PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Sessió 7/2019

SANSIXTO BONET AURELIO ( 1 de 2 )
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura : 13/08/2019
HASH: ff65081f4cb18429ad84fa3c30329e78

Dia: 25 de juny de 2019
ASSISTENTS:
Alcalde president: Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:
Grup EUPV

Grup Socialista

Almudena Donet Romero

Joan Vicent Bañuls Palomares

José Gregori Robledillo

Sebastián Mahiques Morant

Grup
COMPROMÍS.
COALICIÓ-Municipal

Susana Alemany Escudero

Margarita Palomares Hernandis

ACTA DEL PLE

MANSANET BOÏGUES VICTOR ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 13/08/2019
HASH: 16a9efe368b586b25f6502d628165ab6

Antonio Magraner Camarena
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Regidors absents:

Cap

Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 20:15 h. del dia vint-i-cinc de
juny de dos mil dinou, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells i elles’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els
del següent ORDRE DEL DIA:

1.

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

1.1. Organització de l’Ajuntament
1.1.1. Periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.
1.1.2. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
1.1.3. Determinació de les percepcions econòmiques de la Corporació.
1.1.4. Determinació quantia per assistència a sessions.
1.1.5.-Donar compte del Decret sobre tinents i delegacions d’Alcaldia.
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Grup PP

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Lucía Bataller Martín

1.2. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats:
1.2.1. Representants en la Mancomunitat de la Valldigna.
1.2.2. Representants en la Mancomunitat de la Safor.
1.2.3. Representants en el Consorci Provincial de Bombers.
1.2.4. Representants en el Consorci del pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII.
1.2.5. Representants en el Fons Valencià per la Solidaritat.
1.2.6. Representants en el Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària
Valldigna.
1.2.7. Representants en l’Associació de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat.
1.2.8. Representants en el Calaix Jove de la Mancomunitat de la Safor.

Oberta la sessió per part de l’alcalde, qui fa una sèrie de comentaris en relació amb
este primer Ple de la Corporació Municipal, a continuació es mamprenen els tractaments dels
diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1.1. Organització de l’Ajuntament
1.1.1. Periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.
L’alcalde dóna compte de la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot
seguit:

ACTA DEL PLE

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

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

1.2.9. Representants en el GAL Som Rurals

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, presenta
al Ple de l’Ajuntament, la següent proposta:
Atès que acaba de constituir-se aquest nou equip de govern, on la seua majoria de membres és
la primera vegada que estan en responsabilitats de gestió i, per la qual cosa, entenem que el
primer Ple ordinari hauria de fer-se en setembre d’enguany, tal com es va fer l’anterior
legislatura.
Atès que en l’any 2023, les Eleccions Municipals són el quart diumenge del mes de maig, i el
Ple ordinari d’eixe mes imparell seria el dia següent d’eixes eleccions si es mantingués la
proposta de plens ordinaris que es fa en aquest Ajuntament, Ple que després, per diferents
motius no se celebra, és pel que aquesta Alcaldia presenta al Ple la següent:

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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«PROPOSTA D’ALCALDIA

PROPOSTA D’ACORD
Pel que fa a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament:
Periodicitat:
Cada dos mesos (mesos imparells).
Des de setembre de 2019 fins a març de 2023.
Per tant, el primer Ple ordinari serà el 30 de setembre de 2019 i el darrer ordinari de la
legislatura el 27 de març de 2023.
Dia:
Darrer dilluns no festiu de cada mes imparell.
Si és festiu, el següent hàbil
Hora:
A determinar per l’Alcaldia.»

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

A determinar per l’Alcaldia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
L’alcalde dóna compte de la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot
seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, presenta
al Ple de l’Ajuntament la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. No constituir comissions informatives sectorials, llevat de la preceptiva Comissió
Especial de Comptes, la qul serà la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes.
Segon. Fixar el nombre d’integrants de la Comissió Informativa Municipal i Especial de
Comptes en onze, la totalitat dels membres de la Corporació.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
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Hora:
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PRIMER I ÚNIC.- Pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament:
Periodicitat:
Cada dos mesos (mesos imparells.)
Des de setembre de 2019 fins a març 2023.
Per tant, el primer Ple ordinari serà el 30 de setembre de 2019 i el darrer ordinari de la
legislatura el 27 de març de 2023.
Dia:
Darrer dilluns no festiu de cada mes imparell.
Si és festiu, el següent hàbil.

