AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

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

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 27 de març de 2017

Sessió 3/2017

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:

Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Raül Oltra Sansaloni (portaveu)

Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Genoveva Chorro Plancha*

Grup EUPV

Grup COMPROMÍS- Bloc

María José Gregori Robledillo

Vicent Ribera Solanes (portaveu)

Almudena Donet Romero

Margarita Palomares Hernándis

Grup PSE (PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (portaveu)

Regidors/es absents: Cap.
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,40 hores del dia vint-i-set de
març de dos mil dèsset, 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 acta de la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2017.
1.2.Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del quart trimestre de 2016, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de
juliol.
1.3.Donar compte de Decret 074/2017, sobre generació de crèdits.
1.4.Donar compte del Decret 93/2017, sobre liquidació pressupost de 2016.
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1.5.Donar compte del Decret 106/2017, sobre incorporació de romanents.
1.6.Ratificació del Decret 119/2017, sobre l’aprovació del Marc Pressupostari trienni 20182020.
1.7.Donar compte dels decrets números 11, 26,34,38,39,41,62,94,105,107 i 108 de 2017.
1.8.Adhesió, si procedeix, dal Conveni de Col·laboració subscrit entre la Generalitat de la
Comunitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat per a la prestació de solucions
bàsiques d’administració electrònica que gestiona la Generalitat.
1.9. Acceptació de la delegació per a contractar l’obra del Pla de Camins i Vials (PVC),
bienni 2016-2017.
1.10. Mocions presentades per la portaveu de PSE:
 Sobre l’eliminació de l’assignatura de religió als centres sostinguts amb diners
públics.
1.11.Moció presentada per l’Alcaldia.
 Sobre adhesió a la Xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la pau.
1.12.Moció conjunta presentada per la portaveu de PSE i els portaveus d’EUPV i
Compromis
 A favor del dret a vot als 16 anys.
2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
2.1. Informació sobre l’activitat de cada regidoria i alcaldia, i dels acords i informacions
dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació municipal
assistent, en compliment de l’acord de ple de 30 gener 2017.
3 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
4 TORN D’INTERVENCIONS
-------------------------------------------- // ---------------------------------------Oberta la sessió l’alcalde, mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del
dia, amb el resultat següent:
1.

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1.
Examen i aprovació de l’acta celebrada el dia 30 de gener de
2017.
Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de
gener de 2017.
Obert el torn d’intervencions, no se’n fa ús.

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament , per unanimitat dels DEU (10) membres assistents a
la sessió (3 EUPV, 2 Bloc-Compromís, I PSOE, 3 PP i 1 ERPV), acorda:
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Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2017, acta número
02/2017.

----------------------------------------------------------------1.2.-Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del quart trimestre de 2016, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de
juliol.

Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà de
pagament del quart trimestre de 2016 i que es la que a continuació es transcriu:

Simat de la Valldigna
«PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE : CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2016
En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Simat de la Valldigna

(5,93)

Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de
una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al período
máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura bien a que las
operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentra, en término medio, en un momento
anterior a dicho período máximo.
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de les dades sobre del període mitjà de pagament
(PMP) als proveïdors corresponent al quart trimestre de 2016, que es va enviar abans que que acabara el
termini que era el 31 de gener de 2017 i manifesta que l’Ajuntament està dins del que estableix la normativa
aplicable.
Després d’analitzar la informació, els membres assistents al Ple es donen per assabentats amb
les dades del quart trimestre de l’exercici 2016 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.- Donar compte de Decret 074/2017, sobre generació de crèdits.
Es dóna compte del Decret 74/2017, sobre generació de crèdits, que els regidors
coneixen, i que trascrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 074/2017
Simat de la Valldigna, 20 de febrer de 2017
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent
les següents consideracions:
Vista la resolució de la Diputació Provincial de València, publicada al Butlletí Oficial de la
província de València núm. 11, de data 17 de gener de 2017, sobre extracte de la convocatòria Pla
d’Ocupació 2016, on l’Ajuntament de Simat de la Valldigna consta com a beneficiari, ja que es va
realitzar la sol·licitud adhesió, per a la contractació de personal desocupats per a la realització de
projectes i activitats d’interés social i general.
Vista la resolució de la Diputació Provincial de València, publicada al Butlletí Oficial de la
província de València núm. 224, de data 21 de novembre de 2016, sobre la concessió d’ajudes
econòmiques amb destinació a la realització d’inversions financerament sostenibles, on l’Ajuntament
consta com beneficiària.
Vist l’informe d’aprovació de Pla de camins i vials per al bienni 2016-2017, de data 20 de gener de
2017, on l’informe consta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna com a beneficiària.
Vist l'informe emes per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 2017/PRE/001 de
modificació de crèdits, mitjançant generació de crèdits.
De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost,

RESOLC:
Primer. Acceptar les aportacions no previstes següent:
Aplicació
46192
76155
76117

Denominació

Projecte

Aport.No
prevista

DIVAL: Pla d’Ocupació Conjunta ................................................ 2017/3/AODL/2 ............................................ 5.914,00
Inversions Financerament Sostenibles ....................................... 2016/2/AODL/9 .......................................... 96.189,77
Pla camins i vials (16-17) ............................................................... 2017/3/AODL/1 .......................................... 39.335,59

TOTAL ............................................................. 141.439,36

En els expedients corresponents estan suficientment acreditades aquestes aportacions.
Segon. Generar els següents crèdits:
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Aplicació
241.13182
241.16082
454.61016
454.61017
1532.91601
1532.61902
1532.61903
454.61018

Denominació

Projecte

Pla d’Ocupació conjunta: Sous ................................................. 2017/3/AODL/2
Pla d’Ocupació conjunta: Seguretat Social ............................ 217/3/AODL/2
Arreglament i millora camí veïnal Pont de Cabanya .......... 2016/2/AODL/9
Arreglament i millora camí veïnal Cisterna dels Pacos ..... 2016/2/AODL/9
Adequació vorera c/ Sant Vicent ............................................. 2016/2/AODL/9
Adequació vorera c/ Mare de Déu de Gràcia ..................... 2016/2/AODL/9
Repavimentació c/ Sanchis Guarner ....................................... 2016/2/AODL/9
Pla caminis i vials (16-17) .......................................................... 2017/3/AODL/1

TOTAL

Aport.No
prevista
4.455,02
1.458,98
17.929,18
45.712,98
12.015,12
7.827,03
12.705,46
39.335,39

141.439,36

Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes oportuns.”

Obert el torn d’intervencions l’alcalde informa del contingut del decret, cosa que ja es va
explicar en la comissió informativa.
La regidora Imma Cunyat pregunta si ja hi ha alguna obra que s’haja iniciat?.
L’alcalde contesta que si, la de la vorera del C/ Sant Vicent que ja s’acabat.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa municipal,
els membres del ple del ajuntament es donen per assabentats.

1.4.- Donar compte del Decret 93/2017 sobre liquidació pressupost de 2016.
Es dóna compte del Decret 93/2017, sobre la liquidació del pressupost de 2016, que els
regidors coneixen, i que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 093/2017
Simat de la Valldigna, 01 març de 2017
VÍCTOR MANSANET BOiGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Pels serveis municipals, ha estat confeccionada i preparada la liquidació del pressupost de
l’exercici 2016.
II. Fonaments:
1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon a esta Alcaldia, tot assabentant de la seua
aprovació al Ple de l’Ajuntament en una propera sessió.
RESOLC:
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Primer. Aprovar la liquidació del pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2016, de la qual,
extractadament, s’assenyalen les següents dades:
RESULTAT PRESSUPOSTARI ............................................................................... IMPORT
(1) Drets reconeguts nets .............................................................................. 2.750.695,05
(2) Obligacions reconegudes netes .............................................................. 2.299.691,45
(3) Resultat pressupostari de l’exercici (1-2) .....................................................451.003,60
Ajustos (4+5-6) ........................................................................................................11.689,28
(4)

(+) Despeses finançades amb romanents............................................ 9.950,41

(5)

(+) Desviacions negatives de finançament ...................................... 156.648,10

(6)

(-) Desviacions positives de finançament ....................................... 154.909,23

(7)

Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)
...............................................468.876,36

ROMANENT DE TRESORERIA ............................................................................. IMPORT
(A) +Fons líquids a la tresoreria .......................................................................................................993.867,06
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4) ......................................................................886.049,39
(1) (+) De pressupost corrent....................................................................................... 287.408,90
(2) (+) De pressuposts tancats .................................................................................... 566.948,83
(3) (+) D’operacions no pressupostàries ...................................................................... 35.691,66
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació .............................................................................. 4.000,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4).......................................................................341.286,40
(1) De pressupost corrent ................................................................................................. 49.633,13
(2) De pressuposts tancats................................................................................................. 4.967,62
(3) D’operacions no pressupostàries .......................................................................... 286.685,65
(4) Pagaments pendents d’aplicació ......................................................................................... 0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C) ................................................................................. 1.538.630,05
(II) (-) Saldos de cobrament dubtós .................................................................................................529.237,85
(III) (-) Excés de finançament afectat ................................................................................................. 72.246,04
(IV) Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III) ........................937.146,16
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Segon. Donar compte d’esta resolució en un proper Ple de l’Ajuntament i remetre’n còpia als
organismes que hi pertoque.”

Obert el torn d’intervencions l’alcalde dona lectura al contingut del decret, informa de les
dades, on esta tan el resultat pressupostari de l’exercici així com l’ajustat i tambe dona lectura a les
altres dades que conformen el romanent de tresoreria així com el romanent de tresoreria per a
despeses generals.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

En este moment sent les 19,50h s’incorpora a la sessió la regidora Genovena Chorro
Plancha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------El regidor Sebatián Mahiques manifesta que, mirant el Romanent de Tresoreria per a despeses
generals i donat que existeixen partides que no s’han gastat íntegrament, dóna entendre que l’Ajuntament va
al ralentí i no hi ha fluïdesa en el treball i, per això, al final d’any ens queda eixe RTDG.
L’alcalde contesta que la fluïdesa està afectada per quan es reben les subvencions; les resolucions
d’aquestes donen poc de temps per actuar-hi i, un poc, la màquina ve forçada per les ajudes. Ja ens agradaria
que foren més ràpides i tant de bo les subvencions foren més ràpides. L’Administració local és lenta, però
funciona millor que altres. Es fan molts tràmits burocràtics, més que abans, supose que per un major control de
la despesa pública, i perquè tots els ajuntaments de l’Estat estan intervinguts per l’Administració Central.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
els membres del Ple de l’Ajuntament es donen per assabentats.

-----------------------------------------------------------------------------------------1.5.- Donar compte del Decret 106/2017 sobre incorporació de romanents.
Es dóna compte del Decret 106/2017, sobre incorporació de romanents de l’exercici
2016, que passen al 2017, i que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 106/2017
Simat de la Valldigna, 08 de març de 2017
VICTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les següents consideracions:
Vista la providència de l’Alcaldia per a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de
l'exercici de 2016, de març del present, i l'informe emès per intervenció, de conformitat amb el que
disposen els articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i la Base d'Execució del Pressupost núm. 9, RESOLC:
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PRIMER. La incorporació dels romanents de crèdits és obligatòria, en els casos assenyalats a
l’article 182 del TRLRHL:
Prog. Eco.

Descripció

Projecte

Import

151

22704

Tramitació i informes tècnics PGOU

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

7.000,00

161

61900

PPOS 16/778-INFR.ABAST.I SANEJAMEMT C/ SANCHIS
2016 2 AODL 1

94.410,07

POU ABAST.

2016 2 AODL 2

20.000,00

G. I CALVARI
161

61902

PPOS 16/779- ADEQUACIÓ CENTRE TRANSF. MOTOR

161

61916

Renovació xarxa aigua, clavegueram i dipòsit aigua

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

27.274,25

165

62300

PPOS 16/939-ENLLUMENAT C/ LA XARA 1a FASE

2016 2 AODL 3

6.000,00

241

13116

Pla d’Ocupació Local: Sous

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

4.684,67

241

13185

SALARI JOVE: Sous

2016 2 AODL 6,7 i 8

13.568,58

241

13196

EMCORP: Sous personal atur i int. gral.

2016 3 AODL 4 i 5

10.264,90

241

16016

Pla d’Ocupació Local: Seguretat Social

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

3.486,40

241

16085

SALARI JOVE: Seguretat Social

2016 2 AODL 6,7 i 8

5.091,45

241

16096

EMCORP: Seguretat Social

2016 3 AODL 4 i 5

3.361,73

336

61915

Consolidació tram mitjà antic aqüeducte Monestir

2015 2 AODL 5

40.000,00

454

61904

Camins rurals: Reparació

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

4.417,72

TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

239.559,77€

SEGON. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es compta amb
els recursos financers següents:
Eco.
76135
76156
87000
87010

Descripció
Import
Conservació de Béns Immobles ....................................................................................................... 40.000,00
PPOS 2016 ............................................................................................................................................. 48.164,03
Romanent de Tresoreria per a despeses generals ........................................................................ 79.149,70
Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat .......................................... 72.246,04
TOTAL FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS 239.559,77€

TERCER. Donar compte al Plenari de la Corporació de la resolució adoptada.”
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde fa lectura íntegra del contingut del decret.
No hi ha més intervencions.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
els membres del Ple de l’Ajuntament es donen per assabentats.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.6.- Ratificació del Decret 119/2017, sobre
Pressupostari trienni 2018-2020.

l’aprovació

del

Marc

Es dóna compte del Decret 119/2017, sobre l’aprovació del marc pressupostari per al
trienni 2018-2020, i que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 119/2017
Simat de la Valldigna, 14 de març de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent les
consideracions següents:
ANTECEDENTS
1.- Atés que l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (d’ara endavant LOEPSF), estableix que les administracions públiques han
d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini i que, transcrit a la lletra, l’esmentat article diu el
següent:
«Article 29.- Marc pressupostari a mitjà termini.
1. Les administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a mitjà termini en què
s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
públic.
2. Els marcs pressupostaris a mitjà termini comprendran un període mínim de tres anys i
contindran, entre altres paràmetres:
a. Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives administracions
públiques.
b. Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant la
seua evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com
l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.
c. Els principals supòsits en què es basen les dites projeccions d’ingressos i despeses.
3. Els marcs pressupostaris serviran de base per a l’elaboració del Programa d’Estabilitat.»
2.- Atés que, de conformitat amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de 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, s'ha d’elaborar
un marc pressupostari a mitjà termini coherent amb els objectius fixats per l'Estat per al període
comprès entre els anys 2018 al 2020.

svalldigna@gva.es/www.simat.org

9

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

3.- Atès que el present marc pressupostari s’ha d’adaptar a l’objectiu de deute públic del
conjunt de les entitats locals, trienni 2018-2020, en termes de Producte Interior Brut i que per tant, és
la intenció reduir l’actual nivell d’endeutament per al pròxim trienni.
4. Atès que el marc pressupostari a mig termini és el resultat d'extrapolar les dades del
pressupost de 2017 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes a modificacions, com
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. En aquest marc pressupostari es
contindran les previsions inicials dels capítols 1 al 7 de despeses i d'ingressos, i les principals magnituds
com el resultat pressupostari i la capacitat de finançament per a cadascun dels tres exercicis.

