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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 30 de gener de 2017

Sessió 2/2017

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

Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Raül Oltra Sansaloni *

Rafael Cabanilles Inza

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: Monica Sancirilo Camarena i Genoveva Chorro Plancha.
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,40 hores del dia trenta de
gener 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 de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 15 i 28 de
novembre de 2016, el 13 de desembre de 2016 i del dia 3 de gener de 2017.
1.2 Donar compte dels decrets 540/2016, de 29 de novembre, i 002/2017, de 3 de gener,
sobre presentació d’al·legacions a Inspecció de Treball i Seguretat Social pel tema dels
convenis amb els tècnics municipals.
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1.3 Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2016, presentat pels serveis de Gestió
Recaptatòria de la Diputació de València.
1.4 Donar compte dels decrets números 500, 517, 524, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 537, 539,
543, 544, 545, 547, 548, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 581, de 2016 i el número 6 de 2017.
1.5 Donar compte dels decrets 546 i 561/2016 i informació sobre consulta bous al carrer de
desembre de 2016.
1.6 Acceptació de la delegació per a contractar l’obra del Pla de Camins i Vials (PCV), bienni
2016-2017.
1.7 Moció presentada per l’Alcaldia per reclamar ajudes per reposar els danys causats pel
temporal de desembre de 2016 en les platges de la Comunitat Valenciana.
1.8 Moció presentada pel portaveu d’EUPV sobre la pobresa energètica.
1.9 Mocions presentades per la portaveu de PSE, Immaculada Cunyat, sobre:
a) Rebaixa de les barreres electorals.
b) La informació de la gestió municipal, regidories i òrgans col·legiats municipals i
supramunicipals.
ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
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:
 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades
els dies 15 i 28 de novembre de 2016 i del dia 3 de gener de 2017.
A) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de
novembre de 2016.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat planteja canviar, en la primera pàgina, on posa:
«...del dia vint-i-cinc d’octubre», ha de posar «quinze de novembre».
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels HUIT(8) membres assistents en
este moment a la sessió (3 EUPV, 2 Compromís, 2 PPS i 1 PSE), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2016,
acta número 08/2016, amb la modificació plantejada.

----------------------------------------------------------------B) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de
novembre de 2016.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat planteja que en la pàgina dos, on es relacionen
les votacions als punts 1.1.a) i 1.1.b), cal canviar els noms dels grups polítics, ja que s’han posat els de la

svalldigna@gva.es/www.simat.org

2

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

legislatura passada. I on diu “Bloc- Compromís” ha de dir Compromís, on diu “PP” ha de dir PPS i on diu “ERPV”
ha de dir PSE.

La regidora Imma Cunyat planteja que en la pàgina 18, al tercer paràgraf, on es reflecteix la seua
intervenció, en la línia 6, on diu:.. “...mateix ple es va provar..” ha de dir: “...mateix ple es va aprovar..”. Afegeix
que en el mateix paràgraf, en la part de baix on diu: “els tècnics estigues”, ha de dir: “els tècnics estiguen”, i la
línia 32 del mateix paràgraf, on diu: “ “Benifairó diuen que si” ha de dir “Benifairó diuen que sí”. I comenta que
en la pàgina 29, en el paràgraf de les intervencions, cal posar-hi “la coma després de Cunyat”, i ha de quedar
així: “//...A pregunta de la regidora Imma Cunyat, el secretari informa..”//.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament , per unanimitat dels HUIT(8) membres assistents en
eixe moment a la sessió (3 EUPV, 2 Compromís, 2 PPS i 1 PSE), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2016,
acta número 09/2016, amb les modificacions plantejades.

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

C) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 13 de
desembre de 2016.
Obert el torn d’intervencions, no se’n fa ús.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels HUIT(8) membres assistents en
este moment a la sessió (3 EUPV, 2 Compromís, 2 PPS i 1 PSE), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016,
acta número 10/2016.

-------------------------------------------------------------------E) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 3 de
gener de 2017.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat planteja que en la pàgina 7, al paràgraf 7, on
diu “i altre préstec a la plantilla”, ha de dir “i altre respecte a la plantilla”. En la pàgina 8, paràgraf segon,
primera línia, on diu “Imma Cunyat plateja” ha de dir “Imma Cunyat planteja”. En la pàgina 9, al paràgraf 8, en
la intervenció de la regidora Margarita Palomares, on diu “ No obstant considera que anem a abandonar el
Monestir”, ha de dir “No obstant això, considera que no anem a abandonar el Monestir”.
El regidor Sebastián Mahiques planteja que al final de la pàgina 11, en la seua intervenció, on diu:
“pressupostos de la Mancomunitat de 2011 a 2015”, ha de dir: “pressupostos de la Mancomunitat de 2011 a
2016”.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament , per unanimitat dels HUIT(8) membres assistents en
este moment a la sessió (3 EUPV, 2 Compromís, 2 PPS i 1 PSE), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2016,
acta número 01/2017, amb les modificacions plantejades.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En este moment sent les 19,50h s’incorpora a la sessió el regidor Raül Oltra Sansaloni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.2. Donar compte dels decrets 540/2016, de 29 de novembre, i 002/2017, de
3 de gener, sobre presentació d’al·legacions a Inspecció de Treball i Seguretat
Social pel tema dels convenis amb els tècnics municipals.
Es dóna compte del decret 540/2016, de 29 de novembre pel qual es presenten les
al·legacions a l’acta de liquidació provisional 462016008079861, de quotes a la Seguretat Social
formulada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social pel tema dels convenis amb els tècnics
municipals subscrits amb la Diputació de València, i que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 540/2016
Simat de la Valldigna, 29 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSNAET 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:
ANTECEDENTES
A LA VISTA del Acta de Liquidación provisional 462016008079861 de cuotas a la
Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, formulada
por la Inspección de Trabajo y Seguridad, por falta de ingreso en plazo reglamentario, relativas
al periodo 01/01/2012 a 31/12/2015 y que asciende a 29.266,68 euros.
CONSIDERANDO que las cuotas que se liquidan por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, según la misma, derivan de la falta de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social de tres profesionales que prestan sus servicios para el Ayuntamiento con
contratos administrativos y con los que el Ayuntamiento mantiene una relación de carácter
mercantil.
CONSIDERANDO que no procede su alta en el Régimen General sino en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente, y en consecuencia que no
procede la liquidación de cuotas efectuadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Visto el informe-propuesta de Secretaría, y en virtud del artículo 21.1.k) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
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PRIMERO. Presentar, en virtud de lo establecido en el artículo 34 del Texto refundido
de la Ley de la Seguridad Social, ante El Jefe de la Unidad Especializada de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social las ALEGACIONES
siguientes:

« Expediente n° 231 JMPS/PMC
Que habiendo sido notificada a este Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, en fecha 10
de novembre de 2016, acta de liquidación provisional de cuotas a la seguridad social y
habiendo recibido trámite para formular alegaciones en el expediente arriba referenciado, por
el presente escrito venimos a formular las siguientes:
ALEGACIONES
PRIMERA: CONVENIO DE COLABORACION CON LOS COLEGIOS
PROFESIONALES.
Desde hace 30 años aproximadamente, la Diputación de Valencia, al igual que alguna
otra Diputación, en ejercicio de sus competencias reguladas en el artículo 36 de la Ley 7/85,
de Bases de Régimen Local y 60 de la Ley de Régimen Local Valenciana, ha venido aprobando
Convenios de Colaboración con los distintos Colegios Profesionales de la Comunidad
Valenciana con el objetivo de colaborar económicamente para la contratación administrativa
de técnicos competentes en aquellos municipios de escasa capacidad económica y que no
dispongan de este tipo de técnicos en su plantilla (menores de 5.000 habitantes).
Una vez adheridas las Entidades Locales a los Convenios, las contrataciones
de técnicos realizadas, se ha considerado que tienen naturaleza exclusivamente
administrativa.
El objetivo fundamental de dichos Convenios es permitir que los Ayuntamientos de
menos capacidad económica y de gestión puedan utilizar los servicios de los profesionales del
Colegio correspondiente, esto es ingenieros, arquitectos y otros técnicos.
Para lograr el referido objetivo, los Convenios prevén una acción coordinada entre
Diputación, Colegio Profesional y Ayuntamiento que implica la subvención por parte de la
Diputación y el Colegio de la contratación administrativa de técnicos por parte de
la Entidad Local.
Así pues, nos encontramos ante escenarios diferenciados:
En primer término, la relación entre la Diputación y el Colegio Profesional,
instrumentalizada a través del Convenio.
En segundo término, y derivado del Convenio anterior, la relación entre Ayuntamiento
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y el profesional correspondiente, que deberá instrumentalizarse de conformidad con lo
dispuesto en el Convenio, esto es, a través de una relación de servicios profesionales.

Naturaleza de los convenios suscritos entre
la Diputación y los Colegios Profesionales
Los convenios firmados por la Diputación de Valencia con distintos Colegios
profesionales tienen como objetivo facilitar a las entidades locales con población inferior a
5.000 habitantes, con escasos recursos económicos y con un reducido número de medios
personales, la contratación de profesionales que les permitan ejercer sus competencias y
atribuciones de conformidad con lo establecido en la legislación de régimen local de
aplicación.
Dicho lo anterior, resulta evidente que dichos convenios se suscriben de conformidad
con lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualmente art. 86 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
precepto en el que literalmente se dispone lo siguiente:
“1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o
contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean
contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado,
con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores
de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo,
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.”
De todo lo anterior cabe concluir que el objetivo de dichos convenios es facilitar la
colaboración entre la administración y determinadas entidades de derecho privado que
cumplen una función social (colegios profesionales), de manera que permitan la contratación
de servicios a prestar por profesionales en una relación sujeta a la legislación de contratos del
sector público, cuya competencia corresponde a las entidades locales dados los escasos
medios que algunas de éstas presentan.
En cuanto a los municipios que se pueden acoger a este Convenio, son aquellos que
tengan menos de 5000 habitantes, es decir los municipios de menor capacidad económica y de
gestión. Son municipios que, por lo general, carecen de este tipo de técnicos en su plantilla.
Efectivamente, el Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA tiene una población de
3.362 habitantes (según datos del INE a 1 de enero de 2015), y ninguna plaza de ingeniero
técnico industrial, ingeniero técnico agrícola o arquitecto superior en su plantilla. Todos ellos
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datos de público conocimiento, al estar publicados los Presupuestos y las plantillas de personal
de cada año en el BOP de Valencia.
Es más, cuando aprobado el convenio el Ayuntamiento solicita su inclusión presenta un
documento en la Diputación que indica que solicita la inclusión en el convenio con un
determinado colegio profesional por no disponer de técnico.

SEGUNDA.CONTRATOS SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS
PROFESIONALES ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS. NATURALEZA JURIDICA.
Respecto del concreto régimen jurídico de aplicación a los contratos que surjan de los
citados convenios, de acuerdo con lo previsto en el convenio, la Entidad Local que se acoja a
dicho convenio deberá contratar a un profesional (Técnico), siguiendo para ello el
procedimiento que al efecto regula el TRLCSP para formalizar la contratación administrativa.
Reconocida la posibilidad de formalizar dichos convenios a la vista del precepto citado,
y concretado su régimen jurídico, procede definir cómo deben llevarse a término los mismos,
para lo que deberemos acudir a lo establecido en el artículo 10 TRLCSP, que define los
contratos de servicios como aquellos cuyo objeto es la prestación de hacer consistente en el
desarrollo de una actividad dirigida a la obtención de un resultado distinto a una obra o un
suministro, para, a su vez, remitirse al Anexo II dónde se describen los servicios que tienen
cabida dentro del contrato descrito:
12

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de
ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios
de ensayos y análisis técnicos, etc.
A lo que debemos añadir lo establecido en el artículo 301 TRLCSP:

“1. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos.
2. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el
documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la
puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o
industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. En todo caso, y
aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de
contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1.
3. Los contratos de servicios que celebre el Ministerio de Defensa con empresas
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extranjeras y que deban ser ejecutados fuera del territorio nacional, se regirán por la presente
Ley, sin perjuicio de lo que se convenga entre las partes de acuerdo con las normas y usos
vigentes en el comercio internacional.
4.
La extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso
la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.”

Es
precisamente
esta
NATURALEZA ADMINISTRATIVA
DEL
CONTRATO LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA QUE MOTIVA EL LITIGIO
entre las entidades locales adheridas a los diferentes convenios y la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, puesto que, de la conclusión que se
alcance dependerá la elección del régimen de cotización adecuado.
A.-Contratos administrativos
Siguiendo a la STSJCV 12/2010 de 12 de enero 2010, hay que comenzar recordando la
evolución de la normativa en materia de contratación administrativa:
a) Hasta la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, además del
régimen funcionarial, existía la posibilidad de contratar administrativamente "para una
colaboración temporal por exigencias y circunstancias especiales" [artículo 6 de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado de 1964 y Decreto 1.742/1996, de 30 de junio, que regulaba la
Contratación del Personal por la Administración Civil del Estado].
b) La Disposición adicional IV de la Ley 30/1984 suprimió la figura del contrato
administrativo: "A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no podrán
celebrarse por las Administraciones Públicas contratos de colaboración temporal en régimen
de derecho administrativo", a salvo el personal docente universitario [artículos 33.3 y 34 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y Disposición Adicional vigésima de la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley 30/1984 , que posee carácter de base del
Estatuto de la Función Pública y, por ello, aplicable en todas las Administraciones Públicas].
c) La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 30/1984 mantuvo, sin embargo, la vigencia
de los contratos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales de
carácter excepcional, que se sometería a la legislación de contratos del Estado, sin perjuicio, en
su caso, de la aplicación de la normativa civil o mercantil, regulados por la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de la Administración Pública, Título IV. De modo que era en el Capítulo
1, del Título IV de la Ley 13/1995, de 18 de julio de Contratos de las Administraciones Públicas
, donde se regulaban los contratos de consultoría y asistencia de los servicios y de los de
trabajos específicos y concretos no habituales de la Administración. Así, en su artículo 197, se
disponía lo siguiente,
"2. Son contratos de consultoría y asistencia aquéllos que tengan por objeto: a)

svalldigna@gva.es/www.simat.org

8

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

Estudiar y elaborar informes, estudios, planes, anteproyectos, proyectos de carácter técnico,
organizativo, económico o social, así como la dirección, supervisión y control de la ejecución y
mantenimiento de obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos. b) Llevar
a cabo, en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las siguientes prestaciones:
Toma de datos, investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo técnico;
asesoramiento para la gestión de bienes públicos y organización de servicios del mismo
carácter; estudio y asistencia en la redacción de proyectos, anteproyectos, modificación de
unos y otros, dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras e
instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos; cualesquiera otros servicios

directa o indirectamente relacionados con los anteriores y en los que también predominen las
prestaciones de carácter intelectual. 3. Son contratos de servicios aquéllos en los que la
realización de su objeto sea: a) De carácter técnico, económico, industrial, comercial o
cualquier otro de naturaleza análoga, siempre que no se encuentren comprendidos en los
contratos de consultoría y asistencia, trabajos específicos y concretos no habituales o en
alguno de los regulados en otros Títulos de este Libro. b) Complementario para el
funcionamiento de la Administración. c) De mantenimiento, conservación, limpieza y
reparación de bienes, equipos e instalaciones. d) Los programas de ordenador desarrollados a
medida para la Administración, que serán de libre utilización por la misma. 4. Son contratos
para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales los que, no estando
incluidos en los dos apartados anteriores, se celebren excepcionalmente por la Administración
cuando su objeto no pueda ser atendido por la labor ordinaria de los órganos
administrativos."
d) Posteriormente, la regulación de la materia venía recogida en el artículo 196 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (posteriormente derogado por la Ley 30/2007
de 30 de octubre), que distingue entre contratos de consultoría y asistencia y los de servicios.
e) Por último, como ya hemos indicado, la regulación de estos contratos de servicios se
encontraba en el artículo 10 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público y en el actual artículo 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
B.- Contratos laborales
Por el contrario la relación laboral tiene unas notas características que se recogen en
el artículo 1 del Estatuto de los trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual
indica que, el mismo será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus
servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario (dependencia).
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Concretamente, la STSJ de Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, de 18/09/2012, Rec.
1911/2012, ha señalado respecto de las notas de laboralidad:
“…el propio Estatuto, en su art. 1.1., delimita, desde el punto de vista positivo, la
relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando
concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas
reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia (por todas, Sentencia de esta Sala de 19 de
julio de 2002, Recurso 2869/01), cuales son, “la ajenidad en los resultados, la
dependencia en su realización y la retribución de los servicios…”

Veamos a continuación en qué consisten estas notas:
La dependencia implica la sujeción del trabajador a las órdenes del empleador o, más
exactamente, su pertenencia al círculo rector y de organización de la empresa.
En este sentido, la ya señalada STSJ de Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, de
18/09/2012, Rec. 1911/2012, establece que la dependencia: “se puede vislumbrar de una serie
de circunstancias concurrentes como la sujeción a un horario, el disfrute de un período
anual de vacaciones, la ejecución del trabajo encomendado en las dependencias de la
empleadora con la utilización de sus medios materiales, etc.”
Por el contrario, según afirma el Tribunal Supremo (entre otras, STS, Sala de lo Social, de
07/03/1994, Rec. 615/1993):
“el requisito de dependencia no concurre cuando el contratado actúa con plena
autonomía”
En el mismo sentido, el Tribunal Supremo (por todas, STS, Sala de lo Social de
23/11/2009, Rec. 170/2009) ha considerado que no existe relación laboral siempre que
la prestación del servicio:
“se limitara a la práctica de actos profesionales concretos, sin sujeción ninguna a
jornada, vacaciones, practicando su trabajo con entera libertad”
Consecuentemente, no concurre la nota de dependencia cuando se manifiestan los
siguientes caracteres en la relación contractual:
No recepción de órdenes, directrices o instrucciones de trabajo en lo relativo al
desempeño de la actividad. Esto es, cuando en el desarrollo de su actividad el profesional es
completamente autónomo, sometido al principio de autonomía de la voluntad.
Plena libertad y autonomía para la organización de servicios en lo que se refiere a
jornada de trabajo y distribución horaria.
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“El disfrute de permisos y vacaciones, que realizaba sin necesidad de autorización ni
puesta en conocimiento de la empresa, delata, de nuevo, su auto-organización del tiempo”,
STSJ de Castilla y León, Valladolid, Sala de lo Social, de 23/01/2013, Rec. 2300/2012.
Por su parte, no concurre la nota de ajenidad cuando nos encontramos ante:
Alta en el IAE y encuadramiento en el Régimen especial de Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social, durante la prestación de servicios Este elemento ha sido considerado por
nuestros tribunales como un indicio más de la inexistencia de una relación laboral. Tal es el
caso de la STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 23/01/2013, Rec. 2300/12, de acuerdo con la
cual:

“el contrato suscrito era de carácter mercantil y aunque es verdad que las
formas no deben prevalecer sobre la realidad, el nomen iuris dado por las partes
contractuales es un dato a considerar cuando esa realidad no lo contradice, sino al contrario
lo refuerza, como es el caso de autos donde efectivamente el demandante ostenta plena
autonomía organizativa. A ello únase su alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos. Y el hecho, en fin, de que la retribución fija sea a través de la emisión
de facturas –no nóminas–“
No retribución salarial, El Ayuntamiento le abonará las facturas correspondientes,
incluyendo por tanto el IVA de los servicios.
Desvirtúa la ajenidad pretendida, según las SSTSJCV, el hecho de que la jornada laboral
se cifre en 2 h semanales puesto que no demuestra claramente que exista dependencia
económica alguna respecto al Ayuntamiento contratante.
Fraude de ley, evasión de la legislación laboral
Como se ha venido señalando con reiteración por la doctrina judicial, los contratos
administrativos de servicios no pueden convertirse en una vía indirecta para reintroducir los
anteriores contratos administrativos de colaboración temporal. Desde un punto de vista
jurisprudencial, se ha dicho desde antiguo, que "la distinción entre el contrato administrativo y
el de trabajo es difícil", por lo que se ha subrayado que el criterio delimitador de la naturaleza
de ambas relaciones jurídicas es la voluntad de las partes: "lo fundamental para determinar la
adscripción al área de la contratación administrativa, con exclusión de la laboral, no es la
naturaleza del servicio prestado, sino la existencia de una normativa con rango de ley que la
autorice y su sometimiento a la misma, lo que significa que, en ocasiones, sólo el bloque
normativo regulador del contrato por libre decisión de quienes lo conciertan, de acuerdo con
las leyes, es capaz de diferenciar una y otra modalidad contractual" [STS de 22.11.82].
La STS de 18-2-1999, seguida por otras posteriores, ha establecido los criterios
jurisprudenciales que deben inspirar la resolución de las controversias en que se planteen
sobre la materia. Y así se ha señalado lo siguiente:
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1) El art. 1.3.a. del ET excluye del régimen laboral las relaciones del personal de las
Administraciones Públicas que se regulen por normas de Derecho administrativo al amparo de
una Ley.
2) Esta exclusión permite en principio romper la presunción de laboralidad de las
relaciones de servicios establecida en el art. 8.1 del ET, y con ella la atribución de competencia
al orden social de la jurisdicción
3)
Ahora bien -excepción de la excepción- el art. 8.1 del ET recupera su
virtualidad cuando la contratación administrativa se ha efectuado al amparo de una ley, pero
con flagrante desviación del cauce legal previsto;

4) Es esto lo que sucede en supuestos en que la contratación administrativa se acoge
formalmente al RD 1465/1985 sobre trabajos específicos, pero el trabajo efectivamente
prestado consiste en servicios genéricos sin sustantividad propia; y
5) El conocimiento de los litigios surgidos en estas relaciones de servicios, en las que
se aprecia a simple vista un desajuste entre la realidad de los hechos y la norma legal de
amparo, corresponde a la jurisdicción social.
Y en esta misma línea la STS de 17-9-2004 (recurso 4178/2003) razona que, "compete
a la jurisdicción social el conocimiento de los litigios surgidos en una relación de servicios
entre Administración Pública y sus empleados, cuando, en principio, es evidente que las
prestaciones ejecutadas en el curso de la misma corresponden a servicios genéricos en
régimen de horario fijo, y no a los resultados productivos específicos o con sustantividad
propia previstos en el Real Decreto 1465/1985”.
Cabe decir, tras la lectura de estos fundamentos jurídicos que el TSJCV, en las dos
sentencias que contemplan el supuesto objeto de inspección y que luego examinaremos,
contempla la doctrina mantenida por el Supremo en cuanto a fraude de ley en materia
contractual, doctrina que sigue apareciendo en las sentencias posteriores emitidas por el alto
tribunal y aportadas como argumentación contradictoria por la Inspección de Trabajo y, sin
embargo, considera que el supuesto examinado (contrato al amparo de los convenios de la
Diputación) no incurre en dicho fraude de ley teniendo por tanto naturaleza administrativa.
TERCERA. NECESIDAD DE CONCERTAR CONTRATOS, SURGIDOS DE LOS
CONVENIOS ENTRE LA DIPUTACION Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS, INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y
ARQUITECTOS SUPERIORES, POR EL AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE VALLDIGNA.
Necesidad de contratar por la falta de personal funcionario o laboral en el propio
Ayuntamiento y en la Diputación de Valencia.
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Los contratos firmados por el Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA con los
profesionales contemplan que las funciones a desempeñar por éstos son las funciones
informativas, asesoras y dictaminantes correspondientes a su profesión.
En las administraciones públicas se requiere que dichas funciones sean ejercidas por
Técnico competente, y según la Ley de contratos del sector público la solvencia técnica o
profesional en los contratos de servicios deberá apreciarse teniendo en cuanta sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad (art. 79).
La competencia de los técnicos informantes contratados por el Ayuntamiento de SIMAT DE
VALLDIGNA no es un hecho controvertido, al no haberse puesto en duda por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.