ACTA DEL PLE

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís i 1 PSOE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PP), acorda:

Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís i 1 PSOE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PP), acorda:
Primer. No constituir comissions informatives sectorials, llevat de la preceptiva Comissió
Especial de Comptes, la qual serà la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes.
Segon. Fixar el nombre d’integrants de la Comissió Informativa Municipal i Especial de
Comptes en onze, la totalitat dels membres de la Corporació.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.3. Determinació de les percepcions econòmiques de la Corporació.
Vista la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:

1. Atès que l’article 13.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les entitats locals,
aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que el Ple de la Corporació, a
proposta del seu president, determinarà, dins de la consignació global existents per a tal fi en
els Pressupostos, la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva i, per tant, amb dret a
retribució, així com les quanties que corresponguen a cadascú d’ells en atenció al seu grau de
responsabilitat.
2. Atès que, una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les Eleccions Municipals
celebrades amb data 26 de maig de 2019, i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de
l’Ajuntament, i designats els regidors i regidores que han de participar més directament en la
gestió municipal amb l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les àrees/serveis bàsics del
funcionament d’aquesta entitat, i donada la major dedicació d’algunes responsabilitats
d’àrees, es considera necessari determinar la dedicació parcial d’algú d’ells.
3. Atès que l’article 75 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en el seu text consolidat després de les modificacions de la Llei 14/2000, de 29
de desembre, i per la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local, estableix que els membres de les corporacions locals que exerceixen càrrecs amb
dedicació exclusiva o parcial per realitzar funcions de presidència o ostentar delegacions, o
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixen, percebran retribucions pels temps de la
dedicació efectiva a aquestes, i en eixe cas seran donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social per tal concepte, tot assumint les corporacions locals les quotes empresarials
que corresponguen (art.75.2).
4.- Atès que la redacció de l’article 75.bis i següents de la LRBRL, després de la publicació de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, LRSAL, planteja unes limitacions a les retribucions
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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I. Antecedents de fet:

ACTA DEL PLE

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, presenta
al Ple de l’Ajuntament, la següent:

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

«PROPOSTA D’ALCALDIA

màximes que pot percebre qualsevol membre de la Corporació Local per tots els conceptes
retributius i assistències, exclosos els triennis als quals poden tindre dret aquells funcionaris
de carrera que es troben en situació de serveis especials.
5. Atès l’article 5 de la Llei 53/1984, en el seu aparat segon, el qual ha sigut modificat per la
Llei 14/2000, on es diu textualment:
“.. en els supòsits de membres de les corporacions locals en situació de dedicació parcial es
podran percebre retribucions per tal dedicació sempre que s’exerceixen fora de la seua jornada
de treball en l’Administració”.
II. Fonaments de dret:

Per tot açò es proposa:

Càrrec: Alcalde

Dedicació Exclusiva

Víctor Mansanet Boïgues

Completa

100%

Assignació (€)/ mes
2.396,53 € (x14 pagues any)

Els tinents d’alcalde que realitzen funcions d’Alcaldia durant l’habitual període de vacances
del titular rebran les retribucions d’alcalde de forma proporcional als dies que exerceixen
eixe càrrec en substitució de l’alcalde, d’acord amb aquest punt.

ACTA DEL PLE

Primer. Establir la dedicació exclusiva de l’Alcaldia, donar d’alta i determinar que les
percepcions econòmiques a percebre són:

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

1. Resulten aplicables els articles 75 i següents de la Llei 7/85, 13.4 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els regidors
delegats.

Regidor/a
Dedicació mínima setmanal
Almudena Donet Romero.......
7 hores
Jose Gregori Robledillo ...............
7 hores
Lucía Monsalud Bataller Martin.....
7 hores
Joan Vicent Bañuls Palomares..........
7 hores

Assignació(€)/mes
409,34 €/mes
409,34 €/mes
409,34 €/mes
409,34 €/mes

Tercer. Aquestes quantitats es podran actualitzar anualment amb idèntic percentatge que la
dels funcionaris, si és el cas, i per acord de Ple.
Quart. L’alcalde i els/les regidors/es amb dedicació completa o parcial seran donats d’alta en
el Règim General de la Seguretat Social a partir dels dia següent a l’acord de Ple que així ho
determine, tot assumint la Corporació Local les quotes empresarials que corresponguen.
Cinquè. Els regidors i regidores delegats amb dedicació parcial no percebran assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament.
Sisè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de València i en el tauler d’edictes de la
Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Segon. Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part de
l’interessat, per als regidors i regidores que es dirà i amb les característiques que es detallen.

Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial haurà d’acceptar expressament
la dedicació i serà comunicada esta circumstancia al proper Ple.
Vuitè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà en càrrec a les aplicacions
pressupostàries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna
modificació de crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici.
Novè: Comunicar als interessats el present acord amb l’expressa advertència de la necessitat
de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que ocupa i
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social, per tal de possibles no compatibilitats.

Primer. Establir la dedicació exclusiva de l’Alcaldia, donar d’alta i determinar que les
percepcions econòmiques a percebre són:
Càrrec: Alcalde

Dedicació Exclusiva

Víctor Mansanet Boïgues

Completa

100%

Assignació (€)/ mes
2.396,53 € (x14 pagues any)

Els tinents d’alcalde que realitzen funcions d’Alcaldia durant l’habitual període de vacances
del titular rebran les retribucions d’alcalde de forma proporcional als dies que exerceixen
eixe càrrec en substitució de l’alcalde, d’acord amb aquest punt.
Segon. Establir la dedicació parcial amb efectes des de la data d’acceptació per part de
l’interessat, per als regidors i regidores que es dirà i amb les característiques que es detallen.
Regidor/a
Dedicació mínima setmanal
Almudena Donet Romero.......
7 hores
Jose Gregori Robledillo ...............
7 hores
Lucia Monsalud Bataller Martin.....
7 hores
Joan Vicent Bañuls Palomares..........
7 hores

Assignació(€)/mes
409,34 €/mes
409,34 €/mes
409,34 €/mes
409,34 €/mes

Tercer. Aquestes quantitats es podran actualitzar anualment amb idèntic percentatge que la
dels funcionaris, si és el cas, i per acord de Ple.
Quart. L’alcalde i els/les regidors/es amb dedicació completa o parcial seran donats d’alta en
el Règim General de la Seguretat Social a partir dels dia següent a l’acord de Ple que així ho
determine, tot assumint la Corporació Locals les quotes empresarials que corresponguen.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís i 1 PSOE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PP), acorda:

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que per a justificar allò que es
proposa, l’alcalde cobrarà el mateix que l’anterior legislatura, l’equip de govern, com hi ha
una persona menys i hi haurà més treball, és pel que es puja un poc l’import a cobrar, i es
puja un hora més per setmana.

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Desè: Els efectes pràctics dels presents acords tindran efecte a partir del dia següent a la seua
aprovació pel Ple de l’Ajuntament.»

Cinquè. Elx regidors i regidores delegats amb dedicació parcial no percebran assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament.
Sisè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de València i en el tauler d’edictes de la
Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL.
Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial haurà d’acceptar expressament
la dedicació i serà comunicada aquesta circumstancia en el proper Ple.
Vuitè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà en càrrec a les aplicacions
pressupostàries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna
modificació de crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici.

1.1.4. Determinació de la quantia per assistència a sessions.
L’alcalde dóna compte de la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot
seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
Victor Mansanet Boïgues, alcalde president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
presenta al Ple de l’Ajuntament, la següent PROPOSTA:
De conformitat amb el que disposa l’article 75.3 de la LRBRL correspon al Ple l’aprovació i
modificació de l’import de les assistències que corresponen als membres d’aquest que no
tinguen dedicació parcial ni exclusiva, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formen part.
En atenció a aquesta disposició, l’Alcaldia proposa al Plenari l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans
col·legiats que han de percebre els membres de la Corporació, excepte que tinga consignat
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, segons el detall següent:
Assistència sessió Ajuntament Ple: 102,42€.
Assistència sessió Comissió Informativa: 51,45 €.
Els membres de la Corporació sols cobraran per assistència a eixos dos òrgans col·legiats.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Desè: Els efectes pràctics dels presents acords tindran efectes a partir del dia següent a la seua
aprovació pel Ple de l’Ajuntament .

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Novè: Comunicar als interessats el present acord, amb l’expressa advertència de la necessitat
de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que ocupa i
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social per tal de possibles no compatibilitats.