FONAMENTS DE DRET
Atès que la normativa bàsica d’aplicació per a l’establiment del present Marc Pressupostari 2018-2020
és la següent:
1. Constitució espanyola 1978 (Article 135).
2. Text Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (Títol VI - Pressupost i Gasto Públic).
3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de
l’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals (Reglament).
6. Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
7. Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als
marcs pressupostaris dels estats membres.
8.- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat, així com el
SEC 2010.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ
PRIMER. Acceptar i aprovar el Marc Pressupostari amb incidència per a l'exercici 2017, el
qual, per a les anualitats de 2018, 2019 i 2020, significa les xifres que s'expressen seguidament:
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INGRESSOS/DESP
ESES

Taxa
variació
2017 2018/17

Taxa
variació
2018 2019/18

2.188.350,00 2,29

Corrents

2.184.350,00

2.234.400,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESES

2.040.010,00

2.238.400,00

2.294.100,00

2.349.600,00

Corrents

1.940.910,00

2.137.300,00

2.190.700,00

2.245.500,00

90.400,00

92.400,00

94.700,00

97.000,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

7.100,00

Financers

Capital
Financers

2,49

2.294.100,00

2020

INGRESSOS

Capital

2.238.400,00

Taxa
variació
2019 2020/19
2,42

2.349.600,00

2.290.100.00

2.345.600,00

4.000,00

4.000,00

2017

2018

2019

Saldo operacions no financeres

157.040,00

8.700,00

8.700,00

7.100,00

Ajusts SEC

-149.681,70

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.358,30

68.700.00

68.700.00

67.100,00

NEC/CAP Finançament

2020

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Deute viu a 31/12

0,00

0,00

0,00

0.00

A curt termini

0,00

0,00

0,00

0.00

A llarg termini

0,00

0,00

0,00

0.00

Ratio Deute viu/Ing. Corrents

0,00

0,00

0,00

0.00

SEGON. Donar compte al Ple per a la seua ratificació.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa que aquest decret es va dictaminar en la
Comissió Informativa.
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Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
els membres del Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor ( 3 EUPV, 2 Compromís i 1 PSOE) i
CINC (5) abstencions (4 PPS i 1 PSE), acorda ratificar el decret presentat.

----------------------------------------------------------------------------------------------1.7.- Donar compte dels decrets números 11, 26,34,38,39,41,62,94,105,107 i
108 de 2017.
Es dóna compte del decrets següents:
«Decret núm.: 011/2017
Simat de la Valldigna, 19 de gener de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 21 de novembre de 2016, es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 224, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 085950, de 17 de novembre de 2016. D’entre les
actuacions incloses en el programa consta, entre d’altres, l’assignació a este municipi d’una ajuda
econòmica amb la finalitat i quantia que consten en el quadre tot seguit:
Obra /

Exercici

Import
concedit

Expedient

Adequació vorera per a eliminació de barreres
arquitectòniques C/ Sant Vicent

2016

11.397,37 €

IFS/2016/578

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 545/2016, de 30 de novembre, es va resoldre aprovar el
projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», redactat per AQURB-2005, SLP, titular del NIF
B97543193, arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, amb domicili a l'Avinguda Gran Via
Germanies, 29B 1 2, 46760 de Tavernes de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual munta
nou mil quatre-cents dènou euros i trenta-un cèntims (9.419,31 €) i mil nou-cents setanta-huit euros i
sis cèntims (1.978,06 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa
corresponent als honoraris per redacció de projecte que munten la quantitat de cinc-cents deu euros i
cinquanta-quatre cèntims (510,54 €) i cent set euros i vint-i-un cèntims (107,21 €) corresponents a
l’IVA, ja que reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
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aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 558/2016, de 15 de desembre, es va resoldre
portar a terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep,
24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de nou mil quatre-cents dènou euros i trenta-un
cèntims (9.419,31 €) i mil nou-cents setanta-huit euros i sis cèntims (1.978,06 €) corresponents a
l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència.
QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 009/2017, de 17 de gener, es va resoldre nomenar
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314,
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres anomenades
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT
VICENT», expedient núm. IFS/2016/578, que assumirà la responsabilitat de comprovació, coordinació i
vigilància de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que se’n deriven de la
normativa contractual i tècnica vigent, baix la direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació.
CINQUÈ. Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres anomenades
«ADEQUACIÓ VORERA PER ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT
VICENT», presentat per l'empresa contractista BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF
20810066B, amb data 18 de gener de 2017 i Registre d’Entrada Municipal 83/2017.
SISÈ. Vist l'Informe de Secretaria i l'Informe Tècnic favorable al Pla de Seguretat i Salut emès
per Juan José Sancirilo Camarena, director facultatiu i coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de les citades obres, nomenat per Decret de l’Alcaldia 0009/2017, de 17 de gener.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i de conformitat amb
el que estableix l'article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball presentat per l’empresa BRUNO
ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep, 24, 2n, 46.750, de Simat
de la Valldigna, adjudicatària de les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», redactat per Juan José Sancirilo Camarena,
arquitecte col·legiat núm. 4.314, en representació de la societat professional AQURB-2005, SLP.
SEGON. Advertir l'empresa adjudicatària de les obres que, de conformitat amb el que
estableix l'article 7.4 del Reial Decret 1627/1997, qualsevol modificació que pretenga introduir al Pla
de Seguretat i Salut en el Treball esmentat en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels
treballs o de les incidències i modificacions que sorgiren durant l'execució, requeriran de l'expressa
aprovació d'este Ajuntament.
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TERCER. Assenyalar l'empresa adjudicatària, que el Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar en
l'obra a disposició permanent:

 De la direcció facultativa.
 Del personal de l'obra i del servei de prevenció constituït en l'empresa o concertat
amb una entitat especialitzada aliena a la mateixa, segons el que disposa la Llei 31/1995
de 8 de novembre.
 De la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 Dels òrgans tècnics en este matèria de la Comunitat Valenciana.
QUART. Significar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb allò previst en l'article
16.3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, haurà de facilitar una còpia de l'esmentat Pla als
representants dels treballadors en el centre de treball, perquè en tinguen coneixement i en facen un
seguiment.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'empresa adjudicatària, BRUNO ALEMANY
CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep, 24, 2n, 46750, de Simat de la
Valldigna, per al seu coneixement i per tal de procedir a la seua comunicació a l'autoritat laboral, i a
AQURB-2005, S.L.P., arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, director de les obres i coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de les obres, amb domicili a l’Av. de les Germanies, 29B, 1r 2a, 46.760
de Tavernes de la Valldigna.
celebre.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 026/2017, el qual es transcriu a la lletra tot seguit:

“Decret núm.: 026/2017
Simat de la Valldigna, 24 de gener de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 7 d’octubre de 2016 l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València va publicar anunci sobre aprovació de les bases reguladores de les subvencions corresponents
al Pla d’Ocupació de 2016, aprovades per Decret del President de la Diputació de València núm. 7034,
de 28 de setembre de 2016.
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SEGON. Atès que al BOPV núm. 224, de 21 de novembre de 2016, es va publicar Anunci de
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre modificació de les Bases de les subvencions del
Pla d’Ocupació 2016, aprovades per Decret 7034, i modificades per Decret núm. 8583, de 16 de
novembre de 2016.

TERCER. Vist que amb data 17 de gener de 2107, s’ha publicat al BOPV núm. 11, Anunci de
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria del Pla d’Ocupació
de 2016, de conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, on consta el codi d’identificació BDNS núm. 328449. A l’Annex II
del citat Anunci consta la quantia de la subvenció assignada inicialment a este Ajuntament per import
de 5.914,00 euros.
QUART. Vist que, així mateix, al BOPV núm. 11, de 17 de gener de 2017, s’ha publicat anunci
sobre ampliació dels terminis relatius a l’adhesió, contractació i justificació del Pla d’Ocupació de 2016,
aprovada per Decret del President de la Diputació núm. 222, de 13 de gener de 2017, establint que el
termini per a formalitzar la sol·licitud d’adhesió al Pla per part dels possibles beneficiaris finalitzarà el
proper dia 7 de febrer de 2017.
CINQUÈ. Atès que, de conformitat amb la base primera de les reguladores de la
convocatòria, l’objecte del programa d’ajudes descrit és promoure la contractació, per part dels
ajuntaments de la província de València i els seus organismes autònoms dependents, de persones
desocupades, per a l’execució d’obres o serveis d’interès general o social.
SISÈ. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, atenent l’objecte i àmbit de la convocatòria, així
com a les possibles actuacions subvencionables que consten en la base tercera, considera adient la seua
adhesió al «PLA D’OCUPACIÓ 2016» de la Diputació Provincial de València.
SETÈ. Vists els terminis establerts en les bases reguladores de la convocatòria, cal aprovar la
sol·licitud d’adhesió al Pla, per tal de posteriorment subscriure els contractes corresponents amb el
personal desocupat seleccionat, fins al 15 de febrer de 2017, d’acord amb les condicions de la
contractació establertes en la base quarta.
HUITÈ. Acordades les actuacions a executar, els serveis municipals han calculat l’import dels
costos, salarials i de seguretat social, que de la contractació del personal desocupat se’n deriven, que
munten a huit mil huit-cents setanta-un euros i setanta-sis cèntims (8.871,76 €). Per tant, si la
subvenció inicialment assignada munta 5.914,00 €, este Ajuntament considera adient, en conseqüència,
realitzar una aportació municipal voluntària de fons addicionals, per quantia de dos mil nou-cents
cinquanta-set euros i setanta-sis cèntims (2.957,76 €), a fi d’ampliar el nombre de contractes a celebrar,
tot d’acord amb l’apartat tercer de la base primera de la convocatòria.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
en virtut de les atribucions que l’ article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, apartats a), g) i h), este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna al «PLA D’OCUPACIÓ
2016» de la Diputació de València, d’acord amb les bases reguladores de les subvencions corresponents
al citat Pla, publicades al Butlletí Oficial de la Província número 195, de 7 d’octubre de 2016,
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posteriorment modificades i publicades al BOPV núm. 224, de 21 de novembre de 2016, i atenent així
mateix, a l’extracte de la convocatòria i a l’anunci sobre ampliació dels terminis del Pla, publicats al
BOPV núm. 11, de 17 de gener de 2017.

SEGON. Aprovar iniciar el procediment de contractació de dos peons, per tal de realitzar
actuacions d’interès general relacionades amb la millora i manteniment d’edificis i espais públics urbans,
d’acord amb les condicions establertes en la base quarta de la convocatòria, i la Resolució de 19 de
juliol del 2016, de la directora general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, que s’especifiquen en
el quadre tot seguit:
Denominació lloc de treball
Peó agropecuari

Nombre
contractacions
2

Grup
cotització
10

Jornada
80%

Durada
3 mesos

La selecció dels treballadors desocupats s’efectuarà d’acord amb la base cinquena de les
reguladores de la convocatòria, aplicant, en tot cas, el que preveu l’article 5 de l’Ordre 8/2016, de 7 de
juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el
DOCV núm. 7825, d’11 de juliol de 2016.
TERCER. Fer constar expressament que este Ajuntament a l’entrada en vigor de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, venia executant
programes de foment d’ocupació, exercint, doncs, la corresponent competència.
QUART. Comprometre l’aportació econòmica municipal voluntària per import de dos mil
nou-cents cinquanta-set euros i setanta-sis cèntims (2.957,76 €), per tal d’ampliar el nombre de
contractes a celebrar, tot d’acord amb l’apartat tercer de la base primera de la convocatòria.
CINQUÈ. Publicar la informació corresponent a la convocatòria del Pla en el tauler d’Edictes
de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en la pàgina web municipal i a través del mitjans de difusió de
què disposa este Ajuntament.
SISÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Servei de Cooperació Municipal, junt amb la resta de documentació establerta en la base segona de la
convocatòria.
SETÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»
----------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 034/2017, el qual es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 34/2017
Simat de la Valldigna, 30 de gener de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
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En relació amb l’expedient iniciat a instància de la sol·licitud de l’empleat municipal JOSÉ LUIS
CARRASCO GOIG, personal laboral de l’Ajuntament, relativa a la pròrroga de la seua permanència en el
servei actiu, vist l’informe de Secretaria de data 30 de gener de 2017, i en virtut de la competència
atribuïda per l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i amb
base en els següents

ANTECEDENTS
PRIMER. Vista la sol·licitud presentada amb data 7 de desembre de 2016 per JOSÉ LUIS
CARRASCO GOIG, amb DNI 20758275Q, i domicili a efectes de notificacions al C/ de l’Om, 39,
46.750 de Simat de la Valldigna, personal laboral d’este Ajuntament, contractat amb data 14 de gener de
2008, que ocupa el lloc de treball denominat «Agent brigada – Enc. cementeri» de la plantilla municipal,
en relació a l’aprovació de la tercera pròrroga de la prolongació de la seua permanència en el servei
actiu, aprovada inicialment per Decret de l’Alcaldia 041/2014, de 7 de febrer, la primera pròrroga per
Decret de l’Alcaldia 050/2015, de 10 de febrer, i la tercera pròrroga per Decret de l’Alcaldia 044/2016,
de 5 de febrer.
SEGON. Vist que l’apartat segon de la Resolució 044/2016, de 5 de febrer, establia
expressament el 15 de febrer de 2016 com la data d’inici a partir de la qual començava la prolongació
de la permanència en el servei actiu de l’interessat, per un període, inicialment, d’un any, revisable
anualment fins als 70 anys d’edat, quedant la pròrroga supeditada a reconeixement mèdic voluntari o
d’ofici que haurà de declarar l’aptitud respecte a la capacitat funcional per a dur a terme les tasques
pròpies del lloc de treball que ocupa.
TERCER. Vist l’Informe mèdic de data 20 de gener de 2017, que acredita l’aptitud de
l’interessat en relació amb el seu lloc de treball.
QUART. Vist l’Informe de Secretaria de data 30 de gener de 2017, sobre la legislació aplicable,
el procediment a seguir i la proposta que el mateix conté.
CINQUÈ. Atès l’interès general d’este Ajuntament de caràcter organitzatiu que aconsella
prolongar la situació del servei en actiu en este cas concret ja que es tracta d’un servei públic
essencial, i, atenent les limitacions legislatives dels darrers anys en relació a la contractació de nou
personal en les Administracions Públiques; i el compliment del termini de presentació de l’escrit de
sol·licitud regulat en la Disposició Addicional Sèptima de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, i en la Resolució de 31 de desembre de 1996, de la
Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública, per la qual es dicten normes complementàries de
procediment per a l’aplicació de la prolongació de la permanència en el servei actiu als funcionaris
públics en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, legislació d’aplicació supletòria al personal
laboral.
Vistos els antecedents i de conformitat amb l’article 67.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la
disposició addicional setena de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives
i de l’Ordre Social, formula la següent
RESOLUCIÓ
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PRIMER. Aprovar la 3a pròrroga de la prolongació de la permanència en el servei actiu de
JOSÉ LUIS CARRASCO GOIG, titular del DNI 20758275Q, i domicili a l’efecte de notificacions al
Carrer de l’Om, 39, Codi Postal 46.750 de Simat de la Valldigna, empleat municipal, personal laboral
amb antiguitat des del 14 de gener de 2008, que ocupa el lloc de treball núm. 22 «Agent brigada – Enc.
cementeri» de la plantilla municipal, amb una dedicació del 100% de la jornada, amb nivell d’estudis
requerit A.P. (certificat d’escolaritat), i nivell de complement de destinació per assimilació 9.

SEGON. Establir expressament el 15 de febrer de 2017 com la data d’inici a partir de la qual
comença la tercera pròrroga de la prolongació de la permanència en el servei actiu de JOSÉ LUIS
CARRASCO GOIG, per un període, inicialment, d’un any, revisable anualment fins als 70 anys d’edat,
quedant la pròrroga supeditada a reconeixement mèdic voluntari o d’ofici que haurà de declarar
l’aptitud respecte a la capacitat funcional per a dur a terme les tasques pròpies del lloc de treball que
ocupa.
Així mateix, l’empleat podrà posar fi a la prolongació de la permanència en el servei actiu
comunicant a l’Alcaldia la data prevista per ell per a la seua jubilació forçosa per edat, amb una
antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada, tot d’acord amb l’apartat sext de la
Resolució de 31 de desembre de 1996, de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública.
TERCER. Notificar a l’interessat, José Luis Carrasco Goig, titular del DNI 20758275Q, i
domicili a l’efecte de notificacions al Carrer de l’Om, 39, Codi Postal 46.750 de Simat de la Valldigna, la
present Resolució amb indicació del recursos pertinents.
QUART. Remetre la Resolució adoptada al centre de treball així com a tots els departaments
municipals pertinents als efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a Morales i Cuenca Gestions S.R.L., amb domicili al
C/ Tavernes, 10, 46.750 de Simat de la Valldigna, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 038/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit:

Decret núm.: 38/2017
Simat de la Valldigna, 31 de gener de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València número 203, de 20 d’octubre de 2016, Anunci sobre l’aprovació definitiva de les
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normes reguladores de la concessió de subvencions destinades a obres de condicionament, millora o
conservació d’immobles de la província de València destinades a activitats musicals, per al període 2016
i 2017.
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, es va publicar extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de València número 3, de 4 de gener de 2017.

