realitzat la comprovació material amb caràcter favorable. 

1.7).-Que s’aporte autorització del Ple, si és necessària. 

1.8).- Que s’aporte autorització del president, si és necessària. 

1.9).- Els extrems addicionals que, si és el cas, s’aproven atenent la naturalesa de la despesa. 

2).- En els expedients en què haja d’aportar-se el dictamen del Consell d’Estat o un òrgan 

consultiu equivalent en les comunitats autònomes que així ho tinguen creat, es comprovarà, amb 

anterioritat a la sol·licitud d’aquest, que figuren tots els documents previstos en l’expedient que es 

tracte, segons la seua naturalesa, i després de la seua emissió, només es comprovarà la seua 

existència material i el seu caràcter favorable. 

 3).- Quan dels informes preceptius a què es fa referència en els diferents apartats d’aquest acord 

es deduira que s’han omès requisits o tràmits que siguen essencials o que la continuació de la 
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gestió administrativa poguera causar menyscaptes econòmics a la hisenda local o a un tercer, es 

procedirà a l’examen exhaustiu del document o documents objecte de l’informe i si, a juí de 

l’interventor, es donen les esmentades circumstàncies, haurà d’actuar d’acord amb allò que s’ha 

preceptuat en l’article 215 de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals. 

4).- Així mateix, per considerar-se, en tot cas, transcendents en el procés de gestió, els extrems 

fixats en l’Acord del Consell de Ministres, vigent en cada moment, respecte a l’exercici de la 

funció interventora en règim de requisits bàsics, en aquells supòsits que s’apliquen a les entitats 

locals, els quals hauran de comprovar-se en tots els tipus de gasto que comprèn.  

 En l’actualitat, els acords del Consell de Ministres arreplegats en la Resolució de 2 de juny de 

2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del 

Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual és dóna aplicació a la previsió dels articles 

152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim 

de requisits bàsics, publicada en el BOE núm. 143, de 13 de juny de 2008, revisada el 7 de juliol de 

2011. 

 TERCER. Exempció de fiscalització prèvia.  

  No estaran sotmesos a la fiscalització prèvia prevista en l’article 7.1.a) del Reial Decret 

424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en els entitats del 

sector públic local: 

  a) Les despeses de material no inventariable. 

b) Els contractes menors. 

c) Les despeses de caràcter periòdic i la resta de de tracte successiu, una vegada fiscalitzat 

el gasto corresponent al període inicial de l’acte o contracte de què deriven o les seues 

modificacions. 

d) Les despeses menors de 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa vigent, es facen efectives 

a través del sistema de bestretes de caixa fixa. 

 QUART. No s’estableixen altres requisits o tràmits addicionals. 

 QUINT. Serà aplicable el règim general de fiscalització i intervenció prèvia respecte d’aquells 

tipus de gasto i obligacions per als quals no s’haja acordat el règim de requisits bàsics als efectes de 

fiscalització i intervenció limitada prèvia, així com per a les despeses de quantia indeterminada. 

 SEXT. Substituir la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en la comptabilitat 

dels actes generadors de drets i ingressos en la Tresoreria. Si és procedent, es realitzaran 

actuacions de control financer posterior. 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde dóna lectura a la proposta presentada, on consta l’annex I, i 

manifesta que del seu contingut va informar el secretari en la Comissió informativa. 

La regidora Imma Cunyat pregunta quin punt era en la Comissió Informativa. Se li contesta que el punt 

1.7. 

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

de l’Ajuntament, per unanimitat dels NOU (9) membres assistents a la sessió (2 

EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 3 PPS, i 1 PSE), acorda:  
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PRIMER.  Acordar la implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada 

prèvia de requisits bàsics. 

 L’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics establerts en l’article 

219 del Text Refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 

qual es regula el règim jurídic del control intern en els entitats del sector públic local. 

 Així mateix, per considerar-se, en tot cas, transcendents en el procés de gestió, els 

extrems fixats en l’Acord del Consell de Ministres, vigent en cada moment, respecte a 

l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en aquells supòsits que 

s’apliquen a les entitats locals, els quals hauran de comprovar-se en tots els tipus de gasto 

que comprèn.  

 En l’actualitat, els acords del Consell de Ministres arreplegats en la Resolució de 2 

de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es 

publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dóna aplicació a 

la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de 

la funció interventora en règim de requisits bàsics, publicada en el BOE núm. 143, de 13 de 

juny de 2008, revisada el 7 de juliol de 2011. 

 No s’estableixen altres requisits o tràmits addicionals. 

 SEGON. Substituir la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en 

la comptabilitat dels actes generadors de drets i ingressos en la Tresoreria i control 

financer posterior, si és procedent. 

 TERCER. Tot l’anterior, conforme s’estableix en l’annex I d’aquest expedient, el 

qual s’inclourà com a part dispositiva d’aquest acord plenari. 

 

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

 

1.8.- Donar compte dels decrets números 173 al 400, de 2018, els 

quals van des del 2 d’abril  fins al 30 de juny  de 2018. 

 

Es dóna compte del llistat del decrets números 173 al 400, els quals s’han dictat del 2 

d’abril fins els 30 de juny de 2018, que els regidors i regidores coneixen i que s’han tractat en la 

Comissió Informativa. 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat pregunta si les sigles OM ja se sap què 

són. L’alcalde contesta que sí, és Ordenança Municipal. 

Vista la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa, el membres assistents al Ple es 

donen per assabentats dels decrets números 173 al 400 de 2018. 

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

 

1.9.- Donar compte dels decrets números 404, 406, 407, 408, 410 de 

2018. 

 

S’informa que els decrets 406 i el 408 estan repetits en aquesta acta i ja estan 

reproduïts. 

 

A continuació, es dóna compte del decrets següents: 

 
 Vist el Decret número 404/2018, el qual es transcriu a la lletra tot seguit: 
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“Decret núm.: 404/2018 
Simat de la Valldigna, 4  de juliol 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 

Vista la necessitat de cobrir la vacant de la plaça de auxiliar administratiu aprovada per oferta 

pública d’ocupació per a  l’exercici 2018, de l'escala de l’administració general, grup C2, i vista la 

impossibilitat de proveir el lloc de treball fins a aquest moment, pels procediments arreplegats en els articles 

78 a 84 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 

5/2015, de 30 d'octubre. 

Vist que amb data 18 de juny de 2018, es va sol·licitar informe de Secretaria sobre la legislació 

aplicable i el procediment a seguir. 

Vist l’anterior decret de la borsa d’auxiliar administratiu de 2008, on s’estableix l’ordre de candidats 

per puntuació, el qual s’ha seguit per rigorós ordre. 

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

amb l’establert en l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Nomenar funcionària interina Maria Soledad Palomares Hernàndis, amb NIF: 73549573N, per a 

ocupar el lloc d’auxiliar administrativa, de l’escala de l’Administració General, Grup C2, vacant actualment 

en aquest Ajuntament, la qual  està previst que es cobrisca en propietat conforme l’aprovació de l’oferta 

pública d’ocupació per a l’exercici 2018. 

Aquesta persona exercirà les funcions d’auxiliar administrativa fins que es proveïsca la plaça segons  el que 

disposa el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

5/2015, de 30 d’octubre, i la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció 

Pública Valenciana, i les seus retribucions s’ajustaran a una plaça d’auxiliar administrativa, Grup C2, nivell de 

complement de destí 14, complement específic 426,14€/mes, i els triennis d’acord a la situació laboral 

personal de la interessada.  . 

SEGON. Notificar la present resolució a la funcionària interina nomenada i comunicar-li que haurà de 

prendre possessió en el termini de tres dies hàbils a comptar l’endemà a aquell en què se li notifique la 

present resolució. 

TERCER. Inscriure els citats nomenaments en el Registre de Personal de l'Ajuntament. 

 

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

 
 Vist el Decret número 407/2018, el qual es transcriu a la lletra tot seguit: 
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“Decret núm.: 407/2018 

Simat de la Valldigna, 6 de juliol 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. L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va aprovar, per acord de la Junta de 

Govern de 22 de maig de 2018, la convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques de Gestió 

Forestal Sostenible per a l’exercici 2018. 

SEGON. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, General de Subvencions, va ser publicat l’extracte de la convocatòria del programa 

de Gestió Forestal Sostenible 2018 mitjançant anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 

València en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 106, de 4 de juny de 2018, rectificat 

posteriorment en anunci publicat en el BOPV núm. 110, de 8 de juny de 2018, i codi 

d’identificació de la Base de Dades Nacional de Subvencions 402475. 

TERCER. Atenent l’objecte, finalitat i modalitats de subvenció que es determinen en la base 

primera de les reguladores de la convocatòria, així com al contingut del Pla Local de Prevenció 

d’Incendis Forestals de Simat de la Valldigna, aprovat per Resolució de 27 de desembre de 2010, 

del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, publicada en el DOCV núm. 6449, 

de 31 de gener de 2011, i l’assignació prèvia al municipi que consta en l’annex I.B, este Ajuntament 

considera adient formalitzar la corresponent sol·licitud per tal de dur a terme accions i inversions 

en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

Considerant que les actuacions projectades s’adeqüen 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 l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, a 

l’empara de la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de Gestió 

Forestal Sostenible destinades a ajuntaments de la província de València, per a 

l’exercici 2018, una ajuda econòmica d’acord amb la descripció, característiques i import que 

consta en el quadre tot seguit: 

Finalitat 

(Codi) 
Descripció de l’actuació 

Unitats 

(ha) A 

Preu unitari 

B 

Quantitat 

de l’actuació 

(€) A*B 

Subvenció 

sol·licitada 

B.1.5 

Actuacions silvícoles de 

prevenció d’incendis forestals: 

desbrossaments, aclarida de 

millora, tallada selectiva, tallada 

d’herba, podes (...) en el terme 

municipal de Simat de la Valldigna 

1,7 ha 10.000,00 €/ha 17.022,20 € 17.022,20 € 

B.2.5 

Maquinària, eines i complements 

forestals per a treballs de 

prevenció d’incendis forestals 

- 11.348,13 € 

SEGON. Adquirir el compromís de: 

• Aportar aquella part de l’import total dels treballs i inversió indicats no coberts per l’ajuda 
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concedida i que no hagen estat finançats d’altra forma. 

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

incompliment de les obligacions establertes en l’Ordenança General de Subvencions de la 

Diputació de València i en la convocatòria d’estes subvencions, 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 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 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, acceptar l’ajuda que en el marc de la present convocatòria fóra 

concedida per la Diputació de València. 

QUART. Autoritzar a la Diputació de València que realitze les gestions oportunes amb 

vista a la comprovació que l’entitat es troba al corrent en les seues obligacions tributàries i front a 

la Seguretat Social. 

CINQUÈ. Acceptar la pràctica de la notificació electrònica per als tràmits derivats i/o 

relacionats amb el present expedient, i designar, als citats efectes, la següent persona autoritzada 

per a la recepció de les notificacions: 

e-mail Nom Cognoms DNI 
Telèfon 

directe  
Fax 

svalldigna@gva.es Paula Torres Cuenca 20831646V 962810007 962811984 

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

Medi Ambient, en temps i forma, als efectes oportuns.  

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

sessió que es celebre.” 

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

 

 Vist el Decret número 410/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

“Decret núm.: 410/2018 

Simat de la Valldigna, 9 de juliol 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 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i, en el mateix 

sentit, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, determinen, en els 

seus articles 25.2.n), i 33.2.o), respectivament, que els municipis exerciran competències, en els 

termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, entre d’altres, en matèria de «(...) 

conservació, manteniment i vigilància dels edificis i recintes de titularitat local destinats a centres 

públics d’Educació Infantil, d’Educació Primària i Educació Especial (...)», assenyalant, així mateix, 

que en l’Inventari Municipal, aprovat en sessió del Ple de l’Ajuntament de 2 d’abril de 2007, consta 

el bé, amb núm. d’ordre 143, immoble urbà afecte al servei públic denominat «Col·legi Públic 



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  

 

24 

Valldigna», ubicat a l’Av. Font Menor, 72, i referència cadastral 2554310 YJ3225S 0001 RE. 

SEGON. Vista la necessitat d’abordar l’adequació de les instal·lacions existents en el centre 

educatiu del municipi, CEIP Valldigna, per al seu millor ús, protecció vandàlica, protecció solar i 

control lumínic en les aules situades en la façana sud de l’edifici, per tal de cobrir les següents 

necessitats: 

• Sanejament de les parets i sostres. 

• Repintat de parets i sostres. 

• Alicatat guardapols en les aules. 

• Canvi de fusteria exterior en els passadissos adequant-la a les noves necessitats. 