Cosa distinta es que las normas que rigen el personal al servicio de las
Administraciones públicas establezcan como regla general, que aquellos que lleven a cabo
tareas que directa o indirectamente participan de la potestad administrativa deban ser
funcionarios. Lo que, de darse ese supuestos, supondría una irregularidad respecto a la
contratación efectuada por el Ayuntamiento y su nulidad, pero ello No conllevará el
reconocimiento de una relación funcionarial del profesional con el Ayuntamiento, ni su
reconocimiento como personal laboral porque conllevaría a su vez la vulneración de la
normativa que rige el acceso al empleo público y los principios constitucionales que rigen en
los procesos de selección.
La administración puede, por tanto, suscribir contratos administrativos, contratos
laborales o realizar nombramientos de funcionarios.
Por ello ante la carencia de estos técnicos en el Ayuntamiento de SIMAT DE
VALLDIGNA, se podrían haber informado los expedientes por los técnicos de los Servicios de
Asistencia Técnica a Municipios incardinados en la Diputación de Valencia, que también gozan
de independencia y objetividad por su condición de funcionarios. Sin embargo, la Diputación
de Valencia, carece en número suficiente de los mismos. Por lo que, finalmente, el
Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA se encuentra con que la única posibilidad
consiste en la contratación mediante contrato de servicios para cumplir aquellas
finalidades.
En conclusión, por lo que se refiere a esta cuestión
1) En el caso de que en una Entidad local existan técnicos funcionarios y técnicos
contratados, las funciones urbanísticas, medioambientales y de informes deberán
corresponder al personal funcionario.
2) Si existiese solamente personal contratado, al tener éste el carácter de propio de la
Entidad, dicho personal estaría facultado para llevar a cabo la labor de informe.
3) Cuando no existiese personal propio (funcionario o contratado) procedería acudir
a los Servicios de Asistencia Técnica de la respectiva Diputación Provincial. Que, en este caso,
al no tener personal suficiente, lo presta a través de los respectivos convenios con los
Colegios Profesionales.
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4) Por tanto, cuando la escasez de medios, la impronta de una celeridad en la
resolución de actuaciones administrativas que precisen un informe previo, la inexistencia de
medios personales cualificados, etc., lo impongan, podrán hacerse uso de los contratos
administrativos de técnicos para que emitan informes, en ningún caso resoluciones
administrativas, cosa que hará el propio alcalde o el secretario interventor.
Estando, por tanto, totalmente justificado este tipo de contratos administrativos de servicios
de acuerdo con las anteriores consideraciones.
B. Necesidad por la prohibición de contratar en la LPGE
Asimismo resulta de interés señalar la prohibición que para los años 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, se ha impuesto a los
Ayuntamientos para la incorporación de nuevo personal no pudiendo proceder a la contratación
de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios
interinos, con lo cual la única solución posible, dadas las conclusiones del punto anterior, era recurrir
a esta contratación externa.

CUARTA.- CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES Y
LOS AYUNTAMIENTOS.
Los profesionales contratados por los Ayuntamiento reúnen los requisitos básicos
para ser considerados trabajadores autónomos, al contar con estructura empresarial propia,
así:
•

Están en situación legal correcta para realizar el ejercicio libre de su profesión,

•

Están de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (“IAE”), y

•

Están de alta en el RETA o Mutualidad de Previsión Social Alternativa.

Estos requisitos denotan claramente que son autónomos y no trabajadores por
cuenta ajena que haya de integrarse en el círculo rector y de organización de la Entidad Local.
Los técnicos así contratados son considerados profesionales liberales por la naturaleza
de su trabajo, caracterizándose estas profesiones liberales precisamente, por la independencia
en el ejercicio de su actividad. Así la Real Academia Española entiende por profesión liberal
“profesión: Que consiste principalmente en una actividad intelectual y requiere un título
académico para su ejercicio“. También los tribunales se han pronunciado sobre el concepto de
tales profesiones, así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, en Sentencia de
11 octubre de 2001 se pronuncia en los siguientes términos: “Para proporcionar indicaciones
útiles al órgano jurisdiccional remitente, hay que subrayar determinados elementos que
caracterizan a las profesiones liberales en el sentido del anexo F, apartado 2, de la Sexta
Directiva. Como ha puesto de relieve la Comisión en sus observaciones escritas, las
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profesiones liberales a que se refiere dicha disposición son actividades, entre otras, que tienen
un marcado carácter intelectual, que requieren una calificación de nivel alto y que están
sometidas habitualmente a una reglamentación profesional precisa y estricta. Debe añadirse
que, en el ejercicio de tal actividad, el factor personal es especialmente importante y que
dicho ejercicio presupone, de cualquier modo, una gran autonomía en el cumplimiento de los
actos profesionales”; por su parte, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo
Contencioso-administrativo, Sección 2ª, en Sentencia de 30 abril de 2004 se refiere
también a los profesionales liberales de la siguiente forma: «El concepto de profesionales
liberales ha estado unido siempre a la prestación de servicios, que exigen titulación
universitaria o de otro orden más o menos pública, con carácter independiente y sin relación
laboral, por supuesto mediante la prestación de trabajos, en conjunción, en mayor o menor
medida, del factor capital».
Por tanto, no es una exigencia arbitraria de la Diputación Provincial o de los
Ayuntamientos el hecho de que los profesionales contratados cuenten con una estructura
empresarial propia, sino que, por la naturaleza de las actividades que en el ejercicio de su
profesión desarrollan, es esta autonomía e independencia, una característica innata a su labor.

Retribuciones
En cuanto a las retribuciones a cambio de los servicios que el profesional entrega al
Ayuntamiento, lo que se le abona son sus Honorarios, previa presentación de las facturas
correspondientes y con el IVA pertinente.
Ausencia de notas de laboralidad: dependencia y ajenidad
Este profesional en el marco de su propia estructura empresarial presta sus servicios
profesionales para distintos ayuntamientos, distorsionado con ello las nota de dependencia y
ajenidad respecto de ellos, y presta otros servicios profesionales al Ayuntamiento contratante
mediante la correspondiente contratación de servicios referidos a proyectos o encargos
distintos de aquellos que, con carácter general, constituyen las funciones contenidos en los
convenios como objeto de los servicios a prestar a la entidad local. Esto es, tendrá una
actividad profesional independiente y no prestará servicios de forma exclusiva para el
ayuntamiento; régimen de exclusividad que en modo alguno se exige, pudiendo prestar
servicios a otros ayuntamientos y a particulares como cualquier otro profesional.
QUINTA: AUSENCIA DE LAS NOTAS DE LABORALIDAD EN LAS
CONTRATACIONES EFECTUADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE VALLDIGNA
Analizada la naturaleza jurídica que las partes atribuyen a los contratos, vista la
necesidad de concertarlos ante la imposibilidad de prestar estos servicios por parte de las
Entidades Locales de otro modo más apropiado y enumeradas las notas que caracterizan a la
relación entre el técnico y la corporación, procedemos a argumentar a favor de la correcta
inserción de los tres trabajadores que a continuación se indican en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, en adelante RETA, frente al criterio de la Inspección que, al
considerar la relación como de carácter laboral considera que deben cotizar en el Régimen
General.
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Ausencia de dependencia y ajeneidad de la RELACIÓN QUE SE MANTIENE CON
MANUEL FRANCISCO PRIETO MANSANET
Las características de dependencia y ajenidad propias de la relación laboral, no se
deducen de la relación que mantiene D. MANUEL FRANCISCO PRIETO MANSANET, con el
Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA, en el seno del contrato administrativo de servicio
suscrito al amparo de los Convenios de colaboración entre la Diputación de Valencia y el
Colegio de Oficial de Ingenieros Técnicos industriales de la Comunitat Valenciana y ello por las
siguientes razones:
- El contrato administrativo que tenía D. MANUEL FRANCISCO PRIETO MANSANET
con el Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA, era un contrato de servicios suscrito al
amparo del Convenio de colaboración entre la Diputación de Valencia y el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de la Comunitat Valenciana al que se adhirió el Ayuntamiento
de SIMAT DE VALLDIGNA.
En relación al contrato de servicios suscrito al amparo de los Convenios antes
señalados, se niega el carácter laboral de la relación que mantiene el profesional y el
Ayuntamiento por las siguientes razones:

a) No existía una dedicación completa del Sr. Prieto con la Corporación, pues la
prestación de servicios era de 2 horas semanales, en un cómputo de 50 semanas al año, a lo
largo del periodo del 2012 al 2015; y ninguna de las horas sujetas a horario fijo, pudiendo el
profesional modificar el horario de presencia en el Ayuntamiento en función de sus
necesidades profesionales. El profesional, por tanto desempeñaba el servicio objeto del
contrato de la forma que mejor le parecía, con total independencia, y realizando la prestación
del servicio objeto del contrato tanto desde el Ayuntamiento como desde su despacho
profesional, sito en Plaça Font Gran 1-1, Simat de Valldigna.
b) No había exclusividad en la prestación del servicio, por el Sr. Prieto que realizaba
otros trabajos para el Ayuntamiento, encargados en contratos administrativos aparte.
Conforme demuestra la facturación a este Ayuntamiento de OTROS trabajos, así a modo de
ejemplo se relaciona una por año:
Año 2013: Suministro almacén serrería
Año 2014: Concesión CHJ Pla Corrals.
Año 2015: Proyecto Aparcamiento camiones.
c) Tampoco habría exclusividad con el Ayuntamiento puesto que prestaba servicios a
particulares, estando dado de alta tanto en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos,
como le consta a la Inspección de la Seguridad Social, por encontrarse dicha información en
las bases de la TGSS.
d) El Sr Prieto percibía una cantidad fija previa tras presentación de factura como una
retribución mercantil, siendo además que el citado profesional obtenía del Ayuntamiento
diversas cantidades en concepto de minutas profesionales por trabajos que realizaba en su
despacho profesional, por los que facturaba aplicando el IVA correspondiente.
Por la prestación de estos servicios recibía el abono de las facturas que presentaba en
el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, es decir, el contratista cobraba por los
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servicios prestados emitiendo la correspondiente factura que declaraba en las
correspondientes liquidaciones del IAE como haría con el resto de honorarios cobrados por
razón de su actividad profesional, declaraciones de IVA y demás exigencias fiscales que derivan
de la realización de una actividad profesional.
Por lo tanto, la relación de las cantidades percibidas "FACTURAS" NO lo son en
concepto de salario anual / nóminas, ni contenían en ningún caso prorrata de pagas extras sino
que se trata de facturas previamente emitidas por éste y pagaderas por el Ayuntamiento. A lo
que se suma que la parte de Diputación, según establece el propio contrato, se abonarían por
el Ayuntamiento al profesional una vez le hubiese ingresado la Diputación la cantidad que a
ella le correspondía, según el convenio, y el Colegio profesional se lo pagaría en especie con
formación. ¿Estaríamos ante tres empleadores?
e) Por otra parte el Ayuntamiento no fijaba las vacaciones del Sr Prieto y éste no
realizaba su actividad bajo las directrices del Ayuntamiento dado que el Ayuntamiento no le
emitía instrucciones de ningún tipo sobre la forma de ejecutar sus trabajos ni quedaba
sometido a los criterios organizativos que el Ayuntamiento tiene fijados para el resto de
personal que pertenece a su plantilla. El Ayuntamiento no le fijaba, como ya hemos dicho, su
periodo de vacaciones o su régimen de permisos y licencias y no estaba sometido al régimen
disciplinario propio de los empleados que prestan sus servicios en la Corporación Municipal.

f) En cuanto a los medios utilizados para el ejercicio de su trabajo: No utilizaba los
medios materiales del Ayuntamiento, pues principalmente en el Ayuntamiento recogía la
información para ejecutarla en su despacho profesional, atendiendo, en ocasiones, en el propio
Ayuntamiento bajo su personal criterio. De otro modo no se explicaría el número de
informes que se han realizado por el profesional en los últimos cuatro años, y que
evidentemente no se realiza en las horas de presencia a la semana en el ayuntamiento y con
los exclusivos medios del ayuntamiento, cuando en esas horas también se asesora a los
políticos y se atiende a algún vecino. El trabajo de oficina se realiza en su despacho profesional,
los medios facilitados por el Ayuntamiento son básicamente los necesarios para atender al
público.
g) El técnico figura, como ya se ha indicado, dado de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos. Constando también como dado de alta en su respectivo Colegio
Profesional.
h) De la lectura del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de SIMAT DE
VALLDIGNA y el Sr. Prieto, se evidencia la ausencia del carácter laboral de la relación por
cuanto entre otras peculiaridades, se establece que:
En cuanto a la rescisión del contrato, si es unilateral por el Ayuntamiento, se establece
una indemnización equivalente a la mitad del total de la cantidad que le restase percibir por
dicho periodo, esto es, una libremente indemnización pactada por las partes en el ejercicio de
la autonomía de la voluntad sin sujeción alguna a la normativa laboral y a las indemnizaciones
por despido o finalización del contrato laboral. Y si la rescisión viene dada por voluntad del
profesional, antes del plazo estipulado en el contrato, el profesional pierde los honorarios
fijados para el semestre en cuestión, a modo de penalidad por incumplimiento del contrato, lo
que es típico en los contratos civiles (art 1152 del Código Civil) y en los contratos
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administrativos (art. 212 de la Ley de contratos RDLEG 3/2011 de 14 de noviembre).
A su vez se establece que el seguimiento del desarrollo de la prestación de servicio
encomendado se hará por la Comisión integrada por parte de la Diputación, por el Jefe del
Servicio de Asistencia a los Municipios y el jefe de Servicio de Asistencia técnica y por parte
del Colegio, por un miembro de la Junta de Gobierno de mismo.
Por lo que son éstos órganos quienes podrían incoar un “expediente disciplinario” al
profesional, en su caso, NO el Ayuntamiento, como sí ocurriría si estuviésemos ante una
relación laboral y, por tanto, fuese el empleador, sino que es el Colegio al que pertenece el
profesional, y ello al amparo de la normativa deontológica por la que se rigen los colegiados.
Ausencia de dependencia y ajeneidad de la RELACIÓN QUE SE MANTIENE CON
JUAN BRINES SOLANES
Las características de dependencia y ajenidad propias de la relación laboral, no se
deducen de la relación que mantiene D. JUAN BRINES SOLANES, con el Ayuntamiento de
SIMAT DE VALLDIGNA, en el seno del contrato administrativo de servicio suscrito al amparo
de los Convenios de colaboración entre la Diputación de Valencia y el Colegio de Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Comunitat Valenciana y ello por las siguientes razones:

- El contrato administrativo que tenía JUAN BRINES SOLANES con el Ayuntamiento
de SIMAT DE VALLDIGNA, era un contrato de servicios suscrito al amparo del Convenio de
colaboración entre la Diputación de Valencia y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de la Comunitat Valenciana al que se adhirió el Ayuntamiento de SIMAT DE
VALLDIGNA.
En relación al contrato de servicios suscrito al amparo de los Convenios antes
señalados, se niega el carácter laboral de la relación que mantiene el profesional y el
Ayuntamiento por las siguientes razones:
a) No existía una dedicación completa del Sr. Brines con la Corporación, pues la
prestación de servicios era de 4 horas semanales, en un cómputo de 50 semanas al año, a lo
largo del periodo del 2012 al 2015; y ninguna de las horas sujetas a horario fijo, pudiendo el
profesional modificar el horario de presencia en el Ayuntamiento en función de sus
necesidades profesionales. El profesional, por tanto desempeñaba el servicio objeto del
contrato de la forma que mejor le parecía, con total independencia, y realizando la prestación
del servicio objeto del contrato tanto desde el Ayuntamiento como desde su despacho
profesional, sito en Av. de la Valldigna, 89 de Simat de la Valldigna.
b) No había exclusividad en la prestación del servicio, por el Sr. Brines que realizaba
otros trabajos para el Ayuntamiento, encargados en contratos administrativos aparte.
Conforme demuestra la facturación a este Ayuntamiento de OTROS trabajos, así a modo de
ejemplo se relaciona una por año:
Año 2012: Dirección obra Pla Nuclis 5a Fase.
Año 2013: Redacción Proyecto PCR 2012 Camí Ermita.
Año 2014: Topografía Parking Molí.
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Año 2015: Topografía varias parcelas.
c) Tampoco habría exclusividad con el Ayuntamiento puesto que prestaba servicios a
otros seis Ayuntamientos.
d) El Sr Brines percibía una cantidad fija previa tras presentación de factura como una
retribución mercantil, siendo además que el citado profesional obtenía del Ayuntamiento
diversas cantidades en concepto de minutas profesionales por trabajos que realizaba en su
despacho profesional, por los que facturaba aplicando el IVA correspondiente.
Por la prestación de estos servicios recibía el abono de las facturas que presentaba en
el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, es decir, el contratista cobraba por los
servicios prestados emitiendo la correspondiente factura que declaraba en las
correspondientes liquidaciones del IAE como haría con el resto de honorarios cobrados por
razón de su actividad profesional, declaraciones de IVA y demás exigencias fiscales que derivan
de la realización de una actividad profesional.
Por lo tanto, la relación de las cantidades percibidas "FACTURAS" NO lo son en
concepto de salario anual / nóminas, ni contenían en ningún caso prorrata de pagas extras sino
que se trata de facturas previamente emitidas por éste y pagaderas por el Ayuntamiento. A lo
que se suma que la parte de Diputación, según establece el propio contrato, se abonarían por
el Ayuntamiento al profesional una vez le hubiese ingresado la Diputación la cantidad que a
ella le correspondía, según el convenio, y el colegio profesional se lo pagaría en especie con
formación. ¿Estaríamos ante tres empleadores?.

e) Por otra parte el Ayuntamiento no fijaba las vacaciones del Sr Brines y éste no
realizaba su actividad bajo las directrices del Ayuntamiento dado que el Ayuntamiento no le
emitía instrucciones de ningún tipo sobre la forma de ejecutar sus trabajos ni quedaba
sometido a los criterios organizativos que el Ayuntamiento tiene fijados para el resto de
personal que pertenece a su plantilla. El Ayuntamiento no le fijaba, como ya hemos dicho, su
periodo de vacaciones o su régimen de permisos y licencias y no estaba sometido al régimen
disciplinario propio de los empleados que prestan sus servicios en la Corporación Municipal.
f) En cuanto a los medios utilizados para el ejercicio de su trabajo: No utilizaba los
medios materiales del Ayuntamiento, pues principalmente en el Ayuntamiento recogía la
información para ejecutarla en su despacho profesional, atendiendo, en ocasiones, en el propio
Ayuntamiento bajo su personal criterio. De otro modo no se explicaría el número de
informes que se han realizado por el profesional en los últimos cuatro años, y que
evidentemente no se realiza en las horas de presencia a la semana en el ayuntamiento y con
los exclusivos medios del ayuntamiento, cuando en esas horas también se asesora a los
políticos y se atiende a algún vecino. El trabajo de oficina se realiza en su despacho profesional,
los medios facilitados por el Ayuntamiento son básicamente los necesarios para atender al
público.
g) El técnico figura dado de alta en su respectivo Colegio Profesional (COITAV) con
número de colegiado 1623.
h) De la lectura del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de SIMAT DE
VALLDIGNA y el Sr. Brines, se evidencia la ausencia del carácter laboral de la relación por
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cuanto entre otras peculiaridades, se establece que:
En cuanto a la rescisión del contrato, si es unilateral por el Ayuntamiento, se establece
una indemnización equivalente a la mitad del total de la cantidad que le restase percibir por
dicho periodo, esto es, una libremente indemnización pactada por las partes en el ejercicio de
la autonomía de la voluntad sin sujeción alguna a la normativa laboral y a las indemnizaciones
por despido o finalización del contrato laboral. Y si la rescisión viene dada por voluntad del
profesional, antes del plazo estipulado en el contrato, el profesional pierde los honorarios
fijados para el semestre en cuestión, a modo de penalidad por incumplimiento del contrato, lo
que es típico en los contratos civiles (art 1152 del C.C.l) y en los contratos administrativos
(art. 212 de la Ley de contratos RDLEG3/2011 de 14 de noviembre).
A su vez se establece que el seguimiento del desarrollo de la prestación de servicio
encomendado se hará por la comisión integrada por parte de la Diputación, por el jefe del
Servicio de Asistencia a los Municipios y el jefe de Servicio de Asistencia Técnica y por parte
del Colegio, por el secretario y un vocal de la Junta de Gobierno del mismo.
Así como, que el técnico dará cuenta del desarrollo de su trabajo al COITAVC.
Por lo que son éstos órganos quienes podrían incoar un “expediente disciplinario” al
profesional, en su caso, NO el Ayuntamiento, como sí ocurriría si estuviésemos ante una
relación laboral y, por tanto, fuese el empleador, sino que es el Colegio al que pertenece el
profesional, y ello al amparo de la normativa deontológica por la que se rigen los colegiados.
Ausencia de dependencia y ajeneidad de la RELACIÓN QUE SE MANTIENE CON
JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA

Las características de dependencia y ajenidad propias de la relación laboral, no se
deducen de la relación que mantiene D. JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, con el
Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA, en el seno del contrato administrativo de servicio
suscrito al amparo de los Convenios de colaboración entre la Diputación de Valencia y el
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) y ello por las siguientes razones:
- El contrato administrativo que tenía D. JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA con el
Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA, era un contrato de servicios suscrito al amparo del
Convenio de colaboración entre la Diputación de Valencia y el Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia (CTAV) al que se adhirió el Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA.
En relación al contrato de servicios suscrito al amparo de los Convenios antes
señalados se niega el carácter laboral de la relación que mantiene el profesional y el
Ayuntamiento por las siguientes razones:
a) No existía una dedicación completa del Sr. SANCIRILO con la Corporación pues la
prestación de servicios era de 4 horas semanales en un cómputo de 50 semanas al
año, a lo largo del periodo del 2012 al 2015; y ninguna de las horas sujetas a
horario fijo, pudiendo el profesional modificar el horario de presencia en el
Ayuntamiento en función de sus necesidades profesionales. El profesional, por tanto
desempeñaba el servicio objeto del contrato de la forma que mejor le parecía, con
total independencia, y realizando la prestación del servicio objeto del contrato
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tanto desde el Ayuntamiento como desde su despacho profesional, sito en Gran Vía
Germanies, 29-b-2. Tavernes de Valldigna.
b) No había exclusividad en la prestación del servicio, por el Sr. Sancirilo que
realizaba otros trabajos para el Ayuntamiento, encargados en contratos
administrativos aparte. Conforme demuestra la facturación a este Ayuntamiento de
los siguientes trabajos:
Redacción, EBSS, Dirección y Coordinación de Seguridad del Proyecto de
Reforma de piscina municipal por reducción de la capacidad y profundidad excesiva.
c) Tampoco habría exclusividad con el Ayuntamiento puesto que prestaba servicios a
otros ayuntamientos y a particulares.
d) El Sr SANCIRILO percibía una cantidad fija previa tras presentación de factura como
una retribución mercantil, siendo además que el citado profesional obtenía del Ayuntamiento
diversas cantidades en concepto de minutas profesionales por trabajos que realizaba en su
despacho profesional, por los que facturaba aplicando el IVA correspondiente.
Por la prestación de estos servicios recibía el abono de las facturas que presentaba en
el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, es decir, el contratista cobraba por los
servicios prestados emitiendo la correspondiente factura que declaraba en las
correspondientes liquidaciones del IAE como haría con el resto de honorarios cobrados por
razón de su actividad profesional, declaraciones de IVA y demás exigencias fiscales que derivan
de la realización de una actividad profesional.

Por lo tanto, la relación de las cantidades percibidas "FACTURAS" NO lo son en
concepto de salario anual / nóminas, ni contenían en ningún caso prorrata de pagas extras sino
que se trata de facturas previamente emitidas por éste y pagaderas por el Ayuntamiento.
A lo que se suma que la parte de Diputación, según establece el propio contrato, se
abonarían por el Ayuntamiento al profesional una vez le hubiese ingresado la Diputación la
cantidad que a ella le correspondía, según el convenio, y el colegio profesional se lo pagaría
directamente.
e) Por otra parte el Ayuntamiento no fijaba las vacaciones del Sr. SANCIRILO y éste no
realizaba su actividad bajo las directrices del Ayuntamiento dado que el Ayuntamiento no le
emitía instrucciones de ningún tipo sobre la forma de ejecutar sus trabajos ni quedaba
sometido a los criterios organizativos que el Ayuntamiento tiene fijados para el resto de
personal que pertenece a su plantilla. El Ayuntamiento, como hemos dicho, no le fijaba su
periodo de vacaciones o su régimen de permisos y licencias y no estaba sometido al régimen
disciplinario propio de los empleados que prestan sus servicios en la Corporación Municipal.
f) En cuanto a los medios utilizados para el ejercicio de su trabajo: utiliza
ocasionalmente los medios materiales del Ayuntamiento, desarrolla parte de su trabajo en el
propio Ayuntamiento, especialmente la atención a algún vecino, recoge la información y es en
su despacho profesional donde realiza el trabajo de oficina, y todo ello bajo su personal

svalldigna@gva.es/www.simat.org

21

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

criterio. De otro modo no se explicaría el número de informes que se han realizado por el
profesional en los últimos cuatro años, lo que evidentemente no se realiza en las horas de
presencia a la semana en el ayuntamiento y con los exclusivos medios del ayuntamiento,
cuando en esas horas también se asesora a los políticos y se atiende a algún vecino.
g) El técnico figura dado de alta en la Mutualidad Profesional alternativa como
Trabajador Autónomo. Constando también como dado de alta en su respectivo Colegio
Profesional.
h) De la lectura del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de SIMAT DE
VALLDIGNA y el Sr. Sancirilo, se evidencia la falta del carácter laboral de la relación por
cuanto, entre otras peculiaridades, se establece:
En cuanto a la rescisión del contrato, si es unilateral por el Ayuntamiento, se establece
una indemnización equivalente a la mitad del total de la cantidad que le restase percibir por
dicho periodo, esto es, una libremente indemnización pactada por las partes en el ejercicio de
la autonomía de la voluntad sin sujeción alguna a la normativa laboral y a las indemnizaciones
por despido o finalización del contrato laboral. Y si la rescisión viene dada por voluntad del
profesional, antes del plazo estipulado en el contrato, el profesional pierde los honorarios
fijados para el semestre en cuestión, a modo de penalidad por incumplimiento del contrato, lo
que es típico en los contratos civiles (art 1152 del C.C.) y en los contratos administrativos
(art. 212 de la Ley de contratos RDLEG 3/2011 de 14 de noviembre).
A su vez se establece que el Colegio profesional podrá incoar el correspondiente
expediente disciplinario, NO el Ayuntamiento, como sí ocurriría si estuviésemos ante una
relación laboral y, por tanto, fuese el empleador, sino que es el Colegio al que pertenece el
profesional, y ello al amparo de la normativa deontológica por la que se rigen los colegiados.