TERCER. Atesa l’aportació i participació activa de la Societat Unió Musical de Simat de la
Valldigna en la vida social i cultural municipal, l’arrelament de la formació musical, i el compromís de la
Corporació Local amb la citada entitat, puix ja l’any 1993 es va inaugurar l’edifici de la Casa de la
Música, on es desenvolupen les activitats de l’escola de Música Mestre Amorós, este Ajuntament,
atenent a l’objecte de la convocatòria establert en la base primera de les reguladores, considera adient
sol·licitar una subvenció a l’empara de la convocatòria publicada al BOPV de 4 de gener de 2017.
QUART. Vist que l’edifici municipal denominat Casa de la Música, ubicat al C/ Ausiàs March,
número 5 del municipi, que consta en l’inventari municipal amb número d’ordre 142, on es duen a
terme les activitats formatives i d’assaig de l’Escola de Música Mestre Amorós, resulta insuficient per
acollir l’alumnat, ja que s’ha doblat la demanda, i no hi ha suficients aules, es projecta la necessària obra
denominada «CREACIÓ, CONDICIONAMENT I INSONORITZACIÓ D’AULES DE FORMACIÓ A
LA CASA DE LA MÚSICA. FASE I», amb un pressupost bàsic de licitació que munta a la quantitat de
quaranta-un mil tres-cents vint-i-dos euros i trenta-un cèntims (41.322,31 €) i huit mil sis-cents
setanta-set euros i seixanta-nou cèntims (8.677,69 €) corresponents a l’IVA.
Considerant que les obres 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 de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, a l’empara de la
convocatòria de subvencions destinades a obres de condicionament, millora o conservació d’immobles
de la província de València destinades a activitats musicals, per al període 2016 i 2017, publicada al
BOPV núm. 3, de 4 de gener de 2017, tot d’acord amb les normes reguladores de les bases per a la
concessió de les subvencions citades, aprovades per acord de la Junta de Govern de 27 de setembre
de 2106, i publicades al BOPV número 203, de 20 d’octubre de 2016, una subvenció per import de
cinquanta mil euros (50.000,00 €), per tal d’executar l’obra denominada «CREACIÓ,
CONDICIONAMENT I INSONORITZACIÓ D’AULES DE FORMACIÓ A LA CASA DE LA MÚSICA.
FASE I», el pressupost bàsic de licitació de la qual ascendeix a la quantitat de quaranta-un mil trescents vint-i-dos euros i trenta-un cèntims (41.322,31 €) i huit mil sis-cents setanta-set euros i
seixanta-nou cèntims (8.677,69 €) corresponents a l’IVA.
SEGON. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, Restauració de Béns Culturals, PID i PIC, als efectes oportuns.
TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima
sessió que es celebre.»
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vist el Decret número 039/2017, el qual es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 39/2017
Simat de la Valldigna, 31 de gener de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València número 203, de 20 d’octubre de 2016, Anunci sobre l’aprovació definitiva de les
normes reguladores de la concessió de subvencions destinades a obres de restauració per a la
conservació de béns immobles de la província de València amb valors històric-artístics o d’interès local,
per al període 2016 i 2017.
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, es va publicar extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de València número 3, de 4 de gener de 2017.
TERCER. Atesa la riquesa i rellevància del patrimoni històric local, este Ajuntament considera
adient sol·licitar una subvenció a l’empara de la present convocatòria, per tal d’assegurar la
conservació íntegra de l’aqüeducte que subministrava aigua al Reial Monestir de Santa Maria de la
Valldigna, senya d’identitat del poble valencià inclosa en l’article 57 del nostre Estatut d’Autonomia, i
regulat expressament a la Llei 10/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat Valenciana, ja que s’han realitzat
intervencions prèviament als dos trams inicials de les arcades, mancant únicament la consolidació del
tercer tram.
QUART. Vist l’estat actual de conservació de l’immoble anomenat Les arcaes, ubicat al
polígon 14, parcel·les 9 i 23 del terme municipal de Simat de la Valldigna, que consta en l’inventari
municipal amb número d’ordre 173, amb la descripció «restes de l’antic aqüeducte d’aigua potable que
abastia el Monestir de Sta. M. de la Valldigna, constituït per dues branques ubicades en parcel·les 9 i
23», es projecta l’obra denominada «CONSOLIDACIÓ DEL TRAM SUPERIOR DE L’ANTIC
AQÜEDUCTE DEL REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA», amb un pressupost
bàsic de licitació que munta a la quantitat de quaranta-un mil tres-cents vint-i-dos euros i trenta-un
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cèntims (41.322,31 €) i huit mil sis-cents setanta-set euros i seixanta-nou cèntims (8.677,69 €)
corresponents a l’IVA.
Considerant que les obres 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 de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, a l’empara de la
convocatòria de subvencions destinades a obres de restauració per a la conservació de béns immobles
de la província de València amb valors històric-artístics o d’interès local, per al període 2016 i 2017,
publicada al BOPV núm. 3, de 4 de gener de 2017, tot d’acord amb les normes reguladores de les bases
per a la concessió de les subvencions citades, aprovades per acord de la Junta de Govern de 27 de
setembre de 2016, i publicades al BOPV número 203, de 20 d’octubre de 2016, una subvenció per
import de cinquanta mil euros (50.000,00 €), per tal d’executar l’obra denominada «CONSOLIDACIÓ
DEL TRAM SUPERIOR DE L’ANTIC AQÜEDUCTE DEL REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE
LA VALLDIGNA», amb un pressupost bàsic de licitació que munta a la quantitat de quaranta-un mil
tres-cents vint-i-dos euros i trenta-un cèntims (41.322,31 €) i huit mil sis-cents setanta-set euros i
seixanta-nou cèntims (8.677,69 €) corresponents a l’IVA.
SEGON. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, Restauració de Béns Culturals, PID i PIC, als efectes oportuns.
TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima
sessió que es celebre.»
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 041/2017, el qual es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 41/2017
Simat de la Valldigna, 1 de febrer de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València número 203, de 20 d’octubre de 2016, Anunci sobre l’aprovació definitiva de les
normes reguladores de la concessió de subvencions destinades a la restauració del patrimoni moble de
la província de València, per al període 2016 i 2017.
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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, es va publicar extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de València número 3, de 4 de gener de 2017.
TERCER. Vist que recentment s’ha adquirit una col·lecció de llibres, manuscrits i altres
documents que formaren part de la biblioteca de l’historiador Josep Toledo i Girau, de gran interès
històric i cultural, i atenent al deure i la competència de l’entitat local en la matèria protecció del
patrimoni històric artístic, que se’n deriva de diversos preceptes de l’ordenament jurídic vigent, article
46 de la Constitució, article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de la les Bases del Règim
Local, i article 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, este
Ajuntament considera adient sol·licitar una subvenció a l’empara de la present convocatòria.

QUART. Vist l’estat actual de conservació del material bibliogràfic citat, que es troba a la
secció local de la Biblioteca municipal, i la necessitat d’intervindre en la mateixa, es projecta l’actuació
denominada «RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC DE
L’HISTORIADOR LOCAL JOSEP TOLEDO I GIRAU», amb un pressupost que munta la quantitat de
tretze mil dos-cents vint-i-tres euros i catorze cèntims (13.223,14 €) i dos mil set-cents setanta-sis
euros i huitanta-sis cèntims (2.776,86 €) corresponents a l’IVA.
Considerant que l’actuació projectada s’adequa a l’objecte de la convocatòria, que s'han seguit
tots els tràmits previstos i necessaris, i els antecedents descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues
facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Sol·licitar de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, a l’empara de la
convocatòria de subvencions destinades a la restauració del patrimoni moble de la província de
València, per al període 2016 i 2017, publicada al BOPV núm. 3, de 4 de gener de 2017, tot d’acord amb
les normes reguladores de les bases per a la concessió de les subvencions citades, aprovades per acord
de la Junta de Govern de 27 de setembre de 2016, i publicades al BOPV número 203, de 20 d’octubre
de 2016, una subvenció per import de setze mil euros (16.000,00 €), per tal d’executar l’actuació
denominada «RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC DE
L’HISTORIADOR LOCAL JOSEP TOLEDO I GIRAU», amb un pressupost que munta a la quantitat de
tretze mil dos-cents vint-i-tres euros i catorze cèntims (13.223,14 €) i dos mil set-cents setanta-sis
euros i huitanta-sis cèntims (2.776,86 €) corresponents a l’IVA.
SEGON. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, Restauració de Béns Culturals, PID i PIC, als efectes oportuns.
TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima
sessió que es celebre.»
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vist el Decret número 062/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 62/2017
Simat de la Valldigna, 14 de febrer de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:

ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 7 d’octubre de 2016 l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València va publicar anunci sobre aprovació de les bases reguladores de les subvencions corresponents
al Pla d’Ocupació de 2016, aprovades per Decret del President de la Diputació de València núm. 7034,
de 28 de setembre de 2016.
SEGON. Atès que al BOPV núm. 224, de 21 de novembre de 2016, es va publicar Anunci de
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre modificació de les Bases de les subvencions del
Pla d’Ocupació 2016, aprovades per Decret 7034, i modificades per Decret núm. 8583, de 16 de
novembre de 2016.
TERCER. Vist que amb data 17 de gener de 2107, es va publicar al BOPV núm. 11, Anunci de
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria del Pla d’Ocupació
de 2016, on consta a l’Annex II la quantia de la subvenció assignada inicialment a este Ajuntament per
import de 5.914,00 euros.
QUART. Vist que al BOPV núm. 11, de 17 de gener de 2017, es va publicar anunci sobre
ampliació dels terminis relatius a l’adhesió, contractació i justificació del Pla d’Ocupació de 2016,
aprovada per Decret del President de la Diputació núm. 222, de 13 de gener de 2017, establint que el
termini per a formalitzar la sol·licitud d’adhesió al Pla per part dels possibles beneficiaris finalitzava el
dia 7 de febrer de 2017.
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 026/2017, de 24 de gener, es va aprovar, d’una
banda, l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna al «PLA D’OCUPACIÓ 2016» de la Diputació
de València, d’acord amb les bases reguladores de les subvencions corresponents al citat Pla, d’altra,
iniciar el procediment de contractació de dos peons, per tal de realitzar actuacions d’interès general
relacionades amb la millora i manteniment d’edificis i espais públics urbans, i, així mateix, es va
comprometre l’aportació econòmica municipal voluntària per import de dos mil nou-cents cinquantaset euros i setanta-sis cèntims (2.957,76 €), €), a fi d’ampliar el nombre de contractes a celebrar a
l’empara del Pla.
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SISÈ. Vist que amb data 2 de febrer de 2017, de conformitat amb la base cinquena de les
reguladores de la convocatòria, este Ajuntament va sol·licitar oferta d’ocupació al centre Servef
d’Alzira, per tal de seleccionar als treballadors a contractar, entre persones desocupades i inscrites
com a demandants d’ocupació, aplicant al llistat de resultats de l’emparellament, el procediment i
criteris previstos en l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOCV núm. 7825, d’11 de juliol de 2016.
SETÈ. Vistes les puntuacions atorgades als candidats en l’acta de selecció de les persones a
contractar subscrita pels membres de la Comissió de Baremació amb data 13 de febrer de 2017, i
tenint en compte que els contractes a formalitzar a l’empara del Pla, es poden subscriure fins al 15 de
febrer de 2017 amb aquells que obtinguen major puntuació en la baremació dels criteris establerts a
l’efecte.

Considerant les actuacions a executar i la necessitat de cobrir dos llocs de treball de peons
agropecuaris, que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, en
virtut de les atribucions que l’ article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, apartats a) i h), este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Formalitzar la contractació de CONCEPCIÓN MOSCARDÓ LLARIO, amb DNI
20410604J, i ÁNGEL MIGUEL PALOMARES BENAVENT, amb DNI 73942886W, a l’empara del
programa de la Diputació Provincial de València, anomenat «Pla d’Ocupació de 2016», ocupant el lloc
de treball de Peó Agropecuari, en règim de personal laboral temporal, des del proper dia 15 de febrer
de 2017, i amb una durada de 3 mesos, en règim de dedicació a temps parcial, amb una jornada del
80% equivalent a 30 hores a la setmana, amb la següent distribució horària:



Concepción Moscardó Llario: de dilluns a divendres de 07:00 a 09:00 hores, i de 15:00
a 19:00 hores.
Ángel Miguel Palomares Benavent: de dilluns a divendres de 07:00 a 13:00 hores.

SEGON. Comunicar als interessats, a la gestoria MORALES I CUENCA GESTIONS SRL, i als
departaments municipals adients les noves contractacions als efectes oportuns.
TERCER. Justificar les despeses que se’n deriven de l’execució de l’actuació subvencionada en
el termini establert a l’efecte, que finalitzarà el proper 30 d’octubre de 2017, davant l'Excel·lentíssima
Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal, junt amb la resta de documentació
establerta en la base setena de la convocatòria.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 094/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:
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«Decret núm.: 094/2017
Simat de la Valldigna, 3 de març de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, atès l’actual context socioeconòmic que ha
generat en el municipi situacions personals, familiars i socials difícils, i en ocasions alarmants, i amb
l’objectiu prioritari de pal·liar aquestes, en la mesura que siga possible, ha plantejat, en línia amb
l’exercici precedent, l’actuació anomenada «Pla d’Ocupació Local» de l’exercici 2017.

SEGON. Pel motiu exposat, en el Pressupost de despeses de la Corporació del present
exercici figuren dues aplicacions «241 13116 Pla d’Ocupació Local: Sous» i «241 16016 Pla d’Ocupació
Local: Seguretat Social», amb una dotació econòmica de 24.000,00 € i 9.000,00 €, respectivament, les
quals tenen com a finalitat la lluita contra l’atur en la nostra localitat mitjançant la contractació laboral
temporal de persones desocupades.
TERCER. Les contractacions que es realitzen a l’empara del Pla d’Ocupació Local de l’exercici
2017, les quals s’executaran en diverses fases, permetran cobrir necessitats urgents i inajornables dels
sectors, funcions i categories professionals considerades prioritàries i que afecten els serveis públics
essencials que presta l’Ajuntament, atenent així mateix les obligacions de prestació de serveis que els
articles 25 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, imposen.
QUART. Atenent les tasques a executar, com són la neteja viària, manteniment de parcs i
jardins públics, manteniment d’infraestructures i equipaments de titularitat municipal, i atenció i suport
als serveis prioritaris d’informació i atenció ciutadana i als serveis administratius en general, entre
d’altres, es considera adient la contractació d’una persona desocupada, en la primera fase que ens
ocupa, en la categoria professional d’«ADMINISTRATIU», tot d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries.
CINQUÈ. L’alcalde-president, en virtut de les seues facultats, va disposar l’elaboració d’una
proposta de bases per tal de sistematitzar i assegurar l’objectivitat i imparcialitat en el procés de
selecció dels beneficiaris del programa municipal citat, establint, entre d’altres, els requisits de
compliment obligatori i els criteris de baremació a aplicar.
SISÈ. Elevada a l’Alcaldia la proposta de bases per a la selecció de persones desocupades a
l’empara del Pla d’Ocupació Local de 2017.
En virtut de les facultats i atribucions conferides per l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

RESOLC
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PRIMER. Aprovar les bases del «PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2017. PRIMERA FASE», les quals
han de regir el procés de selecció per a la contractació laboral temporal, en la primera fase que ens
ocupa, d’un administratiu o administrativa, les quals es transcriuen tot seguit:
«BASES PER A LA SELECCIÓ DE TREBALLADORS I TREBALLADORES PER A LA SEUA

CONTRACTACIÓ, A L’EMPARA DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA DE 2017.
FONAMENTACIÓ DEL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2017.
El present Pla d'Ocupació Local es planteja, seguint la línia traçada en anteriors edicions, amb la finalitat
de contribuir a rebaixar la taxa de desocupació municipal, millorar i fomentar l’ocupació, i, en definitiva, contribuir
a la millora de la qualitat de vida dels habitants de Simat de la Valldigna, pal·liant durant un període de temps
transitori la situació personal, econòmica i familiar de les persones desocupades del municipi a través de la seua
contractació laboral temporal per part de l’Ajuntament. Es projecta, per tant, com una mesura o instrument
municipal de caràcter laboral i social.
Les contractacions que es realitzen a l’empara del POL de l’exercici 2017 permetran cobrir necessitats
urgents i inajornables dels sectors, funcions i categories professionals considerades prioritàries i que afecten als
serveis públics essencials a prestar per l’Ajuntament, atenent així mateix les obligacions de prestació de serveis
que els articles 25 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, imposen.