• Enreixat d’alumini amb lames orientables per a la protecció del sol en les aules amb 

finestres orientades al sud, a més, per a protecció vandàlica, protecció solar i control 

lumínic. 

TERCER. Atès que mitjançant provisió d'Alcaldia da data 14 de juny de 2018, l’òrgan de 

contractació ha acreditat la necessitat d'este Ajuntament de contractar l’obra «REFORMA 

D’AULES EN EL CEIP VALLDIGNA – ESCOLA VELLA», el preu de la qual ascendeix, de 

conformitat amb el projecte de les obres, redactat per AQURB-2005, SLP, titular del NIF 

B97543193, arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, amb domicili al C/ Sant Agustí, 3, 

46.760 de Tavernes de la Valldigna, a trenta-cinc mil dos-cents setanta-set euros i noranta-cinc 

cèntims (35.277,95 €) i set mil quatre-cents huit euros i trenta-set cèntims (7.408,37 €) 

corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, havent estat aprovat el mateix per Decret de 

l’Alcaldia 350/2018, de 8 de juny. 

QUART. Atès que amb data 14 de juny de 2018, s’ha emès informe de Secretaria en relació amb 

la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

CINQUÈ. Atès que l’òrgan de contractació va sol·licitar oferta econòmica a diverses empreses, 

conforme consta en l’expedient de referència: 

− Amb registre d’eixida municipal 2018-S-RE-98, de 14 de juny de 2018, es sol·licita oferta a 

CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL, titular del CIF B96374442. 

− Amb registre d’eixida municipal 2018-S-RE-99, de 14 de juny de 2018, es sol·licita oferta a 

VICENTE PALOMARES PALOMARES, titular del DNI 20026451Y. 

− Amb registre d’eixida municipal 2018-S-RE-101, de 14 de juny de 2018, es sol·licita oferta 

a CONSTRUCCIONES VIDALQUER, SL, titular del CIF B98841513. 

SISÈ. Vistes les ofertes econòmiques presentades per les empreses consultades, d’acord amb la 

sol·licitud d’Alcaldia remesa amb data 14 de juny de 2018, comprovada la inexistència d’ofertes 

amb valors anormals, de conformitat amb l’article 85.3 RGLCAP, i, tot d’acord amb els principis 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les 

licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tractament 

entre els licitadors, i per tal d’assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 

control de gasto, i el principi d’integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la realització 

d’obres, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit: 

Tercer NIF 
Registre 

d’entrada 

Oferta econòmica 
Baixa (%) 

Base IVA 

CADERSA, SL B96374442 2018-E-RC-1670 35.277,95 € 7.408,37 € - 

Vicente Palomares Palomares 20026451Y 2018-E-RC-1682 30.828,09 € 6.473,90 € 12,61% 

VIDALQUER, SL B98841513 2018-E-RC-1688 31.900,00 € 6.699,00 € 9,57% 

SETÈ. Atès que amb data 9 de juliol de 2018, s'ha emès informe d'Intervenció en què s’acredita 
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l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del 

contracte; i es determina el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 

ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. 

HUITÈ. Atès que amb data 9 de juliol de 2018 el servei gestor de l’expedient ha emès informe 

en què es justifica la no alteració de l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 

generals sobre contractació, i el respecte a la limitacions establertes en l’article 118.3 LCSP. 

NOVÈ. A la vista de les característiques del contracte d’obra que es pretén adjudicar, que hi 

consten en el quadre tot seguit, 

Tipus de contracte Contracte d’obres (article 13 LCSP 2017) 

Objecte del contracte 
Execució de l’obra «Reforma aules CEIP Valldigna – Escola 

Vella». 

Procediment de contractació Contracte menor (article 118 LCSP 2017) 

Tipus de tramitació Ordinària 

CPV 

45431200-9 Treballs d’alicatat de parets. 

44111400-5 Pintures i revestiments de parets. 

45421132-8 Instal·lació de finestres. 

PBL 30.828,09 € 

IVA 6.473,90 € 

Preu 37.301,99 € 

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

allò que estableix la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, aquest òrgan, en l’exercici de les seues atribucions, formula la següent 

RESOLUCIÓ 

PRIMER. Justificar i motivar la celebració del contracte anomenat «REFORMA 

D’AULES EN EL CEIP VALLDIGNA – ESCOLA VELLA», atenent les necessitats 

descrites en la memòria justificativa de l’òrgan de contractació de data 14 de juny de 2018, i a 

l’empara dels articles 25.2.n), i 33.2.o), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, i en el mateix sentit, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat 

Valenciana, respectivament. Queda acreditat que la contractació de l’execució de l’obra abans 

detallada mitjançant un contracte menor, atenent el seu import, és la forma més eficient i idònia 

per a dur a terme les finalitats de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

SEGON. Contractar, mitjançant el procediment del contracte menor, amb VICENTE 

PALOMARES PALOMARES, titular del DNI 20026451Y, i domicili al C/ Templemars, 3 3 8, 

46.750 de Simat de la Valldigna, l’execució de l’obra «REFORMA D’AULES EN EL CEIP 

VALLDIGNA – ESCOLA VELLA», pel preu de TRENTA MIL HUIT-CENTS VINT-I-

HUIT EUROS I NOU CÈNTIMS (30.828,09 €) i SIS MIL QUATRE-CENTS 

SETANTA-TRES EUROS I NORANTA CÈNTIMS (6.473,90 €) corresponents a 

l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 TERCER. Aprovar la despesa corresponent a l’execució de l’obra abans 

determinada, autorització que s’efectua sobre crèdits prèviament retinguts, operació amb núm. 

220180001917, de 2 de maig de 2018, amb càrrec a l'aplicació pressupostària que consta en el 

quadre següent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import RC 

2018 «323 60918 CEIP: Millora edifici antic» 42.686,32 € 220180001917 
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QUART. Una vegada realitzada la prestació, s’haurà de procedir a la incorporació de la 

factura i a la tramitació del pagament, si s'escau. 

CINQUÈ. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari, VICENTE 

PALOMARES PALOMARES, titular del DNI 20026451Y, i domicili al C/ Templemars, 3 3 8, 

46750, de Simat de la Valldigna, en el termini de deu dies a partir de la data de la seua signatura. 

SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 

contracte incloent-hi la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el 

desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit. 

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

sessió que se celebre.  

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

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

 

 Obert el torn d’intervencions, s’informa que estan repetits el 406 i el 408, els quals estan en un 

punt específic. 

 

 Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió Informativa, els membres 

del Ple Municipal es donen per assabentats del decrets presentats. 

 

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

 

1.10.- Adhesió al PLA EDIFICANT de Cooperació entre la Generalitat 

i les Administracions Locals per la Construcció, Ampliació, 

Adequació, Reforma i Equipament del Centres Públics Docents de la 

Generalitat, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre. 

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual transcrita a la lletra diu: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA SOL.LICITUD DE DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES PER EXECUTAR ACTUACIONS EN EL CEIP VALLDIGNA DEL 

MUNICIPI DINS DEL PLA EDIFICANT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 

Vist el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel 

qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la 

Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament dels 

centres públics docents de la Generalitat. 

 

Resultant que, l’Ajuntament del Simat de la Valldigna està interessat en el Pla de 

Cooperació previst en l’esmentat decret llei, i que manifesta la voluntat de la Corporació 

d’adherir-s’hi, mitjançant la plataforma de gestió telemàtica habilitada per la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i estant en tràmit la sol·licitud prèvia d’adhesió al 

programa EDIFICANT per tal d’executar, en el CEIP VALLDIGNA, les actuacions següents:  

 

1.- Substitució de cobertes de fibrociment (amainat) i el que comporta. 

2.- Actuació en la façana de l´Avinguda Font Menor i pati exterior (possible col·locació d’elements 

de control solar). 

3.- Actuació en façana del carrer Ausiàs March. 

4.- Façana i pati dels WC, amb col·locació de noves finestres i col·locació protecció de seguretat. 

5.-Façanes del pati interior de l’aulari vell. 



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  

 

27 

6.-  Calefacció de les aules de la zona vella amb caldera de gasoil (o si ho accepta la Conselleria 

d’Educació, amb aparell de condicionament d’aire, segons la potència elèctrica que es disposa o es 

puga contractar). 

7.- Recollida d'aigües pluvials de totes les cobertes i baixants. 

8.- Reforma de pati d’entrada amb conducció i connexió de pluvials. 

9.- Canvi de fals sostre existent per altre desmuntable per millor accés i renovació d’instal·lacions. 

10.- Revisió i modificació d’instal·lació d’enllumenament de les aules. 

11.- Revisió d’instal·lacions elèctriques. 

12.-  Revisió d’instal·lacions de comunicació. 

13.- Posar WC al costat de les aules de Primària. 

 

Resultant que s’ha efectuat la consulta prèvia al Consell Escolar del Centre el qual, amb 

data 25 de juny de 2018, va celebrar sessió ordinària on es proposaven les diferents actuacions a 

realitzar-hi dins del Pla Edificant, tal com es disposa en l’article 7.1 de l’esmentat Decret Llei. 

 

Considerant el que s’ha exposat anteriorment per aquesta Alcaldia, es proposa al Plenari 

de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la proposta d’acord següent: 

 

PRIMER.- Adherir-se al Pla de Cooperació entre la Generalitat i les Administracions 

Locals de la Comunitat Valenciana per a la Construcció, Ampliació, Adequació, Reforma i 

Equipament dels Centres Públics Docents de la Generalitat, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 

d’octubre. 

SEGON.- Sol·licitar, d’acord amb el referit Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, la 

delegació de competències per tal de poder executar les actuacions descrites en la part expositiva 

del present acord i que es detallen i valoren en la memòria que s’acompanya a la present proposta 

d’acord. 

TERCER.- Facultar l’alcalde per a l’aprovació i signatura de tots els acords i documents 

necessaris per a l’execució del que s’acorda. 

QUART.- Remetre certificat del present acord, junt amb la resta de documentació 

requerida pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, a la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport per al seu coneixement i efectes corresponents.» 

 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde passa a llegir la proposta d’acord que es presenta al Ple, la 

qual està bassada en l’informe que va remetre el Consell Escolar de Centre, i informa també de la reunió 

que es va fer amb el director territorial d’Educació sobre aquest tema. Manifesta que va ser molt clar en 

quines actuacions es podien fer i quines no; en concret, l’ampliació no es podria fer. Manifesta que en 

aquest procés, el qual no està tancat, es poden afegir actuacions.  

El regidor Sebastián Mahiques pregunta si açò significa demanar a la Conselleria que ens done les 

competències per fer açò, i el punt segon de la proposta diu que s’han de valorar les actuacions. 

L’alcalde contesta que, efectivament, és així, informa de la reunió amb el director territorial i quin 

en va ser el contingut, sobre què es podia fer i què no. 

Es comenta la situació de la zona d’ampliació del col·legi, la qual està inclosa en el 

desenvolupament de la UE2. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que ella ja va comentar prou coses en la Comissió, i va 

manifestar estar sorpresa perquè havia llegit uns documents i unes propostes que no tenien res a vore 

amb la que s’enviarà a la Conselleria. Tot es pot millorar, i com s’ha dit, es poden modificar coses, si no 

ara, més avant. Cada vegada que es convoca un CE, els representants dels alumnes ho fan “superbé” i 

van, aula per aula, arreplegant propostes, i una de les reivindicacions dels alumnes que han fet des de 

sempre és que la pista de futbet i la de bàsquet es solapen, i això no s’ha tingut en compte ací. Jo sóc 

“forofa” de la participació i, per això, la meua sol·licitud de crear el Consell Escolar Municipal, on 

participen el pares, els alumnes, l’Ajuntament, i on es poden fer propostes i, a més, estan representats els 

sindicats. Afegeix que l’indigna molt que alguna classe d’Infantil estiga en el primer pis; això genera riscos 

i, normalment, no passa res, però quan passe després ho lamentem. Comenta que enguany s’ha plantejat 

l’hort escolar, i que han participat molts alumnes. Diu que s’haguera pogut fer en un lloc més fàcil. Són 
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coses que és el que hi ha. Es important, i estic d’acord en les millores, però la proposta que vos vaig 

passar en la Comissió no s’ajusta molt, i si  voleu, podeu recollir açò si serveix per a  millorar la dita 

proposta. 

L’alcalde manifesta que al Consell Escolar les propostes que vas aportar jo no les havia llegit i em 

pareixen correctes. Es comenta la presencia dels alumnes en el CE.  

L’alcalde manifesta que es va dir que es donaria la paraula a tots. Una vegada feta la petició, 

hem de fer la memòria i supose que ens ho acceptaran tot.  

