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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 31 de juliol de 2017

Sessió 7/2017

ASSISTENTS:
Alcalde-President:

Víctor Mansanet Boïgues

Regidors i regidores presents:
Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Raül Oltra Sansaloni (portaveu)

Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Genoveva Chorro Plancha
Grup EUPV

Grup COMPROMÍS

María José Gregori Robledillo

Vicent Ribera Solanes (portaveu)

Almudena Donet Romero

Margarita Palomares Hernandis

Grup PSE (PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (portaveu)
Regidors/es absents:

Cap.

Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

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


ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
Examen i aprovació de les actes de les sessions celebrades els dies 29 de
maig de 2017, 3 i 12 de juliol de 2017.
 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2017, d’acord amb el RD 635/2014,
de 15 de juliol.
 Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius
per al curs escolar 2017-2018.

Donar compte del Decret 326/2017, sobre «Acomiadament de la treballadora
María Luisa Blasco Altur».
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Ratificació del Decret 134/2017, de 22 de març, sobre l’ajuda d’equipaments
per a les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat
Valenciana.
Donar compte dels decrets números 212,226, 228, 239, 240, 242,
246, 256, 263, 264, 273, 276, 290, 296, 299, 300, 302, 303, 311, 312, 322, 324 i
325 de 2017.
Conveni de col·laboració per a l’adhesió a la plataforma d’Administració
Electrònica per a Entitats Locals de la Diputació de València.
Aprovació, si escau, de la pròrroga de la modificació puntual del Conveni
Marc vigent entre la Generalitat Valenciana i Ecoembes.








Moció presentada per la portaveu de PSE:



1.a)

Per uns espais d’oci lliure de violència masclista.

 Mocions presentades pel portaveu d’EUPV:



a)

1.a)

Per a sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia catòlica.

1.b)

Per a exigir un nou model de finançament autonòmic

Moció proposada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies:

De rebuig davant l’aprovació del RD 638/2016, de 9 de desembre, que ha modificat el
Reglament del Domini Públic Hidràulic, a l’establir noves limitacions als usos del territori per
motius de risc d’inundabilitat.


Renúncia de la regidora María José Gregori Robledillo.

ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i
informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de
la representació municipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30
gener 2017.
ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
TORN D’INTERVENCIONS



 Informació




-------------------------------------------- // ---------------------------------------Oberta la sessió l’alcalde i comprovada l’existència de quòrum, es mamprèn el tractament dels
diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1.

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

1.1. Examen i aprovació de les actes celebrades els dies 29 de maig de 2017, 3 i 12
de juliol de 2017.
a) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia
29 de maig de 2017.
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Obert el torn d’intervencions, el secretari planteja que a la pàgina tres on posa acta del “dia 30 de
gener de 2017” ha de posar “del dia 27 de març de 2017”. I a la pàgina 4 on posa “quart trimestre de
l’exercici” ha de posar “primer trimestre de l’exercici.”
La regidora Imma Cunyat manifesta que a la pàgina 56, on posa: “si s’ha de votar el nostre grup
aquesta, d’acord en els suplements de crèdits per no estar d’acord en la previsió dels crèdits extraordinaris” ha
de dir: «si s’ha de votar, el nostre grup esta d’acord en els suplements de crèdits, però no està d’acord en la
previsió dels crèdits extraordinaris ... ».
L’alcalde comenta la qüestió de les instruccions de la Generalitat sobre el llenguatge administratiu i
sobre l’ús d’aquest i este.
La regidora Imma Cunyat manifesta que a la pàgina 71, hi ha un paràgraf que està repetit, és el que
diu:
«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.»,
per tant cal llevar-ne un.
La regidora Imma Cunyat manifesta que a la pàgina 72, en el penúltim paràgraf, i en una intervenció
de l’alcalde, on diu “ i és d’estranyar que ”, hauria de dir: “ i no és d’estranyar què..”.
La regidora Imma Cunyat manifesta que a la pàgina 73, en el paràgraf d’intervenció del veí Joan Serra
on diu: “ahí estan els casos Taula..” ha de dir “ahi estan els casos Taula,..” , un poc més cap abaix on diu “ es
veia que en 2017 ”ha de dir es veia que en 2007” i al final de la intervenció on diu “a 16.0000€” ha de dir “a
16.000,00 €”.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament , per unanimitat dels ONZE (11) membres assistents a
la sessió (3 EUPV, 2 Bloc-Compromís, I PSOE, 4 PP i 1 PSE), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de maig de 2017, acta
número 04/2017, amb les modificacions plantejades.
----------------------------------------------------------------1.1.b )Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 3
de juliol de 2017.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament , per unanimitat dels ONZE (11) membres assistents a
la sessió (3 EUPV, 2 Bloc-Compromís, I PSOE, 4 PP i 1 PSE), acorda:
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Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de maig de 2017, acta
número 05/2017.
-------------------------------------------------------------------------------------1.1.c )Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia
12 de juliol de 2017.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat planteja que a la pàgina 11, en el paràgraf de
la seua intervenció, on diu “dins el cas del poble” ha de dir: “dins el casc del poble”.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament , per unanimitat dels ONZE (11) membres assistents a
la sessió (3 EUPV, 2 Bloc-Compromís, I PSOE, 4 PP i 1 PSE), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 12 de juliol de 2017, acta
número 06/2017, amb la modificació plantejada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.-Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament
a proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2017, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de
juliol.

Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà de
pagament del segon trimestre de 2017 i que es la que a continuació es transcriu:

«PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE : SEGON TRIMESTRE
AÑO 2017
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *

(en días)

Simat de la Valldigna

(9,24)

Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo,
representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la
Administración en relación al período máximo previsto legalmente con carácter general para
dar conformidad a la factura bien a que las operaciones pendientes de pago de la
Administración se encuentra, en término medio, en un momento anterior a dicho período
máximo.
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Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración de l'informe:
NINGUNA.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de les dades sobre del període mitjà de pagament
(PMP) als proveïdors corresponent al segon trimestre de 2017, el qual es va enviar abans que que acabara el
termini, que era el 30 de juny de 2017, i manifesta que l’Ajuntament està dins del que estableix la normativa
aplicable.
Després d’analitzar la informació, els membres assistents al Ple es donen per assabentats amb
les dades del segon trimestre de l’exercici 2017 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.
----------------------------------------------------------------1.3
Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no
lectius per al curs escolar 2017-2018.
Vist l'escrit, de data 7 de juliol de 2017, rebut del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”,
per mitjà del qual sol·licita que per part de l’Ajuntament es done el vist i plau sobre la declaració com a
dies no lectius per al proper curs 2017-2018, per procedir a tramitar-lo davant la Conselleria d’Educació
de València.
Vista la qual cosa es proposa:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Escolar de Centre del CEIP «Valldigna»
en el sentit que per al curs 2017-2018, els dies no lectius a efectes escolars següents:
- 13 d’octubre i 7 de desembre de 2017
- 30 d’abril de 2018
Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, C/
Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP «Valldigna».
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vist la qual cosa, i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple
de l’Ajuantamet per unanimitat dels ONZE (11) membres assistents a la sessió (3 EUPV,
2 Compromís, 1 PSOE, 4 PPS, i 1 PSE), acorda:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Escolar de Centre del CEIP «Valldigna»
en el sentit que per al curs 2017-2018, els dies no lectius a efectes escolars següents:
- 13 d’octubre i 7 de desembre de 2017
- 30 d’abril de 2018
Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, C/
Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP «Valldigna».
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---------------------------------------------------------------------------------------------1.4. Ratificació, si procedeix, del Decret 326/2017, sobre «Acomiadament de la
treballadora Maria Luisa Blasco Altur».
Es dóna compte del Decret número 326/2017 de 17 de juliol, i que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 326/2017
Simat de la Valldigna, 17 de juliol de 2017
VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-presidente de la Corporación Local de Simat de la
Valldigna, en ejercicio de las facultades y las obligaciones que la legalidad vigente me confiere en esa
condición, y atendiendo las consideraciones siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.-La trabajadora, personal laboral temporal, ha venido prestando servicios laborales
por cuenta del Ayuntamiento de Simat desde el 15 de mayo de 2017, en virtud de contrato laboral
temporal de obra o servicio, al amparo del «Pla d´ocupació local 2a Fase», desempeñando las funciones
de personal de limpieza del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, y percibiendo un salario de 935
euros brutos mensuales, sin incluir la prorrata de las pagas extraordinarias.
SEGUNDO.-La trabajadora no es representante legal del personal laboral del Ayuntamiento.
TERCERO.-El día 06/07/17, María Luisa Blasco Altur acudió a su puesto de trabajo, en el
Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, a las 7,30 horas, cuando su horario de trabajo empieza a las 6:00
horas. Asimismo, no acudió al puesto de trabajo los días 7 y 10 de julio de 2017.