Amb l'esmentada finalitat es destinaran un total de trenta-tres mil euros (33.000,00 €) a cobrir els
costos salarials i de Seguretat Social derivats de les contractacions citades, amb càrrec a les aplicacions «241
13116 Pla d’Ocupació Local: Sous» (24.000,00 €) i «241 16016 Pla d’Ocupació Local: Seguretat Social» (9.000,00
€) del pressupost de despeses vigent.
Les tasques a executar estaran directament relacionades amb els serveis següents:
I. Actuacions per al manteniment, adequació i millora dels espais públics urbans i rurals.
II. Manteniment i neteja d’edificis, infraestructures i equipaments municipals, i neteja viària.
III. Millora i condicionament de parcs, zones enjardinades i espais lliures.
IV. Suport als serveis municipals.
V. Suport als serveis administratius municipals.
VI. Atenció i suport als serveis prioritaris d’informació i atenció ciutadana.
El present Pla d’Ocupació Local 2017 serà executat en diverses fases, atenent les necessitats municipals.
PRIMERA FASE DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2017: LLOC DE TREBALL A
SELECCIONAR.
Per a la prestació dels serveis públics essencials i prioritaris citats en la base anterior es considera adient la
contractació, en esta primera fase que s’aborda inicialment, de persones desocupades en la categoria professional
«ADMINISTRATIU», prenent com a base de la relació laboral el II Acord Marc entre la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF per al personal al servei de les
administracions locals de la Comunitat Valenciana. Atès el caràcter social de les presents bases, l’aplicació i
resultats del procediment establert no comporta la creació de cap borsa d’ocupació.
El lloc de treball a cobrir mitjançant contracte laboral temporal amb l’aspirant seleccionada/t a l’empara del POL
de l’exercici 2017, primera fase, s’especifica en el quadre tot seguit:
PLA OCUPACIÓ LOCAL 2017. 1a FASE
Denominació del lloc
de treball
Administratiu

Nombre contractacions

Grup cotització

Jornada

1

6

80%
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PERSONES DESTINATÀRIES, FORMA D’ACCÉS, REQUISITS I OBLIGACIONS.
El Pla d’Ocupació Local 2017, 1a fase, es dirigeix a persones desocupades, especialment, aquelles amb dificultats
d’inserció laboral, les quals, per a ser admeses en el procés de selecció, hauran de reunir, en el moment de
concórrer al procés, els següents requisits:
•
•
•
•
•
•
•

Ser espanyol, ciutadà de la Unió Europea, o si escau, complir els requisits que estableix la legislació en
matèria d’estrangeria.
Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques previstes.
Tindre complits 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques
o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitat Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
Estar empadronada/t en Simat de la Valldigna, almenys durant un període mínim de 12 mesos ininterromputs
i immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
Trobar-se en situació legal de desocupació, figurant com a tal en l’oficina del SERVEF (desocupats), amb una
antiguitat mínima de 6 mesos, a comptar fins a la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
Estar en possessió de la titulació requerida, en cada cas:

ADMINISTRATIU:
•
Títol de Batxiller o Tècnic de la família professional d’administració i gestió, o estar en
condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.
•
Certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
corresponent al Grau Elemental.
Les persones sol·licitants estaran obligades a facilitar quantes dades, documentació i informació, en
qüestions relacionades amb la tramitació del programa, li siguen requerides per l’Ajuntament, així com, comunicar
les incidències i variacions que es produïsquen sobre la seua situació personal i patrimonial.
PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES. TERMINI.
Per a participar en el procés de selecció les/els aspirants hauran de formalitzar la seua sol·licitud
mitjançant la instància establerta a l'efecte, disponible en les dependències municipals i a la pàgina web de
l’Ajuntament, www.simat.cat / www.simat.org, que anirà dirigida a l'alcalde-president. La citada instància s’haurà
de presentar, junt a la documentació acreditativa de la resta d’extrems valorables d’acord amb els criteris
establerts, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Simat, en horari de 9:00 a 14:00 hores, o per qualsevol de
les formes previstes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La formalització de les instàncies s'efectuarà a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de la
convocatòria que es realitzarà a través del ban municipal, publicació en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en la
pàgina web www.simat.org / www.simat.cat, i fins a 17 de març de 2017, inclusivament.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
Amb caràcter general, la sol·licitud de participació en el present pla s'haurà d'acompanyar dels següents
documents, segons les circumstàncies:
Document Nacional d'Identitat o targeta d'identificació d'estranger, en què haurà de constar autorització per
a treballar, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats no comunitaris.
Volant de l'empadronament familiar de la/el candidat indicant l'antiguitat d'inscripció en el Padró Municipal
d'Habitants de Simat de la Valldigna (mínim 6 mesos).
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Llibre de família.
Si procedeix, sentència de divorci o separació i/o conveni regulador i últim rebut del pagament de
manutenció, en cas de progenitors no custodis.
Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els membres de la unitat familiar, o
certificat de l’Agència Tributària acreditatiu de no haver-la presentada, referida a l’últim exercici fiscal
(2015).
Document acreditatiu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el centre SERVEF corresponent
(DARDE) de l'aspirant, i de tots els membres de la unitat familiar desocupats.
Si és el cas, certificat expedit per l’òrgan competent que acredite discapacitat igual o superior al 33%, si és
procedent, del sol·licitant o membres de la unitat familiar.
Certificat de situació, acreditatiu de ser o no beneficiari de prestacions per desocupació a la data d'emissió
del certificat, emès pel SPEE (INEM), de tots els membres de la unitat familiar desocupats.
Còpia de la/les titulacions requerides i/o que s’acrediten a efectes de la baremació.
Informe de vida laboral actualitzat, junt amb còpia dels contractes per acreditar l’experiència a efectes de
baremació de l’experiència.
En cas que s’apreciara falsedat en algun dels documents presentats pels interessats comportarà l’exclusió del
procés de selecció. Així mateix, la falta de presentació de la documentació requerida suposarà que no podrà
valorar-se el criteri a què corresponga.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Els criteris per a la selecció de treballadors que ponderaran de forma objectiva són els que consten tot
seguit, tenint en consideració que sols es valoraran aquelles circumstàncies que hagen quedat degudament
acreditades.
•

TAULES DE BAREMACIÓ
BAREM APLICABLE – CRITERIS SOCIOECONÒMICS (PUNTUACIÓ MÀX. 10 PUNTS).
a. Situació econòmica de la unitat familiar.
b. Tindre responsabilitats familiars.
c. Major període de permanència com a demandant d'ocupació inscrit en el SERVEF.
d. Unitat familiar sense ingressos.

a) SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR
(màxim 3 punts)
Renda per càpita

Puntuació

De 0 a 3962,56 € (40% SMI)

3 punts

De 4.061,62 € a 5.448,52 € (41-55% SMI)

2 punts

De 5.547,58 a 6.934,48 € (56-70%)

1,5 punts

De 7.033,54 € a 7.925,12 € (71-80% SMI)

1,0 punts

De 8.024,18 € a 8.915,76 € (81-90% SMI)

0,5 punts

Igual o més de 9014,82 € (91% SMI)

0 punts

* Per unitat familiar entendrem la integrada per l’interessat, el cònjuge o parella convivent, els
fills menors de 26 anys i els menors en acolliment, i familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon
grau inclusivament, sempre que convisquen amb el candidat. Així mateix, s'hauran de tindre en compte
situacions específiques de divorci o separació, legalment regulades, pel que respecta als membres de la
unitat familiar, encara que no convisquen en el mateix domicili.
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b) PUNTUACIÓ PER RESPONSABILITATS FAMILIARS
(màxim 2 punts)
Per tindre a càrrec cònjuge, descendents en primer
grau menors de 16 anys, menors en acolliment i
persones amb una discapacitat reconeguda d’almenys el
33%, sempre que s’acredite la convivència.
En cas de descendents en primer grau amb una
discapacitat reconeguda d’almenys el 33%, la puntuació
s’incrementarà en 10 punts. S’entendran a càrrec quant
no perceben ingressos qualsevol iguals o superiors als
75% del Salari Mínim Interprofessional (pagues extres
incloses). En cas de progenitors no custodis, es
considerarà que està al seu càrrec si s’acredita
l’obligació del pagament d’aliments mitjançant sentència
ferma o conveni regulador.

0,5 punts per familiar
(màxim 2 punts)

Per altre tipus de responsabilitats

0,25 punts
(màxim 0,5 punts)

c) MAJOR PERÍODE DE PERMANÈNCIA COM A DEMANDANT D’OCUPACIÓ
(màxim 2 punts)
A raó de 0,10 punts per mes complet

Màxim 20 mesos

d) UNITAT FAMILIAR SENSE INGRESSOS (màxim 3 punts)
No rebre cap tipus d'ingrés (sou, prestació, subsidi,
pensió lloguer...) cap membre de la unitat familiar

3 punts

BAREM ACREDITATIU FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA RELACIONADA AMB EL LLOC DE
TREBALL A OCUPAR: ADMINISTRATIU (PUNTUACIÓ MÀXIMA 5 PUNTS).
Experiència (puntuació màxima 2,00 punts):
Es valorarà l’experiència professional en la realització de funcions directament relacionades amb el lloc
de treball d’administratiu, o en altre lloc de funcions similars o superior –auxiliar administratiu-, degudament
acreditada, de conformitat amb el següent barem:

Per cada mes complet de serveis prestats en Administracions Públiques o en empreses privades, en llocs
d’igual o semblants característiques al lloc de treball a què s’opta a raó de 0,10 punts per mes treballat.
L’experiència haurà d’acreditar-se per mitjà d’informe de vida laboral actualitzat que anirà acompanyat dels
contractes relatius a aquella experiència valorable a efectes del POL 2017.
Formació (puntuació màxima 3,00 punts):
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•

•

Altres titulacions acadèmiques diferents, iguals o superiors a la requerida per accedir al lloc de treball a
què s’opta, que es troben relacionades amb les funcions pròpies d’aquest, es valoraran amb la següent
puntuació:
▪ Títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà: 0,75 punts.
▪ Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior: 1,00 punt.
▪ Diplomatura: 1,50 punt.
▪ Llicenciatura / Grau: 2,00 punts
Cursos o seminaris, jornades, congressos i formació complementària relacionada amb les funcions
pròpies del lloc de treball, convocats, organitzats, impartits i/o homologats per centres o organismes
oficials es valoraran d’acord amb la següent escala:





•

D’11 a 40 hores: 0,25 punts.
De 41 a 90 hores: 0,40 punts.
De 91 a 120 hores: 0,50 punts.
De 121 hores i més: 0,75 punts.

Idiomes:
1 Valencià: Per estar en possessió del certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de València o
equivalent corresponent al:



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







El títol de C2 es valorarà amb 0,5 punts.
El títol C1 es valorarà amb 0,4 punts.
El títol B2 es valorarà amb 0,3 punts.
El títol B1 es valorarà amb 0, 2 punts.
El títol A2 es valorarà amb 0,1 punts.

2 Anglès:

Amb caràcter general, abastant les diverses fase d’execució del mateix, cal deixar constància que en cas
de ser baremats més d'un membre de la mateixa unitat familiar, amb independència del lloc de treball a què
s’opte, sols es podrà contractar a un d’ells a l’empara del POL/2017, seleccionant aquell que haja obtingut la
major puntuació, amb la finalitat de beneficiar al major nombre de famílies possible. D'altra banda, pel que
respecta a la circumstància relativa a les responsabilitats familiars, sols podrà ser al·legada per un membre de la
unitat familiar.
En cas de produir-se empat en les puntuacions dels candidats, s'estableixen els següents criteris de
preferència, a aplicar seguint rigorosament el següent ordre establert, en cas de persistir l’empat.
- Major període de permanència com demandant ocupació.
- No rebre cap ingrés.
- Major puntuació per responsabilitats familiars.
Així i tot, en cas de persistir l’empat després d’aplicar els criteris anteriors es resoldrà mitjançant sorteig.
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COMISSIÓ DE VALORACIÓ.
Finalitzat el període presentació de sol·licituds, es reunirà la Comissió de Valoració per avaluar-les, que
haurà de respondre als principis d'imparcialitat i professionalitat en tot cas, i que estarà constituïda, d’acord amb
les disposicions legals vigents, pels següents membres:
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o

e.
President:
Aurelio Sansixto Bonet, secretari-interventor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Suplent: Jose Luis Barrios Castillo, administratiu, funcionari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
f.
Vocals:
Primer Vocal:
Mª Sara Sancirilo Mogort, administrativa, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Suplent: Sara Pastor Langa, tècnic de turisme, personal laboral de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Segon Vocal:
Inés Sanchis Jorge, vocal, treballadora social de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Suplent: Mónica Peiró Blanco, treballadora social de la Mancomunitat de la Safor.
Tercer Vocal:
Nathalie Ripoll Barba, oficial 2ª administratiu, personal laboral de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna..
Suplent: Mª Luisa Palomares Toledo, bibliotecària, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

g.
Secretari:
Paula Torres Cuenca, agent d’ocupació i desenvolupament local, personal laboral de l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna
Suplent: M. Rosa Mestre Solanes, administrativa, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

Realitzada la valoració de totes les sol·licituds presentades, s'emetrà una proposta de resolució dels
aspirants seleccionats, amb indicació de la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris que consten a la base
sisena de les presents bases. L'alcalde-president de la Corporació, d'acord amb la proposta emesa per la
Comissió de Valoració, resoldrà al respecte, publicant l'anunci corresponent en el Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament, establint un termini de cinc dies naturals per realitzar les reclamacions i/o al·legacions quan
consideren convenient. Resoltes les mateixes es publicarà l’anunci amb les puntuacions definitives i la
corresponent proposta de contractació.
La Comissió de Valoració queda facultada per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els
acords necessaris per tal de desenvolupar correctament el procés en tot allò previst en les presents bases, així
com a requerir documentació addicional si es necessitara l'aclariment d'alguna situació.
ACCEPTACIÓ I VINCULACIÓ DE LES BASES.
La presentació de les sol·licituds suposa l'acceptació plena de les presents bases.
Les presents bases vinculen a l'Administració i als participants en el procés de selecció, i tant la convocatòria com
els actes administratius que se'n deriven podran ser impugnats pels interessats en els casos, terminis i forma
establerta en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Ho signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna a la data de la signatura
electrònica.
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ CORRESPONENT AL
PLA D'OCUPACIÓ LOCAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 2017 CONVOCAT PER
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.
Dades d’identificació de la persona sol·licitant
COGNOMS

NOM

DNI

NACIONALITAT

DATA NAIXEMENT

ADREÇA
CODI POSTAL
46.750

TELÈFON
LOCALITAT
SIMAT DE LA VALLDIGNA

PROVÍNCIA
VALÈNCIA

ADREÇA ELECTRÒNICA
MEDI PREFERENT DE NOTIFICACIONS

Correu electrònic 

Domicili 

MANIFESTA: La seua voluntat de participar en el Pla d'Ocupació Local de Simat de la Valldigna de
2017, primera fase.
DECLARA responsablement, que reuneix les condicions i requisits exigits en la base tercera de les
reguladores de la convocatòria del POL 2017, i que es compromet a facilitar les dades, documentació i
informació en qüestions relacionades amb la tramitació del programa, que li siguen requerides per l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna, així com a comunicar a este Ajuntament les incidències i variacions que es produïsquen
sobre la seua situació personal i patrimonial.
I SOL·LICITA: Prendre part en el procés de selecció establert per a la categoria professional
ADMINISTRATIU,
Motiu pel qual acompanya la present instància amb la següent documentació:
Document Nacional d'Identitat o NIE de l'aspirant, en què haurà de constar autorització per a
treballar, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats no comunitaris.
Volant de l'empadronament familiar de la/el candidat indicant l'antiguitat d'inscripció en el Padró
Municipal d'Habitants (mínim 6 mesos).
Llibre de família.
Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els membres de la unitat
familiar, o certificat de l’Agència Tributària acreditatiu de no haver-la presentada, referida a l’últim
exercici fiscal (2015).
Document acreditatiu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el centre SERVEF corresponent
(DARDE) de l'aspirant, i de tots els membres de la unitat familiar desocupats.
Si és el cas, certificat expedit per l’òrgan competent que acredite discapacitat igual o superior al 33%,
si és procedent, del sol·licitant o membres de la unitat familiar.
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En cas de divorci o separació, fotocòpia de la sentència judicial, conveni regulador o mesures
provisionals.
Certificat de situació, acreditatiu de ser o no beneficiari de prestacions per desocupació a la data
d'emissió del certificat, emès pel SEPE (INEM), de tots els membres de la unitat familiar desocupats.
Titulacions requerides i/o que s’acrediten a efectes de la valoració de la formació i l’experiència.
Títol de Batxiller o Tècnic
Títol JQCV Grau elemental
Altres:

Els documents no aportats dins el termini de presentació de sol·licituds, que finalitza el 17 de març de
2017, no podran ser valorats en els termes previstos en les bases reguladores de la convocatòria.
Simat de la Valldigna, ___ de_____________ de 2017.