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

Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels NOU (9) membres  assistents a la 

sessió (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 3 PPS i 1 PSE), acorda: 

PRIMER.- Adherir-se al Pla de Cooperació entre la Generalitat i les Administracions 

Locals de la Comunitat Valenciana per a la Construcció, Ampliació, Adequació, Reforma i 

Equipament dels Centres Públics Docents de la Generalitat, regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 

d’octubre. 

SEGON.- Sol·licitar, d’acord amb l’esmentat Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, la 

delegació de competències per tal de poder executar les actuacions descrites en la part expositiva 

del present acord i que es detallen i valoren en la memòria que s’acompanya a la present proposta 

d’acord. 

TERCER.- Facultar l’alcalde per a l’aprovació i signatura de tots els acords i documents 

necessaris per a l’execució del que s’acorda. 

QUART.- Remetre certificat del present acord, junt amb la resta de documentació 

requerida pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, a la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport per al seu coneixement i efectes corresponents. 

 

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

 

1.11. Aprovació, si és procedent, de la modificació de crèdits número 
2018/PRE/005, de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 

Es dóna compte de la proposta de modificació de crèdits número 2018/PRE/005, la qual 

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/005, en la modalitat de suplements de crèdits finançats amb càrrec al romanent 

líquid de Tresoreria, i de conformitat amb l’establert 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 en la qual s'especifica 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 



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 

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 

informació pública i bon govern. 

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

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 

legislació aplicable, procedint a l’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 acord següent:  

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/005, 

en la modalitat de  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: 

Suplement de crèdits 

Prog. Eco. Descripció Import  

323 60918     CEIP: Millora edifici................................................................................................  2.500,00 

342 62218 Inversions POLIESPORTIU Municipal  ............................................................... 1.500,00 

  Total suplement de crèdits .......................................................... 4.000,00 

  Total MC ........................................................................................ 4.000,00 

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

següents: 

Aplicació  Descripció Import  

87000 RT despeses generals ............................................................................................. 4.000,00 

 Total finançament ......................................................................... 4.000,00 
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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, 

els quals són els següents: 

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

la a exercicis posteriors. 

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

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 podran examinar-lo 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, l’alcalde passa a llegir la proposta d’acord que els regidors i 

regidores coneixen, la qual es va explicar en la Comissio. 

La regidora Imma Cunyat comenta que es va preguntar pel tema de l’acumulador. I si era 

d’energia solar. 

 L’alcalde contesta que no és d’energia solar, és un acumulador d’aigua. 

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

Municipal, el Ple de l’Ajuntament per CINC (5) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE) i 

QUATRE (4) abstencions (3 PPS i 1 PSE), acorda: 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/005, 

en la modalitat de  suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 

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

Suplement de crèdits 

Prog. Eco. Descripció Import  

323 60918     CEIP: Millora edifici.........................................................................................        2.500,00 

342 62218 Inversions POLIESPORTIU Municipal  ............................................................... 1.500,00 

  Total suplement de crèdits .......................................................... 4.000,00 

  Total MC ........................................................................................ 4.000,00 

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

següents: 

Aplicació  Descripció Import  

87000 RT despeses generals ............................................................................................. 4.000,00 

 Total finançament ......................................................................... 4.000,00 

A més 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, els quals són els següents: 

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

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

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 podran examinar-lo 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. 

 

 

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

  

1.12.- Ratificació, si procedeix, del document de l’acta d’adquisició per 

avinença en expedient d’expropiació pregada. 

 

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual transcrita a la lletra diu: 

 
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A 

RATIFICACIO, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA AVINENÇA EN EXPEDIENT D’EXPROPIACIO 

PREGADA DEL GERMANS MANCLUS BLASCO. 

 

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde president de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, 

presenta al Ple ordinari que se celebra el dia 30 de juliol de 2018, la següent 

 

PROPOSTA 

 

Atés que per registre d'entrada de data 31/07/2014, es va presentar a l'Ajuntament de Simat de la 

Valldigna una instància signada per la Sra. Josefa Manclús Blasco, en la qual es contenia l'anunci 

d'inici d'expedient de preu just, en virtut del que es disposa en l'article187 bis, de la Llei 16/2005, 

de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV). 

Atés que després de tramitar l’expedient oportú, vists els informes emesos al respecte,  i vistes les 

gestions fetes entre les parts, en data 20 de juliol de 2018, es va signar acta d’avinença en 

l’expedient d’expropiació rogada. El citat document conté les quatre clàusules que fixen les 

condicions ne que s’ha arribat a la conformitat entre les parts.  

Atés que la plena eficàcia de ”L’acta d’adquisició per avinença en expedient d’expropiació pregada” 

signada per les parts adquireix plena eficàcia amb la ratificació pel Ple de l’esmentada acta. 

Per tot això, eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

PRIMER.- Ratificar “L’acta d’adquisició per avinença en expedient d’expropiació pregada” 

signada per les parts i que consta en l’expedient. 

SEGON.- Comunicar el present acord als interessats i incorporar la certificació de 

l’acord a l’expedient de referència. 

 

Simat de la Valldigna, 23 de juliol del 2018. L’alcalde.Víctor Mansanet Boïgues» 

 

 Es dóna compte de l’acta d’avinença signada per totes les parts i les persones interessades, la qual 

transcrita a la lletra diu: 

 

«ACTA D'ADQUISICIÓ PER AVINENÇA EN EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ 

PREGADA 

 

Simat de la Valldigna, dia 20 de juliol de 2018 
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I. REUNITS 

 

D'una part, l'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, en qualitat d'Administració 

expropiant, i en el seu nom i representació el seu alcalde, Sr. Víctor Mansanet i Boïgues, assistit 

pel secretari de la Corporació Local, Sr. Aurelio Sansixto Bonet, amb la qual cosa queda sotmesa 

l'eficàcia d’aquest conveni a la ratificació del Ple de la Corporació en la pròxima sessió que se 

celebre. 

 

D'una altra part, les senyores JOSEFA I MARIA ROSA MANCLÚS BLASCO, i, amb NIF número 

19.967.499A i 22.509.000G, actuant en nom propi i en representació que ja consta en l’expedient 

del seu germà, ENRIQUE MANCLÚS BLASCO, amb NIF 19.489.211T, i domicili a efectes de 

notificacions al carrer de la Creu número 6, de Benifaió (València), en qualitat de persones 

expropiades, actuant-hi la Sra. MARIA ROSA MANCLÚS BLASCO com a mandatària verbal del 

seu germà, ENRIQUE MANCLÚS BLASCO, per a la signatura i en la seua absència. 

 

Les parts es reconeixen la capacitat suficient per a la subscripció d'aquest acord, i procedeixen a 

l'aixecament de la present ACTA D'AVINENÇA per a la fixació del PREU JUST, a l'empara del que 

disposa l'article 187 bis de la Llei 16/2005, Urbanística Valenciana –LUV- (el qual coincideix amb 

l’actualment en vigor article 104.1, de la Llei 5/2014, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació del 

Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana -LOTUP-), en relació amb els articles 

24 i concordants de la Llei d'Expropiació Forçosa de 1954, i l’article 5.2.3 i l’article 25 del 

Reglament d'Expropiació Forçosa, aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957. 

 

II.- ANTECEDENTS DE FET 

 

1) Per registre d'entrada de data 31/07/2014, es va presentar a l'Ajuntament de Simat de la 

Valldigna una instància signada per la Sra. Josefa Manclús Blasco, en la qual es contenia l'anunci 

d'inici d'expedient de preu just, en virtut del que es disposa en l'article187 bis, de la Llei 16/2005, 

de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV). 

En aquesta instància al·lega ser la propietària, juntament amb els seus germans Enrique i Maria 

Rosa, de les finques amb referència cadastral 3350608Yj3235S0001AU i 3350628YJ3235S0001XU. 

Justifica aquesta petició en què les Normes Subsidiàries de Simat de la Valldigna daten del 

26/04/1988 i que, en l’esmentat planejament, es va qualificar el seu terreny com a EQUIPAMENT 

ESPORTIU, sense ser possible la justa distribució de beneficis i càrregues, per la qual cosa, havent 

transcorregut més de cinc anys des de la referida qualificació, i en aplicació de l'article 187 bis de 

la LUV, podia sol·licitar l'inici de l'expedient de preu just. 

 

2) El mateix dia de la presentació de l'escrit, és a dir, el 31/07/2014, es va publicar la Llei 5/2014, 

de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana 

(d'ara endavant LOTUP), la qual va entrar en vigor el 20 d'agost de 2014. Aquesta nova llei conté 

l'article 104, en el qual es regula l'expropiació pregada en similars termes al que disposa 

l’actualment derogat article 187 bis de la LUV. 

3) El 14/11/2014, per part del servici tècnic de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, es va emetre 

informe urbanístic amb el resultat següent: 

2.- Dades del planejament municipal vigent: 

La normativa urbanística vigent és la continguda en les Normes Subsidiàries Municipals 

(NNSSMM), aprovades de manera definitiva per la Comissió Provincial d’Urbanisme amb data 

26/04/1988, el modificat puntual de les NNSSMM aprovat definitivament  per la CPU de 

30/06/1998, i les Ordenances Urbanístiques de Sòl Urbà, publicades al Butlletí Oficial de la Província 

de València amb data 24/02/2007. 

D’acord amb aquesta normativa, les condicions urbanístiques de les parcel·les són les següents: 
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• Ref. cadastral: 3350608Yj3235S0001AU. 

• Classificació urbanística: Sòl urbà. 

• Qualificació urbanística: La major part d’aquesta és sòl edificable residencial i una part 

menuda d’aquest és d’equipament esportiu, tot dins l’entorn de protecció del Monestir de 

Santa Maria de la Valldigna, ZONA B. 

• Ref. cadastral: 3350628YJ3235S0001XU. 

• Classificació urbanística: Sòl urbà. 

• Qualificació urbanística: Equipament esportiu dins l’entorn de protecció del Monestir de 

Santa Maria de la Valldigna, ZONA B. 

3.- Grau D’URBANITZACIO: 

 

La zona urbana on estan emplaçades les parcel·les està per urbanitzar. Segons l’article 11.2 de la 

Llei Urbanística Valenciana, 16/2005, no tenen la condició de solar, per manca de les dotacions 

requerides. Actualment, la parcel·la té un ús no productiu. 

 

4) En data 18/12/2014, es presenta una instància signada, aquesta vegada, per tots els germans: 

Josefa, Enrique i Maria Rosa Manclús Blasco, en què sol·liciten a l'Ajuntament que es pronuncie 

sobre el propòsit d'iniciar l'expedient de preu just, avançant com a preu de valoració dels 

immobles el que fixa l'Administració en el cadastre a l'efecte de pagament d'IBI. 

 

5) En data 29 de desembre de 2016, es va publicar la Llei 13/2016, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa financera i d'organització de la Generalitat (la qual va entrar en vigor l'1 de gener de 

2017), en l'article 99 de la qual estableix que cal afegir una nova disposició transitòria a la Llei 

5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 

Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), amb la redacció següent:  

 

Disposició transitòria onzena de la LOTUP: “A partir de l'entrada en vigor de la present llei, el 

còmput dels terminis per a advertir a l'Administració competent perquè presente el full 

d'apreuament corresponent i perquè es dirigisca al Jurat Provincial d'Expropiació per a fixar el 

preu just establit per l’articles 104.1 i 104.2, de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 

d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, queden suspesos fins 

al 31 de desembre de 2018”. 

 

6) En data 11/05/2017, les senyores Josefa i Maria Rosa Manclús Blasco van presentar per Registre 

d'Entrada a l'Ajuntament, FULL D'APREUAMENT per mitjà del qual valoraven les seues propietats, 

sol·licitant que s'INICIE L'EXPEDIENT EXPROPIATORI PER MINISTERI DE LLEI i advertint que, 

de transcórrer tres mesos sense que l'Ajuntament notifique la seua acceptació o remeta full 

d'apreuament contradictori a la propietat, aquesta es dirigirà al Jurat Provincial d'Expropiació 

Forçosa. 

 

7) Mitjançant el Decret d'Alcaldia número 273/2017, de data 21/06/2017, s'acorda la suspensió de 

l'expedient d'expropiació per ministeri de llei iniciat per les senyores Josefa i Maria Rosa Manclús 

Blasco, en virtut de l'aplicació de la disposició transitòria 11a de la Llei 5/2014, d'Ordenació del 

Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, així com el requeriment per a esmenar 

determinats defectes de forma en la presentació dels seus escrits. 