CUARTO. Consta informe del Jefe de la brigada municipal del Ayuntamiento, de fecha
12/07/17, del siguiente tenor literal:
«per la treballadora LUISA BLASCO ALTUR, contractada per l’Ajuntament com a personal de neteja,
amb caràcter temporal (del 15 de maig al 14 d’agost de 2017), i adscrita a la Brigada Municipal, ha faltat al
seu treball, sense haver aportat cap document justificatiu, comunicat de baixa mèdica o haver-se excusat
telefònicament, els dies següents:
• Dijous, dia 6 de juliol, de 6 del matí (hora d’incorporació) a 7:30 h.
• Divendres, dia 7 de juliol, tot el dia.
• Dilluns, dia 10 de juliol, tot el dia.
• Dimarts, dia 11 de juliol, tot el dia.
• Dimecres, dia 12 de juliol, tot el dia.
La qual cosa eleva a l’Alcaldia, perquè en prenga coneixement i als efectes que pertoquen».
QUINTO.-Consta informe del Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento, de fecha 13/07/17, del
siguiente tenor literal:
«Els Agents que subscriuen, amb núm. d'identificació professional 462310400 i 462310507,
pertanyents al Cos de la Policia Local de Simat de la Valldigna (València), pel present informe fan constar:
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Que Luisa Blasco Altur, amb DNI: 20014306M, s'encontra realitzant treballs de neteja per a
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Que s'ha pogut comprovar per l’agent 462310400 que el dia 6 de juliol sols s'ha personat al seu lloc
de treball a l’Ajuntament la treballadora Conchín Palomares, la qual manifesta que la companya de treball
Luisa Blasco té l'horari de començament a les 06:00 h i no s'ha personat. A I'endemà Conchín Palomares
comunica que Luisa Blasco es va presentar a les 07:30h al lloc de treball.
Que s'ha pogut comprovar per l'agent 462310400 que el dia 7 de juliol sols s'ha personat al seu lloc
de treball a l'Ajuntament la treballadora Conchín Palomares, la qual manifesta que la companya de treball
Luisa Blasco té l`horari de començament a les 06:00h i no s'ha personat.
Que s'ha pogut comprovar per l'agent 462310507 que el dia 10 de juliol sols s'ha personat al seu lloc
de treball a l'Ajuntament la treballadora Conchín Palomares, la qual manifesta que la companya de treball
Luisa Blasco té l'horari de començament a les 06:00 h i no s'ha personat».
SEXTO. Con fecha 13 de julio de 2017, la interesada presenta en las oficinas municipales
parte médico de incapacidad temporal, por enfermedad común, con efectos del día 11/07/17.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. Según lo establecido en el artículo 54 1. 2. a) del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
que regula el despido disciplinario, se considera incumplimiento contractual grave y culpable del
trabajador las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
E igualmente en el artículo 95.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo
141.1.d) de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Comunidad Valenciana,
se considera falta disciplinaria muy grave el abandono del servicio, así como no hacerse cargo
voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
SEGUNDO. No consta en el Ayuntamiento justificación alguna de la falta de asistencia al
puesto de trabajo el día 06/07/17 desde las 6.00 horas hasta las 7.30 horas, ni de la ausencia al puesto
del trabajo los días 7 y 10 de julio de 2017. Por lo que la trabajadora ha incurrido en las infracciones
muy graves reguladas en los artículos 54.1.2 a) del EBEP y 141.1 d) y de la Ley 10/2010 referidos.
TERCERO. Las faltas muy graves, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado público, y en la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de
la Función Pública Valenciana se sancionan con el despido disciplinario (art. 54.1 del Real decreto
legislativo 2/2015, art. 96.1 b) del EBEP y art. 144.1 b) de la Ley 10/2010).
Y comporta la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones
similares a las que desempeñaban, tal y como establece el artículo 96.1.b) del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 144.1 b) de la Ley 10/2010, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana.
CUARTO. En consecuencia, cabe la extinción de la relación laboral de Maria Luisa Blasco
Altur con el Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, por despido disciplinario, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 54 1. 2. a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que