Segon.- Aquestes quantitats, si així es considera, es podran actualitzar anualment, en funció
dels increments pressupostaris que s’aproven per l’Estat per les retribucions dels funcionaris
públics, i per a la qual cosa caldrà acord de Ple.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que s’ha considerat que la mateixa
pujada que s’ha fet als membres de l’equip de govern és la que s’ha fet per les assistències
als plenaris i comissions dels altres regidors/es que estan a l’oposició (no tenen delegació).
Vista la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís i 1 PSOE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PP), acorda:
Primer.- Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans
col·legiats que han de percebre els membres de la Corporació, excepte que tinga consignat
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, segons el detall següent:

Segon.- Aquestes quantitats, si així es considera, es podran actualitzar anualment, en funció
dels increments pressupostaris que s’aproven per l’Estat per les retribucions dels funcionaris
públics, i per a la qual cosa caldrà acord de Ple.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.5.-Donar compte decret sobre tinents i delegacions d’Alcaldia
Es dóna compte del Decret 370/2019, de data 19 de juny de 2019, el qual es transcriu a
la lletra tot seguit:
« DECRET
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 els següents:
ANTECEDENTS DE FET
1. Una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les Eleccions Municipals
celebrades amb data 26 de maig de 2019 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de
l’ajuntament, cal designar els regidors i les regidores, el quals han de participar més
directament en la gestió municipal amb l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les
àrees/serveis bàsics del funcionament d’esta entitat.
2. També cal designar, per tal d’assegurar la continuïtat i permanència en l’exercici de les
funcions pròpies de l’Alcaldia, els regidors que han d’assumir, per l’ordre del nomenament, la
condició de tinents d’alcalde.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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ACTA DEL PLE

Els membres de la Corporació sols cobraran per assistència a eixos dos òrgans col·legiats.
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Assistència sessió Comissió Informativa: 51,45 €.

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Assistència sessió Ajuntament Ple: 102,42€.

FONAMENTS DE DRET
1. Resulten aplicables els articles 43 a 45, i 114 a 118, del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa als regidors i regidores delegats.
2. Resulten aplicables els articles 46 a 48 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa als tinents d’alcalde.
3. És facultat de l’alcalde resoldre a eixe respecte.
RESOLC
Primer. Aprovar el nomenament com a tinent d’alcalde d’este Ajuntament, el regidor que
figura en el quadre:

La delegació inclou la facultat de gestionar i dirigir els serveis municipals directament
relacionats amb cadascuna de les matèries, i fins i tot la confecció i/o presentació de propostes de
resolució relacionades amb els assumptes propis de la matèria delegada però sense capacitat per
signar resolucions o decrets.
Núm
1

2

3

Denominació/Àrees
1.TURISME
2.PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
3.ESPORT
4.JOVENTUT

Matèries
Promoció turística , Oficina
Turisme. Foment de la participació
ciutadana, Poliesportiu, activats
esportives. Activitats per a la
joventut, Casal Jove

1. FESTES.
Festes, fires, mercats, actuacions.
2.CULTURA
Biblioteca, activitats culturals.
3.ASSOCIACIONISME.
Associacionisme, jubilats i
4.BENESTAR SOCIAL pensionistes, ames de casa, defensa
5. REGIDORIA DE LA i benestar dels animals domèstics i
DONA
salvatges, gent gran, atenció
inclusiva, protecció civil.
1.HISENDA.
Pressupostos, ordenances fiscals,
2.DESENVOLUPAMEN
relació amb els comerciants i
T LOCAL
organismes per a la promoció
3.EDUCACIÓ
econòmica i laboral..
svalldigna@gva.es / www.simat.org

Regidor/a

JOAN VICENT BAÑULS
PALOMARES

ALMUDENA DONET
ROMERO

LUCIAMONSALUD
BATALLER MARTIN
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Segon. Aprovar la delegació genèrica als regidors i regidores integrants d’esta Corporació
Local que figuren tot seguit i de les matèries que per a cadascun d’ells s’indica.

ACTA DEL PLE

Al Tinent d’Alcalde nomenat, amb acceptació prèvia del càrrec, li correspon substituir
l’alcalde en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibilite per a l’exercici de
les seues atribucions.