8) No obstant l'anterior, i estant vigent l’esmentat període de suspensió del procediment 

d'expropiació, s'han mantingut diverses reunions amb els propietaris, els quals sol·liciten l'inici 

d'expedient d'expropiació pregada de les finques de la seua propietat, per a tractar d'aconseguir 
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un acord amistós quant a la fixació del preu just. 

 

9) Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna va encarregar una valoració de les 

finques objecte d'expropiació. L'esmentat informe va ser evacuat per l'arquitecte, Sr. Juan José 

Sancirilo Camarena, en data  16 de juliol 2018,  i ha quedat incorporat a l'expedient administratiu. 

Eixe informe conclou que les finques objecte d'expropiació han de ser valorades de la següent 

manera: 

 

VALOR DEL SÒL   96.405,59 

5% PREMI D'AFECCIÓ    4.820,28 

TOTAL PREU JUST  101.225,87 

 

10) Així mateix, formen part de l'expedient l'informe elaborat pel secretari interventor municipal, 

Sr. Aurelio Sansixto Bonet, de data 20 de juliol de 2018, en què es justifica la possibilitat de 

disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna per a fer front al pagament 

del preu just anteriorment referit, si es pacta el pagament ajornat, de manera que es pague en 

l'exercici de 2018 el 50% del preu just, en càrrec a l’aplicació pressupostaria “150.61018: 

Adquisició terrenys” del pressupost de 2018, deixant per a l'exercici 2019 el pagament del 50% 

restant. 

 

11) Consta també en l'expedient un informe elaborat pels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de 

Simat de la Valldigna, sobre el procediment administratiu a seguir per a la subscripció d'una acta 

d'avinença amb els propietaris afectats. 

Queda verificat, per part de la Secretaria de l'Ajuntament, que es compleixen en el present supòsit 

tots i cadascun dels requisits legalment establits per a la subscripció de la present acta d'avinença 

entre les parts signatàries, de conformitat amb el que es disposa en els articles 104.5 de la 

LOTUP, en relació amb els articles 24 i concordants de la Llei d'Expropiació Forçosa de 1954, i 

l’article 25 del Reglament d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957.  

 

12) Finalment, i després de diverses reunions mantingudes entre l'Ajuntament i els propietaris 

afectats, s'aconsegueix un acord de pagament del preu just de les finques objecte d'expropiació, el 

qual es plasma en la present ACTA D'AVINENÇA, conforme a les següents; 

 

CLÀUSULES 

 

 

PRIMERA.- Vista la petició d'expropiació pregada formulada pels propietaris, senyores i  Sr. 

Josefa, Maria Rosa i Enrique Manclús Blasco, respecte a les finques de la seua propietat inscrites en 

el Registre de la Propietat d'Alzira número 1, amb el número 245, tomo 91, llibre 2, foli 49, 

(parcel·les cadastrals núm. 3350628YJ3235S0001XU (parcel·la 2), íntegrament amb una superfície 

de 2.374,53 m2, i la part de la parcel·la núm. 3350608Yj3235S0001AU (part de parcel·la 1), 

qualificada com a sòl urbà d’EQUIPAMENT ESPORTIU, d'un total de 138,52 m2). 

Considerant que les esmentades finques es troben qualificades en les vigents Normes Subsidiàries 

de Simat de la Valldigna de 1988, com a EQUIPAMENT ESPORTIU, sense ser possible la justa 

distribució de beneficis i càrregues, i havent transcorregut més de cinc anys des de la referida 

qualificació, en aplicació del que disposa l'article 187 bis de l'anterior Llei Urbanística Valenciana -

LUV- (legislació aplicable en el moment en què es va formular la petició d'inici d'expedient 

expropiatori, i que resulta coincident amb el hui vigent article 104 de la LOTUP), procedeix la 

fixació del preu just de les finques mitjançant la subscripció de la present ACTA D'AVINENÇA 

per mutu acord de les parts, en exercici del que es disposa en els articles 104.5 de la LOTUP, en 

relació amb els articles 24 i concordants de la Llei d'Expropiació Forçosa de 1954, i l’article 25 del 

Reglament d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957.  

 

SEGON.- L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en pagament del preu just corresponent a la 
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finca registral, número 245, tomo 91, llibre 2, foli 49, (parcel·les cadastrals núm. 

3350628YJ3235S0001XU (Parcel·la  2), íntegrament, amb una superfície de 2.374,53 m2, i la part 

de la parcel·la núm. 3350608Yj3235S0001AU (part de parcel·la 1), qualificada com a sòl urbà 

d’EQUIPAMENT ESPORTIU, d'un total de 138,52 m2, abonarà als seus propietaris la quantitat de 

CENT UN MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS (101.225,00€), per tots els conceptes, havent 

d'entendre's inclòs en aquest valor a tant alçat, tots els danys i perjudicis que pogueren 

correspondre a l'expropiat fins al dia de la data, així com el corresponent premi d'afecció. 

 

El preu just que s'hi abona queda desglossat en els conceptes següents: 

 

VALOR DEL SÒL   96.405,59 

5% PREMI D'AFECCIÓ    4.820,28 

TOTAL PREU JUST  101.225,87 

 

El pagament de la dita quantitat es realitzarà en un termini màxim de SET MESOS i en els terminis 

que se citen a continuació: 

 

1) El 50% del preu just dins dels 10 dies següents a la celebració del Ple en el qual s'aprove i 

es ratifique el document d'avinença que li donarà eficàcia jurídica al present acord i amb càrrec al 

pressupost de l'Ajuntament de l'any 2018.  Aquest Ple haurà de celebrar-se abans del 31 de Juliol 

de 2018. 

 

2) La resta del preu just, en un segon pagament, el qual tindrà lloc dins dels SET MESOS 

SEGÜENTS i com a màxim el 28/02/2019, i a càrrec del pressupost municipal de l'any 2019. 

 

El pagament es farà efectiu mitjançant transferències bancàries a favor de les copropietàries i 

copropietari dels immobles per parts iguals, i al número de compte que aporten cadascun d'ells, 

això és: 

 

Sra.  JOSEFA MANCLÚS BLASCO:   33.741,95 € 

Sr. ENRIQUE MANCLÚS BLASCO:   33.741,95 € 

Sra. MARÍA ROSA MANCLÚS BLASCO:  33.741,95 € 

 

Les persones expropiades, JOSEFA, ENRIQUE I MARIA ROSA MANCLÚS BLASCO, manifesten 

en aquest acte la seua conformitat amb el preu just fixat, el qual inclou tots els danys i perjudicis, 

premi d'afecció, interessos legals i demora que pogueren correspondre a l'expropiat fins al dia de 

la data, així com el corresponent premi d'afecció i qualsevol altra eventual indemnització que 

poguera correspondre als expropiats, A EXCEPCIÓ DELS INTERESSOS DE DEMORA EN EL 

PAGAMENT DEL PREU DE L'ART.57 DE LA LEF, sense que tinguen res més que reclamar a 

l'Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

 

TERCERA. - L'impost de l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU) 

corresponent a aquesta expropiació serà a càrrec de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, així 

com l'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES corresponent a l'exercici en el qual s'eleve a públic la present 

acta d'avinença en la Notaria de Simat de la Valldigna. 

 

QUARTA. - A partir de l'elevació a públic de la present acta d'avinença, l'Ajuntament de Simat de 

la Valldigna passa a ostentar la titularitat en ple domini de les finques registrals objecte 

d'expropiació. 

Les parts estan obligades a formalitzar les corresponents escriptures públiques de segregació i 

translació del domini després de la signatura de l'acta d'avinença i en un termini màxim de tres 

mesos des de la ratificació del Ple de la present acta d'avinença. 

Una vegada formalitzades les escriptures públiques necessàries a fi d'adquirir la propietat per part 

de l'Ajuntament, serà aquest qui, done trasllat al Registre de la Propietat d'aquestes, i sol·licite la 
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inscripció de les finques objecte d'expropiació a nom de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

L'Ajuntament assumeix el pagament dels costos notarials i registrals de les escriptures de 

segregació i agrupació i elevació al públic de l'acta d'avinença, necessàries per a inscriure la 

titularitat dominical dels immobles en el Registre de la Propietat. 

Per deixar-ne constància, i als efectes que pertoquen, queda signada l'ACTA D'AVINENÇA per 

quadruplicat exemplar pels compareixents, una vegada llegida i acceptada, davant meu, el secretari 

de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, que en done fe del seu atorgament, sent coneixedores 

totes les parts que l'eficàcia jurídica del present acord està condicionada a la seua aprovació pel 

Ple de la Corporació Municipal. 

 

Per l'Ajuntament: 

       

L'alcalde president      El secretari interventor  

Pels propietaris: 

 

Josefa Manclus Blasco       Ma. Rosa Manclús Blasco       Enrique Manclus Blasco» 

 

 

Atés que l’original del document està signat per les parts, vistos els informes existents en 

l’expedient i les obligacions establertes en l’acta signada. 

 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut de l’acta d’avinença, el procés que s’ha 

seguit des de fa temps i llig la proposta de l’Alcaldia que els regidors i regidores coneixen. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que açò va començar ja fa temps, i pregunta si teniu idea de 

si hi ha alguna persona més en una situació semblant. 

L’alcalde contesta que un persona va vindre a interessar-se, però no sabem que hi haja més 

persones. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que açò és una cosa que contempla la llei, sabem que 

està ahí i l’Ajuntament no pot mirar a un altre costat, ha d’actuar. Estem a les portes d’això. No importa 

perquè actuen les persones, ja que és una cosa que la llei permet i cadascú pot fer el que crega. Cal que 

l’Ajuntament planifique la seua estructura urbanística i de cara el futur que no ens passe això. Si el PG 

haguera estat més avançat, millor. Es va dir que la prioritat d’este equip de govern era el PG. Ací es parla 

poquet o no es parla del PG i és una assignatura pendent.    

La regidora Margarita Palomares contesta que considera que s’ha avançat molt. 

El regidor Sebastián Mahiques contesta que la finalitat és aprovar el PG i, tal vegada, pel que vos 

diuen des de la Conselleria, està complicat i no se si s’aprovarà prompte. Tant de bo s’aprovara. 

 

La regidora Margarita Palomares explica les actuacions fetes en relació amb el tema del tècnic 

redactor. 

 

 El regidor Sebastián Mahiques contesta que si l’Ajuntament no confia en el seu tècnic no 

comprenc que encara estiga treballant amb ell i el mantinga; està acabant-se la legislatura i estem on 

estem, i això s’ha dit des de l’Alcaldia. 

L’alcalde contesta que ell mai ha volgut menysprear a cap tècnic, un altra cosa és seua la forma 

de treballar. Volíem i volem que es faça el PGE, per això vam considerar que calia desbloquejar la situació. 

Hi havia dos opcions, començar des de zero o reconduir a qui ho havia fet fins ara. Reconec que té unes 

qualitats específiques, és una persona especial, però crec que l’Ajuntament ha fet quasi tots els seus 

deures. 

La regidora Margarita Palomares contesta que el camí fet servirà, no se l’ha deixat de la mà, no 

és una assignatura pendent, estem treballant en ella.   

El regidor Sebastián Mahiques contesta que vàreu dir que anava ser la vostra prioritat, i s’està 

seguint la mateixa línia, i al final del que es tracta es d’aprovar un Pla General i tant de bo s’aprovara. Jo 

ho veig complicat. 

La regidora Margarita Palomares contesta que sí, que efectivament ha sigut una prioritat, i que 
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s’ha seguit la mateix línia en què s’ha treballat en les legislatures passades, i començar de nou era una 

complicació.   

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que l’argumentació que porteu a la Conselleria és una 

cosa de tots.  

L’alcalde comenta sobre la possibilitat d’un canvi de normativa i confia en què s’acabe aprovant.  

     

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

Municipal, el Ple de l’Ajuntament per CINC (5) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE) i 

QUATRE (4) abstencions (3 PPS i 1 PSE), acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar “L’acta d’adquisició per avinença en expedient d’expropiació pregada” 

signada per les parts, i la qual consta a l’expedient. 

SEGON.- Comunicar el present acord als interessats i incorporar la certificació de 

l’acord a l’expedient de referència. 

TERCER.- Remetre la documentació a la Notaria de Simat de la Valldigna per tal que 

s’eleve a escriptura pública i al Registre de la Propietat número 1 d’Alzira als efectes 

oportuns. 

QUART.- Facultar l’alcalde per tal que signe els documents necessaris amb la finalitat de 

portar a terme el present acord.» 

 

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

1.13.- Donar suport, si és procedent, a la moció de la Mancomunitat de 

la Safor sobre el porc senglar. 