Signat: ____________________________

ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA ».

SEGON. Aprovar la despesa relativa a les despeses salarials i de Seguretat Social que se’n
deriven de l’execució del Pla d’Ocupació Local de l’exercici 2017, primera fase, amb càrrec a les
aplicacions «241 13116 Pla d’Ocupació Local: Sous» i «241 16016 Pla d’Ocupació Local: Seguretat
Social» del pressupost de despeses vigent, que compten amb una dotació econòmica de 24.000,00 € i
9.000,00 € respectivament.
TERCER. Ordenar la inserció de les bases reguladores de la convocatòria tant en el Tauler
d’Anuncis municipal com a la pàgina web www.simat.org / www.simat.cat a l’efecte d’assegurar la
publicitat i difusió de la convocatòria.
QUART. Donar compte de la present Resolució a la pròxima sessió plenària que es celebre,
conforme al que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
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el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, als efectes prevists en
l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i a les àrees
administratives municipals a què afecte l’execució del programa per al seu coneixement i als efectes
oportuns.”
------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 105/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 105/2017
Simat de la Valldigna, 8 de març de 2017
VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS

PRIMER. Atès que amb data 2 de novembre de 2015 es va publicar, al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 210, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 9.850 de 30 d’octubre de 2015, constant, d’entre les
actuacions subvencionades, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i
import concedit:
Actuació
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC
AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA M. DE
LA VALLDIGNA»

Núm.
IFS/2015/1262

Import
18.949,51 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

La citada subvenció completa el finançament de l’actuació «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ
ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA M. DE LA VALLDIGNA», subvencionada
parcialment a l’empara de les ajudes econòmiques destinades a la realització d’obres de restauració de
béns immobles de la província de València amb valor històric, artístic o d’interès local dels exercicis
2014-2015, l’import total de la qual munta a la quantitat de 58.949,51 euros.
SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 491/2015, de 10 de desembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE
DE SANTA M. DE LA VALLDIGNA», redactat per Salvador Vila Ferrer, arquitecte, titular del NIF
73724927Z, el pressupost bàsic de licitació del qual munta quaranta-huit mil set-cents díhuit euros i
seixanta cèntims (48.718,60 €) i deu mil dos-cents trenta euros i noranta-un cèntims (10.230,91 €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per
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redacció de projecte i direcció d’obra que munta quatre mil dos-cents trenta-huit euros i setanta-dos
cèntims (4.238,72 €) i huit-cents noranta euros i tretze cèntims (890,13 €) corresponents a l’IVA, ja
que reunia els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per
Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 503/2015, de 15 de desembre, es va resoldre
portar a terme les obres anomenades «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL
MONESTIR DE SANTA M. DE LA VALLDIGNA», mitjançant el procediment del contracte menor, amb
el contractista OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, SLL, titular del CIF B-97576862, i domicili a
l’Avinguda Font Menor, 56, 46750 de Simat de la Valldigna, per un import de quaranta-huit mil set-cents
díhuit euros i seixanta cèntims (48.718,60 €) i deu mil dos-cents trenta euros i noranta-un cèntims
(10.230,91 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten
en l’expedient de referència, i es va aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de
l’obra amb càrrec a l’aplicació «336 61915 CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE
MONESTIR» del Pressupost municipal de despeses vigent.
QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 484/2015, de 4 de desembre, es va resoldre
adjudicar, entre d’altres, el servei de direcció de l’obra «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC
AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA M. DE LA VALLDIGNA», expedient número
IFS/2015/1262, a Salvador Vila Ferrer, arquitecte, titular del NIF 73724927Z, amb domicili al C/ Russafa,

28-14a, 46004 de València, que assumeix, per tant, la responsabilitat de comprovació, coordinació i
vigilància de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que se’n deriven de la
normativa contractual i tècnica vigent, baix la direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació.
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 581/2016, de 29 de desembre, es va resoldre
aprovar la Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA M. DE LA
VALLDIGNA», presentada per l’adjudicatari, OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, SLL, titular del CIF B97576862, i domicili a l’Avinguda Font Menor, 56, 46750 de Simat de la Valldigna, per import de quinze
mil sis-cents seixanta euros i setanta-cinc cèntims (15.660,75 €) i tres mil dos-cents huitanta-huit
euros i setanta-sis cèntims (3.288,76 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SISÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 006/2017, de 16 de gener, es va resoldre aprovar la
Certificació d’obra 2a, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades
«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA M. DE LA
VALLDIGNA», presentada per l’adjudicatari, OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, SLL, titular del CIF B97576862, i domicili a l’Avinguda Font Menor, 56, 46.750 de Simat de la Valldigna, per import de deu mil
quatre-cents quaranta-set euros i quaranta-set cèntims (10.447,47 €) i dos mil cent noranta-tres euros
i noranta-set cèntims (2.193,97 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SETÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 3a, última, corresponent
als treballs d’execució de les obres de «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL
MONESTIR DE SANTA M. DE LA VALLDIGNA» per import de vint-i-dos mil sis-cents deu euros i

svalldigna@gva.es/www.simat.org

35

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

trenta-huit cèntims (22.610,38 €) i quatre mil set-cents quaranta-huit euros i díhuit cèntims (4.748,18
€) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del tècnic
director de les obres, i del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 3a, última, corresponent als treballs d’execució de les
obres anomenades «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE
SANTA M. DE LA VALLDIGNA», presentada per l’adjudicatari, OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, SLL,
titular del CIF B-97576862, i domicili a l’Avinguda Font Menor, 56, 46750 de Simat de la Valldigna, per
import de VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS DEU EUROS I TRENTA-HUIT CÈNTIMS (22.610,38 €) i
QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-HUIT EUROS I DÍHUIT CÈNTIMS (4.748,18 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «336
61915 Consolidació tram mitjà antic aqüeducte Monestir» del Pressupost municipal de despeses de
2016, que s’incorporarà com a romanent al Pressupost municipal de despeses de 2017.

TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra
aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, d’una banda, al Servei de Cooperació
Municipal, per tal de finalitzar la tramitació de l’expedient relatiu a les ajudes econòmiques destinades a
la realització d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), obra número 1262 (IFS/2015/1262), i
d’altra al Servei de Restauració de Béns Culturals, PID i PIC, per tal de justificar l’execució de l’ajuda
concedida amb expedient núm. RIHA/2014/121.
QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria municipals
als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de l’adjudicatari dels
treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 107/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 107/2017
Simat de la Valldigna, 9 de març de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
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ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 21 de novembre de 2016, es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 224, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 085950, de 17 de novembre de 2016. D’entre les
actuacions incloses en el programa consta, entre d’altres, l’assignació a este municipi d’una ajuda
econòmica amb la finalitat i quantia que consten en el quadre tot seguit:
Obra

Exercici

Import
concedit

Expedient

Adequació vorera per a eliminació de barreres
arquitectòniques C/ Sant Vicent

2016

11.397,37 €

IFS/2016/578

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 545/2016, de 30 de novembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», redactat per AQURB-2005, SLP, titular del NIF
B97543193, arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, amb domicili a l'Avinguda Gran Via
Germanies, 29B 1 2, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual
ascendeix a nou mil quatre-cents dènou euros i trenta-un cèntims (9.419,31 €) i mil nou-cents setantahuit euros i sis cèntims (1.978,06 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa

corresponent als honoraris per redacció de projecte que munten a la quantitat de cinc-cents deu
euros i cinquanta-quatre cèntims (510,54 €) i cent set euros i vint-i-un cèntims (107,21 €)
corresponents a l’IVA, ja que reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 558/2016, de 15 de desembre, es va resoldre
portar a terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep,
24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de nou mil quatre-cents dènou euros i trenta-un
cèntims (9.419,31 €) i mil nou-cents setanta-huit euros i sis cèntims (1.978,06 €) corresponents a
l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència.
QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 009/2017, de 17 de gener, es va resoldre nomenar
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314,
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres anomenades
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT
VICENT», expedient núm. IFS/2016/578, que assumirà la responsabilitat de comprovació, coordinació i
vigilància de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que se’n deriven de la
normativa contractual i tècnica vigent, baix la direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació.
CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1a, emesa pel
director facultatiu, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ
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VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», expedient
núm. IFS/2016/578, per import de cinc mil tres-cents setanta-quatre euros i noranta-cinc cèntims
(5.374,95 €) i mil cent vint-i-huit euros i setanta-quatre cèntims (1.128,74 €) corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del tècnic director de les obres, i del
contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, i
de conformitat amb els articles 216 i 232 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, este òrgan en l’exercici de les seues
facultats, formula la següent:
RESOLC
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les obres
anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/
SANT VICENT», expedient núm. IFS/2016/578, presentada per l’adjudicatari, BRUNO ALEMANY
CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep, 24, 2n, 46750, de Simat de la
Valldigna, per import de CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS I NORANTA-CINC
CÈNTIMS (5.374,95 €) i MIL CENT VINT-I-HUIT EUROS I SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.128,74
€) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «1532
61601 Adequació vorera C/ Sant Vicent» del Pressupost municipal de despeses de vigent.
TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra
aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal, per tal
de prosseguir amb la tramitació de l’expedient relatiu a les ajudes econòmiques destinades a la
realització d’Inversions Financerament Sostenibles de l’exercici 2016 (IFS), obra número 578
(IFS/2016/578).
QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria municipals
als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de l’adjudicatari dels
treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre.

--------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 108/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 108/2017
Simat de la Valldigna, 9 de març de 2017
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VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 21 de novembre de 2016, es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 224, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 085950, de 17 de novembre de 2016. D’entre les
actuacions incloses en el programa consta, entre d’altres, l’assignació a este municipi d’una ajuda
econòmica amb la finalitat i quantia que consten en el quadre tot seguit:
Obra

Exercici

Import
concedit

Expedient

Adequació vorera per a eliminació de barreres
arquitectòniques C/ Mare de Déu de Gràcia

2016

7.424,61 €

IFS/2016/577

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 547/2016, de 2 de desembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA», redactat per AQURB-2005, SLP,
titular del NIF B97543193, arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, amb domicili a l'Avinguda
Gran Via

Germanies, 29B 1 2, 46760 de Tavernes de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual munta sis
mil cent trenta-sis euros i quatre cèntims (6.136,04 €) i mil dos-cents huitanta-huit euros i cinquantaset cèntims (1.288,57 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa
corresponent als honoraris per redacció de projecte que munten a la quantitat de tres-cents trentados euros i cinquanta-huit cèntims (332,58 €) i seixanta-nou euros i huitanta-quatre cèntims (69,84 €)
corresponents a l’iva, ja que reuneix els requisits exigits pel text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 559/2016, de 15 de desembre, es va resoldre
portar a terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES C MARE DE DÉU DE GRÀCIA» mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili a
C/ Sant Josep, 24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de sis mil cent trenta-sis euros i
quatre cèntims (6.136,04 €) i mil dos-cents huitanta-huit euros i cinquanta-set cèntims (1.288,57 €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient
de referència.
QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 042/2017, de 2 de febrer, es va resoldre nomenar
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314,
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres anomenades
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C MARE DE
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DÉU DE GRÀCIA», expedient núm. IFS/2016/577, que assumirà la responsabilitat de comprovació,
coordinació i vigilància de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que se’n
deriven de la normativa contractual i tècnica vigent, baix la direcció, inspecció i control de l’òrgan de
contractació.
CINQUÈ. Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres anomenades
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C MARE DE
DÉU DE GRÀCIA», presentat per l'empresa contractista BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del
NIF 20810066B, amb data 22 de febrer de 2017 i Registre d’Entrada Municipal 309/2017.
SISÈ. Vist l'Informe de Secretaria i l'Informe Tècnic favorable al Pla de Seguretat i Salut emès
per Juan José Sancirilo Camarena, director facultatiu i coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de les citades obres, nomenat per Decret de l’Alcaldia 042/2017, de 2 de febrer.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i de conformitat amb
el que estableix l'article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball presentat per l’empresa BRUNO
ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep, 24, 2n, 46750, de Simat
de la Valldigna, adjudicatària de les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA», redactat per Juan José Sancirilo
Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, en representació de la societat professional AQURB-2005,
SLP.
SEGON. Advertir l'empresa adjudicatària de les obres que, de conformitat amb el que
estableix l'article 7.4 del Reial Decret 1627/1997, qualsevol modificació que pretenga introduir al Pla
de Seguretat i Salut en el Treball esmentat en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels
treballs o de les incidències i modificacions que sorgiren durant l'execució, requeriran de l'expressa
aprovació d'este Ajuntament.
TERCER. Assenyalar a l'empresa adjudicatària, que el Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar en
l'obra a disposició permanent:
 De la direcció facultativa.
 Del personal de l'obra i del servei de prevenció constituït en l'empresa o concertat
amb una entitat especialitzada aliena a la mateixa, segons el que disposa la Llei 31/1995
de 8 de novembre.
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 De la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 Dels òrgans tècnics en este matèria de la Comunitat Valenciana.
QUART. Significar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb allò previst en l'article
16.3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, haurà de facilitar una còpia de l'esmentat Pla als
representants dels treballadors en el centre de treball, a efectes del seu coneixement i seguiment.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'empresa adjudicatària, BRUNO ALEMANY
CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep, 24, 2n, 46750, de Simat de la
Valldigna, per al seu coneixement i per tal de procedir a la seua comunicació a l'autoritat laboral, i a
AQURB-2005, SLP, arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, director de les obres i coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de les obres, amb domicili a l’Av. de les Germanies, 29B, 1r 2a, 46760
de Tavernes de la Valldigna.
celebre.

SISÈ. De la present Resolució es donarà compte al Plenari en un pròxima sessió que es
Obert el torn d’intervencions sobre el contingut dels decrets presentats, no es fa ús d’ell.

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, els membres del
ple de l’Ajuntament es donen per assabentats dels decrets presentats.

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

1.8.- Adhesió, si procedeix, al Conveni de Col·laboració subscrit entre la
Generalitat de la Comunitat Valenciana i l’Administració General de
l’Estat per a la prestació de solucions bàsiques d’administració electrònica
que gestiona la Generalitat.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que transcrita a la lletra diu:
«Víctor Mansanet Boïgues, alcalde president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, presenta al Ple de l’Ajuntament la següent:
PROPOSTA ALCALDIA
Atès que el dia 02 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, també la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i entre les obligacions previstes en aquestes
estan la de funcionament digital en base a l’administració electrònica, tant en les relacions
interadministratives com amb els ciutadans.
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Atès el Govern Central, en diverses circulars, s’ha manifestat que el compliment efectiu
de les mencionades Lleis 39/2015 i 40/2015, implica esforços importants per a les Entitats
Locals, sobretot per a les de xicotet tamany, tan des del punt de vista organitzatiu com
tecnològic, també econòmic, per la qual cosa ens inviten a incorporar-nos a participar del
servei per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica, aconseguit
per l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de la Comunitat Valenciana en virtut de
Conveni de Col·laboració signat el 6 de juny de 2016.
La Generalitat Valenciana, amb la finalitat de facilitar a les Entitats Locals el compliment
de les obligacions requerides en les Lleis 39/2015 i 40/2015, per Resolució de 14 d’octubre de
2016, del Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, s’estableix el
procediment d’adhesió de les Entitats Locals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana al Conveni
de Col·laboració, subscrit entre la Generalitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat,
per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica i l’aprovació del
model de petició de serveis.
L’adhesió al Conveni esmentat implica, entre altres compromisos, que l’Ajuntament ha
de manifestar que coneix i accepta el contingut del Conveni de Col·laboració firmat el 06 de
juny de 2016 entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de la Comunitat
Valenciana, i s’ha de comprometre al compliment de les obligacions que s’estableixen en les
clàusules cinquena i sisena per a la Generalitat en l’àmbit de les competències pròpies. Per
altra banda, significa que es podrà accedir a les funcionalitats proporcionades per les solucions
tecnològiques bàsiques d’administració electrònica que s’especifiquen en la clàusula segona del
Conveni, o a aquelles que les actualitzen o substituïsquen, i l’esmentada adhesió no va a
implicar cost de cap tipus per a les parts, derivats d’aquest.