En CONCLUSION.
1º.- Ninguno de los referidos profesionales que prestan sus servicios para el
Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA recibe una retribución fija, variando a lo largo del
año en función de los trabajos realizados para el Ayuntamiento, a lo que se suma que sus
retribuciones no responden a los convenios colectivos del sector de actividad, ni a las
retribuciones establecidas en la normativas para los funcionarios de la administración local.
2º.- Ninguno trabaja en exclusividad para el Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA,
sus contratos son de dos o cuatro horas a la semana.
3º.-Ninguno de los profesionales se encuentra sometido al régimen de permisos y
licencias o vacaciones, tampoco están sometidos a control horario o de asistencia, ni al
régimen disciplinario que rige a los empleados públicos del Ayuntamiento.
4º.-Cuentan con despachos profesionales, con organización empresarial independiente,
y utilizan dichos medios para el desempeño del servicio contratado por el Ayuntamiento de
SIMAT DE VALLDIGNA, sin perjuicio de que por razones prácticas, en ocasiones, puedan
utilizar una mesa, un teléfono, o una sala del propio Ayuntamiento. Y prestan otros servicios
profesionales al Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA mediante la correspondiente
contratación distinta a la suscrita al amparo del Convenio de Diputación, e, igualmente,
prestan sus servicios para otros clientes, tanto ayuntamientos, como particulares, estando
dados de alta en el RETA o Mutualidad correspondiente y de Alta en el IAEA.
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5º.- En la plantilla de Personal del Ayuntamiento no existen plazas de ingeniero
industrial, ingeniero agrícola ni arquitecto superior.
6º.- La voluntad de ambas partes al suscribir los contratos, tanto Ayuntamiento como
profesional, era la de establecer una relación mercantil en la que el profesional
ejerciese libremente su profesión.
La inclusión de los profesionales en el Régimen General de la Seguridad como
consecuencia de la declaración de trabajadores por cuenta ajena, supondría que:
• Estos técnicos no podrían facturar, como ahora hacen, otros trabajos al ayuntamiento
de SIMAT DE VALLDIGNA, por la Ley de incompatibilidades. STSJCV 1837/2009 de 2
junio de 2009, Rec. 2831/2008 “Que por otros trabajos fuera del ámbito del contrato y
que eran contratados al codemandado por el Ayuntamiento, se emitía, por la
comunidad de bienes por él formada, denominada "Ingeniería y Gestión Técnica CB", la
correspondiente factura para el pago de los honorarios.”.
• Como estos profesionales prestan servicios en varios ayuntamientos. habría que darlos
de alta en todos, resultando también incompatible puesto que no se pueden cobrar
más de dos sueldos públicos.
• Por último, esta situación les obligaría a que cada vez que tuvieran que hacer un trabajo
para un particular, en el ejercicio de su profesión liberal habitual, tuvieran que pedir la
compatibilidad al ayuntamiento contratante.
Esto en virtud de los artículos 3, 4, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

SEXTA. JURISPRUDENCIA APLICABLE.
El TSJCV ha dictado sendas sentencias judiciales que contemplan supuestos idénticos al
que en este procedimiento es objeto de inspección, por las que se desestiman la demanda de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia sobre dos arquitectos técnicos del
Convenio de la Diputación de Valencia con el Colegio de Aparejadores-Arquitectos Técnicos
de Valencia que prestaban sus servicios en los Ayuntamientos de Caudete de las Fuentes y de
Fuenterrobles, respectivamente, a los que la Inspección pretendía encuadrar en el régimen
general de la seguridad social, considerando, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana en sus sentencias Nº 12/ 2010 de fecha 12 de enero de 2010 y Nª 1837/2009 de
fecha 2 de junio de 2009, que dicho trabajadores deben cotizar al RETA.
En concreto, la Sala de lo Social del TSJ de la C.V. en la S. Nº 12/ 2010 de
fecha 12 de enero de 2010, argumenta que:
“no se puede calificar como laboral la relación que mantuvo el Ayuntamiento con el
aparejador/arquitecto técnico en base a las siguientes razones:
a) Porque no había una dedicación completa del arquitecto a la Corporación
municipal, la prestación de servicios sólo se desarrollaba 2 horas a la semana.
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b) Porque no había exclusividad en la prestación de servicios y
c) porque si bien el actor percibía una cantidad fija, esta se facturaba como una
retribución mercantil.
La segunda sentencia que contempla un supuesto idéntico es STSJCV la Nª 1837/2009
de fecha 2 de junio de 2009, arguye idénticas razones, ésta considera que la relación entre
el técnico y el Ayuntamiento de Fuenterrobles no es de carácter laboral en base a las
siguientes razones: “a) porque no había una dedicación completa del arquitecto a la
Corporación municipal, como también ocurre en el presente caso en que la prestación de
servicios sólo se desarrollaba durante dos horas a la semana; b) porque no había exclusividad
en la prestación de servicios, como tampoco la hay en el presente supuesto en que el Sr
Casimiro incluso podría realizar otros servicios como aparejador para el mismo
Ayuntamiento; c) porque si bien el actor percibía una cantidad fija, esta se facturaba como una
retribución mercantil. Constando, al igual que también ocurre aquí, que el citado profesional
obtenía del Ayuntamiento diversas cantidades en concepto de minutas profesionales por
trabajos que realizaba en su gabinete profesional.
Sin embargo esta última sentencia añade nuevas razones para desestimar el carácter
laboral de la relación:
a) en el supuesto que ahora se examina eran tres las entidades obligadas a abonar la
retribución del Sr. Casimiro (el Ayuntamiento, la Diputación provincial y el Colegio Oficial), lo
que podría desvirtuar el concepto de ajenidad propio de toda relación laboral, salvo que se
imputara a esos tres organismos la condición de empleadores, lo que no es el caso pues la
demanda de oficio sólo se dirigió frente a uno de ellos;

b) no hay ningún indicio de que el codemandado realizara su actividad bajo las
directrices del Ayuntamiento, o, lo que es lo mismo, que el Sr. Casimiro quedara sometido a los
criterios organizativos que el Ayuntamiento tenía fijados para el resto del personal que presta
servicios por cuenta y dependencia de él. De modo, que no hay rastro alguno de que al citado
codemandado se le fijaran por el Ayuntamiento sus periodos de vacaciones o su régimen de
permisos y licencias, o que quedara sometido al régimen disciplinario de los de empleados
públicos que prestaban servicios en la Corporación municipal.
En definitiva, es cierto que el Sr. Casimiro prestaba un servicio al Ayuntamiento de
Fuenterrobles, pero dada la escasa dedicación temporal y el resto de las circunstancias
concurrentes, en particular el marco normativo dispuesto por las partes y expresado en el
convenio suscrito entre la Diputación provincial de Valencia y el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, cabe concluir que la prestación de servicios analizada
puede encuadrarse entre los contratos de consultoría y servicios descritos en el apartado 2.4ª
del artículo 196 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -vigente al tiempo de
suscribirse el convenio”.
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- La Inspección aporta sentencias del Tribunal Supremo, que unifican Doctrina con la
siguiente argumentación: “Toda la configuración que asiste a las tareas del actor y su
organización es la de alguien sometido a la esfera de disciplina, organización y dependencia
respecto de otro sujeto que actúa como un superior, la Administración. No cabe duda que a
ésta compete la alta supervisión de la ejecución por sus contratistas, pero existe una
diferencia entre ese control para el cual ambos sujetos de la relación mantienen una
autonomía propia de quien contrata en esa esfera, sin dejar de insistir en lo especial de todo
vínculo con la Administración y otra cosa es que quien contrata con ella desaparezca por
completo de aquella esfera de autonomía en algo tan característico como es el tiempo
dedicado a la ejecución, cumpliendo un horario, coordinando vacaciones y permisos y
ajustando su tarea a la distribución de los expedientes, común con otros Técnicos
trabajadores de la demandada. Son las especiales características reseñadas las que llevan a
calificar la relación de laboral, conduciendo al fracaso del recurso”
De modo que el TS para valorar como laboral una determinada relación se basa en la
intensidad con que aparecen en ella las notas de ajenidad y dependencia. Vemos sin embargo,
en el mismo tenor literal de la sentencia que dicha intensidad dista mucho de ser la misma
que la del supuesto que nos ocupa dado que, en palabras del propio TS el trabajador de las
sentencias casadas realiza sus funciones “cumpliendo un horario, coordinando vacaciones y
permisos y ajustando su tarea a la distribución de los expedientes, común con otros Técnicos
trabajadores de la demandada”.
Y estas características en el desarrollo de la actividad objeto del contrato se repiten de
forma sistemática en todas las sentencias citadas anteriormente, haciéndolas totalmente
distintas de los contratos del ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA adheridos al convenio
de Diputación. En ellas el mínimo que trabajaba el profesional para la administración eran 12
horas semanales, llegando, en la mayoría de los casos, a cumplir el mismo horario que el resto
de personal.

Los técnicos, además, disfrutaban de vacaciones que aprobaban los superiores del
departamento al que estaban adscritos, coordinando éstas con las del resto de compañeros y
siendo además retribuidas, puesto que en la mayoría de los casos analizados por el TS se
fijaban pagas mensuales, recibiendo retribución el técnico contratado también en los periodos
vacacionales.
La situación del Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA es en todo punto diversa ya
que estos permiten únicamente una jornada semanal de 2 y 4h semanales, según el profesional.
La retribución se realiza siempre como pago a facturas emitidas por los profesionales, quienes
cuentan con una estructura empresarial para emitirlas. Y por supuesto no existen vacaciones
retribuidas al facturar únicamente por los servicios prestados, con independencia de que en
razón de esas facturas se establezca un cobro periódico a modo de adelanto de facturas
semestrales.
La propia STS 3305/2015 de 23 de junio de 2015, establece “De esta forma, la
definición efectuada por el art. 10 LCSP [«Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son
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prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención
de un resultado distinto de una obra o un suministro»], en manera alguna puede amparar la
contratación - como es el caso enjuiciado- de personas individuales para realizar un actividad
prestada en régimen de estricta dependencia y en los términos configuradores de la relación
de trabajo, pues -con independencia de las limitaciones legales anteriormente indicadas- en
todo caso «... parece claro que cuando esta nueva Ley [Ley 30/2007, de 30/Octubre] está
exigiendo ... que las personas físicas o jurídicas que pretendan optar a ser adjudicatarias de un
contrato administrativo deberán acreditar "solvencia económica, financiera y técnica o
profesional", está pensando en una organización empresarial que tenga capacidad de alcanzar
el objeto del contrato y no en un trabajador que se inserta en la organización de la
Administración empleadora para llevar a cabo una tarea profesional del tipo que sea».”
Lo cual, llevado a los casos amparados por los convenios suscritos por la Diputación,
nos permite calificar las relaciones surgidas de los mismos como de carácter administrativo, lo
que provoca que dicho técnicos no deban estar sometidos al Régimen General sino al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, puesto que la solvencia profesional que se les
exige para contratar con la administración comprende una estructura empresarial para la cual
deben estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas cotizando a la seguridad
social mediante el RETA o mediante alguna mutualidad profesional.
Entendemos que dichas sentencias de unificación de doctrina no son aplicables a las
situaciones que se dan en los ayuntamientos de la provincia de Valencia, las cuales solo hallan
reflejo en las dos sentencias dictadas por el TSJCV en los años 2009 y 2010 que enjuiciaban
los mismos supuestos para los ayuntamientos de Fuenterrobles y Caudete de las Fuentes.
Queremos hacer hincapié en la contradicción que supondría para estos dos ayuntamientos
que se les obligara a dar de alta en el régimen General a los trabajadores así contratados
cuando ya disponen de sendas sentencias que han adquirido firmeza y que respaldan su
conducta, en tanto no existe sentencia de instancia superior alguna que, enjuiciando el caso
concreto aporte una solución contradictoria.

Recapitulando, queremos mostrar a modo de enumeración los puntos por los cuales
las situaciones enjuiciadas por el TS difieren de las surgidas con ocasión de los contratos
firmados a raíz de los Convenios:
• En primer lugar y en cuanto a la forma en que nace la relación profesional entre la
administración contratante y el técnico contratado, mientras que en el supuesto
inspeccionado ésta nace a raíz de un convenio por el cual se acerca a los profesionales
a partir de sus diferentes colegios a los ayuntamientos con el fin de facilitarles a estos
la contratación de profesionales liberales que ejercen por su cuenta la profesión, bajo
unas condiciones que tanto ayuntamientos como profesionales asumen como de
arrendamiento de servicios, en las STS se recogen, en su mayoría relaciones que surgen
a partir de expedientes que inicia la administración en los que cada una de ellas
impone condiciones que distan, en algunos casos, considerablemente de las contenidas
en los convenios litigiosos; siendo la más alejada a nuestro caso la STS de 23 de junio

svalldigna@gva.es/www.simat.org

26

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

de 2015 Rec 2360/2014 que recoge una relación en la que el profesional empleado ni
siquiera lo es por la conserjería sino por una empresa empleadora que es la que
sostiene el contrato administrativo con la conserjería en cuestión.
• En cuanto a la jornada laboral, mientras que los convenios firmados por la diputación y
los colegios profesionales autorizan una contratación máxima de 2h semanales para
municipios que no superan los 2000 habitante y de 4h semanales para aquellos cuya
población oscila entre 2000 y 5000, las STS aportadas por la inspección recogen
supuestos en los que el trabajador acude inicialmente 3 y luego 5 días por semana a las
dependencias municipales a desarrollar allí sus funciones STS Rec 1831/2011, o
aquellos que, todavía distan más del supuesto que nos ocupa, en los que el profesional
contratado realiza el mismo horario que el resto de trabajadores de la administración
contratante, llegando a fichar al entrar y al salir para registrar el tiempo efectivamente
trabajado, STS Rec 2676/2013 y STS Rec 2360/2014. Adicionalmente estas dos últimas
sentencias recogen que el profesional disfrutaba de periodos vacacionales retribuidos
que se incluían en el ámbito de organización de la administración que debía
coordinarlos con los del resto de trabajadores. Misma situación se produce en cuanto
a días de asuntos propios que los casos que hoy son sometidos a inspección ni siquiera
contemplan.
• El último punto en que se produce una diferencia reseñable entre los casos
inspeccionados y las STS es, en la retribución, puesto que, mientras en las relaciones
surgidas a raíz de los convenios firmados por la Diputación, el profesional factura sus
servicios, no facturando meses no trabajados, aunque perciba una cantidad mensual en
concepto de adelanto de honorarios para girar facturas que comprendan periodos
superiores al mes, en algunas de las STS aportadas, existe un precio global del contrato,
llegando a fijar salario/día para el caso de despido, STS Rec 2676/2013, lo cual es un
reconocimiento implícito de relación laboral, puesto que un arrendamiento de
servicios no concluye por despido.

Por todo lo anterior, entendemos que las sentencias esgrimidas por la Inspección no
resultan aplicables al caso concreto, manteniéndose como única jurisprudencia en la materia
las dos sentencias analizadas en el punto anterior dictadas por el TSJCV en 2009 y 2010.
SÉPTIMA. PRINCIPIO
ADMINISTRACIONES.

DE

BUENA

FE

Y

COLABORACIÓN

ENTRE

El Ayuntamiento de SIMAT DE VALLDIGNA ha actuado con total buena fe al no haber
podido dar de alta a los profesionales en el Régimen General debido a las continuas
prohibiciones a la contratación pública que han ido estableciendo las distintas Leyes sobre los
pressupuestos generales del Estado, no hallando otro modo de prestar estos servicios debido
a la carencia de medios económicos y personales propios y de la Diputación de Valencia, y
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viendo su conducta respaldada por las dos únicas sentencias que examinan situaciones
análogas: SSTSJCV Nº 12/ 2010 de fecha 12 de enero de 2010 y Nª 1837/2009 de fecha 2 de
junio de 2009, las cuales consideran que dichos profesionales deben cotizar a la Seguridad
Social a través del RETA.
Por el contrario, cabe plantearse si la actuación de la Inspección solicitando cuatro
años de atrasos responde igualmente al principio de buena fe, ya que, en el caso de que se
hubiera producido un cambio de criterio de la Administración de la Seguridad Social en contra
de estas SSTSJCV, consideramos que ésta debería habérselo comunicado a las entidades
locales en base al principio de colaboración institucional que debe regir las relaciones entre las
Administraciones Públicas, establecido en el artículo 3 de la Ley 30/1992, , de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
OCTAVA. FALTA DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.
Este argumento se encuentra recogido igualmente en la STSJCV de 2009, antes citada.
Si analizamos los cuadros de honorarios de los distintos convenios se ve que de las
retribuciones que se abonan al profesional por los servicios prestados en el marco de los
contratos suscritos con las Entidades Locales, una parte la paga el Ayuntamiento (la suya y la
que le transfiere la Diputación) y otra la paga el Colegio Profesional directamente al técnico.
Entendemos, igual que lo hace el TSJCV que de considerarse de carácter laboral dicha
relación, deberían dar de alta al técnico en el Régimen General, el Ayuntamiento por,
aproximadamente un 80% y a su vez, el Colegio Profesional respectivo por el 20% restante
Por lo expuesto,
SOLICITAMOS, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tenga por recibido
este escrito, se sirva admitirlo e incorporarlo al expediente de su razón y, DESISTA en el
expediente abierto frente a esta Corporación, CONCLUYENDO, conforme a las razones

expuestas que: EL RÉGIMEN ADECUADO DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
PARA LOS TÉCNICOS MANUEL FRANCISCO PRIETO MANSANET, JUAN BRINES
SOLANES Y JUANJOSÉ SANCIRILO CAMARENA ES EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
TRABAJADORES AUTÓNOMOS O LA MUTUALIDAD PROFESIONAL ALTERNATIVA, al
considerarse la relación entre éstos y el AYUNTAMEINTO DE SIMAT DE VALLDIGNA de
carácter administrativo.
Otrosí, solicitamos que como realmente hay sentencias muy claras de los Juzgados de
lo social y del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que señalan el carácter mercantil
y no laboral de estos Colegiados del Convenio de los Colegios Profesionales con la
Diputación y se indica expresamente que les corresponde el Régimen de Autónomos y no el
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Régimen General al negar el carácter laboral de éstos, SE INICIE POR ESA INSPECCIÓN EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE,
REGULADORA DE LA JURISCCCION SOCIAL, EN SU ARTÍCULO 148 d) PARA QUE SEA
LA JURISDICCIÓN SOCIAL , COMO COMPETENTE, LA QUE DETERMINE SI EXISTE
RELACIÓN LABORAL O NO EN ESTOS CASOS.»
SEGUNDO. Remitir esta Resolución al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. C/ Uruguay Nº 13, 1º. 46007-Valencia
TERCERO. Dar cuenta al pleno, en la próxima sesión que se celebre.»
A continua es dóna compte del decret 2/2017, de 3 de gener, en relació amb el mateix
assumpte i que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 2/2017
Simat de la Valldigna, 03 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:
ANTECEDENTES
A LA VISTA de la notificación, en fecha 20/12/16, de oficio de fecha 15/12/2016, relativo
al ACTA 462016008079861 por el que se comunica a este Ayuntamiento por parte de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, que en el plazo de diez días se puede
proceder por el Ayuntamiento a personarse para cumplimentar el trámite de audiencia con
vista de lo actuado y alegar y probar, si se estima oportuno.
CONSIDERANDO que la ampliación del informe de inspección no desvirtúa las
alegaciones realizadas por este Ayuntamiento al acta de liquidación provisional efectuada por
la Inspección.

CONSIDERANDO que no procede alta en el Régimen General de los tres profesionales,
ingeniero industrial, ingeniero agrícola y arquitecto, sino que deben estar encuadrados en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad alternativa, y en consecuencia,
que no procede la liquidación de cuotas efectuadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Visto el informe-propuesta de Secretaría, y en virtud del artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
RESUELVO
PRIMERO. Presentar, ante El Jefe de la Unidad Especializada de la Inspección de
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Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Valencia, las
ALEGACIONES siguientes:
«AL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
AL JEFE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
ALEGACIONES
Primera.- En primer lugar, es voluntad de esta Corporación ratificarse en las
alegaciones anteriormente presentadas, dado que no existen nuevos hechos ni nuevos
criterios jurisprudenciales que permitan desarrollar una línea argumental distinta ni mucho
menos contradecir las ya desarrolladas en el escrito anterior.

Segunda.- JURISPRUDENCIA APLICABLE.
No obstante la anterior ratificación, a raíz de las valoraciones jurisprudenciales hechas
en el informe de la Inspección, nos disponemos a comentar nuevamente las referidas
sentencias desvirtuando la aplicabilidad de aquellas aportadas de contrario por la Inspección.
Las sentencias que pretenden desvirtuar las alegaciones presentadas por esta parte
son las siguientes: STS de 21/07/2011, STS de 12/06/2012, STS de 26/10/1992, STS de
24709/2014 y la STS DE 23/11/2009.
La Inspección aporta jurisprudencia en la que se enjuician hechos distintos o similares,
pero no idénticos y resulta, al entender de esta parte, cuanto menos inadecuado, intentar que
resulten aplicables al caso investigado estas sentencias, y descartadas aquellas cuyos hechos
son idénticos a los que motivan la presente inspección, véase las SSTSJCV 500/2005 de 17 de
febrero, 1837/2009 de 2 de junio y 12/2010 de 12 de enero.

En estas tres últimas sentencias se enjuicia la naturaleza administrativa o laboral de la
relación existente entre el técnico y el Ayuntamiento, en los tres supuestos las condiciones en
las que se desarrolla esta relación son las mismas y en los dos últimos casos estas relaciones
surgen de los convenios de colaboración entre la Diputación y los Colegios Profesionales como
en la presente investigación. Estas relaciones se caracterizan por la no exclusividad en la
prestación de servicios, la ausencia de dependencia y ajenidad y una retribución de carácter
mercantil, argumentos todos que la Inspección insiste en no dar por válidos.
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Por el contrario, en las sentencias aportadas por la inspección, los supuestos son
diversos, en la STS de 21/07/2011 existe dedicación exclusiva dado que la empleada prestaba
sus servicios en el mismo horario que el resto de los trabajadores y con una disponibilidad de
24h, asistiendo a reuniones tanto en España como en el extranjero. Con la segunda de estas
sentencias pretenden desvirtuar la aplicabilidad de la STSJCV de 17 de febrero de 2005 puesto
que el TS no la considera aplicable al supuesto de hecho del Ayuntamiento de El Astillero,
debemos corregir esta interpretación errónea, el TS lo que hace en esta Sentencia es
desestimar el recurso de casación por unificación de doctrina que pretendía el Ayuntamiento
de El Astillero basándose en la sentencia del TSJCV por no considerarlas análogas, pues los
supuestos de hecho enjuiciados en las mismas no son idénticos. En este sentido,
agradecemos a la Inspección que haya tenido a bien citar esta resolución del TS pues viene a
corroborar la tesis defendida por esta corporación de que no resultan comparables las
sentencias antedichas por tratarse de hechos distintos en los que la no exclusividad, la falta de
dependencia y ajenidad no se dan puesto que el técnico en los casos enunciados por la
Inspección cumple un horario de trabajo igual al del resto de empleados, está sujeto a la
organización empresarial del Ayuntamiento contratante, goza de vacaciones y permisos
coordinados con el resto de compañeros y no goza de ningún tipo de libertad de criterio en la
organización de su trabajo. Estas mismas condiciones se dan en las STS de 26/10/1992 y de
24/09/2014.

Repetimos a este respecto, para que queden meridianamente claras cuáles son las
condiciones de los contratos que unen a los técnicos con el Ayuntamiento de SIMAT DE LA
VALLDIGNA adscritos al Convenio de la Diputación con los Colegios Profesionales: Jornada
de 2 a 4 horas semanales, independencia en la organización de su trabajo, no exclusividad del
mismo, realizando los técnicos trabajos para otros ayuntamientos y clientes en el sector
privado, realizando, a su vez, para el mismo ayuntamiento contratante otros trabajos que se
facturaran a parte del precio convenido en el contrato y carácter mercantil de las
retribuciones que se perciben a modo de iguala. Conviene recordar que los convenios exigen
que el técnico contratado cuente con una estructura empresarial a través de la cual realice su
actividad profesional, esto es, alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.