svalldigna@gva.es/www.simat.org

7

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la forma establecida en el
artículo 55 del referido texto legal:
“Artículo 54. Despido disciplinario.
1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en
un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
2. Se considerarán incumplimientos contractuales:
a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del
trabajo.
Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario.
1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan
y la fecha en que tendrá efectos.
Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.
Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la
apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de
la representación a que perteneciere, si los hubiese.
Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar audiencia
previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato.
2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá
realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que
solo surtirá efectos desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente
al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados
en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.
3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo.
4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el
empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se
ajustará a lo establecido en el apartado 1.
5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la
Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del
trabajador.
Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de los trabajadores durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad,
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante
la lactancia natural a que se refieren los artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo,
parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de
dichos periodos.
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b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del
periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los
permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén
disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género
por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica,
de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones
reconocidos en esta ley.
c) El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de
suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, acogimiento, o paternidad a que se
refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de
nacimiento, adopción, delegación de guarda o acogimiento del hijo o del menor.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la
procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los
permisos y excedencia señalados.
6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios
dejados de percibir.
7. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo, sin
derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.»
QUINTO. La comunicación de despido disciplinario deberá notificarse también al delegado de
personal laboral, y al representante de la sección sindical del sindicato al que pudiera estar afiliado el
trabajador, siempre que exista notificación fehaciente de dicho extremo realizada por el trabajador o el
Sindicato al Ayuntamiento.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, y el articulo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de les Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Declarar el despido de MARIA LUISA BLASCO ALTUR, personal laboral temporal
de este Ayuntamiento, con fecha de efectos 17/07/2017, por haber incurrido en la falta muy grave
regulada en los artículos 54.1.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del art. 144.1 b) de la Ley
10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Comunidad Valenciana, por la falta de
asistencia a su puesto de trabajo el día 06/07/17 desde las 6.00 horas hasta las 7.30 horas, la falta de
asistencia a su puesto de trabajo el día 7/07/17 y la falta de asistencia a su puesto de trabajo el día
10/07/17.
Dicha infracción muy grave comporta la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de
trabajo con funciones similares a las que desempeñaban, tal y como dispone el referido artículo 144.1
b) de la Ley 10/2010.
SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado y al representante legal del
personal laboral del Ayuntamiento.
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TERCERO. Comunicar la presente Resolución a los Departamentos municipales
correspondientes, y, a la gestoria Morales i Cuenca Gestions SRL, con domicilio en la C/ Tavernes, 10,
46750 de Simat de la Valldigna, al objeto de proceder a la baja efectiva en la Seguridad Social, así como
formalizar el resto de gestiones que se deriven.
CUARTO. Dar cuenta al Pleno, en la próxima sesión que celebre. ».
Obert el torn d’intervencions l’alcalde informa del contingut del decret, de la situació que es va donar i
lamenta el pas que ha hagut de prendre.
Vista la qual cosa els membres del Ple es donen per assabentats del contingut del decret
326/2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5
Ratificació del Decret 134/2017, de 22 de març, sobre l’ajuda d’equipaments
per a les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana.
Es dóna compte del decret número 134/2017, sobre una petició d’ajuda d’equipaments per a
les biblioteques i agències de lectura municipals i que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 134/2017
Simat de la Valldigna, 22 de març de 2017
VICTOR BOÏGUES MANSANET, 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. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, ha sol·licitat de la Conselleria d’ Educació,
Investigació, Cultura i Esport, la concessió de subvencions per a l’ adquisició d’equipament per a les
biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, segons l’
ordre 76/2016 de 29 de novembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
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. Demanar de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport, l’ajuda per
l’equipament per a les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana, segons
l’Ordre 76/2016, de 29 de novembre, per un pressupost d'execució per administració directa de
1.199.80€
Segon. Sotmetre esta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió
que celebre.»
Obert el torn d’intervencions per part del secretari s’informa del contingut del decret i la
quantitat sol·licitada.