Es ret compte del contingut del Conveni de Col·laboració, subscrit entre la Generalitat
de la Comunitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat, per a la prestació mútua de
solucions bàsiques d’administració electrònica, firmat el 06 de juny de 2016, en particular les
clàusules segona, cinquena i sisena, publicat en el Diari Oficial de Comunitat Valenciana núm. 7818,
de data 30 de juny de 2016, manifestant la Corporació Municipal que és interessant per a
aquest Ajuntament acordar l’adhesió a aquest.
Vista la qual cosa es proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Adherir-se al Conveni de Col·laboració, subscrit entre la Generalitat
Valenciana i l’Administració General de l’Estat, per a la prestació mútua de solucions bàsiques
d’administració electrònica, firmat el 06 de juny de 2016, amb la finalitat de poder complir amb
les obligacions d’administració electrònica que regulen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i així poder accedir a les funcionalitats
proporcionades per les solucions tecnològiques bàsiques d’administració electrònica que
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s’especifiquen en la clàusula segona del Conveni, o a aquelles que les actualitzen o
substituïsquen.
SEGON. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta que coneix i accepta sense
reserves el Conveni en tot allò que li és aplicable respecte de la seua adhesió.
TERCER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet al compliment de les
obligacions contingudes en el Conveni respecte a l’accés i a la utilització de cada una de les
solucions tecnològiques, i assumeix, en l’àmbit de les seues competències, les que s’estableixen
per a la Generalitat en les clàusules cinquena i sisena.
QUART. Formalitzar electrònicament aquesta adhesió fent ús de la plataforma
electrònica que amb eixa finalitat ha posat la Generalitat.
QUINT. Facultar l’alcalde-president per a firmar i disposar el que siga necessari per a
executar aquest acord.”
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa que el conveni és el que els regidors i
regidores coneixen, es va comentar en la Comissió i cal votar la seua adhesió.
Vist la qual cosa, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de
l’Ajuntament, per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS i 1 PSE) i QUATRE
(4) abstencions ( 4 PPS), dictamina favorablement l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Adherir-se al Conveni de Col·laboració, subscrit entre la Generalitat
Valenciana i l’Administració General de l’Estat, per a la prestació mútua de solucions bàsiques
d’administració electrònica, firmat el 06 de juny de 2016, amb la finalitat de poder complir amb
les

obligacions d’administració electrònica que regulen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i així poder accedir a les funcionalitats
proporcionades per les solucions tecnològiques bàsiques d’administració electrònica que
s’especifiquen en la clàusula segona del Conveni, o a aquelles que les actualitzen o
substituïsquen.
SEGON. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta que coneix i accepta sense
reserves el Conveni en tot allò que li és aplicable respecte de la seua adhesió.
TERCER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet al compliment de les
obligacions contingudes en el Conveni respecte a l’accés i a la utilització de cada una de les
solucions tecnològiques, i assumeix, en l’àmbit de les seues competències, les que s’estableixen
per a la Generalitat en les clàusules cinquena i sisena.
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QUART. Formalitzar electrònicament aquesta adhesió fent ús de la plataforma
electrònica que amb eixa finalitat ha posat la Generalitat.
QUINT. Facultar l’alcalde-president per a firmar i disposar el que siga necessari per a
executar aquest acord.
----------------------------------------------------------------------------------------1.9 Acceptació de la delegació per a contractar l’obra del Pla de Camins
i Vials (PCV), bienni 2016-2017
L’alcalde dóna compte de la proposta següent:
«Víctor Mansanet Boïgues, alcalde president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, presenta al Ple de l’Ajuntament la següent:

PROPOSTA D’ALCALDIA
Ateses les noves directrius per a la gestió del Pla de Camins i Vials 2016-2017, i més en
concret la Directriu 9.3, en què es conté LA DELEGACIÓ en els municipis de la província
de la contractació de les obres, amb l’obligació que pels ajuntaments es faça constar
expressament l’acceptació d’aquesta delegació per acord plenari municipal.
Atès que l’Ajuntament en ple, en data 30 de gener de 2017, va prendre un acord en
relació amb aquest assumpte que no s’ajustava a les noves directrius.
Estudiades les diferents alternatives sobre l’execució de les actuacions següents:

Exercici
s
inversió

Actuació

Import

1 «Pla de camins i vials bienni 2016-2017. Arreglament i millora
2016-17 36.655,72 €
dels camins Alquenència i Circumval·lació»
2 «Honoraris de redacció de projecte i EBSS «Pla de camins i vials
bienni 2016-2017. Arreglament i millora dels camins Alquenència 2016-17 1.777,34 €
i Circumval·lació»»
3 «Honoraris de direcció d’obra «Pla de camins i vials bienni 2016902,53 €
2017. Arreglament i millora dels camins Alquenència i 2016-17
Circumval·lació»»
TOTAL PCV BIENNI 2016-2017
39.335,60 €
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les quals estan incloses en el Pla de Camins i Vials (PCV), bienni 2016-2017, amb expedients
núm. PCV/2016/579, PCV/2016/578, i, PCV/2016/577, respectivament.

S’acorda:
Primer. Deixar sense efecte l’acord de Ple de data 30 de gener de 2017 en relació
amb aquest assumpte.
Segon: Acceptar la delegació en aquest municipi per a contractar les actuacions
esmentades anteriorment, i continguda en la Directriu 9.A) 3 de les aprovades pel Ple de la
Corporació Provincial en data 27 d’abril de 2016.
Tercer. Comprometre’s a l’exacte compliment de les directrius que es mencionen en
el procés d’execució de l’obra mencionada.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre el perquè d’aquesta proposta i
passa a fer-ne lectura.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels ONZE (11) membres assistents (3
EUPV, 2 Compromís,1 GMS,4 PPS i 1PSE), acorda:
Primer. Deixar sense efecte l’acord del Ple de data 30 de gener de 2017, en relació
amb aquest assumpte.
Segon: Acceptar la delegació en aquest municipi per a contractar les actuacions
esmentades anteriorment, i continguda en la Directriu 9.A) 3 de les aprovades pel Ple de la
Corporació Provincial en data 27 d’abril de 2016.
Tercer. Comprometre’s a l’exacte compliment de les directrius que es mencionen en
el procés d’execució de l’esmentada obra.

--------------------------------------------------------------------------------------------1.10.- Mocions presentades per la portaveu de PSE:
Es dóna compte de les mocions presentades per la portaveu del grup PSE, sobre els
assumptes que s’indiquen:
a) Sobre l’eliminació de l’assignatura de religió als centres sostinguts
amb diners públics.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, sobre
l’assignatura de religió als centres sostinguts amb diners públics:
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«AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
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, pel 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, aprovació la següent
MOCIÓ PER A L’ELIMINACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE RELIGIÓ ALS
CENTRES SOSTINGUTS AMB DINERS PÚBLICS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El laïcisme és un senyal d'identitat consubstancial amb la sobirania del poder civil, la
llibertat individual i la democràcia. Cada persona és titular del dret a la llibertat ideològica i a
les seues pròpies conviccions i creences. Per això, l'exercici de la llibertat de pensament i de
consciència té una enorme transcendència pública. Això exigeix una política que proporcione
garanties i que en regule l’exercici de forma constitucionalment adequada, dins de la neutralitat
que a l'Estat i a les seues Institucions se’ls ha d'exigir i, per descomptat, en l'àmbit municipal.
Atenint-nos al que estableix l'actual Constitució espanyola, “Cap confessió tindrà
caràcter estatal”, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna té com a objectiu democràtic fomentar
la llibertat de consciència i la independència d'aquesta institució de l'Estat de qualsevol
confessió religiosa o ideologia particular, per respecte a la pluralitat ideologia, de conviccions i
creences del conjunt de la ciutadania d'aquest municipi.
Per tots aquests motius, el grup de Per Simat Esquerra a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, proposa l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER: Aquest Ajuntament, adherit a la XARXA DE MUNICPIS PER UN ESTAT
LAIC, demana a la Generalitat Valenciana que elimine l’assignatura de Religió –siga quina siga la
confessió religiosa– als centres sostinguts amb diners públics.
SEGON: De la mateixa manera, aquest Ajuntament sol·licita al Govern de la Generalitat
Valenciana que establisca els procediments necessaris per tal d’exigir al Ministeri d’Educació
de l’Estat espanyol que, com a estat declarat aconfessional, la matèria de Religió deixe de
formar part del currículum establert per a tots els nivells de l’Ensenyament Obligatori i, també,
dels estudis amb caràcter no obligatori.
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TERCER: En aquesta línia i en el marc de les seues competències en matèria
d’Educació, els poders públics locals vetllaran pel laïcisme dels ensenyaments impartits en els
itineraris oficials i als centres d'educació infantil, si escau.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a Presidència de la Generalitat Valenciana, al
Conseller d’Educació i a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat, manifesta que presentem esta moció,
tal i com vaig explicar a la Comissió Informativa, basant-nos en què cap confessió impartisca la seua
religió en cap centre sostingut en diners públics, tenint en compte el que diu la Constitució i, després,
l’Ajuntament de Simat, que té com a objectiu democràtic fomentar la llibertat de consciència i la
independència d'aquesta institució de l'Estat. Informa del contingut de la moció i passa a llegir el punt
d’acord de la moció presentada. Afegeix que en eixa moció s’intenta que allò que la Constitució diu,
que és un Estat aconfessional, que es complisca la norma. Es pot donar el cas que en tots els centres
es done l’opcció d’impartir l’assignatura de religió, però s’oblida d’altres confessions, moltes de les
quals són discriminatòries respecte a les dones i, per tant, considerem que cap assignatura de cap
religió ha d’impartir-se en cap centre educatiu i, per això, demanen el vot favorable.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta, que tal com es va comentar a la Comissió, pregunta
si estem adherits o no a la Xarxa de Municipis Laics. Afegeix que la portaveu de PSE no ho ha llegit
en la moció.
La regidora Imma Cunyat manifesta que no he llegit per resumir.
El secretari diu que eixa frase no s’ha llegit i pregunta si la proposant vol si ha de de constarhi o no en la moció. La regidora Imma Cunyat manifesta que sí, que es vote la moció tal i com està
presentada.
L’alcalde manifesta que van a votar a favor per un sentit de laïcitat de l’Estat, tal i com diu la
Constitució. També perquè vaig a llegir una frase d’un mitjà informatiu, anomenat Diario.es, de 17 de
maig de 2016; on es diu «Un estado debe ser laico, los estados confesionales terminan mal, esto va
contra la historia. Las personas deben ser libres en el corazón de sus propias culturas y no en los
márgenes.» i aposta per una sana laïcitat. La persona que fa eixes declaracions li diuen Bergoglio i és
l’actual papa Francesc. Sebastián Mahiques afirma que no sabia que al pape li diuen Bergoglio.

L’alcalde manifesta que vol que açò s’adjunte a la moció i comenta que el papa Francesc està
per la laïcitat de l’Estat.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís i 1 PSE),
UNA (1) abstenció (1 GMS ) i QUATRE (4) vots en contra (4 PPS), acorda:
PRIMER: Aquest Ajuntament, adherit a la XARXA DE MUNICPIS PER UN ESTAT
LAIC, demana a la Generalitat Valenciana que elimine l’assignatura de religió –siga quina siga la
confessió religiosa– als centres sostinguts amb diners públics.
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SEGON: De la mateixa manera, aquest Ajuntament sol·licita al Govern de la Generalitat
Valenciana que establisca els procediments necessaris per tal d’exigir al Ministeri d’Educació
de l’Estat espanyol que, com a estat declarat aconfessional, la matèria de religió deixe de
formar part del currículum establert per a tots els nivells de l’Ensenyament Obligatori i, també,
dels estudis amb caràcter no obligatori.
TERCER: En aquesta línia i en el marc de les seues competències en matèria
d’Educació, els poders públics locals vetllaran pel laïcisme dels ensenyaments impartits en els
itineraris oficials i als centres d'educació infantil, si escau.
QUART: Donar trasllat d’aquest acord a Presidència de la Generalitat Valenciana, al
Conseller d’Educació i a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.11 Moció presentada per l’Alcaldia:
a) Sobre adhesió a la Xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la pau.

Es dóna compte de la moció presentada per l’Alcaldia sobre la Xarxa d’alcaldes i

alcaldesses per la pau, la qual transcrita a la lletra diu:
PAU

«MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA D’ALCALDES I ALCALDESSES PER LA

Alcaldes i alcaldesses per la Pau (Mayors for Peace, en anglès) és una xarxa de
municipis que naix l'any 1982, promoguda per Hiroshima i Nagasaki, amb l'objectiu de
promoure una demanda internacional per a un món en pau i lliure d'armes nuclears. Aquesta
plataforma ha anat creixent amb el pas dels anys i actualment, més de 7.000 municipis de 161
països de tot el món han expressat el seu suport al programa que impulsa Mayors for Peace
per aconseguir l'eliminació de les armes nuclears en 2020, data en què es compleixen 75 anys
dels bombardejos atòmics d'Hiroshima i Nagasaki. Uns 300 municipis de l’Estat Espanyol ja
estan adherits a la Xarxa.

Alcaldes i alcaldesses per la Pau va ser reconeguda com a ONG de Nacions Unides i
assignada al Departament d'Informació Pública al maig de 1991, aconseguint amb posterioritat
la categoria d'ONG amb estatus consultiu, sent registrada en el Consell Econòmic i Social.
Aquest creixement de la Plataforma ha possibilitat que els objectius que condueixen a un món
en pau es diversifiquen i que el concepte de pau prenga una dimensió pròpia més enllà de la
desaparició de les armes nuclears.
En aquest sentit, la progressiva incorporació de ciutats de països europeus i
llatinoamericans a la iniciativa ha anat enriquint els seus fins i ha afavorit no només una

svalldigna@gva.es/www.simat.org

48

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

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

dimensió de pau entesa com la no-violència i l'absència de conflictes, sinó també com el
respecte als drets humans, la convivència estable i la promoció dels valors vinculats amb la
justícia social. És en aquest context en què els governs locals van jugar un paper crucial com a
actors principals, no només en l'escenari de prevenció de conflictes, on cada vegada tenim més
rellevància al costat dels estats, sinó també en les tasques de reconstrucció de les ciutats
després dels conflictes i en la tasca educativa al voltant de la cultura de pau.
Així mateix, l'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible,
components centrals de la pau, posen en relleu com la fi de la pobresa, la protecció del planeta
i l'assoliment d'una prosperitat àmpliament compartida són factors que contribueixen a
l'harmonia global. L'Objectiu 16 se centra específicament en qüestions de «Pau, justícia i
institucions sòlides». La pau subjau com a fil conductor en tots i cadascun dels 17 objectius.
Els reptes actuals plantejats per la pobresa, la fam, la disminució dels recursos naturals,
l'escassetat d'aigua, la desigualtat social, la degradació ambiental, les malalties, la corrupció, el
racisme i la xenofòbia, entre d'altres factors, suposen un desafiament per a la pau i generen un
terreny fèrtil per al sorgiment de conflictes. El desenvolupament sostenible contribueix de
manera decisiva a dissipar i eliminar aquestes causes de conflicte, a més d'establir les bases per
a una pau duradora. La pau, al seu torn, consolida les condicions requerides per al
desenvolupament sostenible i mobilitza els recursos necessaris que permeten a les societats
desenvolupar-se i prosperar. Les ciutats i els pobles són la llar comuna de milions de persones,
i les institucions que les governen poden tenir un paper clau en la consecució d'aquests
objectius.
Són múltiples les formes en què els governs locals podem col·laborar en la construcció
de la pau i, en aquest sentit, la Diplomàcia de Ciutats engloba una part important d'elles. Així,
la Diplomàcia de Ciutats va ser definida pel Comitè de les Regions com el "instrument a
través del qual els governs locals i els seus òrgans poden fomentar a escala mundial la cohesió
social, el medi ambient sostenible, la prevenció de la crisi, la resolució de conflictes, així com la
tasca de reconstrucció després dels conflictes, i tot això amb l'objectiu de crear un entorn
estable en el qual la ciutadania puga coexistir en pau en un clima de democràcia, progrés i
prosperitat "[DOUE C 120/01 , 28.5.2009].