En este punto recordamos que los técnicos que han prestado servicios en el
Ayuntamiento de SIMAT DE LA VALLDIGNA:
D. MANUEL FRANCISCO PRIETO MANSANET, Ingeniero técnico industrial colegiado en
el Colegio oficial de Ingenieros Técnicos industriales y de Grado de Valencia, ejerce su
actividad profesional en su despacho profesional, sito en Plaça Font Gran 1-1 de Simat de la
Valldigna, y se encuentra dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Se
adjunta como DOCUMENTOS UNO Y DOS Alta en el RETA y Alta en el IAE.

svalldigna@gva.es/www.simat.org

31

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

Dentro del desempeño de su actividad profesional el técnico referenciado ha realizado
múltiples trabajos, entre los cuales podemos citar:
Año 2013: Suministro almacén serrería según honorarios contenidos en factura nº 7 de
fecha 18 de junio de 2013.
Año 2014: Concesión CHJ Pla Corrals. según honorarios contenidos en factura nº 10 de
fecha 26 de marzo de 2014.
Año 2015: Proyecto Aparcamiento camiones, según honorarios contenidos en factura
nº 3 de fecha 4 de marzo de 2015.
Se adjuntan dichas facturas por trabajos concretos, distintos al convenio con
Diputación, a modo de ejemplo de los trabajos realizados por los técnicos fuera del marco del
convenio, como DOCUMENTOS TRES, CUATRO Y CINCO
D. JUAN BRINES SOLANES, ingeniero agrónomo del colegio oficial de ingenieros
agrónomos de Valencia, ejerce su actividad profesional en Simat de la Valldigna, Av. de la
Valldigna, 89.
Año 2012: Dirección obra Pla Nuclis 5a Fase, según honorarios contenidos en factura
nº 4 de fecha 16 de enero de 2012.
Año 2013: Redacción Proyecto P.C.R. 2012 Camí Ermita, según honorarios contenidos
en factura nº 3 de fecha 7 de enero de 2013.
Año 2014: Topografía Parking Moli, según honorarios contenidos en factura nº 28 de
fecha 28 de julio de 2014.
Año 2015: Topografía Varias Parcelas, según honorarios contenidos en factura nº 29 de
fecha 25 de septiembre de 2015.
Se adjuntan dichas facturas por trabajos concretos, distintos al convenio con
Diputación, a modo de ejemplo de los trabajos realizados por los técnicos fuera del marco del
convenio, como DOCUMENTOS SEIS, SIETE, OCHO Y NUEVE

D. JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, Arquitecto del colegio Territorial de Arquitectos
de Valencia (CTAV), ejerce su actividad profesional en Tavernes de la Valldigna, Gran Vía
Germanies 29-b-2 y se encuentra dado de alta en el Régimen General y Especial de
Trabajadores Autónomos. Se adjunta como DOCUMENTOS Nº DIEZ Y ONCE, a efectos
acreditativos, Alta en el RETA y Alta en el IAE.
Año 2012: Redacción EBSS, dirección y coordinación de seguridad del Proyecto de
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Reforma de piscina municipal para reducción de la capacidad y su profundidad, según
honorarios contenidos en factura nº 12 de fecha 7 de mayo de 2012 y factura nº 18 de 13 de
julio de 2012.
Año 2012: Dirección de la obra mejora de la red de agua: Avda Font Menor 2ª fase,
según honorarios contenidos en la factura nº 34 de fecha 31 de diciembre de 2012.
Se adjuntan dichas facturas por trabajos concretos, distintos al convenio con
Diputación, a modo de ejemplo de los trabajos realizados por los técnicos fuera del marco del
convenio como DOCUMENTOS DOCE Y TRECE.
A modo de conclusión en relación a la jurisprudencia aplicable, señalar que la doctrina
jurisprudencial alegada por la inspección, en ningún caso, está permitiendo el acceso al
empleo público con vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito,
publicidad y capacidad que rigen los procesos de selección, principios constitucionales de
acceso que también deben cumplir los procesos de selección de personal laboral temporal, o
funcionario interino, pues de lo contrario nos encontraríamos ante una contratación nula que,
por lo tanto, no puede declararse indefinida ni, por lo tanto, ninguna “bendición” otorga el
Tribunal Supremo al acceso al empleo público sin proceso de selección regido por los referidos
principios constitucionales que sería, en todo caso, ilegal y conllevaría la nulidad de dicha
contratación laboral o nombramiento como funcionario interino.
Recordamos por último que, igualdad ante la Ley significa solo igual trato en condiciones
iguales, pues resultaría contrario a ese principio aplicar una misma medida en condiciones
diferentes.
Tercera.- DEL NOMEN IURIS.
Insiste igualmente la inspección en que los ayuntamientos pretenden calificar el
contrato como administrativo cuando en realidad es una relación laboral, refiriéndose sin
embargo en los convenios a la normativa civil. Pretende con esto desacreditar la
argumentación por la que consideramos a la relación entre el técnico y el Ayuntamiento como
un contrato de servicios.
A este respecto recordamos el principio de irrelevancia del nomen iuris –también
denominado principio de “primacía de la realidad”- significa que “las cosas son lo que son y no
lo que las partes dicen que son“.

La jurisprudencia coincide en significar que los contratos tienen la naturaleza jurídica
que se deriva de su contenido obligacional, independientemente de la denominación que le
otorguen los intervinientes, debiendo estarse para determinar su auténtica naturaleza a la
realidad de su contenido manifestado por los actos realizados en su ejecución, lo que debe
prevalecer sobre el “nomen iuris”; empleados por los contratantes.
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Por ello, el hecho de que el convenio mantuviera una determinada denominación del
contrato, en este caso de “arrendamiento de servicios”, no implica necesariamente que, no
siendo de aplicación este tipo de contratación a la Administración Pública con la legislación
actual, no pueda aplicarse a los contratos celebrados bajo dicha denominación, la figura
contractual vigente de “contrato administrativo de servicios”, cuando de hecho cumple con
todos los requisitos legales para que pueda considerarse como tal.
El vigente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 10, determina que
son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las
categorías enumeradas en el Anexo II.
En la categoría 12 de dicho Anexo II figuran: “Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos.”
Por ello podemos concluir que los contratos realizados bajo el amparo del Convenio,
pese a su denominación en la documentación correspondiente (nomen iuris), deben
considerarse realmente como contratos de servicios celebrados al amparo de la Ley de
Contratos del Sector Público, puesto que responden a los criterios y requisitos fijados en esta
Ley.
Otro argumento empleado por la Inspección para desacreditar la actuación de los
ayuntamientos es la falta de un procedimiento público para la contratación administrativa, sin
embargo, debemos recordar que, ante el importe del contrato, resulta perfectamente lícito
articular un contrato menor que no requiere la publicidad exigida a los contratos que deben
seguir procedimiento abierto.
Cuarta.- DE LA VIABILIDAD DE OTRAS FORMAS DE CONTRATACIÓN.

Tampoco admite la Inspección la argumentación acerca de la imposibilidad de
satisfacer estas necesidades a través de otro tipo de contratación, entienden que se puede
nombrar un funcionario interino o hacer un contrato temporal, sin embargo, en el
Ayuntamiento de SIMAT DE LA VALLDIGNA no existen plaza ni de arquitecto, ni de aparejador
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ni de ingeniero agrícola.
Y para la contratación de funcionarios interinos o personal laboral temporal para
ejercer funciones de arquitecto o ingeniero sin estar en plantilla las plazas presupuestadas,
debemos tener en cuenta en primer lugar, las limitaciones a dicha contratación establecidas
en la LPGE que hemos señalado anteriormente, de forma que únicamente podrá contratarse
a dicho personal siempre que estemos ante una situación coyuntural, de carácter urgente e
inaplazable, en servicios o categorías esenciales para el buen funcionamiento del
Ayuntamiento.
Resulta que las necesidades que cubren estos profesionales no son ni coyunturales ni
urgentes, simplemente se trata de necesidades ordinarias de la corporación que deben ser
atendidas y que debido a la situación actual (limitaciones en la LPGE) y al reducido tamaño del
ayuntamiento de SIMAT DE LA VALLDIGNA resulta imposible satisfacer de otro modo.
Señalemos que la cobertura de esas plazas debería hacerse por funcionario de carrera, y no
por personal laboral.
A lo que hay que sumar que en el Ayuntamiento de SIMAT DE LA VALLDIGNA no
existen en plantilla las plazas correspondientes y que, desde el 2012, se ha ido sucediendo la
limitación a la creación de nuevas plazas por las LPGE, y es más, se ha sucedido la limitación a
la cobertura de las plazas ya existentes, pues la tasa de reposición ha sido cero.
Por todo ello no cabe sino concluir que haciendo una lectura global de la normativa
que rige las relaciones de los Ayuntamientos con el personal laboral, con el personal
funcionario, y con terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, que la relación entre los
profesionales y el Ayuntamiento de SIMAT DE LA VALLDIGNA es la regulada por la ley de
Contratos del Sector Público. La interpretación que hace la Inspección entra en contradicción
con las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, con el Estatuto Básico del Empleado
Público, con la Ley de Contratos del Sector Público, con el artículo 23 de la Constitución
Española, cuando la realidad es que los tres profesionales, que prestan servicio de dos a
cuatro horas a la semana, en el Ayuntamiento están de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o Mutualidad alternativa, lo que haciendo una lectura global de la
legislación aplicable encaja perfectamente y no se produce contradicción.

Quinta.- LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.
Tampoco admite la Inspección la falta de litisconsorcio pasivo necesario, nada al
respecto debe entender el TSJCV cuando en un supuesto idéntico al investigado sí admite esta
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falta de litisconsorcio pasivo como argumento en contra de la laboralidad de la relación
contractual. STSJCV 12/2010 y STSJCV 1837/2009. “TERCERO (…) Además en el supuesto que
ahora se examina eran tres las entidades obligadas a abonar la retribución del Sr. Casimiro (el
Ayuntamiento, la Diputación provincial y el Colegio Oficial), lo que podría desvirtuar el
concepto de ajenidad propio de toda relación laboral, salvo que se imputara a esos tres
organismos la condición de empleadores, lo que no es el caso pues la demanda de oficio solo
se dirige frente a uno de ellos”
En conclusión, reiteramos la ratificación inicial a las alegaciones anteriormente
presentadas esperando, como en el escrito anterior, desistan de las actuaciones iniciadas
concluyendo que el régimen adecuado de cotización para estos profesionales es el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutualidad alternativa, en el que ya se encuentran
afiliados. »
SEGUNDO. Remitir esta Resolución al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. C/ Uruguay Nº 13, 1º. 46007-Valencia
TERCERO. Dar cuenta al pleno, en la próxima sesión que se celebre.»
Obert el torn d’intervencions s’explica el contingut dels dos decrets i s’informa de la
situació actual en que es troba este assumpte i que hores d’ara està judicialitzat.
Vist la qual cosa els membres assistents al ple de l’Ajuntament es donen per
assabentats.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2016, presentat pels
serveis de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.
Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’APROVACIO DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016.

Vist el document remés pel Servei de Recaptació de la Diputació de València sobre
«El Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a l’exercici de 2016», on es detallen les
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dades sobre la gestió del Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València que s’ha fet en
el 2016 i on s’arrepleguen, entre d’altres i com resum, les següents dades:
Pendent any anterior ............................................................................................. 856.221,51€
Càrrecs: En voluntària ...................................................................................... 1.647.806,82€
En executiva ................................................................................................ .664, 58€
Ingressos: En voluntària ...................................................................................... 1.465.200,92€
En executiva ......................................................................................... 181.136,47 €
Baixes:

En voluntària .......................................................................................... 18.074,00 €
En executiva ........................................................................................... 38.850,38 €

Total Baixes ............................................................................................................... 56.924,38 €
Amb els següent desglossament:
Anul·lació.............................................................................................................56.805,49 €
Insolvències ..............................................................................................................118,89 €
Prescripció ..................................................................................................................... 0,00 €
Ajuda.................................................................................................................................0,00€
Altres....... ...................................................................................................................... .0,00 €
Pendent any següent: ............................................................................................. 783.912,60€
Vista la qual cosa es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2016 dels
tributs municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la
Diputació de València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobraments segons consta al Compte presentat.
SEGON. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables
que calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.
Simat de la Valldigna, gener de 2017.L’alcalde.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre la proposta d’acord.
El secretari-interventor comenta les dades més del compte de recaptació i informa de la
circumstància que es va donar en el padró de l’aigua i clavegueram del segon semestre de 2015, que es
va cobrar en 2016, donat que es va produir un canvi en el programa informàtic de la Diputació. Informa
de les dades en relació als cobraments en executiva, i explica que les anul·lacions són producte de les
actualitzacions dels rebuts del cadastre d’urbana que s’han modificat per la regularització feta en 2015.
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Indica que han baixat els pendents per als anys següents i informa de les xifres del compte de
recaptació que els regidors coneixen.
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 PSOE) i TRES (3)
Abstencions (2 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»), acorda el següent:
PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2016 dels tributs
municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació de
València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de cobraments segons consta al
Compte presentat.
SEGON. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables que
calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.

--------------------------------------------------------------------------------------------------1.4. Donar compte dels decrets números 500, 517, 524, 527, 529, 530, 531,
532, 533, 537, 539, 543, 544, 545, 547, 548, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 581 de 2016 i
el número 6 de 2017.
Es dóna compte dels decrets següents:
Vist el Decret número 500/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 500/2016
Simat de la Valldigna, 18 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, va
aprovar a l’empara de l’Ordre 18/2016, de 29 de setembre, les bases reguladores de les subvencions
destinades a la contractació d’agents d’Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana,
per tal de col·laborar en la promoció econòmica de la zona corresponent i la implantació de les
polítiques actives d’ocupació orientades a la generació d’ocupació i activitat empresarial.
SEGON. Per Resolució de 25 d’octubre de 2106, del director general del Servei Valencià
d’Ocupació i Formació, s’han convocat per a l’exercici 2016 les subvencions destinades a finançar la
contractació d’AODLs a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, fixant el termini per a la
presentació de sol·licituds en 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de
l’extracte de la Resolució de 25 d’octubre de 2016 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm.
7909, de 3 de novembre de 2016.
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TERCER. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna ve executant al llargs dels anys, a través de
l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament, actuacions en matèria de promoció econòmica i de
polítiques actives d’ocupació, considerant eix fonamental de l’activitat municipal, més si és possible en
l’actual context, tant la promoció de l’ocupació, i l’autoocupació, la formació ocupacional, la promoció
de projectes i iniciatives de desenvolupament local, entre d’altres.
QUART. Vista la necessitat de reforçar el personal que dedica els seus esforços a les tasques
citades, incidint especialment en l’àmbit de la formació, el treball de nous filons d’ocupació, i
l’autoocupació, este Ajuntament considera adient sol·licitar una subvenció a l’empara de l’Ordre
18/2016, de 29 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, per tal de contractar un nou AODL per al període que abasta de l’1 de desembre de 2016 al
31 de març de 2017.
CINQUÈ. Els serveis tècnics municipals han elaborat el projecte explicatiu anomenat
«ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS LOCALS: DESENVOLUPAMENT LOCAL I FORMACIÓ» on
s’exposen els objectius que es pretenen aconseguir durant el període per al qual es sol·licita l’ajuda.
Considerant els antecedents descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLC
PRIMER. Aprovar el projecte anomenat «ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS LOCALS:
DESENVOLUPAMENT LOCAL I FORMACIÓ» a executar a l’empara l’Ordre 18/2016, de 29 de
setembre, les bases reguladores de les subvencions destinades a la contractació d’agents d’Ocupació i
Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana.
SEGON. Sol·licitar de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, a l’empara de la Resolució de 25 d’octubre de 2106, del director general del Servei
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2016 les subvencions
destinades a finançar la contractació d’AODLs a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, una
subvenció per import de SET MIL HUIT-CENTS QUARANTA EUROS (7.840,00 €), per tal de sufragar
el 80% dels costos laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que se’n deriven de
la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local durant un període que com a màxim
abastarà de l’1 de desembre de 2016 a 31 de març de 2017, assumint l’Ajuntament la part del cost no
subvencionat, és a dir, el 20% restant, quantitat que ascendeix a mil nou-cents seixanta euros (1.960,00
€).
S’assoleix i es manifesta el compromís de donar compliment al contingut, condicions i requisits
establerts en l’Ordre reguladora de les subvencions.
TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple en una pròxima sessió que este
celebre.»
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vist el Decret número 517/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 517/2016
Simat de la Valldigna, 22 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 29 de juliol de 2016, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
de València núm. 146, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de
subvencions del Pla Provincial d’Obres i Serveis de l’exercici 2016, de conformitat amb l’acord del Ple
de la Corporació Provincial de 18 de juliol de 2016, 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
«ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/
SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI»

Núm.

Import

PPOS/2016/778

94.410,07 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 370/2016, de 16 de setembre, rectificat per Decret
de l’Alcaldia 449/2016, de 18 d’octubre, es va resoldre portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DE L’EBSS DE L’OBRA «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI»» mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, S.L.P., titular del NIF B97543193,
amb domicili a l'Avinguda Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, per un
import que ascendeix a TRES MIL SET-CENTS SETANTA EUROS I ONZE CÈNTIMS (3.770,11 €) i
SET-CENTS NORANTA-UN EUROS I SETANTA-DOS CÈNTIMS (791,72 €) corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 22 de novembre de 2016,
l’empresa AQURB-2005, S.L.P., va presentar còpia del projecte anomenat «ADEQUACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI»
amb data 23 de setembre de 2016, redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat
núm. 4.314, amb un pressupost bàsic de licitació que munta 78.024,85 euros i 16.385,22 euros d’IVA,
amb uns honoraris de redacció de projecte que munten a la quantitat de 3.770,11 euros i 791,72
euros d’IVA.
QUART Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les
obres consistents en l’adequació de les instal·lacions urbanes existents en una zona urbana del
municipi, els carrers Sanchis Guarner i Calvari, on resulta prioritària la reforma de les instal·lacions
d’aigua potable així com de les voreres, permetent la màxima accessibilitat a persones amb mobilitat
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reduïda en la citada zona residencial de la població, obres que es poden qualificar com obres de
reforma.
CINQUÈ. Atès que amb data 22 de novembre de 2016, s’ha emès Informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte
d’obres.
SISÈ. Vist el projecte d'execució de les obres anomenat «ADEQUACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI», i
examinada la documentació que l'acompanya.
RESOLC
PRIMER. Aprovar
el
Projecte
de
les
obres
anomenat
«ADEQUACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI»,
redactat per AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el
pressupost bàsic de licitació del qual munta SETANTA-HUIT MIL VINT-I-QUATRE EUROS I
HUITANTA-CINC CÈNTIMS (78.024,85 €) i SETZE MIL TRES-CENTS HUITANTA-CINC EUROS I
VINT-I-DOS CÈNTIMS (16.385,22 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la
despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte que munta TRES MIL SET-CENTS
SETANTA EUROS I ONZE CÈNTIMS (3.770,11 €) i SET-CENTS NORANTA-UN EUROS I SETANTADOS CÈNTIMS (791,72 €) 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.
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «151
61916 PPOS 2016 (obra, redacció de projectes i altres)» del Pressupost municipal de despeses
vigent.
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb
l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a
procedir a la contractació de l'obra.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
PPOS/2016/778.»

-----------------------------------------------------------------------------------
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Vist el Decret número 524/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 524/2016
Simat de la Valldigna, 23 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 29 de juliol de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 146, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió de subvencions del Pla Provincial d’Obres i Serveis de l’exercici 2016, de conformitat amb
l’acord del Ple de la Corporació Provincial de 18 de juliol de 2016, 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
ADEQUACIÓ DE CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU
D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE
MUNICIPAL

Núm.

Import

PPOS/2016/779

20.000,00 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 371/2016, de 16 de setembre, es va resoldre portar
a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DE L’EBSS DE L’OBRA
«ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU D’ABASTIMENT
D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008,
titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, 46.750 de Simat de la Valldigna, per un
import que ascendeix a mil cinquanta-dos euros i huitanta-quatre cèntims (1052,84 €) i dos-cents vinti-un euros i deu cèntims (221,10 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 23 de novembre de 2016, M.
FRANCISCO PRIETO MANSANET, va presentar còpia del projecte anomenat «ADEQUACIÓ DE
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE
MUNICIPAL» amb data 29 de setembre de 2016, amb un pressupost bàsic de licitació que ascendeix a
16.528,93 euros i 3.471,07 euros d’IVA, amb uns honoraris definitius de redacció de projecte i direcció
d’obra i coordinació de seguretat i salut, que calen aprovar, que munten a la quantitat de 1.411,19
euros i 296,35 euros d’IVA.
QUART Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les
obres consistents en l’adequació de l’obra i les instal·lacions tècniques existents en el centre de
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transformació d’abonat per a subministrament d’energia elèctrica al motor del pou d’abastiment
d’aigua potable de Simat de la Valldigna.
CINQUÈ. Atès que amb data 23 de novembre de 2016, s’ha emès Informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte d’obres.
SISÈ. Vist el projecte d'execució de les obres anomenat «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», i
examinada la documentació que l'acompanya.
RESOLC
PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE
MUNICIPAL», redactat per M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm.
8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, 46.750 de Simat de la Valldigna,
el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a SETZE MIL CINC-CENTS VINT-I-HUIT
EUROS I NORANTA-TRES CÈNTIMS (16.528,93 €) i TRES MIL QUATRE-CENTS
SETANTA-UN EUROS I SET CÈNTIMS (3.471,07 €) corresponents a l’Impost sobre el
Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i estudi bàsic
de seguretat i salut que ascendeix a huit-cents noranta-cinc euros i noranta cèntims (895,90 €) i cent
huitanta-huit euros i catorze cèntims (188,14 €) corresponent a l’IVA, i honoraris de direcció obra i
coordinació de seguretat i salut que munten a la quantitat de quatre-cents huitanta-tres euros i trentasis cèntims (483,36 €) i cent un euros i cinquanta-un cèntims (101,51 €) 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.
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «151
61916 PPOS 2016 (obra, redacció de projectes i altres)» del Pressupost municipal de despeses vigent.
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb
l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a
procedir a la contractació de l'obra.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
PPOS/2016/779.»

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

Vist el Decret número 527/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:
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«Decret núm.: 527/2016
Simat de la Valldigna, 23 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent les
consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vist que amb data 9 de juny de 2016, mitjançant Decret de l'Alcaldia 255/2016, de 9
de juny, es va sol·licitar a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València la inclusió al Pla Provincial
de cooperació a les Obres i Serveis municipals (PPOS), per a l’exercici 2016, de les actuacions que
consten en la Resolució citada a dur a terme per este Ajuntament, amb un import total de
120.410,07€.
SEGON. Vist que amb data 29 de juliol de 2016 es va publicar al BOPV núm. 146, Anunci de
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de subvencions del Pla Provincial
d’Obres i Serveis de l’exercici 2016, de conformitat amb l’acord del Ple de 18 de juliol, on consten les
actuacions subvencionades a este municipi que consten en el quadre tot seguit:

Obra

Núm.