 

Es dóna compte de la moció aprovada pel Plenari de la Mancomunitat de Municipis 

de la Safor, de data 19 de juny de 2018, relativa a la problemàtica del porc senglar 

a la Safor, la qual transcrita a la lletra diu: 

 

“MOCIÓ SOBRE LA PROBLEMÀTICA DEL PORC SENGLAR A LA SAFOR 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Presentem esta moció perquè tots els pobles de la comarca de la Safor, representats en la 

Mancomunitat de la Safor, estudiem i participem a fi de trobar solució a este problema 

cinegètic dels porcs senglars (“jabalins”). 

 

Després de nombroses queixes de llauradors, conductors i veïns en general afectats d'una 

o altra manera pels mals ocasionats per la plaga dels porcs senglars al llarg de tota la 

comarca, tant en les poblacions d'interior com en les de la costa, necessitem fer arribar a 

la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, així com a la Delegació del Govern 

d’Espanya, estes reivindicacions. 

 

Estos animals vivien al seu hàbitat natural que eren les nostres serres; després dels 

incendis, estos animals van trobar en les parcel•les abandonades i llits de rius perduts, el 

seu lloc on viure sense depredadors i amb abundant menjar. Les seues cries no coneixen 
un altre hàbitat.  

 

CREIXEMENT EXPONENCIAL 

 

Pel que fa a l'evolució d'espècies com el porc senglar, que junt amb el conill són de les 
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més danyoses per al sector agrari, l'augment de la seua població seria d'un 112%. En una 

sola nit són capaços d'arrasar explotacions senceres de cítrics, hortalisses i fruiters, a més 

d'ocasionar serioses destrosses en la fusta de l'arbratge, en instal•lacions de reg gota a 

gota i en altres infraestructures. 

 

DESCRIPCIÓ I BIOLOGIA: L'ESPÈCIE 

 

El porc senglar habita en gran diversitat d'ecosistemes on trobe aigua, menjar i una 

vegetació prou elevada per poder alimentar-se. 

 

Els porcs senglars de la Comunitat Valenciana són molt pareguts al porc ibèric, amb 

femelles que no solen superar els 50 quilograms i mascles que ocasionalment superen els 

100 quilograms. 

 

De moviments nocturns, durant el dia reposen en els seus amagatalls. La maduresa sexual 

es produeix en ambdós sexes quan els exemplars aconseguixen els 40 quilograms de pes 

(al voltant de l'any d'edat). Els naixements es produeixen entre els mesos de desembre i 

juny, durant la gestació 120 dies (2-6 cries per part, segons l'edat de la femella). 

 

Les ventrades solen ser de tres o quatre cries, encara que poden ser més nombroses. A 

més a més, cal considerar que les femelles poden ser fèrtils a partir de l'any. A tot açò cal 

afegir l'encreuament amb el porc vietnamita, “cerdolí o jabamita”. Per tant, l’espècie de 

recent aparició en la nostra fauna que resulta de l'encreuament del porc vietnamita amb el 

porc senglar, ha adquirit la capacitat reproductiva dels porcs fins a 16 cries a l'any. 

 
A la comarca de la Safor, a partir d'enquestes, densitats mitjanes al voltant de 5 ex/km2, 

amb màxims que superen els 20 ex/km2. Per tant, en estos moments 2018, podríem estar 

en una densitat molt major. 

 

SITUACIÓ ACTUAL 

 

Agricultors i caçadors atribuïxen la sobrepoblació d'algunes espècies de fauna a l'abandó 

de les terres agrícoles, l'augment de la massa forestal, la disminució del nombre de 

caçadors «i amb les dures restriccions i limitacions que han d'afrontar a l'hora d'exercir la 

seua activitat, la incidència de la sequera i els incendis forestals que empobrix el seu 

hàbitat natural i obliga els animals a baixar a les zones de cultiu a la recerca d'aigua i 

menjar». 

 

Els caçadors de la Comunitat Valenciana comencen a estar farts de trobar-se amb esta 

nova espècie híbrida i també amb els porcs vietnamites, perquè «al ser races invasores, no 

es poden tocar», es queixa Raúl Esteban, de la Federació de Caça. Tan sols si es presenta 

una denúncia per danys i hi ha un informe previ de l'Agència Mediambiental de la 

Generalitat, en estos casos s'autoritza excepcionalment a disparar-los. 

 

Les principals organitzacions agràries valencianes –AVA-ASAJA i la Unió de Llauradors–, la 

Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana i la Federació de 

Caça han denunciat l'impacte de la fauna salvatge sobre la producció agrària, que xifren en 

26 milions d'euros, i han reclamat un major control de les espècies responsables d'estos 

danys. 
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A Espanya es calcula que poden estar entorn d'uns 14.000 accidents de trànsit a l'any, al 

seu torn el 50 % dels conductors va patir una situació de risc en la conducció en relació a 

un animal en la via o una altra circumstància semblant, i el 6% va estar implicat en algun 

tipus de sinistre de trànsit. 

 

Quant a les espècies que provoquen més estos tipus de sinistres i segons dades publicades 

en els últims anys per la DGT, el nombre més gran d'accidents de trànsit es produïxen per 

porcs senglars. 

 

Per la qual cosa, 

PROPOSEM: 

 

- «Canvis normatius que faciliten el control de les espècies invasores dels cultius», així 

com «ajudes econòmiques tant per a instal•lar mecanismes de control com els anomenats 

pastors elèctrics –tanques electrificades–, com per a compensar, tan sols en part, les 

creixents pèrdues que patixen els agricultors». 

- Que es cree un pla estratègic per poder de tindre este problema. 

- Necessitem una fòrum, on totes les administracions implicades afronten i estudien com 

afrontar esta plaga. 

- Declaració de Zona d'Emergència Cinegètica, semblant a la plaga dels conills a la 

comarca de la Vall d'Albaida. 

- Neteja de terrenys rústics abandonats, llits dels rius i barrancs. 

- Senyalització de carreteres comarcals i veïnals indicant el pas d'estos animals. 

- Esterilització de mascles per reduir les poblacions. 

- Ajudes als caçadors: què fer amb la carn d’estos animals, pagament o subvenció de les 
analítiques, ampliació d’horaris i temporades per a la seua caça, ajudes al pagament 

d’assegurances, etc. 

 

Este Pla Estratègic seria el primer pas per saber a cada administració com arriba en les 

seues competències i com cada una d'elles podria afrontar este problema que és de tots.  

 

Fer trasllat a la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, així com a la Delegació del 

Govern d’Espanya estes reivindicacions dels nostres veïns.” 

 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre el contingut de la moció.  

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que tot allò que es faça per solucionar este 

problema, benvingut siga. 

L’alcalde contesta que esta proposta és per donar suport a la moció de la Mancomunitat. 

La regidora Imma Cunyat manifestà en comissió la problemàtica de les tanques. 

Nosaltres hem estat mirant el tema de les tanques electrificades i ens plantegem qui ho 

ha de costejar. 

El regidor Vicent Ribera contesta com està previst que es faça i són els usuaris els que 

han de costejar eixes tanques, les quals es podran posar en bancals i inclús en granges. 

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

municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels NOU (9) membres  assistents a la 

sessió (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 3 PPS i 1 PSE), acorda: 

PRIMER: Donar suport a l’acord pres pel Ple de la Mancomunitat de la Safor en sessió 

celebrada el dia 19 de juny de 2018,  i en conseqüència aprovar el següent:  
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1.- «Canvis normatius que faciliten el control de les espècies invasores dels cultius», així 

com «ajudes econòmiques tant per a instal•lar mecanismes de control com els anomenats 

pastors elèctrics –tanques electrificades–, com per a compensar, tan sols en part, les 

creixents pèrdues que pateixen els agricultors». 

2.-  Que es cree un pla estratègic per poder de tindre este problema. 

3.- Necessitem una fòrum, on totes les administracions implicades afronten i estudien com 

afrontar esta plaga. 

4.-  Declaració de Zona d'Emergència Cinegètica, semblant a la plaga dels conills a la 

comarca de la Vall d'Albaida. 

5.- Neteja de terrenys rústics abandonats, llits dels rius i barrancs. 

6.- Senyalització de carreteres comarcals i veïnals indicant el pas d'estos animals. 

7.- Esterilització de mascles per reduir les poblacions. 

8.- Ajudes als caçadors: què fer amb la carn d’estos animals, pagament o subvenció de les 

analítiques, ampliació d’horaris i temporades per a la seua caça, ajudes al pagament 

d’assegurances, etc. 

 

Este Pla Estratègic seria el primer pas per saber a cada administració com arriba en les 

seues competències i com cada una d'elles podria afrontar este problema, que és de tots.  

 

Fer trasllat a la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, així com a la Delegació del 

Govern d’Espanya estes reivindicacions dels nostres veïns. 

 

SEGON. Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Safor. 

 

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

 

1.14.- Adhesió, si és procedent, a la Declaració institucional de la 

FEMP amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI (28 de juny 

de 2018). 

 

Es dóna compte de la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de 

l’Orgull LGTBI , de 28 de juny de 2018, de la FEMP, la qual coneixen els regidors 

i regidores. 

 

 Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la declaració 

institucional, tot i que ja ha passat el dia de 28 de juny. Entenem que és interessant el 

manifest i en dóna lectura a una part. Recorda la data en record per uns disturbis en 

Nova York. Considerem intolerables les agressions a estes persones i proposa l’adhesió 

de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a esta declaració, la qual penjarem en la 

pàgina web de l’Ajuntament. 

 

   Una persona del públic demana la paraula i es fan una sèrie de comentaris al 

respecte.  

   

 La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup votarà a favor i lamenta que 

en ple segle XXI continuen les agressions a persones LGTBI i que s’agredisquen  

persones per la seua orientació sexual. Considera que s’hauria d’haver fet una xicoteta 

concentració per part de l’Ajuntament de Simat i donar suport a este persones, i seria 

una forma de visibilitzar-les, i proposa que l’any que ve es faça una concentració en 
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este sentit. 

L’alcalde comenta que no hi ha cap inconvenient i l’Ajuntament ha fet un cartell al 

respecte i l’ha penjat en la pàgina web, 

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

Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels NOU (9) membres  assistents a la 

sessió (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 3 PPS i 1 PSE), acorda: 

Primer.- Adherir-se a la Declaració institucional de la FEMP amb motiu del Dia 

Internacional de l’Orgull LGTBI, el qual es va celebrar el dia 28 de juny de 2018. 

   Segon.- Remetre certificat del present acord a la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies. 

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

 

1.15.- Moció presentada per Alfredo Cortell Sivera, en representació 

de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor, sobre el sistema 

públic de pensions. 
 

 Es dóna compte de la moció presentada pel representant de l’Associació de 

Jubilats i Pensionistes de la Safor en el registre d’entrada d’este Ajuntament el 

dia 22 de maig de 2018, amb número RE 1292, la qual transcrita a la lletra diu:  
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“ Moción del Grupo de ...........................................................................         para instar 

al gobierno municipal del ayuntamiento de ............................................................................. a 

que se dirija al Gobierno Español y a los grupos Parlamentarios Europeos en la Comisión 

Europea  para que rechace la creación de un producto paneuropeo de pensiones 

individuales (PEPP) propuesta por la Comisión Europea. 

 

Exposición de motivos: 

En junio de 2017 la Comisión Europea (CE) remitió al Parlamento Europeo (PE) una 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo 

de pensiones individuales (PEPP). De la propuesta se deduce que: 

1. El PEPP tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales 

europeo dentro del “Plan de acción de la Comisión para la creación de un 

mercado de capitales de septiembre de 2015”1. La propuesta de la CE afirma que 

“Un mercado de pensiones europeo de ´tercer pilar´ de mayor tamaño impulsaría 

también el aporte de fondos de inversores institucionales”. El PEPP no es, por lo 

tanto, un instrumento de protección social, sino un mecanismo de acumulación de 

capitales. 

2. La CE renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes, “el 

Informe sobre la adecuación de las pensiones de 2015 concluyó que el aumento de 

los ahorros adicionales ... destinados a la jubilación podría ... mitigar las 

repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos 

Estados miembros ... las pensiones complementarias podría desempeñar un papel 

clave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones públicas 

puedan ser inadecuadas”. 