svalldigna@gva.es/www.simat.org

10

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1.
46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984
\\Winserver\usuaris\COMU\NATHALIE-\Per a publicar a la web\ACTES PLE\ActesPLE 2017\03 Acta Ple ordinari 31 07 2017. Revisada.doc

Vist la qual cosa, i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple
de l’Ajuantamet per unanimitat dels ONZE (11) membres assistents a la sessió (3 EUPV,
2 Compromís, 1 PSOE, 4 PPS, i 1 PSE), acorda:
Primer: Ratificar el decret 134/2017 i en conseqüència demanar a la Conselleria d’ Educació,
Investigació Cultura i Esport, l’ ajuda per l’equipament per a les biblioteques i agències de lectura
municipals de la Comunitat Valenciana, segons l’ ordre 76/2016 de 29 de novembre de 2016, per un
pressupost d´ execució per administració directa de 1.199.80€.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.6
Donar compte dels decrets números 212,226, 228, 239, 240, 242, 246, 256,
263, 264, 273, 276, 290, 296, 299, 300, 302, 303, 311, 312, 322, 324 i 325 de 2017.
Es dóna compte dels decrets següents, que els membres de la Comissió coneixen, i que es
transcriuen a la lletra:
«Decret núm.: 212/2017
Simat de la Valldigna, 25 de maig de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha publicat anunci sobre extracte
de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de pràctiques
formatives a estudiants en ajuntaments en el marc del programa «La Dipu et Beca», aprovada per la
Junta de Govern, en la seua reunió de data 18 d’abril de 2017, en el Butlletí Oficial de la Província de
València núm. 92, de 16 de maig de 2017.
SEGON. Atès el procediment de sol·licitud de subvenció descrit en la base quarta de la
convocatòria, el termini establert perquè els municipis i les entitats locals menors de la província de
València remeten la sol·licitud d'adhesió a la convocatòria, acompanyada de la documentació requerida,
finalitza el proper dia 26 de maig de 2017.
TERCER. Atès que este Ajuntament estima convenient sol·licitar l'adhesió, a fi de
desenvolupar el programa de beques de formació en la seua modalitat d’estudiants «La Dipu et beca»
en Simat de la Valldigna, municipi a què li han estat assignades, tot d'acord amb la base segona de la
convocatòria, un màxim de 4 beques, segons consta en l'Annex I, amb una duració màxima de dos
mesos, comprenent necessàriament els mesos de juliol i agost.
QUART. Atès que la subvenció que concedeix la Diputació té com a finalitat sufragar el 80%
de la dotació bruta mensual a percebre pels becaris, que en la present convocatòria ascendeix a
l’import de 500 euros per beca concedida i mes, l'import màxim de la subvenció a rebre per este
Ajuntament és de tres mil dos-cents euros (3.200,00 €).
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CINQUÈ. Atès que este Ajuntament ha d'assumir el compromís de cofinançament de l'import
de les beques no subvencionat per la Diputació Provincial de València segons els termes establerts en
les bases de convocatòria.
Considerant els antecedents descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la
següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna al Programa «La
Dipu Et Beca» per a la realització de pràctiques formatives a estudiants en ajuntaments per a
l'exercici 2017, en els termes establerts en l'Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València sobre extracte de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a la
realització pràctiques formatives a estudiants en ajuntaments en el marc del programa La Dipu et Beca,
aprovada per la Junta de Govern, en la seua reunió de data 18 d’abril de 2017, en el BOPV núm. 92, de
16 de maig de 2017.
SEGON. Assumir el compromís de cofinançament de l'import de les beques no
subvencionat per la Diputació Provincial de València amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
«241 13199 La Dipu et beca: Sous» i «241 16099 LA DIPU ET BECA: Seguretat Social» del Pressupost
municipal de despeses vigent, manifestant, així mateix, el compromís de donar compliment al contingut,
condicions i requisits establerts al programa.
TERCER. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, formalitzant la sol·licitud digital d’adhesió a la
convocatòria d’acord amb el procediment establert.»
----------------------------------------------------------«Decret núm.: 226/2017
Simat de la Valldigna, 29 de maig de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. La Direcció Provincial de València del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha
comunicat a este Ajuntament, amb data 17 de maig de 2017, la possibilitat de ser subvencionat, en el
marc de col·laboració SEPE amb les Corporacions Locals per a l’exercici 2017, amb una quantitat, que
com a màxim ascendirà a cinquanta-nou mil set-cents huitanta-cinc euros (59.785,00 €) per tal de
pal·liar la desocupació agrícola eventual.
SEGON. Atès l'objecte de la subvenció, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna considera adient
formalitzar els expedients corresponents a l'empara del conveni citat, per tal d'executar obres
relacionades amb la desenvolupament del medi rural, conservació i desenvolupament del patrimoni
forestal i el medi ambient, o amb la creació i millora d’infraestructures per tal de procurar una millora
de la qualitat de vida en l’entorn en què es realitzen, tot d'acord amb l'article 6 del RD 939/1997, de 20
de juny, mitjançant la contractació de treballadors agrícoles desocupats.
TERCER. Els serveis tècnics municipals, de conformitat amb els acords adoptats pels
Consells Comarcals d'Alzira, Gandia i Port de Sagunt amb data 17 de maig de 2017, han confeccionat
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les Memòries Valorades dels treballs que es pretenen executar a l'empara del Conveni del
SEPE amb les