Cada vegada resulta més habitual que un govern local que ho necessite, sol·licite
suport a altres governs locals perquè l'ajuden a resoldre els problemes derivats d'una situació
de conflicte. Al tractar-se del nivell de l'administració més propera a la ciutadania, els governs
locals ens sentim en l'obligació de crear i mantenir un entorn pacífic i segur per al seu ús i
gaudi per part d'aquell.
A diferència de la diplomàcia estatal, que té com a objectiu resoldre problemes polítics
entre estats, la diplomàcia entre ciutats directament actua en benefici dels ciutadans i les
ciutadanes. En una situació de conflicte, les administracions locals tenim major capacitat que
els governs i les organitzacions internacionals per mobilitzar una gran varietat de persones
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amb circumstàncies diferents, inclosos els representants de les minories, fomentant el diàleg i
la comprensió entre persones més enllà de les fronteres. Les possibilitats que s'ofereixen des
dels governs locals en els àmbits de la resolució de conflictes i la reconstrucció postconflicte
han estat àmpliament reconegudes en l'escenari internacional.
La FEMP, organisme al qual pertany l’Ajuntament de Simat, ha vingut participant en
l'estratègia de diplomàcia de ciutats i construcció de pau de Ciutats i Governs Locals Units
(CGLU) en la qual Alcaldes i Alcaldesses per la Pau s'ha convertit en un soci indispensable en
assumptes tan rellevants com el desenvolupament, la cultura de pau, les migracions, la
convivència i el diàleg intercultural. L’Estat espanyol i el País Valencià, a través de moltes de les
seues ciutats, han estat exemples a tot el món de com treballar a favor de la pau, i com
aquesta lluita ha comptat sempre amb el compromís de la ciutadania.
En el moment present, els desafiaments als quals el món s'enfronta han de comptar
amb l'aliança de tots els actors amb responsabilitat per assolir un món en pau. La col·laboració
en el si de la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau permet compartir recursos i
experiències i donar veu als municipis en els àmbits internacionals sobre els grans temes que
afecten la humanitat.
Per tot l'exposat aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents acords:
Primer. Manifestar el suport als objectius d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau i dur a
terme els tràmits necessaris per a l'adhesió a la xarxa internacional.
Segon. Difondre i contribuir a un millor coneixement entre la ciutadania de la feina
duta a terme en favor de la pau de Ciutats i Governs Locals Units i d'Alcaldes i Alcaldesses per
la Pau.
Tercer. Animar els alcaldes i alcaldesses d'altres poblacions a sumar-se a la Xarxa.
Quart. Cooperar entre els membres de la xarxa en actuacions conjuntes en favor de
la cultura de pau.

Cinquè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Congrés dels Diputats, a la
Secretaria Internacional de Mayors for Peace a Hiroshima i a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
Simat de la Valldigna, 20 de març de 2017. L’alcalde.Víctor Mansanet Boïgues»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre el contingut de la moció
presentada. Manifesta que és una adhesió que ens envia la FEMP, de la qual sóc membre, i
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considera que aquesta Xarxa participa en una estratègia mundial. Tot seguit llig els punts de
l’acord que es proposen. Hi afegeix que quan s’envie a Madrid s’enviarà en castellà.
El regidor Sebastián Mahiques, manifesta que quan la vas presentar, ho vas fer en
valencià, que em pareix correcte, i vaig demanar l’original que ens havien enviat en castellà i he
anat a vore la traducció i he vist que esta ampliada, he observat que en castellà hi ha un
paràgraf on posa “A España...”, i en la traducció de l’alcalde posa «A l’Estat espanyol i al País
Valencià ... » Pregunta si la moció que s’enviarà és la que està en castellà o en valencià?
L’alcalde diu que l’enviarem en els dos idiomes, i explica el perquè de la traducció i
manifesta que ací es defensa una terminologia que és legal, democràtica i que està dins la
Constitució i de l’Estatut d’Autonomia.
Vist la qual, i el dictamen favorablement de la Comissió Informativa, el Ple de
l’Ajuntament, per UNANIMITAT (11) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GMS i 1 PSE i4
PPS), acorda:
Primer. Manifestar el suport als objectius d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau i dur a
terme els tràmits necessaris per a l'adhesió a la xarxa internacional.
Segon. Difondre i contribuir a un millor coneixement entre la ciutadania de la feina
duta a terme en favor de la pau de Ciutats i Governs Locals Units i d'Alcaldes i Alcaldesses per
la Pau.
Tercer. Animar els alcaldes i alcaldesses d'altres poblacions a sumar-se a la Xarxa.
Quart. Cooperar entre els membres de la xarxa en actuacions conjuntes en favor de
la cultura de pau.
Cinquè. Comunicar l'adopció d'aquests acords al Congrés dels Diputats, a la
Secretaria Internacional de Mayors for Peace a Hiroshima i a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.12 Moció conjunta presentada per la portaveu de PSE I els portaveus
d’EUPV i Compromís

 A favor del dret a vot als 16 anys.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, sobre el dret a
vot als 16 anys, la qual transcrita a la lletra diu:
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«AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Imma Cunyat i Plana, portaveu del Grup Municipal Per Simat Esquerra a l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna, Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grup Municipal EUPV, i Vicent
Ribera Solanes, portaveu del Grup Municipal Compromís, 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, pel 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,
aprovació la següent
MOCIÓ A FAVOR DEL DRET A VOT ALS 16 ANYS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
ATÈS que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va aprovar l’any 2011 la
Resolució 1826 sobre l’enfortiment de la democràcia mitjançant la reducció de l’edat per a
votar als 16, en què s’instava als Estats membres a permetre el dret a vot a partir dels 16 anys.
ATÈS que l’esmentada Resolució vincula els principis de la democràcia, que exigeixen la
participació del major nombre possible de persones en el procés polític i en la presa de
decisions, amb la necessitat d’ampliar el dret a vot als 16 anys; i assenyala que l'evolució
demogràfica a Europa podria portar a la creixent marginació del jovent en el procés polític,
que corre el risc de ser dominat per qüestions principalment d'interès per a les persones de
més edat.
ATÈS que l’any 2007 Àustria es va convertir en el primer estat membre de la Unió
Europea en reconèixer el dret a vot a partir dels 16 anys; i que actualment ja són diversos els
estats que ja reconeixen el dret a vot al jovent a partir d’aquesta edat, en són alguns exemples:
Alemanya, Nicaragua, Brasil, Equador, Hongria, Eslovènia, Noruega, Argentina.

ATÈS que a l’Estat espanyol, el jovent d’entre 16 i 18 anys no té dret a vot però sí que
té responsabilitats penals, dret a treballar, obligatorietat de pagar impostos, ple consentiment
en els tractaments mèdics i dret al matrimoni, entre altres.
ATÈS que entitats juvenils de referència com són el Fòrum Europeu de la Joventut i el
Consell de la Joventut de La Comunitat Valenciana donen suport al reconeixement del vot als
16 anys.
Per tots aquests motius, els grups de Per Simat Esquerra, EUPV i COMPROMIS, a
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna proposen l’adopció dels següents

svalldigna@gva.es/www.simat.org

52

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

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

ACORDS:
PRIMER. Manifestar el reconeixement d’aquesta Corporació local perquè puguen
exercir el dret a vot, en totes les convocatòries d’eleccions i consultes, totes les persones
majors de 16 anys.
SEGON. Instar a les Corts Valencianes i al govern de la Generalitat que incloguen el
dret a vot de les persones majors de 16 anys en la llei electoral valenciana que cal actualitzar,
per garantir-ne el dret a vot en les properes conteses electorals.
TERCER. Instar al Congrés i al Senat i al Govern Central que incloguen el dret a vot
de les persones majors de 16 anys en la llei Reguladora del Regim Electoral General que cal
actualitzar, per garantir-ne el dret a vot en les properes conteses electorals.
QUART. Comunicar aquests acords al Consell de la Joventut del País Valencià, a la
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
del País Valencià, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, del Congres i del Senat, i al
Govern Central.
Simat de la Valldigna, 20 de març de 2017
Imma Cunyat i Plana

Víctor Mansanet Boïgues

Vicent Ribera Solanes

Per Simat Esquerra

EUPV

Compromís»

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat comenta que cal afegir-hi els
grups EUPV i COMPROMIS, abans dels punts d’acord, perquè en la moció que s’havia entregat
sols estaven en la capçalera. Manifesta que com que als 16 anys les persones poden prendre
una sèrie de decisions que tenen responsabilitats de diferents caràcters, considerem que
puguen tindre el dret a vot. Passa a llegir la moció, ja que s’ha modificat un poquet la
presentada en la Comissió.

L’alcalde manifesta que el seu grup dóna suport a la moció perquè considera que una
persona, als 16 anys, té responsabilitats penals i, per tant, pot participar en les eleccions i en
consultes ciutadanes, i això hauria d’estar en la llei electoral del nostre país. Es tracta d’un
segment d’edat important, nombrós i ben informat, que domina les xarxes socials i poden
formar-se políticament. Hi ha partits polítics i organitzacions en què, en les seues eleccions
internes, voten les persones a partir dels 16 anys. Nosaltres hem fet això en la consulta de
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desembre sobre bous al carrer i van haver joves d’eixa edat que van participar-hi. És una
reivindicació que ve de fa temps per part de les organitzacions polítiques juvenils.
El regidor i portaveu de Compromís, Vicent Ribera, manifesta que tal i com es va dir en
la Comissió, ells hi estan d’acord, consideren important el que es planteja en el text i, per això,
participen de la moció conjunta i ens hi adherim.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, i 1 PSE),
UNA (1) abstenció (1 GMS ) i QUATRE (4) vots en contra (4 PPS), acorda:
PRIMER. Manifestar el reconeixement d’aquesta Corporació local perquè puguen
exercir el dret a vot, en totes les convocatòries d’eleccions i consultes, totes les persones
majors de 16 anys.
SEGON. Instar a les Corts Valencianes i al govern de la Generalitat que incloguen el
dret a vot de les persones majors de 16 anys en la llei electoral valenciana que cal actualitzar,
per garantir-ne el dret a vot en les properes conteses electorals.
TERCER. Instar al Congrés i al Senat i al Govern Central que incloguen el dret a vot
de les persones majors de 16 anys en la llei Reguladora del Regim Electoral General que cal
actualitzar, per garantir-ne el dret a vot en les properes conteses electorals.
QUART. Comunicar aquests acords al Consell de la Joventut del País Valencià, a la
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
del País Valencià, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, del Congres i del Senat, i al
Govern Central.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
L’alcalde dóna compte dels assumptes d’interès municipals següents:

2.1. Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i
informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la
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representació municipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 de gener
2017.
2.1.1. La regidora Margarita Palomares manifesta que ella no té res a afegir al que es va
informar en la Comissió de dilluns passat.
2.1.2. L’alcalde comenta el tema de la SGAE i les decisions que, al respecte, estan prenent-se
en la FEMP. S’ha creat una subcomissió per estudiar el que ens proposen. La SGAE està muntant
una plataforma perquè siguem nosaltres qui directament gestionem els pagaments. Vaig proposar,
i es va aprovar, donat que es va gestionar des dels ajuntaments, que ens rebaixen els imports
quan es pose en marxa eixa plataforma. Comenta l’escrit de la Universitat Politècnica, per mitjà
del qual ens demana que corregim un greuge respecte a una titulació, al no tindre en compte la
titulació GAP i que s’incloga en les bases per a la contractació de personal. Hi ha una proposta, a
la qual ens adherim, sobre un lot de 60 llibres de l’editorial LLIG, de la Generalitat, que té en
“stok”, i vos demane autorització per fer aquesta petició de llibres.
2.1.3. El regidor Vicent Ribera comenta que en la Comissió ja va informar dels actes de la
Valldigna i de la via verda Carcaixent-Dénia, i vos comente que hui he rebut una convocatòria per
anar a Madrid el dia 26 d’abril, al Ministeri de Medi Ambient, per a tractar esta actuació. Hi ha
760.000€ concedits per al tram de La Barraca al Portitxol, i si ens convoquen serà perquè les
coses ja estaran avançades, ja vos informaré al proper Ple.
2.1.4. El regidor Raül Oltra comenta que el dissabte dia 8, a Bellreguard, es farà la segona
trobada de “batucades”. A més, informa que està parlant amb Eu Quexamba per fer algunes
activitats.
2.15. La regidora Almudena Romero manifesta que s’ha fet un informe i anem a donar suport a
una activitat d’esport per la jornada contínua a l’escola. Informa de les activitats culturals
previstes. I també està quasi tancada una fireta del llibre per als dies 8 i 9 d’abril, i es farà al
carrer Convent.
Es comenta per part de la regidora Mònica Sancirilo esta activitat, i compta el que va
passar en els cabuts i gegants altres anys.
2.1.6. L’alcalde comenta que esta matí ha vingut el president de la Societat Musical a anunciar
que el dia 7 fan un espectacle musical en quatre punts del poble i ens han demanat si podem
col·laborar-hi, i li vaig dir que sí, que els facilitarem eixa activitat. Comenta que el nivell de nitrats
de l’aigua estan normals. S’ha estat parlant amb l’alcalde Barx, potser existeix algun malentès,

sobre unes «cordetes» per tallar brossa. El regidor Rafael Cabanilles comenta que volia parlar
sobre això amb l’alcalde. Es fan comentaris entre els regidors i l’alcalde, sobre la qüestió d’un “fil“
i la cessió del mateix i la qüestió de compartir material i ferramenta. L’alcalde comenta que li ha
demanat al tècnic agrícola la valoració dels danys per les pluges i la granissada de finals de l’any
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passat, en eixe informe demanarem alguna ajuda, però ja m’adelantat que no és fàcil que ens la
donen.
El regidor Rafael Cabanilles pregunta si, com a conseqüència d’eixa situació que es va donar,
tenim que demanar nosaltres l’exempció de l’IBI de rústica o és una cosa de l’Estat.
L’alcalde comenta que no es sap res encara al respecte. I quan estiga l’informe demanarem
alguna ajuda però segons m’han dit de vegades ni el contesten.
3 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL,
l’alcalde pregunta si hi ha alguna proposta per a tractar per urgència en esta sessió, prèvia
declaració de la mateixa.
Es planteja un assumpte, que consisteix en tractar una modificacio de crédits, i es dona
compte del motius de la justificació de la urgència:
MOTIUS DE LA URGÈNCIA.

L’Alcaldia presenta al Ple de l’Ajuntament del dia 27 de març de 2017, la proposta
d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 2017/SEC/01, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, justificant la seua urgència en la
necessitat de contractar el més prompte possible la prestació dels subministraments i serveis
que es contemplen en aquesta, i el pròxim Ple esta previst per a finals de maig.
Simat de la Valldigna, 27 de març de 2017. L’alcalde”
Vist la qual cosa, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda la urgència i es passa a
tractar l’assumpte.

3.1.- Expedient de modificació de crèdits, per suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris, número 2017/SEC/01.
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia i que transcrita a la lletra diu:
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«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici
següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació es
insuficient, inexistent i/o no ampliable, l’Alcaldia proposa la concessió d’un suplement de crèdit
i crèdits extraordinaris, finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals de la
liquidacio de 2016.
SEGON. Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir.
TERCER. Vist l’informe favorable de la Intervenció, en relació amb l’expedient de
modificació de crèdits.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pels quals es desplega el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
— La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten
Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seua aprovació inicial de conformitat amb el que
disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència de tot l’anterior, s’eleva al ple de la corporació la següent
PROPOSTA DE ACORD
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
2017/SEC/01, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat
amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior,
d’acord amb l’assignació següent:
Altes en aplicacions de despeses

Pro. Eco.