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Ordre Nom del regidor
1r
Joan Vicent Bañuls Palomares

4

Educació, “escoleta”, formació
d’adults.
1. OBRES PÚBLIQUES,
Planificació urbanística,
URBANISME
desenvolupament sostenible,
2.AGRICULTURA
I llicències, disciplina urbanística,
MEDI AMBIENT
obres municipals, infraestructures
3.SANITAT I SALUT
públiques
PÚBLICA
Salut pública, Centre de Salut,
anàlisi aigua , protecció , defensa i
protecció dels animals gent gran,
atenció inclusiva, protecció civil.

JOSE GREGORI
ROBLEDILLO

Tercer. Inserir anunci d’esta resolució al Butlletí Oficial de la Província de València i als
taulers d’edictes municipals.

La delegació és efectiva des del mateix moment de l’acceptació, independentment de la inserció
d’anunci al BOP.
Cinquè. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que
celebre.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, de la qual cosa el
secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa que en relació a este decret i amb
posterioritat a que repartirà las regidors/es s’ha dictat un altre decret que modifica alguns
aspectes poc significatius, en l’apartat de matèries, i que afecten a l’apartat matèries i del qual
es donarà compte al proper ple. L’essència del decret es la mateixa.
Vista la qual cosa els membres de la Corporació es donen per assabentats del contingut del
present decret.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.2. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats:
1.2.1. Representants en la Mancomunitat de la Valldigna.
Vista la proposta de l’Alcaldia, i que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA D’ALCALDIA

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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La delegació s’entendrà tàcitament acceptada si en al termini de tres dies hàbils, comptadors
des de la recepció de la notificació de la present, no es presenta la renúncia a acceptar-la.

ACTA DEL PLE

Han d’acceptar la delegació.

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Quart. Notificar esta resolució als regidors nomenats, als quals s’assenyalen els següents
extrems:

En relació amb la designació dels representants d’este Ajuntament en el ple de la
Mancomunitat de la Valldigna , cal adoptar el present acord:
I. El passat dia 15 de juny de 2019 va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019.
II. L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2.568/1986, de 28 de novembre, preveu que dins
del termini de trenta dies posteriors a la sessió constitutiva el Ple de l’Ajuntament, es
procedirà al nomenament de representants de la corporació en altres òrgans col·legiats, entre
els quals es troba a Mancomunitat de Municipis de la Valldigna.

Primer. Designar com a representant del municipi en el Ple de la Mancomunitat de Municipis
de la Valldigna, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde, al següent regidor/a:
Nom
cognoms

i

JOAN VICENT BAÑULS PALOMARES

NIF

20018559A

Grup Polític

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Segon. Notificar aquest acord a la Presidència, en funcions, de la Mancomunitat de Municipis
de la Valldigna.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís, i 1 PSE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PPS), ACORDA:
Primer. Designar com a representant del municipi en el Ple de la Mancomunitat de Municipis
de la Valldigna, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde, al següent regidor/a:
Nom
cognoms

i

JOAN VICENT BAÑULS PALOMARES

NIF

20018559A

Grup Polític

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

svalldigna@gva.es / www.simat.org

11

ACTA DEL PLE

A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
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IV. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se e l’efecte majoria simple.

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

III. L’article 20.2 de la Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, estableix: Cada
municipi estarà representat en el ple de la mancomunitat per l’alcalde o l’alcaldessa i un
altre regidor o regidora, elegit pel ple corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque
el ple que el va triar o perda la condició de regidor. El vot serà emès individualment per
cadascun dels representants.

Segon. Notificar aquest acord a la Presidència, en funcions, de la Mancomunitat de Municipis
de la Valldigna.
----------------------------------------------------------------------------------------------1.2.2. Representants en la Mancomunitat de la Safor.
Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representants d’este Ajuntament en el ple de la
Mancomunitat de la Safor, cal adoptar el present acord tenint en compte els següents
Ateses les consideracions següents:

III. L’article 20.2 de la Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, estableix: Cada
municipi estarà representat en el ple de la mancomunitat per l’alcalde o l’alcaldessa i un
altre regidor o regidora, elegit pel ple corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque
el ple que el va triar o perda la condició de regidor. El vot serà emés individualment per
cadascun dels representants.
IV. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se e l’efecte majoria simple.