Subvenció
concedida

778

94.410,07 €

779

20.000,00 €

780

6.000,00 €

Adequació d’infraestructures d’abastiment i
sanejament C/ Sanchis Guarner i C/ Calvari
Adequació de centre de transformació de motor
del pou d’abastiment d’aigua potable municipal
Substitució de canonades d’abastiment per al
pou d’abastiment d’aigua potable

TERCER. Vist que per Resolució de l’Alcaldia 372/2016, de 16 de setembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA AVALUADA I DE LES DE L’OBRA
«SUBSTITUCIÓ DE CANONADES D’ABASTIMENT PER AL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA
POTABLE»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista M. FRANCISCO
PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb
domicili a la Pl. del Colomer, 9, 46750 de Simat de la Valldigna, per un import que munta cent cinquanta
euros (150,00 €) i trenta-un euros i cinquanta cèntims (31,50 €) corresponents a l'Impost sobre el
Valor Afegit.
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 473/2016, de 31 d’octubre, es va resoldre
sol·licitar a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València el canvi de l’obra «Substitució de
canonades d’abastiment per al pou d’abastiment d’aigua potable municipal» inclosa en el PPOS de
l’exercici 2016 amb núm. d’expedient PPOS/2016/780, per l’obra «Enllumenat C/ La Xara. 1a fase.».
SISÈ. Vist que per Decret núm. 08404, de 10 de novembre de 2016, del Vicepresident 3r
Diputat Delegat de l’àrea de Cooperació Municipal, es va resoldre acceptar, entre d’altres, el canvi
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pretès per este Ajuntament, anul·lant l’obra «Substitució de canonades d’abastiment per al pou
d’abastiment d’aigua potable» (PPOS 2016/939), i incloent com a nova obra l’actuació «ENLLUMENAT
C/ LA XARA 1ª FASE», amb núm. d’expedient PPOS/2016/939.
SETÈ. Atès el canvi descrit, cal modificar el contingut de la Resolució de l‘Alcaldia 372/2016,
de 16 de setembre, per tal d’acomplir amb les noves Bases del Pla Provincial de Cooperació a les
Obres i Serveis de competència municipal (PPOS) per a l’any 2016, aprovades en sessió del Ple de la
Corporació Provincial de 27 d’abril de 2016, que estableixen l'obligació, una vegada aprovat el Pla,
d’aportar els projectes d'obra o ,en els supòsits de contractes menors, pressupostos que resulten
suficients per a definir, valorar i executar les obres que comprenga, tot d’acord, en el seu cas, amb el
contingut de l’article 123 del TRLCSP i la instrucció tècnica per a la redacció de projectes d’obres a
incloure en els plans provincials de la Diputació de València. Pel que fa al PPOS de l’exercici 2016 el
termini establert a l'efecte finalitza el proper dia 30 de novembre, tenint en compte que el canvi no
produeix lesió de drets o interessos legítims de l’interessat.
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. Anul·lar el primer epígraf del Decret de l’Alcaldia 372/2016, de 16 de setembre, per
supressió de l’obra a què fa referència del PPOS de l’exercici 2016.
SEGON. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA AVALUADA I DE
L’EBSS DE L’OBRA «ENLLUMENAT C/ LA XARA. 1A FASE»» mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, col·legiat
núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, 46750 de Simat de la
Valldigna, per un import que munta QUATRE-TRES CINQUANTA EUROS (450,00 €) i NORANTAQUATRE EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS (94,50 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit
(expedient PPOS/2016/939).
TERCER. Aprovar la despesa corresponent al servei esmentat amb càrrec a l'aplicació
pressupostària «151 61916 PPOS 2016 (obra, redacció de projectes i altres)» del Pressupost de
despeses vigent.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si s'escau.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de
la data de la seua signatura.
SISÈ. Donar compte d’esta Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima sessió que es
celebre. »

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

La regidora Imma Cunyat recorda que en este decret no es correspon la lletra amb el número
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donat que al punt segon d’este decret on posa: “ QUATRE-TRES CINQUANTA EUROS (450,00 €)” ha
de dir “QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (450,00 €)”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 529/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 529/2016
Simat de la Valldigna, 25 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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 subvencionades consta, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número
d’obra i import concedit:

Actuació
«HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I
DIRECCIÓ OBRA «ARREGLAMENT I MILLORA
CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA»».

Núm.

IFS/2016/583

Import

1.284,05 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Atès que este Ajuntament considera convenient l’aplicació en el present expedient
de la Instrucció Tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els Plans Provincials de la
Diputació, publicada en el BOPV núm. 147, d'1 d'agost de 2016, i que el ha d’adjudicar-se la redacció del
mateix, tot d’acord amb el termini establert a la base huitena de la convocatòria, que finalitza el proper
9 de desembre de 2016.
TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 25 de novembre de 2016, es va
assenyalar i informar sobre la necessitat de realitzar la contractació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA»»
el preu del qual ascendeix a la quantitat de mil seixanta-un euros i vint cèntims (1,061,20 €) i dos-cents
vint-i-dos euros i huitanta-cinc cèntims (222,85 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
QUART. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció en
què s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
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CINQUÈ. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe-proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA
«ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA»» mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista JUAN BRINES SOLANES, enginyer tècnic agrícola, col·legiat núm.
1.623, titular del NIF 73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750 de Simat de la Valldigna,
per un import de MIL SEIXANTA-UN EUROS I VINT CÈNTIMS (1.061,20 €) i DOS-CENTS VINT-IDOS EUROS I HUITANTA-CINC CÈNTIMS (222,85 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA»» amb
càrrec a l'aplicació pressupostària «9454 61016 Arreglament i millora Camí Pont de Cabanya» del
Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de les factures i tramitació del
pagament si s'escau.
QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la seua signatura.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient IFS/2016/583.»

----------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 530/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 530/2016
Simat de la Valldigna, 25 de novembre de 2016

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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 subvencionades consta, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número
d’obra i import concedit:
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Actuació

Núm.

«HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I
DIRECCIÓ OBRA «ARREGLAMENT I MILLORA
CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS»».

IFS/2016/582

Import

3.273,87 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Atès que este Ajuntament considera convenient l’aplicació en el present expedient
de la Instrucció Tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els Plans Provincials de la
Diputació, publicada en el BOPV núm. 147, d'1 d'agost de 2016, i que ha d’adjudicar-se la redacció del
mateix, tot d’acord amb el termini establert a la base huitena de la convocatòria, que finalitza el proper
9 de desembre de 2016.
TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 25 de novembre de 2016, es va
assenyalar i informar sobre la necessitat de realitzar la contractació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS
PACOS»» el preu del qual ascendeix a la quantitat de dos mil set-cents cinc euros i seixanta-huit
cèntims (2.705,68 €) i cinc-cents seixanta-huit euros i dènou cèntims (568,19 €) corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit.
QUART. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció en
què s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
CINQUÈ. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe-proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA
«ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS»» mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista JUAN BRINES SOLANES, enginyer tècnic agrícola, col·legiat núm.
1.623, titular del NIF 73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750 de Simat de la Valldigna,
per un import de DOS MIL SET-CENTS CINC EUROS I SEIXANTA-HUIT CÈNTIMS (2.705,68 €) i
CINC-CENTS SEIXANTA-HUIT EUROS I DÈNOU CÈNTIMS (568,19 €) corresponents a l’Impost
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sobre el Valor Afegit.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS
PACOS»» amb càrrec a l'aplicació pressupostària «454 61017 Arreglament i millora camí veïnal Cisterna
dels Pacos» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de les factures i tramitació del
pagament si s'escau.
QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la seua signatura.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient IFS/2016/582.»

---------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 531/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 531/2016
Simat de la Valldigna, 25 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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 subvencionades consta, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número
d’obra i import concedit:
Actuació

Núm.

Import

«HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE OBRA
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT»».

IFS/2016/585

617,75 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Atès que este Ajuntament considera convenient l’aplicació en el present expedient
de la Instrucció Tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els Plans Provincials de la
Diputació, publicada en el BOPV núm. 147, d'1 d'agost de 2016, i que ha d’adjudicar-se la redacció del
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mateix, tot d’acord amb el termini establert a la base huitena de la convocatòria, que finalitza el proper
9 de desembre de 2016.

TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 25 de novembre de 2016, es va
assenyalar i informar sobre la necessitat de realitzar la contractació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/
SANT VICENT»» el preu del qual ascendeix 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’Impost sobre el
Valor Afegit.
QUART. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció en
què s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
CINQUÈ. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe-proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ
VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT»» mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, SLP, titular del NIF B97543193,
amb domicili a l'Av. Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46760 de Tavernes de la Valldigna, per un import que
munta CINC-CENTS DEU EUROS I CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (510,54 €) i CENT SET
EUROS I VINT-I-UN CÈNTIMS (107,21 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/
SANT VICENT»» amb càrrec a l'aplicació pressupostària «1532 61901 Adequació vorera per a eliminació
de barreres arquitectòniques C/ Sant Vicent» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de les factures i tramitació del
pagament si s'escau.
QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la seua signatura.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient IFS/2016/585.»

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

svalldigna@gva.es/www.simat.org

50

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

Vist el Decret número 532/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 532/2016
Simat de la Valldigna, 25 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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 subvencionades consta, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número
d’obra i import concedit:

Actuació

Núm.

Import

Finançament

«HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE OBRA
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU
DE GRÀCIA»».

IFS/2016/584

402,42 €

Diputació
Provincial de
València

SEGON. Atès que este Ajuntament considera convenient l’aplicació en el present expedient
de la Instrucció Tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els Plans Provincials de la
Diputació, publicada en el BOPV núm. 147, d'1 d'agost de 2016, i que ha d’adjudicar-se la redacció del
mateix tot d’acord amb el termini establert a la base huitena de la convocatòria, que finalitza el proper
9 de desembre de 2016.
TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 25 de novembre de 2016, es va
assenyalar i informar sobre la necessitat de realitzar la contractació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/
MARE DE DÉU DE GRÀCIA»» el preu del qual ascendeix a la quantitat de tres-cents trenta-dos euros i
cinquanta-huit cèntims (332,58 €) i seixanta-nou euros i huitanta-quatre cèntims (69,84 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
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QUART. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció en
què s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
CINQUÈ. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe-proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ
VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA»»
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, SLP, titular del NIF
B97543193, amb domicili a l'Av. Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46760 de Tavernes de la Valldigna, per un
import que munta TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS I CINQUANTA-HUIT CÈNTIMS (332,58 €) i
SEIXANTA-NOU EUROS I HUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (69,84 €) corresponents a l’Impost sobre
el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/
MARE DE DÉU DE GRÀCIA»» amb càrrec a l'aplicació pressupostària «1532 61902 Adequació voreres
per a eliminació de barreres arquitectòniques C/ Mare de Déu de Gràcia» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de les factures i tramitació del
pagament si s'escau.
QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la seua signatura.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient IFS/2016/584.»

-----------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 533/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 533/2016
Simat de la Valldigna, 25 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
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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 subvencionades consta, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número
d’obra i import concedit:

Actuació

Núm.

«HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE
«REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS
GUARNER»».

IFS/2016/586

Import

Finançament

653,25 €

Diputació
Provincial de
València

SEGON. Atès que este Ajuntament considera convenient l’aplicació en el present expedient
de la Instrucció Tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els Plans Provincials de la
Diputació, publicada en el BOPV núm. 147, d'1 d'agost de 2016, i que ha d’adjudicar-se la redacció del
mateix tot d’acord amb el termini establert a la base huitena de la convocatòria, que finalitza el proper
9 de desembre de 2016.
TERCER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 25 de novembre de 2016, es va
assenyalar i informar sobre la necessitat de realitzar la contractació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE D’OBRA «REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER»» el preu del qual ascendeix a la
quantitat de cinc-cents trenta-nou euros i huitanta-huit cèntims (539,88 €) i cent tretze euros i trentaset cèntims (113,37 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
QUART. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció en
què s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
CINQUÈ. Atès que amb data 25 de novembre de 2016, s’ha emès informe-proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA
«REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
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contractista AQURB-2005, S.L.P., titular del NIF B97543193, amb domicili a l'Avinguda Gran Via
Germanies, 29B 1 2, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, per un import que munta CINC-CENTS
TRENTA-NOU EUROS I HUITANTA-HUIT CÈNTIMS (539,88 €) i CENT TRETZE EUROS I TRENTASET CÈNTIMS (113,37 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE D’OBRA «REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER»» amb càrrec a l'aplicació
pressupostària «1532 61903 Repavimentació C/ Sanchis Guarner» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de les factures i tramitació del
pagament si s'escau.

QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la seua signatura.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient IFS/2016/586.»

-----------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 537/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 537/2016
Simat de la Valldigna, 29 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent les
consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 29 de juliol de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
València núm. 146, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de
subvencions del Pla Provincial d’Obres i Serveis de l’exercici 2016, de conformitat amb l’acord del Ple
de la Corporació Provincial de 18 de juliol de 2016, 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
ADEQUACIÓ DE CANONADES
D’ABASTIMENT PER AL POU
D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE

Núm.

Import

PPOS/2016/780

6.000,00 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 473/2016, de 31 d’octubre, es va resoldre sol·licitar a
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València el canvi de l’obra inclosa en el PPOS de l’exercici
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2016 amb núm. d’expedient PPOS/2016/780, mantenint l’import de la mateixa, per tal d’incloure l’obra
anomenada «Enllumenat C/ La Xara. 1a Fase».
TERCER. Vist que per Decret núm. 08404, de 10 de novembre de 2016, del Diputat Delegat de
l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de València es va aprovar la inclusió de la nova obra en
el PPOS/2016, amb el detall que consta que tot seguit:

Actuació

Núm.

Import

ENLLUMENAT C/ LA XARA. 1a
FASE

PPOS/2016/939

6.000,00 €

Finançament
Diputació Provincial de
València

QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 527/2016, de 23 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA AVALUADA I DE L’EBSS DE L’OBRA
«ENLLUMENAT C/ LA XARA. 1A FASE»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008,
titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, 46.750 de Simat de la Valldigna, per un
import que ascendeix a quatre-cents cinquanta euros (450,00 €) i noranta-quatre euros i cinquanta
cèntims (94,50 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
CINQUÈ. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 29 de novembre de 2016, M.
FRANCISCO PRIETO MANSANET, va presentar còpia del projecte anomenat «ENLLUMENAT C/ LA
XARA. 1a FASE» amb data 25 de novembre de 2016, amb un pressupost bàsic de licitació que
ascendeix a 4.958,68 euros i 1.041,32 euros d’IVA, amb uns honoraris de redacció de projecte i
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, que calen aprovar, que munten a la quantitat de
850,00 euros i 178,50 euros d’IVA.
SISÈ. Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les obres
consistents en el muntatge de lluminàries en façana ubicades al vial C/ Xara, en el seu tram més estret,
al municipi de Simat de la Valldigna.
CINQUÈ. Atès que amb data 29 de novembre de 2016, s’ha emès Informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte
d’obres.
SISÈ. Vist el projecte simplificat (memòria avaluada) de les obres anomenat «ENLLUMENAT
C/ LA XARA. 1a FASE», i examinada la documentació que l'acompanya.
RESOLC
PRIMER. Aprovar el projecte simplificat (memòria avaluada) de les obres anomenat
«ENLLUMENAT C/ LA XARA. 1a FASE», redactat per M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic
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industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9,
46.750 de Simat de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a QUATRE MIL
NOU-CENTS CINQUANTA-HUIT EUROS I SEIXANTA-HUIT CÈNTIMS (4.958,68 €) i MIL
QUARANTA-UN EUROS I TRENTA-DOS CÈNTIMS (1.041,32 €) corresponents a l’Impost sobre el
Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte simplificat
(memòria avaluada) i estudi bàsic de seguretat i salut que ascendeix a quatre-cents cinquanta euros
(450,00 €) i noranta-quatre euros i cinquanta cèntims (94,50 €) corresponents a l’IVA, i als honoraris
de direcció obra i coordinació de seguretat i salut que munten a la quantitat de quatre-cents euros
(400,00 €) i huitanta-quatre euros (84,00 €) 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.

SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «151
61916 PPOS 2016 (obra, redacció de projectes i altres)» del Pressupost municipal de despeses
vigent.
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb
l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a
procedir a la contractació de l'obra.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
PPOS/2016/939.»

---------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 539/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 539/2016
Simat de la Valldigna, 29 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. El passat 28 de novembre de 2016 va tindre entrada a l’ajuntament escrit de l’agent de la
policia local Luis Antonio Martínez Vidal, amb DNI 20824726-C, pel qual comunicava que amb data 30
de novembre 2016, anava a causar la baixa al Cós de la Policia Local durant un termini estimat de 50
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dies de baixa, per tindre que sotmetre’s a una intervenció quirúrgica, la qual cosa fa que el nombre
d’agents disponibles per a este període resulte insuficient per a poder atendre les necessitats del servei.
2. Atès que L’Agent-Cap de la Policia Local ha presentat un informe, de data 29 de novembre de
2016, on es fa constar la necessitat de cobrir de forma interina per mitjà de contractació temporal i
urgent un Agent de la Policia Local.
3. Atès que al mateix s’informa que els integrants adscrits a la borsa de Policia Local que té este
municipi des de novembre de 2010, esta esgotada, donat que dos estan prestant servici en esta
Corporació i el tercer ha presentat un escrit exposant que està com a funcionari interí a un altre
ajuntament i per tant renuncia a la possibilitat de ser contractat per este ajuntament de Simat de la
Valldigna.
4. Donada la immediatesa per cobrir eixa baixa s’ha sol·licitat a l’IVASPE, en escrit de data 29 de
novembre, l’autorització per cobrir les necessitats de la policia local a traves del procediment regulat
per l’article 39 de la Llei 6/99, de 19 d’abril, de Coordinació de les Policies Locals de la CV consistent
en la utilització de borsa de treball.

5. Els serveis municipals de la Policia Local han realitzat consultes amb els integrants de la borsa
de treball de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (València), que d’acord amb la resolució 2922/2016
de 25 de novembre de 2016, de la Regidoria delegada d’Economia, Hisenda, Patrimoni i Personal, ens
autoritza a utilitzar la seua borsa i a tindre accés a les dades dels Agents que integren la Borsa de la
Policia Local d’eixa localitat.
6. Atès que a l’informe, de data 29 de novembre de 2016, de l’Agent-Cap de la Policia Local es fa
constar que presentats els currículums i realitzada entrevista personal amb integrants disponibles d’eixa
borsa, a fi de valorar la persona mes adequada, es proposa com a Agent interí per cobrir eixa plaça i fins
la incorporació de l’agent Luis Antonio Martínez Vidal, a JOSÉ RODRIGUEZ TORRES, amb DNI
20031952X, i tot això per tal de fer el nomenament d’agent de policia local interí el més aviat possible i
que cal considerar provisional fins que es reba l’informe de l’IVASPE.
II. Fonaments de dret:
1. Este Ajuntament té la necessitat de procedir al nomenament de l’Agent de Policia Local,
interí, per tal d’atendre les necessitats del servei i d’acord amb el que estableix Llei de pressupostos
Generals de l’Estat per 2016, este nomenament es considera prioritari davant la necessitat de mantenir
la seguretat i la protecció del ciutadans en estos moments de crisi.
2. Que per atendre eixes necessitats es procedeix a aplicar la “Borsa de treball d’Agent de la
Policia Local”, en este cas la de l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna, donat que la d’este ajuntament
de Simat de la Valldigna està esgotada, la qual cosa permet l’article 39 de la llei 6/1999, de 19 d’abril,
donat que a este Ajuntament no li ha resultat possible la provisió del lloc de treball mitjançant
comissió de serveis en tractar-se de causes urgents i amb caràcter temporal.
3. Donat que la baixa de Luis Antonio Martínez Vidal i la seua pròxima incorporació, té un
termini estimat d’uns 50 dies i per tant el nomenament d’agent interí s’estableix fins la seua
reincorporació.
4. Atès que el 29 de novembre de 2016 s’ha sol·licitat l’informe preceptiu previst a l’article 39
de la Llei 6/1999, de la Generalitat Valenciana, de 19 d’abril i hores d’ara encara no s’ha rebut i per tant
es considera provisional el nomenament. Si es conforme passarà a ser definitiu el nomenament com
agent de la policia local interí.
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5.-Es procedeix a seleccionar dels integrants de la borsa de treball de Tavernes de la Valldigna a
JOSÉ RODRIGUEZ TORRES, amb DNI: 20031952X.
6.- Procedeix assignar-li codi d’identificació com a integrant del Cos de Policia Local de Simat
de la Valldigna, així com determinar les retribucions que els corresponen; tot aplicant-hi els criteris
utilitzats a l’efecte per este Ajuntament.
És competència de l’Alcaldia resoldre, i per tot això
RESOLC:
Primer. Declarar prioritari per al municipi de Simat de la Valldigna (València) el nomenament
d’un agent de la policia local, amb efectes des del dia 2 de desembre de 2016, per tal d’atendre les
necessitats generades per la baixa d’un agent de la policia local.
Segon. Manifestar que no ha resultat possible la provisió del lloc de treball mitjançant comissió
de serveis al tractar-se de causes urgents i amb caràcter temporal.

Tercer. Aprovar, amb efectes des del proper dia 2 de desembre de 2016, el nomenament de
JOSÉ RODRIGUEZ TORRES, amb DNI: 20031952X, domiciliat al carrer Cervantes, 35 A-2n-6a, 46770
Xeraco (València), com a Agent de Policia Local interí, d’este Ajuntament, per tal d’atendre les
necessitats generades per la baixa d’un agent de la policia local i pel termini de temps que es
requerisca.
Aprovar a l’efecte els següents extrems:
1. Assignar a JOSÉ RODRIGUEZ TORRES, amb DNI: 20031952X, el codi d’identificació com a
integrant del Cos de Policia Local de Simat de la Valldigna següent: 462310504.
2. Determinar que les retribucions mensuals seran les pròpies del seu lloc i aprovades per este
Ajuntament.
Quart.- Fixar com a termini del nomenament d’agent interí el període que dure la baixa i fins la
incorporació de Luis Antonio Martínez Vidal.
Cinquè.- Comunicar a l’interessat, a la Gestoria Morales i Cuenca Gestions S.R.L., als delegats
de personal, donar compte a Intervenció-Tresoreria i al ple de l’ajuntament.
Sisè.- Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs de
reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de la
notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.
Simat de la Valldigna, 29 de novembre de 2016.»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 543/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 543/2016
Simat de la Valldigna, 30 de novembre de 2016
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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
núm.

Arreglament i millora camí veïnal Pont de
Cabanya

2016

16.645,13 €

IFS/2016/581

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 529/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ARREGLAMENT I
MILLORA CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista JUAN BRINES SOLANES, enginyer tècnic agrícola, col·legiat núm. 1.623, titular del NIF
73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750 de Simat de la Valldigna, per un import de mil
seixanta-un euros i vint cèntims (1.061,20 €) i dos-cents vint-i-dos euros i huitanta-cinc cèntims
(222,85 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 30 de novembre de 2016,
Juan Brines Solanes, va presentar còpia del projecte anomenat «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ
VEÏNAL MIG L’HORTA-PONT DE CABANYA» amb data 28 de novembre de 2016, amb un
pressupost bàsic de licitació que ascendeix a 13.756,31 euros i 2.888,82 euros d’IVA, amb uns
honoraris de redacció de projecte i direcció d’obra que munten a la quantitat de 1.061,20 euros i
222,85 euros d’IVA.
QUART. Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les
obres consistents en la millora de la infraestructura vial del terme municipal de Simat de la Valldigna,
concretament en l’àmbit específic del camí Mig l’Horta-Pont de Cabanya.
CINQUÈ. Atès que amb data 30 de novembre de 2016, s’ha emès Informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte
d’obres.
SISÈ. Vist el projecte de les obres anomenat «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL
MIG L’HORTA – PONT DE CABANYA», i examinada la documentació que l'acompanya.
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RESOLC
PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ
VEÏNAL MIG L’HORTA-PONT DE CABANYA», redactat per Juan Brines Solanes, enginyer tècnic
agrícola, col·legiat núm. 1.623, titular del NIF 73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750
de Simat de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a TRETZE MIL SET-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS I TRENTA-UN CÈNTIMS (13.756,31 €) i DOS MIL HUIT-CENTS
HUITANTA-HUIT EUROS I HUITANTA-DOS CÈNTIMS (2.888,82 €) corresponents a l'Impost sobre
el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció obra
que munten a la quantitat de MIL SEIXANTA-UN EUROS I VINT CÈNTIMS (1.061,20 €) i DOSCENTS VINT-I-DOS EUROS I HUITANTA-CINC CÈNTIMS (222,85 €) 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.
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «454 61016
Arreglament i millora Camí Pont de Cabanya» del Pressupost vigent.

TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb
l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a
procedir a la contractació de l'obra.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/581.»

-------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 544/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 544/2016
Simat de la Valldigna, 30 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent les
consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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
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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
núm.

Arreglament i millora camí veïnal Cisterna dels
Pacos

2016

42.439,11 €

IFS/2016/580

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 530/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ARREGLAMENT I
MILLORA CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb
el contractista Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola, col·legiat núm. 1.623, titular del NIF
73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750 de Simat de la Valldigna, per un import de dos
mil set-cents cinc euros i seixanta-huit cèntims (2.705,68 €) i cinc-cents seixanta-huit euros i dènou
cèntims (568,19 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 30 de novembre de 2016,
Juan Brines Solanes, va presentar còpia del projecte anomenat «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ
VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS» amb data 28 de novembre de 2016, amb un pressupost bàsic de
licitació que ascendeix a 35.073,64 euros i 7.365,47 euros d’IVA, amb uns honoraris de redacció de
projecte i direcció d’obra que munten a la quantitat de 2.705,68 euros i 568,19 euros d’IVA.

QUART. Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les
obres consistents en la millora de la infraestructura vial del terme municipal de Simat de la Valldigna,
concretament en l’àmbit específic del camí Cisterna dels Pacos.
CINQUÈ. Atès que amb data 30 de novembre de 2016, s’ha emès Informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte
d’obres.
SISÈ. Vist el projecte de les obres anomenat «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL
CISTERNA DELS PACOS», i examinada la documentació que l'acompanya.
RESOLC
PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ
VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS», redactat per Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola,
col·legiat núm. 1.623, titular del NIF 73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750 de Simat
de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a TRENTA-CINC MIL SETANTA-TRES
EUROS I SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (35.073,64 €) i SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS I QUARANTA-SET CÈNTIMS (7.365,47 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així
com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció obra que munten a la
quantitat de DOS MIL SET-CENTS CINC EUROS I SEIXANTA-HUIT CÈNTIMS (2.705,68 €) i CINCCENTS SEIXANTA-HUIT EUROS I DÈNOU CÈNTIMS (568,19 €) corresponents a l’IVA, ja que
reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial
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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.
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «454 61017
Arreglament i millora camí veïnal Cisterna dels Pacos» del Pressupost vigent.
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb
l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a
procedir a la contractació de l'obra.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/580.»