3. Para promover la suscripción del PEPP la CE exige que se establezcan en los 

Estados miembros desgravaciones fiscales, “A fin de animar a los Estados 

miembros a conceder una desgravación fiscal a los PEPP, la Comisión ha adoptado, 

junto con la presente propuesta, una Recomendación sobre el tratamiento fiscal 

de los productos de pensiones individuales, incluido el producto paneuropeo de 

pensiones individuales”. Las desgravaciones fiscales por las aportaciones a los 

planes de pensiones individuales son muy regresivas. Las trabajadoras y 

trabajadores de salarios bajos no pueden destinar ninguna cantidad a planes de 

pensiones y por lo tanto no desgravan. Son los perceptores de altos salarios y 

rentas del capital los que pueden realizar grandes aportaciones y desgravar. 

4. El PEPP abre un enorme espacio para la valorización del capital financiero. El valor 

de mercado de las pensiones individuales es de 0,7 billones de euros. La CE calcula 

que, sin la introducción del PEPP, aumentará hasta 1,4 billones en 2030 y, de 

introducirse el PEPP, hasta 2,1 billones. Su principal objetivo no es garantizar unas 

pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores en la edad de la jubilación, 

sino como la Propuesta repite una y otra vez, “Obtener más capital y canalizarlo 
hacia inversiones europeas a largo plazo en la economía real”. Sin embargo, 

debería ser el sector público, a través de un presupuesto europeo mucho mayor 

que el actual, el responsable de decidir y ejecutar las inversiones necesarias para la 

economía y la sociedad europeas, por ejemplo, para la transición a un sistema 

energético descarbonizado. 
                                                           

  Todas las citas entrecomilladas proceden del texto de la propuesta de la CE. 
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5. La Comisión Europea (CE) enmarca el PEPP en la promoción de la innovación 

financiera, “promover un entorno que estimule la innovación en el sector de 

productos financieros ... lo cual puede contribuir a su vez a la prestación de 

pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”. Debemos recordar que la innovación 

financiera estuvo en el origen de la crisis financiera que explotó con violencia en 

2007 provocando en las economías de los países capitalistas desarrollados la 

mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la 

innovación financiera no garantizará pensiones seguras, sino que contribuirá a la 

acumulación de capitales en busca de valoración y a la inestabilidad financiera que 

se desencadenó a partir de los procesos de financiación de la economía capitalista 

mundial. El despropósito y la irresponsabilidad llega al máximo cuando la CE 

sugiere la inversión en “instrumentos derivados” de altísimo riesgo y que 

contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de 

las crisis financieras.  

6. La CE explica que el PEPP permitirá “garantizar que los consumidores sean 

plenamente conscientes de los elementos clave del producto”. La rentabilidad, o la 

falta de rentabilidad, de los productos financieros es esencialmente incierta. Hace 

falta recordar que en el origen de la crisis de 2007 está la creación y venta de 

productos financieros complejos construidos sobre hipotecas subprime. Las tres 

grandes agencias de calificación, Standar&Poor´s, Moody´s y Fitch, les habían 

adjudicado a esos productos la calificación de AAA, máxima solvencia, semanas 

antes de que su valor se redujese a 0. Alan Greenspan, presidente entonces de la 

Reserva Federal y máximo gurú de las finanzas mundiales, reconoció “aunque era 

consciente de que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni 

idea de lo significativas que habían llegado a ser hasta demasiado tarde". Con estos 
antecedentes pretender que las trabajadoras y trabajadores “sean plenamente 

conscientes de los elementos clave del producto” y de los riesgos que corren solo 

puede ser incompetencia o cinismo. 

7. La CE enumera los promotores del PEPP, “bancos, compañías de seguros, gestores 

de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión”. De aprobarse 

por el PE el PEPP, se producirá un desvío de posibles cotizaciones sociales que 

podrían aumentar los ingresos de los sistemas públicos de pensiones a empresas 

privadas que obtendrán importantes beneficios. 
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Acuerdos 

Por todo esto solicitamos a la Corporación Municipal de éste Ayuntamiento a que: 

 

Acuerde dirigirse a la Comisión Europea para que retiren la propuesta del PEPP.  

Acuerde dirigirse al Gobierno Español para que proponga y apoye la retirada de ésta 

propuesta en el Consejo Europeo.  

Acuerde dirigirse a los Grupos Parlamentarios  para que rechacen ésta propuesta de 

reglamento cuando  salga  a debate. 

Acuerde dirigirse al Gobierno Español y a los Grupos Parlamentarios de la Comisión 

Europea para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los sistemas públicos de 

pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes. 

Acuerde dirigirse al Gobierno Español y a los Grupos Parlamentarios de la Comisión 

Europea para que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales de las 

aportaciones a los fondos de pensiones privados.” 

 

 Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que ja es va informar a la Comissió de la 

presentació d’esta moció per part del representant de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor als 

grups de l’Ajuntament de Simat i informa sobre les pretensions que plantegen i del contingut de la moció.   

La regidora Mònica Sancirilo manifesta que ella particularment va a abstindre’s perquè no entén el 

contingut de la moció. 

L’alcalde manifesta que, en síntesi, vol dir que hi ha dos tipus de pensions, un sistema públic de pensions 

digne o un sistema a l’americana, un sistema privat on cadascú es fa la seua pensió privada. El meu grup 

està a favor de la moció, ja que dóna suport al sector dels jubilats. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que ha de reconèixer que ella, la primera vegada que va sentir en la 

Comissió eixa proposta sobre “el producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), “també es va quedar 

un poc desconcertada en no saber què era, però al final es dóna suport a les pensions públiques i el 

nostre grup ho té clar; per tant, votarem a favor de la moció i que la Comissió Europea retire eixe PEPP. 

Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió 

Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament per SIS (6) vots a favor (2 EUPV, 2 

Compromís, 1 PSOE i 1 PSE) i TRES (3) abstencions (3 PPS ), acorda: 

1.- Acuerde dirigirse a la Comisión Europea para que retiren la propuesta del PEPP.  

2.- Acuerde dirigirse al Gobierno español para que proponga y apoye la retirada de esta 

propuesta en el Consejo Europeo.  

3.- Acuerde dirigirse a los Grupos Parlamentarios  para que rechacen esta propuesta de 

reglamento cuando  salga  a debate. 

4.- Acuerde dirigirse al Gobierno Español y a los Grupos Parlamentarios de la Comisión 

Europea para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los sistemas públicos de 

pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes. 

5.- Acuerde dirigirse al Gobierno Español y a los Grupos Parlamentarios de la Comisión 

Europea para que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales de las 

aportaciones a los fondos de pensiones privados. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En estos moment es fa un recés d’uns minuts, passats els quals es segueix la sessió. 

 

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

 

 

1.16.- Moció presentada per la portaveu de PSE pel reconeixement de 

l’alumnat amb bons resultats acadèmics.  

 

Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE i que 

transcrita a la lletra diu: 
 

«Imma Cunyat i Plana, portaveu del Grup Municipal Per Simat Esquerra a 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a l’empara de les atribucions que li confereix la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, 

de 28 de novembre, per la qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si 

escau, l’aprovació la següent moció 
 

PEL RECONEIXEMENT DE L’ALUMNAT DE SIMAT AMB BONS 

RESULTATS ACADÈMICS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El sistema educatiu actual assegura la incorporació de l’alumnat des dels tres anys i 

l’escolarització de manera obligatòria fins els 16. A partir d’aquesta edat o a la finalització 

de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), l’alumnat pot continuar amb els estudis de 

Batxillerat o de Cicles Formatius. Posteriorment, podrà accedir a la Universitat i 

aconseguir el títol de Grau i realitzar el Màster corresponent en funció de les seues 

expectatives laborals. És cert que molts aspectes de l’actual llei educativa no ens agraden. 

Per això, desitgem que es duga a terme un gran pacte educatiu perquè no canvie en funció 

de qui governe. 

Tanmateix i des de fa uns anys, la nostra societat ha anat canviant de manera notòria. Les 

noves tecnologies, Internet i la telefonia mòbil s’han introduït en la vida personal, laboral, 

d’oci i educativa de manera universal. És innegable que han aportat grans avanços en tots 

els camps, però també han provocat greus problemes com les dependències, el 

ciberassetjament i altres. Açò ha afectat fins i tot a la manera de relacionar-se o de 

divertir-se i ha alterat els hàbits d’estudi i tot allò que està relacionat amb la cultura 

de l’esforç, tan aconsellada pels nostres majors.   

Segons un informe de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), el País 

Valencià supera en 7 punts la mitjana de l’estat espanyol en abandonament escolar i  sols 

el 46,6% de les valencianes i valencians tenen acabada l’ESO. 

Per Simat Esquerra considera important que l’Ajuntament potencie la formació del nostre 

alumnat en tots els seus nivells educatius; que reconega les persones de Simat que gràcies 

al seu esforç, constància i treball hagen aconseguit uns bons resultats acadèmics; que les 

projecte per donar exemple a la resta de l’alumnat i que siguen una referència positiva en 
el camp de l’Educació Primària, Secundària i Universitària.  

Perquè si estem d’acord que hem d’invertir més en educació, també ho estarem en les 

paraules de Nelson Mandela quan deia que “L’Educació és l’arma més poderosa 

que pots usar per a canviar el món”. I l’Ajuntament, malgrat no ser l’ensenyament de 

competència municipal, sí que pot aportar el seu gra de sorra amb xicotets gestos com el 
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que proposem. 

Per tots aquests motius, el grup PER SIMAT ESQUERRA a l’Ajuntament de Simat de 

la Valldigna proposa l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. L’Ajuntament de Simat demanarà informació sobre l’alumnat del poble amb bons 

resultats acadèmics que acaben Primària, ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de grau Mitjà 

o Superior als centres educatius: CEIP Valldigna, IES Jaume II el Just, IES La Valldigna o 

altres, si és el cas. 

Segon. Assabentar-se de l’alumnat universitari de Simat que acaba l’últim curs del Grau o 

del Màster abans de la seua incorporació al món laboral. 

Tercer. Organitzar un acte oficial de l’Ajuntament, convidant els membres de la 

Corporació, alumnat, familiars, professorat i poble en general, amb la finalitat de fer un 

reconeixement al treball, constància i esforç de l’alumnat seleccionat. L’acte es realitzarà a 

finals de juny o principis de juliol. 

Quart. Convidar l’alumnat universitari que ha finalitzat la seua etapa d’estudiant a l’acte 

per a donar-li veu  i,  d’aquesta manera, poder motivar el públic i ser un bon referent per 

a les generacions futures. Agrair-los que portaran el nom de Simat allà on treballen, fet 

que ens ompli d’orgull com Ajuntament i com a poble.  

Cinquè. Lliurar un Diploma o una distinció i un detall a tot l’alumnat  homenatjat. 

Sisé. Fer difusió de l’acte homenatge abans i després de la seua realització. 

 

Simat de la Valldigna, 13 de juliol de 2018. Portaveu Per Simat Esquerra.» 
 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que esta moció està enfocada 

exclusivament per a Simat, encara que hi ha altres pobles que fan alguna cosa semblant. Passa 

a donar lectura de la moció presentada, la qual els regidors i regidores coneixen. Recalca que 

cal potenciar la cultura de l’esforç, premiar els que ho aconsegueixen i cal assabentar-nos dels 

alumnes que acaben una carrera universitària  i fer-los un homenatge, que servisca d’exemple 

per al altres alumnes, i ens agradaria que es fera cada any i que aprovàreu la moció. 

 

L’alcalde manifesta que van a donar suport a la moció. L’Ajuntament de Simat va com a convidat  

a l’acte de final de curs que es fa a l’IES Valldigna de Tavernes, ja que allí cursen estudis 

alumnes de Simat. Ens pareix interessant la moció i en relació amb aquest acord, caldria fer un 

xicotet reglament i fer un cens de l’alumnat. Cal fer un poc de feina, fixar una data de forma 

que no coincidisca amb altres actes del col·legi i estem oberts a que es formulen idees al 

respecte i de fer un reglament que ho regule. En relació amb les paraules de Nelson Mandela 

sobre la importància de l’educació, fa referència al que diu Montserrat Roig, que considera que 

també és important quan afirma que “la cultura és l’arma revolucionària més important per 

canviar el món“.   

  

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

Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels NOU (9) membres  assistents a la 

sessió (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 3 PPS i 1 PSE), acorda: 

 

Primer. L’Ajuntament de Simat demanarà informació sobre l’alumnat del poble amb bons 

resultats acadèmics que acaben Primària, ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de grau Mitjà 

o Superior als centres educatius: CEIP Valldigna, IES Jaume II el Just, IES La Valldigna o 

altres, si és el cas. 

Segon. Assabentar-se de l’alumnat universitari de Simat que acaba l’últim curs del Grau o 

del Màster abans de la seua incorporació al món laboral. 
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Tercer. Organitzar un acte oficial de l’Ajuntament, convidant els membres de la 

Corporació, alumnat, familiars, professorat i poble en general, amb la finalitat de fer un 

reconeixement al treball, constància i esforç de l’alumnat seleccionat. L’acte es realitzarà a 

finals de juny o principis de juliol. 