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

II. L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2.568/1986, de 28 de novembre, preveu que dins
del termini de trenta dies posteriors a la sessió constitutiva el Ple de l’Ajuntament, es
procedirà al nomenament de representants de la corporació en altres òrgans col·legiats, entre
els quals es troba a Mancomunitat de Municipis de la Safor.

ACTA DEL PLE

I. El passat dia 15 de juny de 2019 va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019.

Primer. Designar com a representant del municipi en el Ple de la Mancomunitat de Municipis
de la Safor, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde/essa, al següent regidor/a:
Nom i cognoms JOSE GREGORI ROBLEDILLO
NIF

20036985Y

Grup Polític

ESQUERRA UNIDA PAÍS VALENCIÀ

Segon. Notificar aquest acord a la Presidència, en funcions, de la Mancomunitat de Municipis
de la Safor.
Ho mana i signa l’alcalde-president, Victor Mansanet Boïgues.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís, i 1 PSE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PPS), ACORDA:
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:

Primer. Designar com a representant del municipi en el Ple de la Mancomunitat de Municipis
de la Safor, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde/essa, al següent regidor/a:
Nom i cognoms JOSE GREGORI ROBLEDILLO
NIF

20036985Y

Grup Polític

ESQUERRA UNIDA PAÍS VALENCIÀ

Segon. Notificar aquest acord a la Presidència, en funcions, de la Mancomunitat de Municipis
de la Safor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.3. Representants en el Consorci Provincial de Bombers.

ANTECEDENTS
1. Vist que el passat dia 15 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig d’enguany.
2. Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de l’Assemblea General del
Consorci Provincial de Bombers de València, cal designar el representant d’esta entitat local.
FONAMENTS JURÍDICS
Article 10.3 dels Estatuts del Consorci Provincial de Bombers.
A la vista de tot el que s’ha exposat, l’Alcaldia presenta a l’Ajuntament Ple la següent
proposta:
PRIMER. Nomenar representant titular d’este Ajuntament el regidor Jose Gregori Robledillo,
amb DNI 20036985Y, i representant suplent en el Consorci Provincial de Bombers a Victor
Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P.
SEGON. Notificar el present acord als representants designats.
TERCER. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers.»
Obert el torn d’intervencions, no és fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís, i 1 PSE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PPS), ACORDA:
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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En relació amb la designació dels representants d’este Ajuntament per integrar en
l’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València, cal adoptar el present
acord tenint en compte els següents:

ACTA DEL PLE

«PROPOSTA D’ALCALDIA

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

PRIMER. Nomenar representant titular d’este ajuntament el regidor Jose Gregori Robledillo,
amb DNI 20036985Y, i representant suplent en el Consorci Provincial de Bombers a Victor
Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P.
SEGON. Notificar el present acord als representants designats.
TERCER. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers.
-------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.4. Representants en el Consorci del pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII.
Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

En relació amb la designació dels representants d’este Ajuntament per integrar en la Junta de
Govern del Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII, cal adoptar el present acord
tenint en compte els següents

Vist que el passat dia 15 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat
de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig d’enguany.
Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de la Junta de Govern del
Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII, cal designar el representant i suplent d’esta
entitat local.
FONAMENTS JURÍDICS

ACTA DEL PLE

ANTECEDENTS

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

«PROPOSTA D’ALCALDIA

A la vista de tot el que s’ha exposat, l’alcaldia presenta al Ple la següent proposta:
PRIMER. Nomenar com a representant del Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i
XII:
NOM I COGNOMS
CÀRREC EN LA CORPORACIÓ
DATA DE NAIXEMENT
NIF
TELÈFON I FAX
CORREU ELECTRÒNIC
PARTIT A QUÈ PERTANY

Jose Gregori Robledillo
Regidor
20/09/1981
20036985Y
618636566
al.rayo@hotmail.com
Esquerra Unida del País Valencià

SEGON. Nomenar com a representant suplent del Consorci Pla Zonal de Residus Zones
X, XI i XII:
NOM I COGNOMS
CÀRREC EN LA CORPORACIÓ
DATA DE NAIXEMENT
NIF

Víctor Mansanet Boïgues
Alcalde
12/05/1955
20767927P

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Article 8 dels Estatuts del Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII.