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

Vist el Decret número 545/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 545/2016
Simat de la Valldigna, 30 de novembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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 531/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
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portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ VORERA PER A
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT»» mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, S.L.P., titular del NIF B97543193, amb domicili a
l'Avinguda Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, per un import que
ascendeix a cinc-cents deu euros i cinquanta-quatre cèntims (510,54 €) i cent set euros i vint-i-un
cèntims (107,21 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 30 de novembre de 2016,
AQURB-2005, SLP, va presentar, amb data 29 de novembre de 2016, còpia del projecte anomenat
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT
VICENT», amb un pressupost bàsic de licitació que ascendeix a 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 €) d’IVA.
QUART. Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les
obres consistents en la reforma urbana del municipi en el sentit de millorar i adequar les
infraestructures existents, concretament les voreres, dotant-les de la màxima accessibilitat a persones
amb mobilitat limitada o reduïda, en la zona residencial de la població que abasta el C/ Sant Vicent de
Simat de la Valldigna.
CINQUÈ. Atès que amb data 30 de novembre de 2016, s’ha emès Informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte
d’obres.

SISÈ. Vist el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», i examinada la documentació que
l'acompanya.
RESOLC
PRIMER. Aprovar el Projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERA PER A
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», redactat per AQURB-2005,
S.L.P., 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 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 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.
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «1532
61901 Adequació vorera per a eliminació de barreres arquitectòniques C/ Sant Vicent» del Pressupost
vigent.
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TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb
l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a
procedir a la contractació de l'obra.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/578.

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

Vist el Decret número 547/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 547/2016
Simat de la Valldigna, 2 de desembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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
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SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 532/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ VORERA PER A
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA»» mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, S.L.P., titular del NIF B97543193,
amb domicili a l'Avinguda Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, per un
import que ascendeix a tres-cents trenta-dos euros i cinquanta-huit cèntims (332,58 €) i seixanta-nou
euros i huitanta-quatre cèntims (69,84 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 2 de desembre de 2016,
AQURB-2005, SLP, va presentar, amb data 29 de novembre de 2016, còpia del projecte anomenat
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE
DÉU DE GRÀCIA», amb un pressupost bàsic de licitació que ascendeix a 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 €)
d’IVA.
QUART. Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les
obres consistents en la reforma urbana del municipi en el sentit de millorar i adequar les
infraestructures existents, concretament les voreres, dotant-les de la màxima accessibilitat per a les
persones amb mobilitat limitada o reduïda, en la zona residencial de la població que abasta el C/ Mare
de Déu de Gràcia de Simat de la Valldigna.

CINQUÈ. Atès que amb data 2 de desembre de 2016, s’ha emès Informe de Secretaria sobre
la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte d’obres.
SISÈ. Vist el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA», i examinada la
documentació que l'acompanya.
RESOLC
PRIMER. 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, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, el pressupost
bàsic de licitació del qual ascendeix a 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, així com la despesa corresponent als honoraris per
redacció de projecte que munten a la quantitat de TRES-CENTS TRENTA-DOS 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
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Administracions Públiques.
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «1532
61902 Adequació vorera per a eliminació de barreres arquitectòniques C/ Mare de Déu de Gràcia» del
Pressupost vigent.
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb
l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a
procedir a la contractació de l'obra.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/577.»

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

Vist el Decret número 548/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 548/2016
Simat de la Valldigna, 2 de desembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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 /
Repavimentació C/ Sanchis Guarner

Exercici
2016
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SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 533/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA «REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS
GUARNER»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, S.L.P.,
titular del NIF B97543193, amb domicili a l'Avinguda Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46.760 de Tavernes
de la Valldigna, per un import que ascendeix a cinc-cents trenta-nou euros i huitanta-huit cèntims
(539,88 €) i cent tretze euros i trenta-set cèntims (113,37 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor
Afegit.
TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 2 de desembre de 2016,
AQURB-2005, S.L.P., va presentar, amb data 29 de novembre de 2016, còpia del projecte anomenat
«REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER», amb un pressupost bàsic de licitació que ascendeix a
nou mil nou-cents seixanta euros i cinquanta cèntims (9.960,50 €) i dos mil noranta-un euros i setantaun cèntims (2.091,71 €) d’IVA.
QUART. Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les
obres consistents en la reforma i adequació de la calçada pel deteriorament produït pel trànsit rodat i
l’antiguitat de la mateixa en una zona residencial de la població, concretament el C/ Sanchis Guarner
de Simat de la Valldigna.
CINQUÈ. Atès que amb data 2 de desembre de 2016, s’ha emès Informe de Secretaria sobre
la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte d’obres.
SISÈ. Vist el projecte de les obres anomenat «REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER»,
i examinada la documentació que l'acompanya.

RESOLC
PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS
GUARNER», redactat per AQURB-2005, S.L.P., 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 NOU-CENTS SEIXANTA
EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS (9.960,50 €) i DOS MIL NORANTA-UN EUROS I SETANTA-UN
CÈNTIMS (2.091,71 €) 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
TRENTA-NOU EUROS I HUITANTA-HUIT CÈNTIMS (539,88 €) i CENT TRETZE EUROS I TRENTASET CÈNTIMS (113,37 €) 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.
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «1532
61903 Repavimentació C/ Sanchis Guarner» del Pressupost vigent.
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb
l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a
procedir a la contractació de l'obra.
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QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/579.»
------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 554/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 554/2016
Simat de la Valldigna, 13 de desembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent les
consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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
núm.

Arreglament i millora camí veïnal Pont de
Cabanya

2016

16.645,13 €

IFS/2016/581

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 529/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ARREGLAMENT I
MILLORA CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista JUAN BRINES SOLANES, enginyer tècnic agrícola, col·legiat núm. 1.623, titular del NIF
73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750 de Simat de la Valldigna, per un import de mil
seixanta-un euros i vint cèntims (1.061,20 €) i dos-cents vint-i-dos euros i huitanta-cinc cèntims
(222,85 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 543/2016, de 30 de novembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL MIG
L’HORTA-PONT DE CABANYA», redactat per Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola, col·legiat
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núm. 1.623, titular del NIF 73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750 de Simat de la
Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a tretze mil set-cents cinquanta-sis euros i
trenta-un cèntims (13.756,31 €) i dos mil huit-cents huitanta-huit euros i huitanta-dos cèntims
(2.888,82 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als
honoraris per redacció de projecte i direcció obra que munten a la quantitat de mil seixanta-un euros i
vint cèntims (1.061,20 €) i dos-cents vint-i-dos euros i huitanta-cinc cèntims (222,85 €) 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.
QUART Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 5 de desembre de 2016, s’ha
acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada «ARREGLAMENT I
MILLORA CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA» el preu de la qual ascendeix a la quantitat de
13.756,31 euros, i 2.888,82 euros d’IVA.
CINQUÈ. Atès que en data 7 de desembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció, en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
SISÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot d’acord amb
els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els
candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:

Oferta econòmica
Base

IVA

Import millores a
aplicar en l’obra (IVA
inclòs)

A46041711

13.756,31 €

2.888,82 €

3.761,00 €

B98654981

13.756,31 €

2.888,82 €

6.334,05 €

GUEROLA TRANSER,
SLU

B97329577

13.756,31 €

2.888,82 €

605,00 €

PAVASAL, ECSA

A46015129

13.756,31 €

2.888,82 €

2.613,99 €

PROYME, SLU

B46635991

13.756,31 €

2.888,82 €

3.388,94 €

Tercer

CIF

BECSA, SAU
FLIMITS, SL

SETÈ. Atès que en data 13 de desembre de 2016, s’ha emès Informe-Proposta de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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RESOLC
PRIMER. Portar a terme les obres anomenades «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL
PONT DE CABANYA» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista FLIMITS,
SL, titular del CIF B98654981, i domicili a C/ El Pescador, 40, P. I. La Muntanya, 46293, de Beneixida, per
un import de TRETZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS I TRENTA-UN CÈNTIMS
(13.756,31 €) i DOS MIL HUIT-CENTS HUITANTA-HUIT EUROS I HUITANTA-DOS CÈNTIMS
(2.888,82 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten
en l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a
l’aplicació «454 61016 Arreglament i millora Camí Pont de Cabanya» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, FLIMITS, SL, titular del CIF B98654981, i
domicili a C/ El Pescador, 40, P. I. La Muntanya, 46.293, de Beneixida, en el termini de deu dies a partir de la
data de la signatura de la Resolució.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/581.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»

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

Vist el Decret número 555/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 555 /2016
Simat de la Valldigna, 13 de desembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vista la Providència d’Alcaldia de 23 de novembre de 2016 en què consta que José
Antonio Borràs Sirerol, titular del DNI. 20761795V, funcionari de carrera d’este Ajuntament, que ocupa
el lloc de treball núm. 15, «Auxiliar Policia Local», pertanyent a l’escala d’Administració Especial,
subescala Servicis Especials, amb un percentatge de dedicació del 100%, grup C1, i nivell de
complement de destí 16, ha complert l’edat de jubilació forçosa, sol·licitant expressament amb data 11
de novembre de 2016 incoació de l’expedient que formalitze la nova situació, segons estipula l’article
67.3 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
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SEGON. Per Providència d’Alcaldia de 23 de novembre de 2016, s’ha iniciat l’expedient per a
la declaració de la jubilació forçosa per edat del funcionari José Antonio Borràs Sirerol.
TERCER. Atesa la presentació, per part de l’interessat, amb data 11 de novembre de 2016, de
sol·licitud de jubilació, de la qual es deriva la voluntat de no exercir el seu dret de sol·licitar la
permanència en el servei actiu, com a màxim, fins als setanta anys.
QUART. Atesos els antecedents descrits i l’informe-proposta de Secretaria de data 23 de
novembre de 2016, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació legalment establerta.
Examinada la documentació que l’acompanya 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,
RESOLC
PRIMER. Declarar la jubilació forçosa per edat de José Antonio Borràs Sirerol , titular del
DNI. 20761795V, funcionari de carrera d’este Ajuntament, que ocupa el lloc de treball núm. 15,
denominat «Auxiliar Policia Local», pertanyent a l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis
Especials, amb un percentatge de dedicació del 100%, grup C1, i nivell de complement de destí 16, amb
data 18 de desembre de 2016.
SEGON. Disposar el cessament en el treball del funcionari a partir del dia següent, 19 de
desembre de 2016, amb els drets passius que li corresponguen.
TERCER. Notificar l’interessat la present Resolució amb indicació dels recursos pertinents.
QUART. Remetre la present Resolució al departament municipal de Personal, a la gestoria
Morales i Cuenca Gestions SRL i a Tresoreria als efectes oportuns.

CINQUÈ. Expedir certificats de serveis prestats i de cotitzacions a la Seguretat Social a
l’objecte de fer efectius els drets de caràcter passiu que pogueren correspondre-li.
SISÈ. Agrair José Antonio Borràs Sirerol, els serveis prestats en esta Administració,
expressant-li els millors desitjos en esta nova etapa.»

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

Vist el Decret número 556/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 556/2016
Simat de la Valldigna, 14 de desembre de 2016
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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
núm.

Arreglament i millora camí veïnal Cisterna dels Pacos

2016

42.439,11 €

IFS/2016/580

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 530/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ARREGLAMENT I
MILLORA CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb
el contractista Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola, col·legiat núm. 1.623, titular del NIF
73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750 de Simat de la Valldigna, per un import de dos
mil set-cents cinc euros i seixanta-huit cèntims (2.705,68 €) i cinc-cents seixanta-huit euros i dènou
cèntims (568,19 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.

TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 544/2016, de 30 de novembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL CISTERNA
DELS PACOS», redactat per Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola, col·legiat núm. 1.623, titular
del NIF 73549571X, amb domicili al Carrer Cervantes, 10, 46750 de Simat de la Valldigna, el pressupost
bàsic de licitació del qual ascendeix a trenta-cinc mil setanta-tres euros i seixanta-quatre cèntims
(35.073,64 €) i set mil tres-cents seixanta-cinc euros i quaranta-set cèntims (7.365,47 €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per
redacció de projecte i direcció obra que munten a la quantitat de dos mil set-cents cinc euros i
seixanta-huit cèntims (2.705,68 €) i cinc-cents seixanta-huit euros i dènou cèntims (568,19 €)
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.
QUART. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 5 de desembre de 2016, s’ha
acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada «ARREGLAMENT I
MILLORA CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS» el preu de la qual ascendeix a la quantitat de
35.073,64 euros, i 7.365,47 euros d’IVA.
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CINQUÈ. Atès que en data 7 de desembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció, en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
SISÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot d’acord amb
els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els
candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:

Tercer

BECSA, SAU

CIF

Oferta econòmica
Base

IVA

Import millores a
aplicar en l’obra (IVA
inclòs)

A46041711

35.073,64 €

7.365,47 €

10.525,64 €

FLIMITS, SL

B98654981

35.073,64 €

7.365,47 €

14.365,88 €

GUEROLA TRANSER,
SLU

B97329577

35.073,64 €

7.365,47 €

7.199,50 €

PAVASAL, ECSA

A46015129

35.073,64 €

7.365,47 €

6.688,23 €

PROYME, SLU

B46635991

35.073,64 €

7.365,47 €

8.640,60 €

SETÈ. Atès que en data 14 de desembre de 2016, s’ha emès Informe-Proposta de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

RESOLC
PRIMER. Portar a terme les obres anomenades «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL
CISTERNA DELS PACOS» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
FLIMITS, SL, titular del CIF B98654981, i domicili a C/ El Pescador, 40, P. I. La Muntanya, 46.293, de
Beneixida, per un import de TRENTA-CINC MIL SETANTA-TRES EUROS I SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS (35.073,64 €) i SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS I QUARANTA-SET
CÈNTIMS (7.365,47 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que
consten en l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a
l’aplicació «454 61017 Arreglament i millora camí veïnal Cisterna dels Pacos» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
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QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, FLIMITS, SL, titular del CIF B98654981, i
domicili a C/ El Pescador, 40, P. I. La Muntanya, 46.293, de Beneixida, en el termini de deu dies a partir de la
data de la signatura de la Resolució.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/580.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.

----------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 557/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 557/2016
Simat de la Valldigna, 14 de desembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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 /
Repavimentació C/ Sanchis Guarner

Exercici
2016

Import
concedit
12.052,21 €

Expedient
IFS/2016/579

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 533/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA «REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS
GUARNER»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, S.L.P.,
titular del NIF B97543193, amb domicili a l'Avinguda Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46.760 de Tavernes
de la Valldigna, per un import que ascendeix a cinc-cents trenta-nou euros i huitanta-huit cèntims
(539,88 €) i cent tretze euros i trenta-set cèntims (113,37 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor
Afegit.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 548/2016, de 2 de desembre, es va resoldre
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aprovar el projecte de les obres anomenat «REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER», redactat
per AQURB-2005, S.L.P., 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 nou-cents seixanta euros i cinquanta cèntims (9.960,50
€) i dos mil noranta-un euros i setanta-un cèntims (2.091,71 €) 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 trenta-nou euros i huitanta-huit cèntims (539,88 €) i cent tretze euros i trentaset cèntims (113,37 €) 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.
QUART. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 5 de desembre de 2016, s’ha
acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada «REPAVIMENTACIÓ C/
SANCHIS GUARNER» el preu de la qual ascendeix a la quantitat de 9.960,50 euros, i 2.091,71 euros
d’IVA.
CINQUÈ. Atès que en data 7 de desembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció, en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
SISÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot d’acord amb
els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els
candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:

Oferta econòmica
Base
IVA

Import millores a
aplicar en l’obra (IVA
inclòs)

Tercer

CIF

BECSA, SAU

A46041711

9.960,50 €

2.091,71 €

1.465,50 €

FLIMITS, SL

B98654981

9.960,50 €

2.091,71 €

5.612,14 €

GUEROLA TRANSER,
SLU

B97329577

9.960,50 €

2.091,71 €

2.390,96 €

PAVASAL, ECSA

A46015129

9.960,50 €

2.091,71 €

1.406,07 €

PROYME, SLU

B46635991

9.960,50 €

2.091,71 €

1.205,22 €
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SETÈ. Atès que en data 14 de desembre de 2016, s’ha emès Informe-Proposta de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Portar a terme les obres anomenades «REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS
GUARNER» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista FLIMITS, SL, titular
del CIF B98654981, i domicili a C/ El Pescador, 40, P. I. La Muntanya, 46293, de Beneixida, per un import
de NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS (9.960,50 €) i DOS MIL
NORANTA-UN EUROS I SETANTA-UN CÈNTIMS (2.091,71 €) corresponents a l'Impost sobre el
Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a
l’aplicació «1532 61903 Repavimentació C/ Sanchis Guarner» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, FLIMITS, SL, titular del CIF B98654981, i
domicili a C/ El Pescador, 40, P. I. La Muntanya, 46.293, de Beneixida, en el termini de deu dies a partir de la
data de la signatura de la Resolució.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/579.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local. »

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

Vist el Decret número 558/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 558/2016
Simat de la Valldigna, 15 de desembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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
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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 531/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ VORERA PER A
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT»» mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, SLP, titular del NIF B97543193, amb domicili a l'Av.
Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46760 de Tavernes de la Valldigna, per un import que munta a cinc-cents
deu euros i cinquanta-quatre cèntims (510,54 €) i cent set euros i vint-i-un cèntims (107,21 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. 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, S.L.P., 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.
QUART. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2016, s’ha
acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada « ADEQUACIÓ VORERA
PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT» el preu de la qual
ascendeix a la quantitat de 9.419,31 euros, i 1.978,06 euros d’IVA.

CINQUÈ. Atès que en data 7 de desembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció, en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
SISÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot d’acord amb
els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els
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candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:

Tercer

CIF

Oferta econòmica
Base

IVA

Import millores a
aplicar en l’obra (IVA
inclòs)

Bruno Alemany
Camarena

20810066B

9.419,31 €

1.978,06 €

565,20 €

José Gómez Mogort

20039805C

9.419,31 €

1.978,06 €

227,95 €

SETÈ. Atès que en data 15 de desembre de 2016, s’ha emès Informe-Proposta de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. 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 a C/ Sant Josep, 24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de NOU MIL QUATRECENTS 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.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a
l’aplicació «1532 61901 Adequació vorera per a eliminació de barreres arquitectòniques C/ Sant Vicent»
del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF
20810066B, i domicili a C/ Sant Josep, 24, 2n, 46750, de Simat de la Valldigna, en el termini de deu dies a
partir de la data de la signatura de la Resolució.

CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/578.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»

-------------------------------------------------------------------------------------------
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Vist el Decret número 559/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 559/2016
Simat de la Valldigna, 15 de desembre de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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 532/2016, de 25 de novembre, es va resoldre
portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA «ADEQUACIÓ VORERA PER A
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA»» mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, S.L.P., titular del NIF B97543193,
amb domicili a l'Avinguda Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, per un
import que ascendeix a tres-cents trenta-dos euros i cinquanta-huit cèntims (332,58 €) i seixanta-nou
euros i huitanta-quatre cèntims (69,84 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. 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,
S.L.P., 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 cinquanta-set 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 trenta-dos 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.
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QUART. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2016, s’ha
acreditat la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada « ADEQUACIÓ VORERA
PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA» el preu
de la qual ascendeix a la quantitat de 6.136,04 euros, i 1.288,57 euros d’IVA.
CINQUÈ. Atès que en data 7 de desembre de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció, en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
SISÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, tot d’acord amb
els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els
candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, que consten en el quadre tot seguit:

Oferta econòmica
Base

IVA

Import millores a
aplicar en l’obra (IVA
inclòs)

20810066B

6.136,04 €

1.288,57 €

368,20 €

20039805C

6.136,04 €

1.288,57 €

148,49 €

Tercer

CIF

Bruno Alemany
Camarena
José Gómez Mogort

SETÈ. Atès que en data 15 de desembre de 2016, s’ha emès Informe-Proposta de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
RESOLC
PRIMER. 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 HUITANTAHUIT 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.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a
l’aplicació «1532 61902 Adequació vorera per a eliminació de barreres arquitectòniques C/ Mare de Déu
de Gràcia» del Pressupost vigent.
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TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular
del NIF 20810066B, i domicili a C/ Sant Josep, 24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, en el termini de deu
dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.
CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
IFS/2016/577.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 581/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 581/2016
Simat de la Valldigna, 29 de desembre de 2016
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

Núm.

Import

«CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC
AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA M.
DE LA VALLDIGNA»

IFS/2015/1262

18.949,51 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

La citada subvenció completa el finançament de l’actuació «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ
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ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA Mª DE LA VALLDIGNA» 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
73.724.927-Z, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a 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 redacció de projecte i direcció d’obra que ascendeix a 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 Mª DE LA VALLDIGNA», mitjançant el procediment del contracte menor, amb
el contractista OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, S.L.L., titular del CIF B-97576862, i domicili a
l’Avinguda Font Menor, 56, 46.750 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 73724927-Z, amb domicili al C/ Ruzafa,
28-14ª, 46.004 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. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1a, corresponent als
treballs d’execució de les obres de «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL
MONESTIR DE SANTA Mª 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. 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:

svalldigna@gva.es/www.simat.org

82

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les obres
anomenades «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA Mª
DE LA VALLDIGNA», presentada per l’adjudicatari, OBRES I REFORMES FOLGUERÀ, S.L.L., titular del
CIF B-97576862, i domicili a l’Avinguda Font Menor, 56, 46.750 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.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «336
61915 61935 Consolidació tram mitjà antic aqüeducte Monestir» del Pressupost municipal de
despeses 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 (IFS), obra número 1262 (IFS/2015/1262).
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.»
Obert el torn d’intervencions s’informa dels assumptes dels quals tracten els decrets.
Finalitzades les intervencions, els membres del ple municipal es donen per assabentats.

----------------------------------------------------------------------------------------------------1.5.- Donar compte dels decrets 546 i 561/2016 i informació sobre consulta
bous al carrer de desembre de 2016.
Es dóna compte dels decrets 546 i 561/ de 2016 que tenen relació amb la consulta feta,
i que transcrits a la lletra diuen:
«Decret núm.: 546/2016
Simat de la Valldigna, 1 de desembre de 2016
VICTOR 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:
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 Antecedents de fet:
1. Vista la normativa i instruccions per a la realització de la consulta ciutadana sobre els Bous
al Carrer en el municipi de Simat de la Valldigna, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada
el 15 de novembre de 2016.
2. Atesa la instrucció número 25, la qual assenyala que el resultat serà vinculant, sempre que la
participació supere el 10% del cens electoral, i que aquesta dada es fixarà per decret de l’Alcaldia.
3. Atès els treballs realitzats pel Servei Municipal d’Estadística i Padrons sobre el llistat
d’empadronats al municipi en la data de celebració del Ple municipal.
II. Fonaments de dret:
1. D’acord amb la normativa aprovada pel Ple municipal i la de Règim Local, és facultat de
l’Alcaldia resoldre al respecte.
Vist la qual cosa, RESOLC:
Primer. Aprovar el cens electoral per a la consulta sobre «Bous al Carrer», que se celebrarà
els dies 17 i 18 de desembre de 2016, la qual consta d’un total de TRES MIL SETENTA-SET (3.077)
persones, tancat el 15 de novembre de 2016, data de celebració del Ple. La llista del cens es distribueix
en dues meses electorals, per ordre alfabètic del primer cognom, i de la forma següent:
Mesa 1.- De l’A a l'L.
Comença per Águeda Solanes, Empar; i acaba en Lupu Nevers, amb un total de 1.598 persones
censades.
Mesa 2.- De l'M a la Z.
Comença per Macarie, Adriana Maria; i acaba en Zastarskis Deivydas, amb un total de 1.479
persones censades.
Segon: Als efectes del que s’ha assenyalat en la instrucció número 25, el 10% del cens
electoral són TRES-CENTES-HUIT (308) persones.
Tercer. Fer públic aquest decret en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i donar-ne compte en
un pròxim Ple de l’Ajuntament.»