Quart. Convidar l’alumnat universitari que ha finalitzat la seua etapa d’estudiant a l’acte 

per a donar-li veu  i,  d’aquesta manera, poder motivar el públic i ser un bon referent per 

a les generacions futures. Agrair-los que portaran el nom de Simat allà on treballen, fet 

que ens ompli d’orgull com Ajuntament i com a poble.  

Cinquè. Lliurar un diploma o una distinció i un detall a tot l’alumnat  homenatjat. 

Sisé. Fer difusió de l’acte homenatge abans i després de la seua realització. 
 

 

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

 

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 l’Alcaldía, 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: 

    - El Pla Avalem Joves, pel qual la Mancomunitat ha contractat un arxiver i que prestarà els eu 

servei als arxius municipals de Simat, Barx i Benifairó. Manifesta que fa temps que no teníem eixe servei i 

explica com es va fer el procés de selecció, i afegeix que la persona tindrà un any de contracte. 

 L’alcalde, en relació amb aquest assumpte, manifesta que aquest servei és molt important pel 

tema de la memòria històrica, i informa que l’arxiver vindrà 2 dies a la setmana. També explica com serà 

el seu treball. 

  

2.12.- L’alcalde informa sobre les qüestions següents: 

 

- En relació amb l’adhesió al programa de la Diputació de València sobre la memòria històrica, 

informa dels treball que s’estan fent en relació amb les restes cadavèriques del la fosa 128, on 

hi ha persones de Simat. 

- En relació amb la darrera reunió del Fons Valencia per la Solidaritat, informa de les dades 

econòmiques i pressupostàries de 2017, de la memòria de les activitats fetes i de que Tavernes 

de la Valldigna se n’ha donat de baixa. 

- Informa de l’escrit d’agraïment del Centre de Transfusió de Sang per la donació de les 42 

persones que van donar sang. 

-  Informa que Simat s’ha adherit a la campanya de “Punts Violetes”, a traves de la Vicepresidenta 

de la Generalitat. 

- Informa sobre el decàleg per unes  festes lliures d’agressions sexistes. Mostra el tríptic informatiu i 

dóna les dades de major interès, com telèfons i recursos. 

- Informa sobre les dades dels camps abandonats i les actuacions que s’han fet fins ara. El regidor 

Sebastián Mahiques pregunta si està en relació amb la moció aprovada en este Ple al respecte, 

i si s’ha netejat alguna per part de l’Ajuntament? 
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-  L’alcalde informa sobre el que li han dit els serveis jurídics i la Policia Local. S’estan obrint 

expedients i els procediments seguiran endavant. Informa que a Benifairó s’han imposat multes 

coercitives, comenta el cas d’una persona que li va dir que dins els seu camp no entraria cap 

màquina i li van dir que s’atengueren a les conseqüències en cas de fer-ho. Tenim una 

ordenança i una normativa molt rigorosa respecte a les sancions. 

-   Informa de l’escrit que va enviar el 25 de maig a directora d’Atenció Primària de la Safor exigint 

que es complisca l’horari del servei de pediatria, i que s’enviara  un altre pediatra i  quina era 

la situació actual. De moment, no n’hem tingut resposta. 

 El regidor Sebastián Mahiques manifesta que voldria tenir còpia d’eixe escrit. L’alcalde li passa 

el que ha llegit i manifesta que l’enviarà també a la portaveu de PSE. 

-  Informa també que, com a conseqüència del pacte que es va produir en la Mancomunitat de la 

Safor, durant uns mesos formarà part de la Junta de Govern de la Mancomunitat. Va prendre 

possessió el dimarts passat.  

 

2.1.3.- La regidora Margarita Palomares informa sobre les qüestions següents: 

   - Informa sobre la situació del personal de l’Escoleta i els canvis fins ara. Vol que conste en l’acta 

el següent: “Felicitar públicament Tatiana Mollà, directora de l’Escoleta, perquè ha aprovat les oposicions”, 

i que ha demanat una excedència. Afegeix que açò implica canvis a partir de setembre i explica 

l’adscripció provisional durant un any d’este càrrec de directora i que es vorà el que s’hi fa, i comenta i 

detalla la seua situació a preguntes de la regidora Imma Cunyat.  

La regidora Margarita Palomares explica les vacants i les substitucions previstes.    

 - Informa de les titulacions de les persones incloses en el programa de l’ EMPUJU. Informa sobre 

les particularitats per ocupar la plaça de TASOC, on no ha eixit cap persona de Magisteri, i si no ix no sé 

com hem de tindre el Casal obert. No ho sé com quedarà; la borsa ja l’hem feta per dos vegades i podem 

traure-la una tercera a vegada. S’ha ampliat l’àmbit de “búsqueda”. He dit que ho tornen a demanar, 

però esta complicat tindre el Casal Jove obert. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que ella ho ha dit a dos persones que parlaren amb la 

treballadora municipal.  

- Informa que ara es demanarà l’EMCUJU. I tots estan per un any. 

- També informa com ha quedat la borsa d’administratius, on al final hi ha 10 persones. 

2.1.4.- L’alcalde informa sobre els reunions per constituir el Consell de la Joventut. Hi ha un embrió per 

constituir-lo i el local seria el Casal Jove. 

 

 En este moment intervé el veí, Joan Serra, present a la sessió, qui es dirigeix a l’alcalde i als regidors i 

regidores manifestant que coneix una persona de Tavernes que ha vingut a l’Ajuntament i li han dit que 

com està d’alta en el Seguretat Social no es pot acollir al programa dels EMCUJU. Explica quan està de 

baixa i quan podria estar d’alta, i si vos interessa es pot mirar. 

La regidora Margarita Palomares manifesta que ha de tenir menys de 30 anys i agraeix la informació. 

El veí Joan Serra afegeix que si s’obri a mestres, per què no es pot obrir a historiadors, filòlegs o altres 

titulacions? Per què no a altres? 

La regidora Margarita Palomares contesta el motius, un pel simple fet de la formació en xiquets i l’altre 

perquè tenim una pedrera de mestres a Simat, i intentem casar les dos qüestions. 

L’alcalde, en relació amb la constitució del Consell de la Joventut, informa de les reunions fetes i la 

preparació de les persones que ens estan assessorant. Per ara, ha eixit un nucli, són uns 8 persones, i 

esperem que s’hi sume més gent. 
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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 

d’aquesta. 

  No n’hi ha cap.  

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

4.- TORN D’INTERVENCIONS.  

 Una vegada s’han tractat els punts de l’ordre de dia i abans de donar el torn al regidors i 

regidors, l’alcalde, per deferència, avança 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 o veïna d’entre els presents vol intervenir-hi.  

L’alcalde, en deferència a la veïna Josefa Herrero, que fa una llarga estona que hi és, abans de 

donar la paraula als regidors i regidores, dóna la paraula a la veïna del municipi Josefa Herrero. 

La veïna Josefa Herrero, en relació amb la moció sobre la LGTBI, manifesta quina és la realitat de 

Simat. Comenta com ha canviat el llenguatge de l’Administració i que no ens donem compte, però 

les coses van canviat. Quant al tema de la moció sobre l’educació, comenta que m’ha agradat 

molt, però m’ha recordat el que va dir un estudiant de Madrid que va guanyar el premi a 

l’excel·lència acadèmica, i dóna lectura a un text. Diu que li agradaria que es tinguera en compte  

açò en relació amb la qualitat de l’ensenyança i què hauria d’afegir-se a la moció presentada.  

A continuació, exposa la situació del garatge de la seua finca. Les reclamacions presentades, la 

tramitació de l’expedient i el procediment sancionador que es va obrir. Comenta que durant un 

període les notificacions es van fer malament i que ara ens trobem en una reclamació d’un veí 

per més de 8.000€. Comenta com es van fer les “medicions” del soroll i que ella considera que 

no van ser correctes i la possible irregularitat del reclamant. Demana que es vol tancar la cotxera 

i vol una solució donat que venen Festes i és un perill que estiga obert. 

        L’alcalde comenta que este tema s’ha tractat des de fa temps, s’ha parlat amb els serveis jurídics i 

els tècnics de l’Ajuntament. Tenim l’expedient damunt la taula, i explica la reclamació patrimonial 

presentada i diu que s’està buscant una solució. Comenta que s’ha parlat amb les persones afectades i 

que ara s’està en el període de resoldre les al·legacions presentades i estudiar si deuríem alçar les 

mesures cautelars del sancionador. Manifesta que dirà als tècnics que miren si hi ha irregularitat per part 

del reclamant. Manifesta que no li agrada gens que la porta estiga oberta tot el dia i afegeix que les 

mesures cautelars són reversibles.  

La veïna Josefa Herrero demana que es resolga el tema de les mesures cautelars abans de Festes, ja se li 

ha comentat al tècnic municipal el tema del soroll per la xemeneia i no ens consta que el reclamant haja 

demanat cap permís al respecte. Informa sobre les actuacions que s’han fet des de 2013, els canvis de 

motor perquè la porta del garatge no faça soroll, i demanen per favor que es solucione abans de Festes. 

L’alcalde contesta que les al·legacions que ens haveu presentat en pareixen raonables i reitera que no ens 
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agrada eixa situació. 

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

A continuació es passa a donar la paraula als regidors i regidores per tal que formulen les seues 

preguntes o precs. 

4.1.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta: 

 1.a) Sobre els bancals abandonats ja s’ha comentat. 

1. b) Si ja s’ha comprat la trituradora. El regidor Vicent Ribera contesta que encara no.  

1.c) Manifesta que té notícies que per a RURALTER hi ha un milió d’euros per als pobles que hi 

estem dins de RURALTER, i pregunta si serà un projecte conjunt per tots els pobles o cada poble, 

de forma individual, planteja el seu projecte. L’Ajuntament de Simat té alguna cosa prevista? 

 El regidor Vicent Ribera contesta que és un projecte global, que cada poble ha de fer en els seus 

veïns el projecte individual o l’Ajuntament pot presentar el seu projecte relacionat amb el 

desenvolupament rural (per exemple sendes). El que es presentarà ha d’estar lligat al món rural i 

en este moment encara no està determinat. Ho hem d’informar als veïns del municipi. El període 

comença en 2014 i arriba fins el 2020 i, efectivament, hi ha un milió d’euros. No hi ha una 

distribució de la inversió destinada a cada poble.  

L’alcalde informa sobre la participació de les explotacions privades de ramaders i  llauradors,  i 

que l’Ajuntament fa d’intermediari. 

4.2.- El regidor Sebastián Mahiques, en relació amb el Monestir, diu que està clar que nosaltres 

tenim el tema de  les taronges; els tarongers estan cuidats, però el tema dels jardins és nefast.  

No s’ha fet res. Es va tindre una reunió en la Conselleria. Què pensa fer la Conselleria amb els 

jardins del Monestir? 

 El regidor Vicent Ribera contesta que la setmana passada es va fer una reunió amb la presència 

dels tres alcaldes de la Mancomunitat de la Valldigna i es va manifestar la nostra preocupació i 

que es tingueren en compte les nostres demandes. Es va quedar que les taronges continuarà 

portant-les l’Ajuntament. Fins ara, hi ha uns ingressos d’uns 13.400€, i ens preocupa més el tema 

del jardins i el manteniment dels jardins; això és cosa de la Conselleria. En este moment no hi ha 

conveni amb la Generalitat, perquè la Fundació ja s’ha extingit. L’alcalde comenta que, a més, no 

es pot signar res amb la Fundació donada la situació actual.  

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que amb la Conselleria sí que es podia signar. 

El regidor Vicent Ribera manifesta que la jardineria està malament i ens van dir que la portaria 

una empresa externa, i que a hores d’ara encara no han pogut contractar-la. Insistirem i com 

habitants de la Valldigna volem que el Monestir tinga una bona cara. A més, els hem demanat 

una programació anual i voldríem una programació cultural cridanera. En aquest sentit, hem fet 

una proposta d’activitats culturals per a tots les mesos de l’any i no ens han contestat encara. 

4.3.- El regidor Sebastián Mahiques, quant a les Festes, considera que a poc dies de les Festes i 

com regidors ens mereixem que ens diguen les activitats abans que es repartisca el llibre de 

festes. La gent es pregunta sobre actes i no ho saben, i considere que hauríeu de tindre més 

consideració amb les regidors i regidores i fer-nos saber les activitats que es van a fer, i fa uns 

dies va haver comissió. Afegeix que en 2017 el pressupost inicial de la partida era de 80.000€ i 

es va incrementar en 15.500€, i se’n van gastar quasi 94.000€; pregunta si en el pressupost de 

2018 també es farà una modificació de  crèdits o s’ha ajustat al pressupost. Pregunta per les 
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coses noves que n’hi ha. 