TELÈFON I FAX
CORREU ELECTRÒNIC
PARTIT A QUÈ PERTANY

606984750
alcaldia@simat.cat
Esquerra Unida del País Valencià

TERCER. Notificar el present acord als designats.
QUART. Notificar este acord al Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís, i 1 PSE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PPS), ACORDA:

SEGON. Nomenar com a representant suplent del Consorci Pla Zonal de Residus Zones
X, XI i XII:
NOM I COGNOMS
CÀRREC EN LA CORPORACIÓ
DATA DE NAIXEMENT
NIF
TELÈFON I FAX
CORREU ELECTRÒNIC
PARTIT A QUÈ PERTANY

Víctor Mansanet Boïgues
Alcalde
12/05/1955
20767927P
606984750
alcaldia@simat.cat
Esquerra Unida del País Valencià

TERCER. Notificar el present acord als designats.
QUART. Notificar este acord al Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.5. Representants en el Fons Valencià per la Solidaritat.
Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representants d’este Ajuntament en el Fons Valencià per la
Solidaritat, cal adoptar el present acord tenint en compte els següents
ANTECEDENTS

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Jose Gregori Robledillo
Regidor
20/09/1981
20036985Y
618636566
al.rayo@hotmail.com
Esquerra Unida del País Valencià
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NOM I COGNOMS
CÀRREC EN LA CORPORACIÓ
DATA DE NAIXEMENT
NIF
TELÈFON I FAX
CORREU ELECTRÒNIC
PARTIT A QUÈ PERTANY

ACTA DEL PLE

PRIMER. Nomenar com a representant del Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i
XII:

Vist que el passat dia 15 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat
de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig d’enguany.
Constituïdes les noves corporacions dels municipis, sòcies del Fons Valencià per la
Solidaritat; cal designar el representant i suplent d’esta entitat local.
A la vista de tot el que s’ha exposat, l’Ajuntament Ple acorda:
PRIMER. Nomenar com a representant del Fons Valencià per la Solidaritat a Lucia
Monsalut Batallet Martin, amb DNI 20024870N i com a representant suplent del Fons
Valencià per la Solidaritat a Víctor Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P.
SEGON. Notificar el present acord a les representants designades.
TERCER. Notificar este acord al Fons Valencià per la Solidaritat.»

PRIMER. Nomenar com a representant del Fons Valencià per la Solidaritat a Lucia
Monsalut Batallet Martin, amb DNI 20024870N i com a representant suplent del Fons
Valencià per la Solidaritat a Víctor Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P.
SEGON. Notificar el present acord a les representants designades.
TERCER. Notificar este acord al Fons Valencià per la Solidaritat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DEL PLE

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís, i 1 PSE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PPS), ACORDA:

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

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

Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representants d’este Ajuntament per integrar en el Consell
Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, cal adoptar el present acord
tenint en compte els següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 15 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat
de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig d’enguany.
Constituïdes la nova corporació del municipi, cal designar representant de l’Ajuntament que
formarà part del Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del següent
acord:
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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1.2.6. Representants en el Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i
Primària “Valldigna”.

Primer. Nomenar representant d’este Ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi
d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, a la regidora Lucia Monsalud Bataller Martin, i
representant suplent de la mateixa a Víctor Mansanet Boïgues.
Segon. Notificar este acord a les persones designades i al Col·legi d’Educació Infantil i
Primària “Valldigna”.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa us d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís, i 1 PSE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PPS), ACORDA:

1.2.7. Representants en l’Associació de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la
sostenibilitat.
Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representants d’este Ajuntament per integrar en la Xarxa de
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, cal adoptar el present acord tenint en compte els
següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 15 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat
de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig d’enguany.
Constituïdes la nova corporació del municipi, cal designar representant de l’Ajuntament que
formarà part de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat.
A la vista de tot el que s’ha exposat, l’alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acords:
Primer. Nomenar representant d’este Ajuntament en la Xarxa de Municipis Valencians cap a
la Sostenibilitat, al regidor Jose Gregori Robledillo i com representant suplent a Víctor
Mansanet Boïgues.
Segon. Notificar este acord a les persones designades i a la Xarxa de Municipis Valencians
cap a la Sostenibilitat.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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ACTA DEL PLE

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Segon. Notificar este acord a les persones designades i al Col·legi d’Educació Infantil i
Primària “Valldigna”.

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Primer. Nomenar representant d’este Ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi
d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, a la regidora Lucia Monsalud Bataller Martin, i
representant suplent de la mateixa a Víctor Mansanet Boïgues.