Descripció

MC

920 22796

SERVEI: Col·laboració i assessorament .......................................... 7.700,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS ................................................. 7.700,00€
Pro. Eco.

Descripció

MC

920 62500

Mobiliari ............................................................................................... 3.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI ................................................ 3.000,00€
TOTAL MC ......................................................................................... 10.700,00€
FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb
87000

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals ...10.700,00€

TOTAL MC ........................................................................................ 10.700,00 €
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de València, per quinze dies, durant els quals les persones interessades podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
Això no obstant, la Corporació acordarà allò que considere convenient.
Simat de la Valldigna, 27 de març de 2017.”
Obert el torn d’intervencions, l’informa del contingut de la proposta, sobre la despesa per la
qüestió de comptabilitat fins la incorporació de la funcionària que esta de baixa i per comprar mobiliari
donat que es vol habilitar algun despatx i per adquirir algun «sillón» ergonòmic i informa sobre com
serà el finançament d’eixes despeses. Llig la proposta d’acord.

Finalitzades les intervencions, el ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (3 EUPV,
2 Compromís, i 1 PSOE), i CINC (5) abstencions (4 PPS i 1PSE), acorda:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
2017/SEC/01, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb
càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord
amb l’assignació següent:
Altes en aplicacions de despeses

Pro. Eco.

Descripció

MC

920 22796

SERVEI: Col·laboració i assessorament .......................................... 7.700,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS ................................................. 7.700,00€
Pro. Eco.

Descripció

MC

920 62500

Mobiliari ............................................................................................... 3.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI ................................................ 3.000,00€
TOTAL MC ......................................................................................... 10.700,00€
FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb
87000

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals .......... 10.700,00€

TOTAL MC.......................................................................... .. 10.700,00 €
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de València, per quinze dies, durant els quals les persones interessades podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
-------------------------------------------------------------------------------------4 TORN D’INTERVENCIONS
4.1. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que, segons l’acta del ple passat, es plantejava si
existia un CD de camins rurals i volia saber si esta, perquè es va dir que valia 800€. I si no està,
s’haveu posat en contacte amb l’empresa que es va dir que l’havia fet?.
L’alcalde contesta que ara a l’ajuntament no es troba, es veritat que estem sense arxiver, ho hem
parlat amb el tècnic i diu que ho mirarà per vore si ell el té.
4.2. El regidor Sebastián Mahiques pregunta si la reunió amb l’empresa de Joaquin Lerma s’ha
fet? I si hi ha novetats?

L’alcalde contesta que si que s’ha fet, es comenta també el tema del període del contracte del
reciclatge, i en cap lloc hem trobat el tema del 5 anys. Es comenta la informació que hi ha. En principi
en el contracte de l’arreplegada del fem està inclòs el tema del reciclatge, que es fa través de
l’empresa i d’ ECOEMBES i com una millora s’incorpora al contracte. La durada del contracte d
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‘arreplegada del fem, on s’inclou açò com millora, és de 10 anys. Es veritat que s’ha dit algunes
vegades el tema de 5 anys però no es troba en la documentació disponible a l’ajuntament
La regidora Monica Sancirilo comenta la qüestió de la neteja dels contenidors, i que cal recordarli-ho de quan en quan.
L’alcalde contesta que Lerma és conscient d’això i ens va comentar el tema de fer una
campanya escolar en els 600€ anuals que hi la al contracte, també va dir de fer un tríptic i repartir-lo
casa per casa. Ell insisteix en el tema del reciclatge i es pensava que en primavera era una bona
època per fer la campanya de reciclar a l’escola. El considera important arribar a cada casa.
Nosaltres pensem que a més es pot fer a la pagina web. Ells han de fer la proposta d’actuacions. Es
comenta també el tema del horaris d’arreplegada i neteja i del soroll.
Es comenta pel regidor Rafael Cabanilles el tema del control per part de la policia de quan venen
a netejar els contenidors. L’alcalde comenta algunes “excuses” que van plantejar en algun
incompliment i que ho van atribuir a un canvi de conductor. Afegeix que se li ha demanat que
complete les dades de la quantitat de reciclatge que es fa cada any, tenia de 2010 a 2014.
4.3.- El regidor Sebastián Mahiques, en relació al Pla General, pregunta si encara estem en el
període per poder presentar al·legacions?
Se li contesta que si, fins el 5 d’abril.
El regidor i portaveu del grup PPS, planteja que una vegada s’acabe el període, planteja si hi
ha alguna al·legació o el que puga haver dit Iberdrola sobre la llum que es necessita. No vos ha
contestat encara Iberdrola?
L’alcalde comenta que això volem saber-ho tots, i afegeix que després se vos donaran les
enquestes, que estan penjades des d’este mati en la pagina web, hem tingut que fer un altre
requeriment per que ens entregarà el model de les enquestes, ja poden entrar i marcar el que
considereu també es pot fer per escrit. Estava en castellà. Si voleu ho repartim. Es procedeix a
repartir-la.
També comenta que prompte vos emplaçarem a una reunió amb ex-alcaldes i responsables
d’urbanisme que haveu participat en el tema del PG.
4.4. El regidor Sebastián Mahiques comenta que hi ha moltes mocions que es presenten a
l’ajuntament, encara que no siga de responsabilitat directa municipal, i es presenten i que s’aproven i
que implica que l’ajuntament es compromet a fer determinades coses. Al ple del 28 de setembre de
2016, es va aprovar per unanimitat una moció d’EUPV sobre la violència de gènere i el Ple es va
comprometre a fer un Pla d’Igualtat municipal voldria saber si l’ajuntament ha fet alguna cosa?
L’alcalde contesta que l’únic que s’ha fet es arreplegar models, un del Generalitat i d’altres
pobles, vos els passarem perquè presenteu esmenes. També ha col·laborat la sala del jutjat numero 4
de Sueca, hem portat al jutge i a la fiscal, i estem en contacte permanent amb ells. Es fa una reunió
al mes en un poble del partit judicial, he demanat que es faça una ací, solen anar els alcaldes i alcal

desses, i membres de la policia local i de la Guardia Civil, jo he anat a dos, i les dades no són
positives cada dia hi ha més. Considera que és important mantindré el contacte amb ells, el que
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desanima és que la cosa no cessa. Estic content d’eixa oficina. Es farà pròximament una reunió de la
Junta Local de Seguretat on es tracta este tema i ja vos informarem.
4.5. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en alguna moció es fan peticions a la
Generalitat Valenciana, en concret que es modificarà la Llei 9/2003 per tal que l’ajuntament es
poguera personar com a acusació popular? S’ha fet? Quantes vegades s’ha insistit?.
L’alcalde diu que s’ha enviat, i s’ha insistit a traves d’eixa oficina del jutjat.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que, per tant, des de l’ajuntament no s’ha insistit a
la Generalitat. No s’ha fet.¡¡¡
L’alcalde contesta que es va enviar com posava la moció.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que en relació a este assumpte de la violència de
gènere hi ha també una moció d’EUPV on s’aprova que s’ha de fer un protocol, s’ha fet?
L’alcalde contesta que no, nosaltres no som experts en violència de gènere, ens han d’orientar
i quan tinguem algun model vols el farem arribar.
El regidor Sebastián Mahiques planteja que en un altra punt es diu que s’elaboraran dades al
respecte i voldria saber si s’ha fet.
L’alcalde contesta que tots els anys es fa una memòria, però les dades no es poden fer
publiques, puc dir que en este poble hi ha, però es molt poquet, poden ser 3 o 4 casos.
4.6. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que al mateix ple del dia 28 de setembre de
2016 es va aprovar una moció per retirar el fibrociment de l’escola, s’han realitzat els tràmits perquè
Simat ixca del llistat?
L’alcalde contesta que si s’ha fet, s’han fet gestions.
El regidors Sebastián Màgiques manifesta que agrairia que ens passeu el nou llistat i li
peguem una miradeta. Pregunta si la GV ha dit quan van a actuar ací per llevar-lo.
4.7. El regidor Sebastián Mahiques comenta que la setmana passada hi va haver una reunió
d’alcaldes a Tavernes. Teniu constància? Va anar algú de Simat.?.
L’alcalde contesta que si que tenia constància, i si era d’alcaldes havia d’anar ell, si que estava
convidat però no vaig anar perquè estava fora i no va anar ningú de Simat.
4.8. La regidora Imma Cunyat comenta que fa uns dies es va fer una eixida de xiquets de
l’escola a dos pobles turístics, com són Carrícola i Otos. Explica que va ser una experiència molt
bonica, lúdica i educativa i que després es va treballar a l’escola. Una de les coses que els va impactar
molt es que eren dos pobles turístics que estaven “impolutos” i no hi havia brutícia la seus carrers, es
van poder tirar per terra per vore els rellotges d’Otos. Conclusió: Simat està molt brut en comparació
amb eixos dos pobles, per què ho dic? Es va aprovar una moció presentada pel meu grup sobre este
tema, i seguim veient que hi ha molts papers, fulls, excrements de gossos i tot això es lamentable.
Voldria que pensarem en donar solucions. S’instava que la gent, a les cases, netejaren la seua
“parcel·leta”, però la majoria no ho fa, si tornara a fer-se això, el poble seria més habitable i més
turístic.

Pregunta si heu pensat alguna cosa al respecte, i si es així m’ho digueu. Afegeix que
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continuen molt brut els llocs al costat dels contenidors i que hi ha gent que no respecta els horaris per
tirar el fem. Prompte serà l’estiu i hi ha molèsties al veïns. En algun ple he preguntat si teniu pensat
alguna activitat per sensibilitzar sobres açò i considera que caldria posar contenidors al costat de
l’escola i així evitar que hagen de pegar la volta per tirar el fem. Comenta algun cas de
desplaçaments llargs de les dones de la neteja per tirar el fem. Considera que els contenidors de
plàstic i paper deurien estar propet de l’escola i així acostumar al xiquets.
4.9. La regidora Imma Cunyat, pel que fa els estudis sobre les dades de reciclatge manifesta
que hi ha informació de 2008 a 2011 i deuria seguir fent-se i actualitzant-se.
4.10. La regidora Imma Cunyat, en relació a l’enquesta del PGE, planteja si s’ha fet publicitat?.
Heu dit que està a la pàgina web, però jo encara no he entrat, planteja si heu pensat en que hi ha
persones no acostumades a les noves tecnologies, heu pensant en fer-la per escrit?, i a més, ha vist
que no és anònima, i eixe fet potser afecte.
4.11. La regidora, en relació a la setmana cultural que s’ha de fer de l’escola, manifesta que
estem enfocant-la sobre el tema de la violència de gènere, però podríem introduir també el tema del
reciclatge i com l’ajuntament sempre col·labora, es podria fer una xarrada a este aspecte, ja siga
Lerma o qui fóra.
L’alcalde, en relació amb els temes de l’educació, manifesta que cal ser pedagògic, es comença
des de l’escola, jo estic fart – com altres abans- d’arreplegar papers i altres coses a la via publica, se
que és un poc complex, però ho tenim que intentar. He parlat en els bars que generen molta runa, hi
ha qui neteja i hi ha qui no. A més estan les “brutícies” que deixen el gossos i això és constant. Els
xiquets, en estes coses, fan més cas al professorat que als pares i tal vegada ni se n’adonen, i per
això li vaig exigir a Lerma que eixa millora que ens deu (ens en deu dos) es gastara en fer pedagogia
de la neteja i el reciclatge. A més, li hem demanat tres contenidors per col·locar-los prop de l’escola, la
policia esta mirant el lloc, pareix ser que hi ha dos opcions, indica quines son.
Les regidores i regidors fan comentaris sobre on es podrien posar.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que per més contenidors la gent no fa més cas,
comenta el que va passar l’anterior legislatura, és de veres que és millor que estiga prop de casa que
mes lluny però les persones no volen que estiga davant de sa casa.
Es comenta esta qüestió de la neteja i els contenidors.
L’alcalde manifesta que esperem que els xiquets facen cas i que es recicle.
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El regidor Sebastián Mahiques comenta que ha anat moltes vegades a l’escola i ha vist que al
“seto-jardí” que hi ha a l’entrada de l’escola està ple de brutícia. Li ho vaig comentar a la directora. I
vaig proposar com es podria netejar per part dels xiquets. A l’escola cal que els mestres esteu damunt
d’això, si l’escola és un lloc d’aprenentatge, i no es pot vore brutícia a la pròpia escola per coses que
tiren el xiquets. Cal educació tant a l’escola com a casa. Tenim carències als dos llocs.
La regidora Margarita Palomares comenta que m’he cansat de vore el que passa a l’escola i a
les famílies, a l’escola on estic ara, cada dia s’arreplega les coses de pati, cada dia ho fa un grup, i no
es deixen traure els «bocates» amb envoltoris. Cada dia ho arrepleguen ells i no les netejadores de
l’escola.
L’alcalde manifesta que anem a intentar-ho, cada contenidor amb les etiquetes de colors per
reciclar, espere que ens ajudeu en eixes campanyes. En quan a l’enquesta del Pla General, no ho tinc
clar el posar el seu nom, l’important és qué contesten, tambe considere que deurien ser anònimes. En
quan a la setmana cultural sobre la violència de genere, col·laborem li podem dir a Agustí Sapinya
que vingen, si ens ho sol·liciteu ells venen. Estan treballant molt. Si voleu poden vindre a l’escola i pot
ser interessant.
4-12. La regidora Imma Cunyat manifesta que un parell de veïns, que tenen caseta al Pla de
Corrals, en terme de Quatretonda, s’estan queixant perquè eixe ajuntament no arregla els camins que
estan molt deteriorats ni arreplega el fem, i es per això que com hi ha veïns d’ací Simat, seria qüestió
d’insistir per part vostra a l’ajuntament de Quatretonda per tal que la seua brigada puga fer alguna
cosa. Vos proposem que els pegueu un toc. Es queixen que no tenen ni contenidors.
Es comenta esta qüestió, i el regidor Sebastián Mahiques manifesta que estàvem plantejant-se
que, donat que tiren el fem als nostres contenidors, que ens paguen a nosaltres.
L’alcalde comenta que s’ha contactat amb ells per arribar a algun tipus d’acord o conveni,
vam dir que ens reuniríem però no s’ha fet, és un mal endèmic, però es veu que no ho tenen com una
cosa seua. Em van dir que posarien contenidors i no han col·locat cap, farem un escrit més
contundent.
Comentaris sobre les fotos de l’aqüeducte i el plànols del PG.
---------------------------------------------------------------------Una vegada s’han tractat els punts de l’ordre de dia i, 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 preguntes o proposicions.
L’alcalde pregunta si algun veí d’entre els presents vol intervindre.
1. El veí Antoni Cunyat manifesta que anant cap a Malet, passant pel corral de Pitxó hi ha un
parell de pins que poden caure. Planteja si es podria solucionar.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que pensava que en estes plogudes caurien, ho
patim des de principi de legislatura.
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L’alcalde comenta que cal l’autorització del forestal i els propietaris ja ens han autoritzat per
actuar al seu terreny. Informa sobre les gestions fetes.
El regidor Rafael Cabanilles comenta que el forestal, de paraula, havia donat l’autorització i si
ho tenia que tallar la brigrada de DIVALTERA calia fer unes gestions en els coordinadors perquè
nosaltres tenim material adequat.
2. El veí Antoni Cunyat manifesta que anit la llum del consultori estava encesa, i vaig avisar a
la policia local per si estaven furtant. I de seguida va vindre el policia local, la porteta del costat estava
oberta, va entrar i no passava res.
L’alcalde comenta que ho preguntarà demà a la policia local per vore que va passar, sinó van
furtar res millor, potser com va haver una urgència tal vegada es quedara la llum encesa, hauria de
ser la urgència que va haver-hi.
------------------------------------------L’alcalde desitja unes Bones Pasqües a tots.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 21,30
hores, del dia 27 de març de 2017 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present
acta, en Simat de la Valldigna, a data de la signatura electrònica.
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