------------------------------------------------------
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«Decret núm.: 561 /2016
Simat de la Valldigna, 15 de desembre de 2016
VICTOR 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 de fet:
1. Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2016, va
aprovar la normativa i instruccions per a la realització de la consulta ciutadana sobre els Bous al
Carrer en el municipi de Simat de la Valldigna.
2. Atès el contingut de les instruccions aprovades, cal concretar els treballadors i
treballadores municipals que han de formar part de les meses electorals per als dies 17 i 18 de
desembre de 2016, així com l’encarregat del material, muntatge i desmuntatge d’aquest per a la
celebració de la consulta ciutadana que es celebrarà en la Casa de la Cultura.
3. Atès que la consulta ciutadana es celebra un dissabte i un diumenge, cal establir el preu
per hora que s’ha d’abonar als treballadors i treballadores municipals.
4. Atès que les instruccions aprovades contemplen la possibilitat d’haver-hi dos interventors
o interventores per cada opció ( el SI i el NO) i que calia que els col·lectius interessats presentaren
documentació a l’Ajuntament i indicaren quines persones anaven actuar amb eixa funció d’intervindre
com a part activa en el procés de votació.
5. Atesa l’analogia amb la legislació electoral, haurà de ser la Comissió de Garanties, la qual
constituïda i reunida en sessió a l’efecte, realitzarà la proclamació del resultat de la consulta, després
de resoldre les al·legacions que puguen haver-s’hi presentat, i elevarà la seua resolució a l’alcalde, qui la
farà publica i n’assabentarà al Ple de l’Ajuntament.
II. Fonaments de dret:
2. D’acord amb la normativa aprovada pel Ple municipal i la de Règim Local, és facultat de
l’Alcaldia resoldre sobre això.
Vist la qual cosa,

RESOLC:
Primer. Aprovar que les meses electorals per als dies de votació de la consulta estaran
formades pels treballadors i treballadores següents:
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Dissabte 17 desembre 2016 Diumenge 18 desembre 2016
MESA 1

MESA 2

PRESIDENT/A

Paula Torres Cuenca

José Luís Barrios Castillo

VOCAL/SEC.

Maria Sara Sancirilo Mogort

Nathalie Ripoll Barba

SUPLENT

Nathalie Ripoll Barba

Paula Torres Cuenca

PRESIDENTA

Fàtima Biendicho Mifsud

Luisa Palomares Toledo

Maria Rosa Mestre Solanes

Maria Sara Sancirilo Mogort

Aurelio Sansixto Bonet

Maria Rosa Mestre Solanes

Luisa Palomares Toledo

Fàtima Biendicho Mifsud

VOCAL/SEC.
SUPLENT

Segon: Que la Comissió de Garanties regulada mitjançant la “Normativa i instruccions per a
la realització de consulta ciutadana sobre els Bous al Carrer”, estarà integrada per tots els presidents i
vocals/secretaris de les dos meses, i estarà presidida pel funcionari o funcionària, de l’àrea
administrativa de l’Ajuntament, de més edat, i hi actuarà de vocal-secretari o vocal-secretària el
treballador o treballadora de menor edat, segons el punt 30 de l’esmentada normativa i instruccions,
els quals són:
President: José Luís Barrios Castillo
Secretària: Paula Torres Cuenca
Tercer: El treballador municipal encarregat del material, muntatge i desmuntatge d’aquest és
Jose Salvador Arnal Selfa.
Quart: Als efectes de l’abonament per les hores dedicades per cada treballador municipal els
dies 17 i 18 de desembre de 2016 en la Consulta Ciutadana de «Bous al carrer», es fixa en un preu de
16€/hora.
Cinquè: Respecte a la designació d’interventors i interventores, cal assenyalar que els
col·lectius, partits polítics, associacions o agrupacions podran nomenar-ne, fins un màxim de dos
titulars i dos suplents per cada opció, la del SI i del NO, i en cada mesa. Les persones que manifesten la
seua voluntat de ser interventors o interventores, hauran de confirmar-ho necessàriament per mitjà
d’un escrit, el qual ha de presentar-se en el registre d’entrada de l’Ajuntament fins al dia 16 de
desembre de 2016, a les 14 h. Cas que no s’hi acredite cap persona, no hi haurien interventors que
formen part de les meses. Si se’n presenten, l’alcalde nomenarà els interventors o interventores i ho
comunicarà a les meses.
Sisè: La Comissió de Garanties es constitueix el dia 15 de desembre de 2016 i es reunirà el
dia 21 de desembre, a les 14:15 hores, a efectes de resoldre les possibles al·legacions presentades
durant el procés electoral i procedirà a proclamar el resultat definitiu de la consulta. Aquest resultat
es donarà a conèixer a l’alcalde, regidors i regidores, i es farà públic per a general coneixement de la
població. Finalment, es donarà compte al Ple de la Corporació.
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Seté: Comunicar la present resolució als treballadors i treballadores municipals interessats i
donar compte a la Corporació Municipal en un pròxim Ple de l’Ajuntament.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut dels decrets i del
desenvolupament de la consulta.
Finalitzades les intervencions el membres del ple es donen per assabentats del
contingut d’este punt de l’ordre del dia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.6. 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 ALCALDIA
Ateses les noves Directrius per a la gestió de Plans Provincials d’Obres i Servicis,
aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua Sessió de 19 de desembre de 1991, i
modificades per acord de 24 de novembre de 1993, i que s’apliquen a la gestió del Pla de
Camins i Vials 2016-2017, i més en concret de la Directriu II.3 (pàgina 8) en la que 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’esta delegació
per acord plenari municipal.
Estudiades les diferents alternatives sobre l’execució de l’obra següent:
1. «PLA DE CAMINS I VIALS BIENNI 2016-2017. ARREGLAMENT I
MILLORA DELS CAMINS ALQUENÈNCIA I CIRCUMVAL·LACIÓ», inclosa en el
Pla Provincial de Camins i Vials (PCV), sol·licitud 2016/433.
S’acorda:
Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l’obra mencionada
anteriorment, i continguda en la Directriu II.3 de les aprovades pel Ple de la Corporació
Provincial en data 24 de novembre de 1993.
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Segon. Comprometre’s a l’exacte compliment de les directrius que es mencionen en
el procés d’execució de l’obra mencionada.
Simat de la Valldigna, 17 de gener de 2017. L’alcalde.»
Obert el torn d’intervencions s’informa sobre el perquè d’esta proposta.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la comissió informativa
municipal, el ple de l’ajuntament per unanimitat dels NOU (9) membres assistents (3 EUPV,
2 Compromís,1 GMS,2 PPS i 1PSE), acorda:
Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l’obra mencionada
anteriorment, i continguda en la Directriu II.3 de les aprovades pel Ple de la Corporació
Provincial en data 24 de novembre de 1993.
Segon. Comprometre’s a l’exacte compliment de les directrius que es mencionen en
el procés d’execució de l’obra mencionada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.7.
Moció presentada per l’Alcaldia per reclamar ajudes per
reposar els danys causats pel temporal de desembre de 2016 en les platges de la
Comunitat Valenciana.
Es dóna compte de la moció presentada per l’alcalde, per tal de reclamar ajudes per
reposar danys causats pel temporal de desembre de 2016 en les platges de la Comunitat
Valenciana, i que transcrita a la lletra diu:

«La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la
reunió ordinària celebrada el dia 10 de gener de 2017, ha adoptat per unanimitat la següent proposta
de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s'adopte pels seus
respectius plenaris.
MOCIÓ PER A RECLAMAR AJUDES PER A REPOSAR ELS DANYS CAUSATS
PEL TEMPORAL DE DESEMBRE DE 2016 EN LES PLATGES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Que presenta Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna
(València) en el seua nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara d'allò que s'ha establert per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 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 aprovació, la següent MOCIÓ
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els desastres ocasionats pel temporal del mes de desembre en el litoral dels municipis
costaners de la Comunitat Valenciana, requereixen un esforç institucional que done suport i exigisca
l'arribada d'ajudes de l'Estat, per a pal·liar els danys afectats i restablir com més prompte millor la
normalitat de les costes dels nostres municipis.
La destrossa ocasionada en el litoral dels municipis de la Comunitat Valenciana, va més enllà del
material per la seua afectació al desenvolupament i progrés econòmic dels municipis, amb una base
molt important en el sector turístic.
En la Comunitat Valenciana les platges són un element clau en la seua economia i un dels
principals reclams turístics, ja que l'economia de nombrosos municipis depèn en gran manera de la
qualitat i estat de les platges. Per això el suport al sector turístic requereix, a més de les imminents
ajudes, d'un Pla de conservació del literal per a evitar els danys que s'ocasionen pels temporals.
Així doncs, és imprescindible comptar amb fons per a pal·liar els danys pel temporal, es
requereix una resposta immediata que en cap concepte pot demorar-se, ja que la desatenció
provocaria unes terribles conseqüències per a la ciutadania.
En aquest sentit, la FVMP, com a institució representativa del municipalisme valencià, considera
necessari sumar esforços de tots els ajuntaments com a manifestació de solidaritat en l'exigència al
Govern de l'Estat, perquè adopte els plans i mesures suficients per a restaurar els danys patits i
recuperar l'estat òptim de les nostres costes.
Som conscients de la necessitat de dotar per part dels Ministeris competents dels recursos
econòmics, davant de la gravetat de la situació, per això caldrà arbitrar les ajudes i dotacions
econòmiques que després d'una avaluació objectiva es necessiten per a esmenar els efectes ocasionats.
A més, entenem que el Govern Central, d'una vegada per sempre, ha de dissenyar un pla
definitiu de manteniment i conservació del litoral, evitant d'esta manera les reiterades catàstrofes que
sobrevenen com a conseqüència dels temporals. Els Municipis afectats de la Comunitat Valenciana,
necessiten solucions de fons i definitives, una planificació de mitjans que evite aquest tipus de desastres
davant dels temporals que es repeteixen com a condició climatològica natural.
Per tot això, s'aproven els següents ACORDS:
PRIMER. Demanar del Govern central que porte a efecte de manera urgent en tot el litoral
de la Comunitat Valenciana les actuacions necessàries per a la regeneració, recuperació,
condicionament i manteniment de les platges tan ràpidament com siga possible.
SEGON. Que s'impulsen plans específics per als punts de costa que més han patit els
desastrosos efectes del temporal del mes de desembre.
TERCER. Instar al Consell de la Generalitat perquè es dirigisca al Govern central instant-lo a
adoptar les mesures exigides en la present moció para perquè les platges de la Comunitat Valenciana
siguen referent turístic i demanar que el Govern central assumisca les seues competències per a la
seua completa recuperació.
QUART. El present acord es comunicarà al Govern Central, al Consell Valencià i a la FVMP.
Simat de la Valldigna, gener 2017. L’alcalde.»

svalldigna@gva.es/www.simat.org

89

AJUNTAMENT
VALLDIGNA

DE

SIMAT

DE

LA

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

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde llig la moció.

Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels nou (9) membres assistents (3 EUPV,
2 Compromís, 1 PSOE, 2PPS i 1 PSE), acorda:
PRIMER. Demanar al Govern central que porte a efecte de manera urgent en tot el litoral de
la Comunitat Valenciana les actuacions necessàries per a la regeneració, recuperació, condicionament i
manteniment de les platges tan ràpidament com siga possible.
SEGON. Que s'impulsen plans específics per als punts de costa que més han patit els
desastrosos efectes del temporal del mes de desembre.
TERCER. Instar al Consell de la Generalitat perquè es dirigisca al Govern central instant-lo a
adoptar les mesures exigides en la present moció para perquè les platges de la Comunitat Valenciana
siguen referent turístic i demanar que el Govern central assumisca les seues competències per a la
seua completa recuperació.
QUART. El present acord es comunicarà al Govern Central, al Consell Valencià i a la FVMP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------1.8. Moció presentada pel portaveu d’EUPV sobre la pobresa energètica.
Es dóna compte de la moció presentada pel portaveu del grup EUPV, sobre la pobresa
energetica, i que transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ PARA RECLAMAR LA PARALITZACIÓ DELS TALLS DE LLUM
A LES FAMÍLIES AMB PROBLEMES ECONÒMICS EXIGINT AL GOVERN UNA
TARIFA ASSEQUIBLE A LA QUAL PUGUEN ACOLLIR-SE ELS CONSUMIDORS
DOMÈSTICS I UNA AUTÈNTICA TARIFA SOCIAL PER A FAMÍLIES AMB
BAIXOS NIVELLS DE RENDA.
Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País
Valencià (EUPV) en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’emparA d’allò disposat en el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a
la seua aprovació la moció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de l'esclat de la crisi el 2007, la pobresa energètica s'ha convertit en un dels
principals problemes socials i econòmics a Espanya, en haver-se sumat a la desocupació i a la
reducció de salaris. una escandalosa pujada de la tarifa elèctrica.
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Vora 7 milions de persones tenen dificultats per pagar la factura de la llum i més de 5
milions es quedaran sense calefacció durant aquest hivern. Encara que cada any moren a l’Estat
espanyol més persones per falta de subministraments en les seues llars que per accidents de
tràfic, els afectats per la pobresa energètica segueixen sent invisibles.
Potser la causa més important d’aquesta greu situació es troba en els augments
indiscriminats de les tarifes de subministrament elèctric. Tan sols en els últims sis mesos, el
rebut s’ha encarit en un 25%. Les grans companyies es neguen sistemàticament a realitzar una
auditoria que permeta determinar els costos reals de la producció elèctrica i promouen un
sistema que afavoreix l’especulació. És imprescindible que hi haja una major transparència per
poder acabar amb els abusos en la factura elèctrica.
Les tres majors elèctriques s’han embutxacat més de 56.000 milions d’euros en
beneficis des de l’inici de la crisi, mentre sostenen un deute milionari amb la ciutadania. Entre
1998 i 2006, les grans elèctriques van cobrar il·legalment més de 3.500 milions de diners
públics en concepte de Costos de Transició a la Competència (CTC).
Les dues sentències dictades el passat octubre pel Tribunal Suprem per les quals
s'anul·la el sistema de finançament del bo social, evidencien el fracàs de l'actual model
energètic, obligant als usuaris i usuàries a indemnitzar les elèctriques amb més de 500 milions.
A més, l'actual bo social no soluciona el problema de la pobresa energètica, ja que
segueix suposant una tarifa molt elevada i ni tan sols s'aplica per criteris de renda. Es tracta
d'una mesura merament cosmètica que ha deixat fora les dues terceres parts de les persones
afectades, alhora que subvenciona llars amb rendes altes.
Per la seua banda, l'oligopoli elèctric ha abusat de la seua situació de privilegi vulnerant
els drets dels consumidors. Necessitem acabar amb la dramàtica situació de pobresa
energètica que viuen milions de persones al nostre país.
Resulta urgent que l’Estat espanyol respecte els compromisos adquirits en el marc
internacional i garantisca el compliment de l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets
Humans i l’Observació General número 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals,
segons els quals un nivell de vida digne requereix d'un habitatge adequat amb accés a
subministraments bàsics com la llum, l’aigua i la calefacció.
De la mateixa manera necessitem que es complisca la legislació europea sobre
subministrament elèctric, que obliga els estats membres a protegir els usuaris i usuàries
vulnerables i a prohibir els talls de llum en períodes crítics (article 3 de la Directiva
2009/72/CE, de 13 de juliol de 2009).
Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Esquerra Unida de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, proposa al Ple de l’Ajuntament els següents
ACORDS:
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1.- Instar al Govern central a regular la prohibició legal de tots els talls de llum a famílies
amb problemes econòmics. Les elèctriques hauran de dirigir-se a l'administració per
comprovar la situació de les famílies que no abonen els seus rebuts. Si pateixen
vulnerabilitat econòmica, no podran tallar-los el subministrament i el cost serà assumit
per les companyies.
2.- Instar al Govern central a posar fi als abusos tarifaris i exigir l’aprovació d’una tarifa
assequible, a la qual podran acollir-se tots els consumidors i consumidores domèstics
en la seua primera residència.
3.- Instar al Govern central a crear una autèntica tarifa social que substituïsca l'actual bo
social per una tarifa de reduïda quantia adreçada a les famílies amb baixos nivells de
renda, i que realitze els tràmits oportuns perquè siga sufragada per les elèctriques.
4.- Instar el Govern central perquè realitze les gestions necessàries per al reconeixement i
devolució per part de les grans companyies elèctriques dels 3.500 milions d'euros que
van cobrar indegudament en conceptes de Costos de Transició a la Competència
(CTC).
5.- Instar el Govern central a realitzar una auditoria al sistema elèctric, realitzant una
anàlisi dels costos del sistema des que es va posar en marxa la liberalització del sector,
amb l'objectiu de determinar el preu real de les tarifes elèctriques.
6.- Instar el Govern central a l’aplicació del tipus d'IVA super reduït a l'electricitat, passant
del 21% actual al 4%, per ser considerat un servei essencial per a la ciutadania.
7.- Traslladar aquest acord al Govern central i a tots els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats.
Simat de la Valldigna, 16 de gener de 2017. Víctor Mansanet i Boïgues.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre la moció i llig els punts d’acords
que es proposen.
La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup esta d’acord en la moció
presentada, hi ha alguns punts que podem fer poc com ajuntament, però les companyies
elèctriques s’estan aprofitant de la situació, i en estos dies en què la premsa es fa resó de la
pujada de la llum, i aprofitant que fa més fred i, per tant, considerem que és adequat aprovar-la.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el ple de l’ajuntament per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE i 1 PSE), i DOS (2)
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abstencions (2 PPS ), acorda:

1.- Instar el Govern central a regular la prohibició legal de tots els talls de llum a famílies
amb problemes econòmics. Les elèctriques hauran de dirigir-se a l'administració per
comprovar la situació de les famílies que no abonen els seus rebuts. Si pateixen
vulnerabilitat econòmica, no podran tallar-los el subministrament i el cost serà assumit
per les companyies.
2.- Instar el Govern central a posar fi als abusos tarifaris i exigir l’aprovació d’una tarifa
assequible, a la qual podran acollir-se tots els consumidors i consumidores domèstics
en la seua primera residència.
3.- Instar el Govern central a crear una autèntica tarifa social que substituïsca l'actual bo
social per una tarifa de reduïda quantia adreçada a les famílies amb baixos nivells de
renda, i que realitze els tràmits oportuns perquè siga sufragada per les elèctriques.
4.- Instar el Govern central perquè realitze les gestions necessàries per al reconeixement i
devolució per part de les grans companyies elèctriques dels 3.500 milions de euros
que van cobrar indegudament en conceptes de Costos de Transició a la Competència
(CTC).
5.- Instar el Govern central a realitzar una auditoria al sistema elèctric, realitzant una
anàlisi dels costos del sistema des que es va posar en marxa la liberalització del sector,
amb l'objectiu de determinar el preu real de les tarifes elèctriques.
6.- Instar el Govern central a l’aplicació del tipus d'IVA super reduït a l'electricitat, passant
del 21% actual al 4%, per ser considerat un servei essencial per a la ciutadania.
7.- Traslladar aquest acord al Govern central i a tots els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats.
---------------------------------------------------------------------------------------------1.9. Mocions presentades per la portaveu de PSE, Immaculada Cunyat,
sobre:
Es dóna compte de les mocions presentades per la portaveu del grup PSE, sobre els
assumptes que s’indiquen:
a) Rebaixa de les barreres electorals.
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Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, sobre la rebaixa
de les barreres electorals, i que transcrita a la lletra diu:

«AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Imma Cunyat i Plana, Portaveu del Grup Municipal PER SIMAT ESQUERRA en 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 LA REBAIXA DE LES BARRERES ELECTORALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les barreres electorals són injustes i innecessàries
Els sistemes electorals que regulen la participació electoral de la ciutadania valenciana en els
diversos àmbits (municipal, autonòmic, estatal) presenten obstacles que els allunyen de la
proporcionalitat real, i que, per tant, redueixen i fins i tot anul·len la possibilitat que sectors importants
de la nostra societat estiguen representats en les institucions corresponents.
Un d’estos obstacles són les anomenades barreres o llindars electorals. Una barrera electoral
és el percentatge mínim de vots que s’exigeix a una llista electoral per a incloure-la en el subsegüent
repartiment proporcional d’escons o regidories, usant la fórmula electoral corresponent.
La barrera electoral al País Valencià
La barrera electoral varia en funció del procés electoral, així com d’una comunitat autònoma a
una altra. Així, mentre que a les eleccions al Parlament de Catalunya i a les eleccions al Congrés dels
Diputats cal un 3% provincial, en les eleccions les Corts Valencianes hi ha una doble barrera: un 3%
provincial i un 5% addicional en tot el País Valencià.
En efecte, l’article 23.2 de l’Estatut d’autonomia diu «Per a poder ser proclamats electes i
obtindre escó, els candidats de qualsevol circumscripció hauran de gaudir de la condició política de
valencians i hauran d’haver sigut presentats per partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors
que obtinguen el nombre de vots exigit per la Llei Electoral valenciana.» I l’article 12 de la llei
electoral valenciana diu que l’atribució d’escons en les Corts Valencianes es realitza obligatòriament
amb aquelles candidatures que han obtingut almenys el 5% dels vots emesos al País Valencià.
La segona barrera autonòmica valenciana del 5%, única en l’Estat espanyol, ha comportat que
en diferents moments milers de votants es quedaren sense veu en les Corts perquè aquesta barrera
afavoreix, sobretot, els partits majoritaris. Quan una candidatura aconsegueix al voltant dels 100.000
vots la situació és particularment injusta perquè pot passar de tindre tres o quatre escons a tenir-ne
zero per unes centèsimes. En 1999, tant Unió Valenciana com el Bloc es quedaren fora de les Corts
amb el 4,76% i el 4,60% dels vots, respectivament. Quatre anys més tard, el Bloc es tornà a quedar fora
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amb el 4,77% i en les darreres eleccions fou EUPV - Acord Ciutadà que es va quedar en el 4,38%. Per
províncies, esta última força hauria obtingut (fins i tot amb la barrera provincial del 3%), un escó per
Alacant i almenys un altre per València. Estos escons van anar a parar a les forces més votades.

Així, esta barrera ha silenciat la diversitat política del País Valencià i ha donat com a resultat
vint-i-quatre anys de governs que han abusat de les seues majories per a instrumentalitzar les
institucions amb conseqüències tan greus com la corrupció i l’espoli dels serveis públics.
En la reforma de 2006, el grup d’EUPV a les Corts Valencianes aconseguí que la barrera
electoral addicional s’eliminara de l’Estatut. Ara l’Estatut remet a la Llei Electoral Valenciana, més fàcil de
modificar; tot i així, el PP i PSPV han mantingut aquesta barrera del 5% durant tot este temps.
Posteriorment, el grup d’EUPV va presentar una esmena a la totalitat a la proposta de llei Electoral
Valenciana on es proposava eliminar la barrera addicional del 5% en tot el País Valencià. En esta esmena
també es proposava que en lloc que la proporció entre homes i dones fóra de 60-40%, ésta fóra del
50%, a més d’establir l’alternança dels dos sexes per assegurar la presència paritària no sols en les
candidatures, sinó també, després, entre les persones que resultaren elegides.
Un avançament: la promesa de rebaixar la barrera addicional al 3%
Com es pot veure, qualsevol barrera electoral danya la representativitat de les institucions,
però una rebaixa de la barrera addicional autonòmica valenciana al 3% seria un avanç molt important.
Una representació més proporcional i diversa ajudarà a enfortir una molt malmesa salut democràtica i
a recuperar la confiança de la ciutadania en les seues institucions. S’ha de dir que encara podria
comportar que alguna força política que en una circumscripció provincial superara el 3% general
establert per la Llei Orgànica de Règim Electoral General, podria ser exclosa per no aconseguir el 3%
en tot el País Valencià.
En l’actualitat, PSPV, Compromís i Podemos, per una banda i d’altra Ciudadanos, tots amb
representants en les Corts Valencianes, han previst canviar la llei per baixar la barrera autonòmica
addicional al 3%, però de moment encara no ho han fet.
PER TOT AIXÒ,
el grup de Per Simat Esquerra a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, des de la convicció que
les barreres electorals són innecessàries i indefensables des de la radicalitat democràtica, i que
qualsevol reducció o mitigació d’eixes barreres comportarà un avançament important en la
representativitat de les nostres institucions, proposa al Ple els següents:
ACORDS:
PRIMER: Sol·licitar que es modifique la llei electoral valenciana i es rebaixe la barrera
autonòmica addicional del 5% al 3%.
SEGON: Sol·licitar que la modificació incloga també l’obligació de fer candidatures paritàries
en cremallera al 50%.
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TERCER: Donar trasllat d’este acord a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
Simat de la Valldigna, 16 de gener de 2017. Imma Cunyat i Plana»