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís, i 1 PSE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PPS), ACORDA:
Primer. Nomenar representant d’este Ajuntament en la Xarxa de Municipis Valencians cap a
la Sostenibilitat, al regidor Jose Gregori Robledillo i com representant suplent a Víctor
Mansanet Boïgues.
Segon. Notificar este acord a les persones designades i a la Xarxa de Municipis Valencians
cap a la Sostenibilitat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.8. Representants en el Calaix Jove de la Mancomunitat de la Safor.
Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

Vist que s’ha de procedir al nomenament d’un regidor o regidora titular i un suplent, així com un
representant tècnic d’aquest municipi per a que formen part de la Comissió especial del Calaix
jove.
Vist que segons l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’haurà
d’efectuar el nomenament de representants de la Corporació en tota mena d’òrgans col·legiats
quan haja d’estar representada.

ACTA DEL PLE

Vist que aquest Ajuntament està integrat en la unitat d’actuació “Calaix Jove de la Safor” i vist
el Reglament regulador del seu funcionament.

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

PRIMER. Nomenar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per formar part de la
Comissió Especial del Calaix Jove de la Mancomunitat de la Safor, a:
Titular:
Suplent:

NOM I COGNOMS
Joan Vicent Bañuls Palomares
Almudena Donet Romero

CÀRREC
Regidor
Regidora

SEGON. Notificar aquest acord als representants designats.
TERCER. Com a representant tècnic la treballadora responsable del Casal Jove.
QUART. Donar trasllat d’aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís, i 1 PSE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PPS), ACORDA:

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Esta Alcaldia PROPOSA al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Nomenar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per formar part de la
Comissió Especial del Calaix Jove de la Mancomunitat de la Safor, a:
Titular:
Suplent:

NOM I COGNOMS
Joan Vicent Bañuls Palomares
Almudena Donet Romero

CÀRREC
Regidor
Regidora

SEGON. Notificar aquest acord als representants designats.
TERCER. Com representant tècnic la treballadora responsable del Casal Jove.
QUART. Donar trasllat d’aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.9. Representants en el G.A.L. Som Rurals

ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 15 de juny, va quedar constituïda l’actual Corporació, sorgida del
resultat de les Eleccions Municipals celebrades el 26 de maig d’enguany.
Constituïdes la nova corporació del municipi, cal designar representant de l’Ajuntament en el
Grup d’Acció Local SOM RURALS.
A la vista de tot el que s’ha exposat, l’alcaldia presenta al Ple la següent proposta d’acords:
Primer. Nomenar Víctor Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P, com a representant de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, i al regidor José Gregori Robledillo, amb DNI
20789300F, com a suplent del representant d’aquesta Administració Local.
Segon. Notificar aquest acord als representants designats i al Grup d’Acció Local (GAL)
SOM RURALS, per al seu coneixement i als efectes oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) VOTS A FAVOR (4 EUPV, 1
Compromís, i 1 PSE) i CINC (5) ABSTENCIONS (5 PPS), ACORDA:
Primer. Nomenar a Víctor Mansanet Boïgues, amb DNI 20767927P, com a representant de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, i al regidor Jose Gregori Robledillo, amb DNI
20789300F, com a suplent del representant d’esta Administració Local.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Vista l’Ordre d’1 d’agost de 2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la
qual es regula la selecció dels plans de desenvolupament local i els grups d’acció local SOM
RURALS.

ACTA DEL PLE

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

Segon. Notificar aquest acord als representants designats i al Grup d’Acció Local (GAL)
SOM RURALS, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció
de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents
acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
«Aquest acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos o, potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini
d’un mes, sense perjudici que es puga interposar-se’n qualsevol altre que s’estime procedent.
Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació»

DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió celebrada
pel Ple corporatiu, amb data 25 de juny de 2019:

ACTA DEL PLE

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

Número: 2019-0007 Data: 13/08/2019

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde president va cloure la sessió a les 20.45h.
del dia 25 de juny de 2019 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.

- La còpia ha estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió celebrada, amb data 9 d’agost de 2019,
després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 10 folis.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

L'alcalde-president,

El secretari,

Víctor Mansanet Boïgues

Aurelio Sansixto Bonet
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- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.