Es comenta que l’Ajuntament es fa càrrec de la festa de Santa Anna perquè no desaparega.   

La regidora de festes, Almudena Donet, contesta que no sap si al final farà falta incrementar la 

partida.  

4.4.- El regidor Sebastián Mahiques manifesta que, per a ell, el dia a dia de l’Ajuntament és molt 

important, i planteja el següent: 

  - La situació de neteja en determinats llocs del Pla de Corrals, fa més de 20 dies que es va dir i 

no s’ha netejat. A dia de hui està pitjor. Com a regidor del poble em fa vergonya i no estic en 

l’equip de govern. 

La regidora Margarita Palomares li contesta que es fa el mateix que els anys passats. Està previst 

anar al Pla de Corrals.  

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en este equip de govern no es marquen pautes de 

treball, ja vos ho vaig dir dilluns passat; vaig comentar el tema del vidre, i jo almenys em quede 

tranquil si ho dic i vosaltres no feu cas. No se si falta coordinació o per deixadesa de l’equip de 

govern. 

L’alcalde contesta que a ell li fa vergonya donar suport a una organització que roba, que retalla 

en pensions, sanitat, educació benestar social; això sí que em fa vergonya, però per una cosa que 

els treballadors m’han dit que està igual que sempre, no, encara que no m’agrade. La Brigada té 

previst pujar al Pla de Corrals i que s’actue igual que tots els anys. Crec que el poble na ha estat 

mai més net que ara. 

El regidors Sebastián Mahiques manifesta que donada esta contestació, abans no sabia si era 

falta de coordinació o deixadesa de l’equip de govern, i ara té clar que és açò últim. 

La regidora Margarita Palomares contesta al regidor Sebastián Mahiques que no és deixadesa de 

l’equip de govern. Jo assumiré la part que em toca, però no em pots dir deixadesa perquè tu ho 

vas dir dilluns i ella va contactar dimarts en els treballadors i li van dir que tenien molt de treball i 

que no arribem a tot. I que estava previst que la màquina anara prompte. 

El regidors Sebastián Mahiques contesta que li pareix increïble que digues que no apleguen a tot.  

4.5.- El regidors Sebastián Mahiques manifesta que es repare l’aire condicionat del saló de plens 

perquè diu que està acalorat. L’alcalde contesta que li ho dirà al tècnic.  

4.6.- La regidora Imma Cunyat, respecta al PGE, comenta que en l’acta de la sessió passada va 

fer una al·lusió a la regidora Margarita Palomares sobre un document en relació amb el 

pagament al enginyer tècnic, i pregunta si ja està redactat i signat.  

L’alcalde li contesta que s’ha redactat un esborrany, però no hi ha res signat. El document el 

coneixen les dos parts. 

La regidora Imma Cunyat també pregunta si ha arribat algun informe sobre el PGE que estiguera 

pendent I si l’Ajuntament havia presentat algun document nou des de l’ultima vegada que ho va 

preguntar. És a dir, si hi havien tramitat nous documents en els dos sentits. 

L’alcalde contesta que s’està treballant en un document nou que ens ha demanat la Conselleria 

sobre inclusió urbanística, i diu que hui és necessari per aprovar el PG. La Conselleria ens 

aportarà algun esborrany. Quant al documentt sobre inundabilitat, està avançat, encara que ara 
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ens havia eixit una zona inundable en les Foies i un altra xicoteta en el polígon industrial, que 

està en fase de resolució. I no hi ha cap document nou aportat pel tècnic. 

4.6.- La regidora Imma Cunyat manifesta que el nivell de la Font Gran ha baixat prompte, la gent 

major diu que mai ha estat així, i pregunta si s’ha fet alguna actuació per saber qui està assecant 

la Font. S’ha fet alguna reunió per solucionar açò? 

L’alcalde contesta que ja fa anys que s’estan fent gestions d’intermediació a este respecte entre 

els propietaris i la Confederació, i diu que aquesta ha posat multes per traure més cabdal del 

permès. Ells es defensen dient que tenen més llauradors als quals donar servei; l’advocat d’ells 

està un poc cansat del tema i diu que la causa no és sols el pou. Se’n faran altres informes. La 

Font no s’ha assecat del tot, però el llavador esta prou malament. Ens diuen que hi ha una 

sequera impressionant, està l’escalfament global i més usuaris i usuàries. S’han imposat moltes  

multes a este pou. 

4.7.- La regidora Imma Cunyat pregunta si hi ha algun projecte de la Comunitat de Regants. 

L’alcalde diu que no hi ha res nou. Sabem que hi ha algun requeriment a ells, però no sabem res 

més, preguntarem al President de la Comunitat.  

4.8.- La regidora Imma Cunyat pregunta sobre la situació de la Llar dels Jubilats i les demandes 

que estan fent, sobre canviar mobiliari (cadires). 

L’alcalde contesta que els hem oferit cadires i que la persona que porta la gestió del bar diu que 

havia llogat cadires. Contesta que ni ell ni el president dels jubilats ens ha demanat res per escrit; 

esperem que ens diguen les seues necessitats, quantes cadires volen, quines vol, per a què les vol, 

i no ens costa res atendre’ls.  

La regidora Almudena Donat manifesta que hi ha 60 cadires noves per prestar un millor servei.  

La regidora Imam Cunya manifesta que tal vegada deuríem de coordinar-se millor amb 

l’Associació; comenta alguna de les actuacions que ha fet i les propostes que fan caldria estudiar-

les per vore si ho solucionem i per millorar. 

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

4.9.- La regidora Imma Cunyat, en relació amb el tema de Joaquin Lerma, manifesta que vos he 

preguntat vàries vegades si el contracte s’havia renovat o modificat, i si s’ha modificat, voldria 

tindre’l. Ara té uns dies extra que ha de passar, considerem que la màxima producció de residus 

és ara. Crec que són 8 dies en estiu extres i que haurien de coincidir quan més fem es genera i 

caldria avisar la població i que la gent ho sàpiga quin dies són. I planteja també la neteja dels 

contenidors. El contracte no diu que s’ha de netejar cada 15 dies? A més, estan els mal olors als 

contenidors.  

La regidora Margarita Palomares contesta que es va a fer abans de les Festes, i es fa d’acord 

amb la Brigada. Ells es coordinen i netegen la part de baix per tal que no hi faça olor. Està 

confirmat que el camió passa.  

La regidora Imma Cunyat planteja que alguna persona de la Brigada ho controle.  

La regidora Margarita Palomares contesta com es fa, i comenta que alguna vegada s’ha pogut 

donar el cas de passar de llarg algun contenidor i no netejar algun contenidor, però els de la 

Brigada Municipal ho netegen normalment i sobretot on estan els bars han de tenir més cura, i 

més ara a l’estiu, que fa més calor. 
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El regidor Rafael Cabanilles comenta que quan es van posar els contenidors allí (prop del bar dels 

Jubilats), ja vaig comentar les queixes de la gent quan anaven els xiques a escola. La regidora 

Margarita Palomares contesta com es va quedar amb les queixes que van haver i que havia de 

fer la brigada d’obres per resoldre la qüestió. El regidor Rafael Cabanilles manifesta que cal que 

avise abans perquè es coordinen. L’alcalde comenta que ell els va avisar per tal que el diumenge 

passat i el que ve que passaren, i m’han dit que sense cap problema. 

El regidor Rafael Cabanilles manifesta que en Festes sí que passen. 

4.10.- La regidora Imma Cunyat, en relació amb les Festes del poble, manifesta que creu que 

estan endarrerint-se, ja s’estan fent activitats i els regidors hauríem de tenir més informació. 

Manifesta que la seua opinió és la mateixa que la del regidor Sebastián Mahiques. En comissió, ja 

ho vaig preguntar i se’m va dir que “ja ho llegiríeu al llibre de festes”, i això no me pareix 

correcte. La regidora Almudena Donet contesta que això ho va dir en broma.  

L’alcalde comenta que cal repensar el llibre de festes. Es comenta que poden haver-hi 

alternatives, entre altres, fer un conveni amb un diari, i també demanar ofertes i establir uns 

compromisos per contracte. Es comenta sobre com donar la millor informació. L’any que ve 

caldria fixar els compromisos de temps i forma per escrit. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que ja vaig fer el suggeriment l’any passat, que igual que 

donàveu veu a les associacions del poble donàreu veu també als partits polítics del poble en el 

llibre, i no ho heu fet. I el suggeriment que faig ara és que la Corporació ha canviat de membres 

en esta legislatura i la foto no s’ha actualitzat i alguna de les persones que ara estan no ixen. 

L’alcalde comenta que reunir tots i totes per fer-se la foto és complicat; potser caldria posar-hi  

els noms i cognoms. 

4.11.- La regidora Imma Cunyat manifesta que hui no s’ha fet el ban del Ple. No s’ha enviat per 

correu electrònic la convocatòria. Afegeix que els bans no funcionen bé, i de vegades es fa un ban 

i en el WhatsApp no és el mateix. El WhatsApp és el que millor funciona. I de fet, no em vaig 

assabentar del concert de la Banda de Música, atés que vaig rebre una invitació per correu 

electrònic que l’he oberta hui, i no és normal que s’envie el dissabte passat, que és la vespra de 

l’actuació, quan es sabria des de fa temps.  

I per últim, el nostre grup no està d’acord que es programe cap activitat de festes de Simat que 

coincidisca amb les festes de Benifairó, i és que hi ha un pacte no escrit que s’ha intentat 

respectar durant molts anys, perquè som moltes persones les que anem d’ací d’allà, i som les 

persones i les famílies que volem gaudir de les dos festes, i demana que per un altre any no es 

programen activats “solapades”. Hi ha molts dies, i s’han de respectar els actes per al bé i la 

convivència entre els dos pobles. 

L’alcalde contesta que on està eixe pacte escrit. Comenta que també hi ha actes que coincideixen 

amb els que es programen a Tavernes. La regidora Imma Cunyat planteja que es tracta de 

coordinar els actes de Simat i Benifairó. L’alcalde comenta que ell no coneix eixe pacte. 

La regidora de Festes contesta que hi ha actes solapats amb altres pobles amb qui també hi ha 

molta relació.  

La regidora Imma Cunyat, es dirigeix a l’alcalde, i li contesta que no li pareix correcte que en 

privat li done la raó i que ara me digues que no. 

L’alcalde contesta que a ell també li agradaria que no coincidira cap acte ni amb Benifairó ni amb 

Tavernes, però que ell no coneix eixe pacte i ha parlat amb l’alcalde de Benifairó i m’ha dit que 
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no en sabia res.  

La regidora Imma Cunyat manifesta que ho vaig dir amb bona intenció, i no m’ho vaig inventar jo, 

i així ho vaig transmetre. Afegeix que sempre s’ha intentat.  

El regidor Rafael Cabanilles comenta que les festes en Benifairó i Simat són en dies seguits i que 

algun any ha passat i la gent s’ha dividit, i considera que s’ha d’intentar respectar que no es 

solapen actes.  

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

 Una vegada s’han tractat els punts de l’ordre de dia i després de donar el torn als regidors 

i regidores, l’alcalde dóna la paraula als veïns presents en la sessió, tot d’acord amb el que disposa 

l’article 21.1 del Reglament de Participació Ciutadana, per tal que puguen formular-hi preguntes o 

proposicions. 

1.- El veí Joan Serra manifesta que, en relació amb el fem, veig moltes voltes el camió que 

l’arreplega, però mai veig el camió de la neteja; per tant, els contenidors no es netegen. Quant al 

Compte General de 2017, està la informació sobre la inversió en xarxa d’aigua potable i el que 

s’ha gastat; no entenc que hi haja una previsió per inversions de 70.000€ per a despeses i sols es 

van gastar uns 18.000€, i a més a més, hi ha més ingressos que paguen els ciutadans que 

despeses, i això no potser. Igual passa amb el fem. Quant al Monestir, no hi ha partides 

desglossades, no hi ha partida de despeses, i l’equip de govern es vàreu comprometre a donar-ne 

les xifres. L’any passat, en el Compte General apareixia zero i enguany apareix zero. Cadascú es 

responsable del que fa.       

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

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde president va cloure la sessió a les 23:40 

hores dia 30 de juliol de 2018 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta. A 

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

El secretari interventor. Aurelio Sansixto Bonet. 
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