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat informa del contingut de la
moció, destaca les diferencies de percentatges a les CCAA, el greuge comparatiu que existeix,
planteja la doble barrera al País Valencià, comenta què ha passat a través de la història electoral
i afegeix que els grups que estan ara a les Corts Valencianes, menys el PP, porten al seus
programes canviar la llei electoral valenciana per tal de rebaixar el 5%. Per tot açò, el seu grup
planteja l’aprovació d’esta moció ja, i on s’incorpora la qüestió de les llistes “cremallera”. Passa
a llegir el punts d’acord que es proposen.
L’alcalde manifesta que es tracta d’una reivindicació històrica, de fa molts anys, i que
han fet diferents col·lectius i partits polítics, i no sols està el tema de baixar el percentatge del
3%, sinó que, a més, fa falta que en la futura llei electoral valenciana passe a canviar-se la
qüestió de les circumscripcions i que esta siga única per a les eleccions autonòmiques, així
s’augmentaria la representació. Per tant, anem a votar a favor, és una reivindicació justa, de
vàries promeses frustrades i ara tenim l’oportunitat que s’aprove.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament per SET (7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE i 1 PSE), i DOS (2)
vots en contra (2 PPS ), acorda:
PRIMER: Sol·licitar que es modifique la llei electoral valenciana i es rebaixe la barrera
autonòmica addicional del 5% al 3%.
SEGON: Sol·licitar que la modificació incloga també l’obligació de fer candidatures paritàries
en cremallera al 50%.
TERCER: Donar trasllat d’este acord a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------b) La informació de la gestió municipal, regidories i òrgans col·legiats
municipals i supramunicipals.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup PSE, sobre la
informació de la gestió municipal, i que transcrita a la lletra diu:
«AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
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Imma Cunyat i Plana, Portaveu del Grup Municipal PER SIMAT ESQUERRA en
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 SOBRE LA INFORMACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL,
REGIDORIES I ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS I SUPRAMUNICIPALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’actual Corporació Municipal està formada per cinc grups polítics, sent aquesta una de
les més plurals a la nostra comarca. Aquesta pluralitat és, sota el nostre punt de vista,
democràtica, enriquidora i reflexa la diversitat d’opinions, de pensaments, les maneres
d’entendre la realitat del nostre poble, tan respectables totes com diferents.
L’equip de govern d’aquesta legislatura està constituït per tres grups polítics, Esquerra
Unida del País Valencià, Compromís i Partit Socialista Obrer Espanyol. El Partit Popular i Per
Simat Esquerra es troben a l’oposició.
Des del maig del 2015 s’han convocat els Plens i Comissions Informatives on s’han
tractat els punts que l’equip de govern ha considerat, així com les mocions presentades pels
partits de l’equip de govern i de l’oposició, algunes de les quals han estat aprovades i altres
rebutjades.
La gestió de l’Ajuntament i dels assumptes de la seua competència requereix d’una
gran organització, planificació i coordinació entre les diferents regidories, però també amb
altres administracions, com les Conselleries, Diputació de València, Ajuntaments de Tavernes,
Benifairó i Barx, així com les Mancomunitats de La Valldigna i la Safor. A més a més, els regidors
i regidores de l’equip de govern representen l’Ajuntament en diferents organismes com el
Consorci Provincial de Bombers, la Mancomunitat de La Ribera del Xúquer, el Consorci Pla
Zonal de Residus X, XI i XII, el Fons Valencià per la Solidaritat, el Consell Escolar del CEIP
Valldigna, el Consell Agrari Local de Simat, la Xarxa de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat, el Calaix Jove de La Safor, el Grup d’Acció Local RURALTER-Leader, la Federació
Valenciana de Municipis o la Junta de Seguretat de Simat, constituïda en abril de 2016.
Atès que, cada vegada més, les administracions públiques han de vetlar per la
transparència de les seues accions, així com pel control de les despeses que aquestes generen.
Atès que els grups de l’oposició han de rebre la informació per poder realitzar les
seues tasques de control a l’equip de govern i, per tant, poder proposar alternatives, si així ho
considera.
Atès que la ciutadania que representem la totalitat dels regidors i regidores té dret a la
informació i a participar dels assumptes públics.
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PER TOT AIXÒ,
el grup de Per Simat Esquerra a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, apel·lant al dret a
la informació dels assumptes públics, de les decisions que qualsevol equip de govern decidisca i
des de la radicalitat democràtica que això suposa, proposa al Ple els següents:

ACORDS:
PRIMER: Sol·licitar que, en un punt de l’ordre del dia de cada Comissió Informativa i
Ple, en sessió ordinària, s’informe de l’activitat de cada regidoria i alcaldia.
SEGON: Sol·licitar que, en el mateix punt, s’informe dels acords i informacions de les
diferents reunions de cada organisme per part del regidor o regidora assistent.
TERCER: Fer ús de les noves tecnologies per agilitzar la difusió de la informació a la
resta de regidors i regidores.
Simat de la Valldigna, 16 de gener de 2017.Imma Cunyat i Plana. Portaveu
del Grup Municipal de Per Simat Esquerra.»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que esta és una
moció elaborada pel seu grup i centrada al nostre poble i al nostre ajuntament. Es tracta de la
gestió de la informació de les regidories municipals i dels òrgans supramunicipals.
Passa a llegir la moció.
A continuació, la regidora Imma Cunyat manifesta que esta moció la vam proposar
perquè de vegades la informació arriba de forma tardana o de vegades no arriba tal i com
pensem que deuria arribar als grups de l’oposició, tal vegada el dia a dia de l’equip de govern
vos ocupa molt, però heu d’entendre que l’oposició necessita tindre eixa informació per
poder controlar l’acció de l’equip de govern, de les despeses i com es gestiona i també per
fiscalitzar un poc i que, al cap i a la fi, estem per això. Creguem que és el dret que tenim a la
informació i les noves tecnologies són un element que pot facilitar que arribe eixa informació,
per això sol·licitem el vot favorable a esta moció.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el que està dient la regidora és una cosa
lògica, donar la informació que tenen els regidors és una cosa lògica i que no caldria posar-ho
a l’ordre del dia, però que si això ajuda a recordar-ho anem a votar a favor de la moció
presentada per la regidora de PSE.
L’alcalde manifesta que la intencionalitat de l’equip de govern és compartir la
informació, el més detallada i exacta possible. Reconeix que de vegades hi ha dificultats, molts
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heu estat als equips de govern i, de vegades, sense adonar-te’n, no arriba una informació a la
gent. És una autocrítica que ens fem. Volen informar de totes les gestions que fem, de fet hui
anem a informar-vos del que hi ha. En l’administració de vegades els temps són lents i altres
són massa ràpids –cas de l’EDUSI. Si hem comés alguns errors ha sigut inconscientment, i la
nostra voluntat és difondre la informació. És veritat que estem utilitzant les xarxes socials,
tenim un tècnic per açò, pensàvem que les coses serien més rapides i intentem rectificar cada
dia les errades que hi ha, i per això estan els grups de l’oposició, per dir-ho. Votarem
favorablement la moció.

Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT (9) dels membres presents (3 EUPV, 2 Compromís, 1
PSOE, 2 PPS i 1 PSE), acorda:

PRIMER: Sol·licitar que en un punt de l’ordre del dia de cada Comissió Informativa i
Ple, en sessió ordinària, s’informe de l’activitat de cada regidoria i alcaldia.
SEGON: Sol·licitar que, en el mateix punt, s’informe dels acords i informacions de les
diferents reunions de cada organisme per part del regidor o regidora assistent.
TERCER: Fer ús de les noves tecnologies per agilitzar la difusió de la informació a la
resta de regidors i regidores.
-----------------------------------------------------------------------------------------------2.- 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.
No hi ha cap assumpte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-TORN D’INTERVENCIONS.
L’alcalde informa dels assumptes següents:
3.1. L’entitat «Som Rurals» ens demana una sèrie de informació important, en diferents
i molts aspectes, sobre el municipi que estem intentant arreplegar per a enviar-la. Relaciona la
informació sol·licitada i ens la demana de forma urgent. El regidor Vicent Ribera amplia la
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informació donada per l’alcalde sobre açò i afegeix que les subvencions poden estar
condicionades per estes dades. Es comenta els municipis i les comarques que estan agrupades
en esta entitat «Som Rurals».
El regidor Sebastián Mahiques demana que quan se tinga es passe a tots els grup
polítics.
L’alcalde contesta que quan estiga es passarà a tots el grups. Han programat una sèrie
de reunions participatives en tres comarques. Estem pendents que ens diguen la data de la
reunió dels municipis de la Safor. Quan ho sapiguem invitarem els grups polítics i les entitats
del municipi.

3.2.- L’alcalde informa sobre el Pacte pel Clima i l’Energia, al qual estem adherits. Ens
demanen que ho formalitzem en un model establert. Quan viguen ajudes europees açò
“puntua” a l’hora de tindre subvencions.
3.3.- L’alcalde informa que una vegada aprovada la moció sobre la denominació d’un
espai públic (plaça) dedicat a Guillem Agulló, s’ha demanat la placa, i es vol posar pròximament
en el lloc on vam decidir. Es notificarà a Correus el tema del canvi de nom.
3.4.- L’alcalde informa sobre el tema de la col·locació dels hidrants en 2017. Està
previst de col·locar-ne un en la zona del pàrquing dels camions.
3.5.- L’alcalde informa que l’Ajuntament ha adquirit una sèrie de llibres i documentació
històrica de l’arxiu de Josep Toledo Girau. Aquest arxiu està depositat en la Biblioteca
Municipal i s’ha d’inventariar. L’import és superior als 5.000€ i destaca el seu valor bibliogràfic i
documental. Informa del contingut del que s’ha adquirit, comenta que hi ha un llibre del segle
XVII. S’ha contactat amb la Biblioteca Valenciana per restaurar-lo i això és car, demanarem una
subvenció.Volem que siga visible. Considera un encert que eixe arxiu estiga a Simat.
3.6.- L’alcalde informa sobre els resultat de les últimes analítiques d’aigua potable; ara
s’estan fent diàries, i s’ha fet ban donat que ha eixit un nivell elevat de nitrats (estem entre 56 i
60 mlgr/litre), no és alarmant, s’ha consultat a les autoritats sanitàries, s’han de prendre
mesures, entre elles el ban; el tema esta controlat. Les autoritats sanitàries ens diuen que es
pot beure, no obstant hem fet una ban informatiu de prevenció. La regidora de Sanitat, Maria
José Gregori, informa amb més detall (sobre conductivitat i la concentració de sals), i hi
afegeix que ens han informat que el perill començaria a partir de 100 mil·ligrams per litre.
Expliquen que les causes poden haver sigut les recents pluges. S’espera que baixen els nivells
en uns dies; si s’allargara molt, estudiaríem arbitrar alguna mesura compensatòria.
3.7.- L’alcalde informa de les gestiones fetes en Divalterra i la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer sobre la neteja del llit del riu. Pareix que es farà per Divalterra i
informa de que demà es farà una reunió, del quatre alcaldes afectats pel riu a Madrid, també
sobre el tema de la laminació del riu Vaca.
3.8.- La regidora Margarita Palomares informa que la Ruta entre comarques serà el 12
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de febrer de 2017, i som dels primer en fer-la. S’ha ofert la Ruta de l’Aigua, que la gent
s’apuntarà a l’Ajuntament el mateix dia.
3.9.- L’alcalde, en relació amb el període d’informació pública del Pla General
Estructural, informa que l’anunci al DOCV ja s’ha enviat i reparteix un CD a cada regidor i
regidora i que, a més, es posarà en la pàgina web.
3.10.- L’alcalde recorda que en la Comissió Informativa es va repartir el document de
RPC per tal d’actualitzar i modernitzar-se i també el de Normes sobre Consultes, per tal que
s’hi facen aportacions.

3.11.- La regidora Margarita Palomares informa que ha rebut la memòria anual de
turisme, la qual es farà arribar als regidors i regidores. Comenta les dades que conté. Informa
també sobre les persones que han estat treballant o van a ser contractades en els diferents
projectes del Pla d’Ocupació Local, els dels EMCORP, Salari Jove i el Pla d’Ocupació Conjunta,
i indica les persones a contractar i fins quan estaran.
3.12.- L’alcalde i la regidora informen que enguany, com l’any passat, ens han ofert estar
a l’Oficina de Turisme de valència i un dia en FITUR i hem estat presents. L’alcalde va estar
present en la presentació de la Ruta dels Borja a Xàtiva, sobre la qual informa. S’ha enregistrat
un vídeo promocional i considera que és important estar dins d’eixa ruta.
3.13.- El regidor Vicent Ribera informa que el diumenge dia 5 de febrer es celebrarà el
Dia de l’Arbre. Demà es faran les invitacions a les entitats del poble i informa de la
programació prevista i anuncia que es farà al camp de tir. Informa sobre les obres que estan
fent-se en les arcades (la segona arcada), quan estiga acabada l’obra estime que hauríem de fer
una espècie d’inauguració o presentació, per “lligar” estes arcades a les entitats del poble i a la
joventut, per tal de ressaltar la seua importància. Respecte a la Mancomunitat de la Valldigna
informa que ja hi ha interventora, des de fa uns 15 dies, i ara ja podrem pagar els proveïdors.
Hi ha un projecte de 2010 que va iniciar la Mancomunitat de la Ribera Alta, i el passat dia 19
es va fer una presentació del projecte per ací, que vos passaré. Auest projecte recupera l’antiga
via del tren i la converteix en una via verda. No arriba fins a Dènia, però el projecte va des de
Carcaixent fins a Xeraco. S’està demanant ja al Ministeri de Foment que el primer tram siga
des de la Barraca fins al Portitxol (Benifairó), i que segons els tècnics es podria fer més
fàcilment donat que no hi ha ocupacions. És un projecte ambiciós i crec que tardarà temps en
fer-se, però el que és important és que ja s’ha iniciat.
3.14.- Els regidors de l’equip de govern informen sobre el Dia de la Valldigna, quan es
farà i els actes que hi ha prevists.
3.16. L’alcalde informa de la l’activitat de la campanya que fara el Fons valencia per la
Solidaritat, del que som socis. Aquest organisme ha programat diversos actes, amb motiu del
Dia de la Dona, entre els dies 1 al 12 de març. Informa del contingut de la programació. I
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afegeix que des de la Mancomunitat de la Safor ens proposen fer un curset sobre llenguatge
administratiu no sexista per al funcionariat, el qual es considera adequat i interessant de fer-lo.
Informa també que la quota de la FVMP per a 2017 és de 0,24€/habitant i any.
3.17.- El regidor Sebastián Mahiques planteja que, a nivell urbanístic, fa uns plenaris ens
vàreu dir que la Conselleria estava treballant per tal de poder donar una solució a les casetes
que no estan bé, que pareix que ara estan arribant denúncies. En sabeu alguna cosa? A què és
degut això?

La regidora Margarita Palomares contesta que són coincidències, no és una cosa
sistemàtica. L’alcalde contesta que la Conselleria està treballant en eixe sentit, però no serà
fàcil. Que sapiguem, s’han rebut dos o tres denúncies i les famílies han passat per ací. Comenta
que la Conselleria va informar que hi havia un esborrany al respecte, després s’ha de tramitar
a les Corts, després els grups presentaran esmenes i s’aprovarà per a finalment aplicar-se.
Quant? Potser tarde mesos, abans de l’estiu no crec que estiga. Però quan hi ha sentències
judicials, ja no es pot fer res. El jutge ordena l’enderrocament i fa responsable l’Ajuntament si
no s’executa. En altres casos, s’apliquen multes coercitives de la Conselleria, sobretot hi ha
casos al Pla de Corrals. El problema és de la propietat i de la Conselleria. Els tècnics ens
informen sobre què podria passar si hi haguera alguna normativa futura al respecte i es fera
algun projecte per poder legalitzar-les. Ells mentrestant estan intentant allargar-ho el màxim.
Tan de bo la normativa estiguera en vigor prompte. La Direcció General ens va dir que tenien
el document enllestit per enviar-lo a le Corts. En l’audiència pública es pot plantejar, ja que hi
assistirà el director general d’Urbanisme.
3.18 El regidor Sebastián Mahiques pregunta que en la Ruta de l’Aigua hi ha una
cartelleria no correcta.
La regidora de Turisme, Margarita Palomares, contesta que s’ha mirat la cartelleria i és
correcta. Explica que està bé i està així per tal de fer un itinerari turístic que és circular. I quan
a l’ ordinador, que és antic, pareix que ja està resolt el tema, encara que hi ha una empresa per
el manteniment. Si fa falta, se’n comprarà un de nou.
3.20. La regidora Imma Cunyat manifesta:
Respecte de la Xarxa de Libres, pregunta si l’ajust que faltava ja està aclarit. Se li
contesta que ja s’ha rebut la part de la Generalitat, ara falta la part de la Diputació.
Respecte del PGE, planteja si s’ha avançat respecte de l’exposició pública i si s’ha
consultat a les empreses públiques i administracions públiques afectades, i la informació
pública dels 45 dies, com dia l’acord. Com anaeu a planejar l’exposició? Pensava que anava a
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ser més ràpid tot això.
L’alcalde li contesta que, una vegada es publique l’anunci al Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, s’ha de fer una audiència pública preceptiva, però també una o diverses
assemblees públiques per a informar-ne del contingut. Paral·lelament a l’exposició del PGE,
se’n farà una sobre planejaments antics, la qual s’exhibirà en la Casa de la Cultura perquè es
veja com ha evolucionat l’urbanisme del poble. Explica com serà eixa exposició i el seu
contingut i les coses curioses que hi ha, així com l’evolució urbanística del municipi.
La regidora Imma Cunyat, en relació amb el tema de Guillem Agulló, planteja que si
pensàveu fer algun acte i invitar la família. L’alcalde comenta que havíem pensat fer-ho en la
celebració del Dia de la Valldigna. A Guillem Agulló el van assassinar l’11 d’abril de 1993; la idea

seria fer-ho al voltant d’eixa data, potser la setmana abans. Sí, convidarem els pares i familiars,
els membres de la Corporació. Comenta que la placa ja està encomanada i serà visible al jardí
extramurs del Monestir. Es farà un acte d’inauguració de la nova via pública.
La regidora comenta que el proper Ple ordinari és a final de març, després del 8 de
març, i planteja si, igual que es va fer per al 25 de novembre, pensaveu fer, a nivell educatiu,
algun taller per a la gent de l’Escola Primària i l’Institut. Hi ha moltes associacions que
organitzen estos tallers per a la gent més jove.
L’alcalde comenta que hem contactat amb el grup on estava el jutge del Jugat número 4,
perquè vingueren a fer una xarrada. Sabem que ell jutge és accessible per tal que vinguera a l
‘escola i que explique el que és el 8 de març. El jutge es presta a tot açò. Es comenta sobre el
que més va impactar en eixa xarrada de novembre.
La regidora planteja que volia demanar tres documents, perquè quan pugueu ens els
remitiu.
- Un: el de l’audiència pública (tant la del PGE com la dels
pressupostos).
- Dos: El conveni amb Lerma (l’últim).
- Tres: El conveni amb la Fundació.
L’alcalde comenta que es fara una reunió amb Joaquin Lerma. Informa sobre
ECOEMBES, i que Lerma ha dit que ell s’encarrega de fer una xarrada.
La regidora Imma Cunyat manifesta que, segons la premsa, és preceptiu que els
ajuntaments informen de les analítiques mensuals de l’aigua. No sé si és veritat o no, m’ho
podeu confirmar? Demana què, si és així, es penge en la pàgina web de l’Ajuntament.
L’alcalde i la regidora de Sanitat contesten sobre com estan fent-se i que ara es fa una
analítica diària donada l’actual situació. Hi ha analítiques mensuals, trimestrals i
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excepcionalment diàries. Mirarem si s’han de penjar. L’alcalde diu que no hi ha cap problema
en penjar-les, en han dit que informàrem la població i que férem analítiques diàries. Hem exigit
que ens faciliten les analítiques.
La regidora Imma Cunyat manifesta que la Conselleria va publicar en desembre un
anunci sobre ajudes en el camp per els danys causats per les pluges i demés. Pregunta si haveu
quantificat els danys? El 19 de gener va caure el granisada, pregunta si el tècnic està
quantificant els danys en el terme per a demanar ajudes, com estan fent altres poble, i si es pot
demanar l’exempció de l’IBI rústic.

L’alcalde contesta que d’eixa informació es va assabentar per un veí del poble, ací
present. Després ens van preguntar quines eren les zones on s’havien fet mal. Enviarem una
primera relació dels danys que ens va dir. Ara estem recollint les factures sobre el mal fet en
camins i en béns públics, està quantificant-se i quan estiga ho enviarem allí. Com férem en els
cremats, on va haver dos reclamacions, una particular i una altra d’una associació, i es va enviar
a través de l’Ajuntament. Hi ha 2.997€ per ajudar a pal·liar-ne els danys. Anuncia que es farà un
Consell Agrari Local i espere que estiguen ja les factures i s’informarà sobre açò. L’alcalde
contesta se li ha demanat l’informe a l’enginyer agrícola.
La regidora Imma Cunyat manifesta que el passat divendres el diari Levante publicà una
notícia on es deia que la Diputació ha signat un Fons de Cooperació Municipal i pareix que a
Simat li corresponen uns 100.000€; teniu constància d’açò? El regidor Vicente Ribera comenta
que tenim constància del que diu la premsa.
Es comenta la informació actual que es té en el tema del Fons de Cooperació
Municipal, estan eixint uns números però estan valorant-se criteris i han de fer la distribució
definitiva. Es fan comentaris al respecte. S’afegeix que de forma oficial no ha vingut informació
concreta. En el pressupost hi ha una partida oberta. S’estan concretant les bases i fins que no
isca la resolució no es pot afirmar que siga definitiu, la qual cosa no vol dir que no siga eixa
quantitat o molt pròxima.
La regidora Imma Cunyat pregunta com està el tema de les obres pendents. Com està
la tramitació de les obres, per exemple la del carrer Sanchis Guarner; hi ha alguna data d’inici
de l’obra?
L’alcalde comenta les dates i els terminis que hi ha previstes, tant sobre adjudicació
com per acabar l’obra. Quan a l’obra del carrer Sanchis Guarner, encara no està adjudicada.
3.21.El regidor Rafael Cabanilles, en relació amb el tema dels hidrants, diu que s’ha
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comentat que anàveu a fer-ne un altre per la zona de la cooperativa, i vas dir que anàveu a
vore si es feia una fossa per arreplegar les aigües residuals. Com està això?
L’alcalde comenta que hi ha dos tècnics i no estan en la mateixa línia. Jo pensava que es
deuria fer la fossa, però el tècnic agrícola no es partidari d’això. Comenta un cas que es va
donar sobre la brutícia que causava. El regidor Rafael Cabanilles planteja el possible tema de
legalitat sobre si es pot tirar o no. L’alcalde comenta que no hi han hagut queixes al respecte i
que sí que cal fer eixe nou hidrant, és barat i es pot fer prompte.
El Regidor Rafael Cabanilles comenta que li han dit que a la Font Gran hi ha una farola fosa i
que un veí es queixava que li havien fet pintades.

L’alcalde comenta que eixe veí havia parlat amb ell i ja li he dit als de la brigada d’obres
que reparen la farola. Respecte a les altres qüestions, espera que el veí afectat denuncie la
pintada que li han fet en la seua façana.
El regidor Rafael Cabanilles, sobre el tema de la neteja del riu i Divaleterra, comenta
que estem en una brigada, abans es demanava un Pla de Treball, hui es demanen unes peticions
més complicades que les ha de efer un tècnic. Ho he parlat amb el tècnic i hem fet quatre
peticions. Pareix ser que està aprovat. Possiblement enviaran una altra brigada més. Quan tinga
la informació vos ho direm, per tant seguirem estos 4 anys i si hi ha alguna brigada més ho
comentaré.
L’alcalde comenta que quan va parlar amb la responsable de Divalterra ens van dir que
la base ha d’estar un any en Simat i un any en Barx, i que es va preocupar perquè la brigada
estiguera en Simat.
Es comenta sobre el tema de les brigades forestals, una cosa es la base i altra on es treballa.
El regidor Sebastián manifesta que sobre Lerma has dit que aneu a renovar el
contracte? No és per 10 anys?.
L’alcalde contesta que no es va a renovar, si s’ha dit això és una errada, anem a revisarlo. NO a renovar-lo. Són 10 anys. La reunió és per revisar el contingut.
----------------------------------------------------------------------
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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 Joan Serra manifesta que en relació amb Joaquin Lerma hi ha dos contractes,
un per a l’arreplegada del fem, que és de 10 anys, i un sobre el reciclatge, que és de 5 anys. Hi
ha un contracte o un document que parla de 5 anys.
El regidor Rafael Cabanilles manifesta que el de l’arreplegada del fem sí que està, però
eixe document sobre el reciclatge s’ha preguntat per ell, s’ha buscat i no apareix, no l’han
pogut trobar.

El veí Joan Serra manifesta que en l’Ajuntament passen moltes coses, comenta que
sobre els camins de Simat, i que haurà d'estar a l’Ajuntament. Una empresa va fer un
document on estaven tots els plànols i hauria d’estar a l’Ajuntament, ja que li va costar 800€.
Va estar 3 o 4 mesos en el Consell Agrari treballant en açò i el document hauria d’estar no
sols en l’Ajuntament, sinó a l’abast dels veïns. En un plenari, no recorde si era regidor o no, ja
ho vaig dir, es va elaborar tot el tema dels plànols de camins i es va fer un CD que arreplegava
tots els plànols i el tècnic ho sabrà, i podia estar penjat en la pàgina web.
El regidor Rafael Cabanilles comenta que és l’expedient de l’inventari dels camins, ho
ha vist amb el tècnic i li consta que està en paper però del CD no sap res.
L’alcalde comenta que pensa que està en paper, i que el CD ell no l’ha vist.
El veí Joan Serra comenta que es podria vore si ho té el tècnic en l’ordinador i si no
que es demane a l’empresa.
----------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció
de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents
acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, o,
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense
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perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors
des de l’endemà de la notificació».
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde president va cloure la sessió a les 22
hores i 20 minuts del dia 30 de gener de 2017 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, febrer de 2017
El secretari-interventor,

Aurelio Sansixto Bonet
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