Corporacions Locals del present exercici, anomenades «CONSERVACIÓ DE ZONES
FORESTALS, CUNETES I BARRANCS. 1a FASE» i «CONSERVACIÓ DE ZONES FORESTALS,
CUNETES I BARRANCS. 2a FASE».
FONAMENTS DE DRET
1. Cal aprovar les Memòries Valorades confeccionades pels serveis tècnics municipals, que
descriuen els treballs a executar a l'empara del Conveni citat.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar les Memòries Avaluades dels treballs a executar anomenades
«CONSERVACIÓ DE ZONES FORESTALS, CUNETES I BARRANCS. 1a FASE» amb un import que
ascendeix a TRENTA-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS I SEIXANTA-SET CÈNTIMS
(31.232,67 €), dels quals 30.498,93 € corresponen als costos salarials totals, inclosa la cotització
empresarial a la Seguretat Social, de la contractació de vint-i-un treballadors agrícoles desocupats
durant un període d'un mes – inicialment del 10 de juliol al 9 d’agost-, i d’altra banda,
«CONSERVACIÓ DE ZONES FORESTALS, CUNETES I BARRANCS. 2a FASE», amb un import que
ascendeix a TRENTA-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS I SEIXANTA-SET CÈNTIMS
(31.232,67 €), dels quals 30.498,93 € corresponen als costos salarials totals, inclosa la cotització
empresarial a la Seguretat Social, de la contractació de vint-i-un treballadors agrícoles desocupats
durant un període d'un mes – inicialment del 10 d’agost al 9 de setembre-. En tot cas, serà d'aplicació
el Conveni Col·lectiu de Treball del sector agropecuari de la província de València (BOPV núm. 223, de
19 de novembre de 2015).
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació Local, de les
Memòries Valorades aprovades.
SEGON. Sol·licitar del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la concessió d'una subvenció a
l'empara del Conveni de col·laboració SEPE amb les Corporacions Locals de l'any 2017, per import de
CINQUANTA-NOU MIL SET-CENTS HUITANTA-CINC EUROS (59.785,00 €), per tal d'executar les
obres descrites en les Memòries Valorades anomenades «CONSERVACIÓ DE ZONES FORESTALS,
CUNETES I BARRANCS. 1a FASE» i «CONSERVACIÓ DE ZONES FORESTALS, CUNETES I
BARRANCS. 2a FASE», sent l'aportació municipal corresponent als costos salarials i de cotització a la
Seguretat Social mil dos-cents dotze euros i huitanta-sis cèntims (1.212,86 €), a més de l’import
corresponent a les indemnitzacions dels treballadors per finalització del contracte, que munten
inicialment a un total de mil quatre-cents seixanta-set euros i quaranta-huit cèntims (1.467,48 €).
TERCER. Aprovar la Retenció de Crèdit (RC) per import de mil setanta-huit euros i vint
cèntims (1.078,20 €) en l'aplicació pressupostària «241 13197 INEM Fase I: Sous» del Pressupost
Municipal de despeses de 2017, i de cent trenta-quatre euros i seixanta-sis cèntims (134,66 €) en
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l’aplicació pressupostària «241 16097 INEM FASE I: Seguretat Social» per tal d'atendre les despeses
generades no cobertes per la subvenció concedida a l'efecte pel SEPE corresponents a l'obra
«CONSERVACIÓ DE ZONES FORESTALS, CUNETES I BARRANCS. 1a FASE».
QUART. Comunicar la present Resolució a la Direcció Provincial del SEPE de València, C/
Trinidad, s/n, 46010 València.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 228/2017
Simat de la Valldigna, 29 de maig de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Atès que el passat 14 de març de 2017 l’agent de la policia local Luis Antonio Martínez Vidal,
amb DNI 20824726-C, va causar baixa al Cós de la Policia Local, 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 per decret de l’alcaldia número 122 de 15 de març de 2017, es va resoldre aprovar
amb efectes des del dia 17 de març de 2017, el nomenament de JOSÉ RODRIGUEZ TORRES, amb
DNI: 20031952X, domiciliat al carrer Cervantes, 35-A-2º-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.
3. Atès que en data 29 de maig de 2017, es presenta per l’agent de la policia local Luis Antonio
Martínez Vidal, amb DNI 20824726-C part mèdic d’alta de l’incapacitat temporal amb data del dia 29 de
maig de 2017 i que per tant s’ha d’incorporar el mateix dia 30 de maig de 2017.
II. Fonaments de dret:
Atès que compet l’Alcaldia resoldre, i per tot això
RESOLC:
Primer. Declarar el cessament de l’agent de la Policia Local interí JOSÉ RODRIGUEZ
TORRES , amb DNI: 20031952X , amb efectes des del dia 29 de maig de 2017, i per tant acabarà la
seua relació laboral el dia 29 de maig a les 24 hores.
Segon. Comunicar la present resolució a la interessada, a la Gestoria, als delegats de personal,
donar compte a Intervenció-Tresoreria i al ple de l’ajuntament.
Tercer. 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. »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 239/2017
Simat de la Valldigna, 6 de juny de 2017
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VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:

ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 21 de novembre de 2016, es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 224, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 085950, de 17 de novembre de 2016. D’entre les
actuacions incloses en el programa consta, entre d’altres, l’assignació a este municipi d’una ajuda
econòmica amb la finalitat i quantia que consten en el quadre tot seguit:
Obra

Exercici

Import
concedit

Expedient

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

2016

11.397,37 €

IFS/2016/578

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 545/2016, de 30 de novembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», redactat per AQURB-2005, SLP, titular del NIF
B97543193, arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, amb domicili a l'Avinguda Gran Via
Germanies, 29B 1 2, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual
ascendeix a nou mil quatre-cents dènou euros i trenta-un cèntims (9.419,31 €) i mil nou-cents setantahuit euros i sis cèntims (1.978,06 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa
corresponent als honoraris per redacció de projecte que munten a la quantitat de cinc-cents deu
euros i cinquanta-quatre cèntims (510,54 €) i cent set euros i vint-i-un cèntims (107,21 €)
corresponents a l’IVA, ja que reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 558/2016, de 15 de desembre, es va resoldre
portar a terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep,
24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de nou mil quatre-cents dènou euros i trenta-un
cèntims (9.419,31 €) i mil nou-cents setanta-huit euros i sis cèntims (1.978,06 €) corresponents a
l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència.
QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 009/2017, de 17 de gener, es va resoldre nomenar
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314,
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres anomenades
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT
VICENT», expedient núm. IFS/2016/578, que assumirà la responsabilitat de comprovació, coordinació i
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vigilància de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que se’n deriven de la
normativa contractual i tècnica vigent, baix la direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació.
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 107/2017, de 9 de març, rectificat per Decret de
l’Alcaldia 192/2017, de 12 de maig, es va resoldre aprovar la Certificació d’obra 1a, corresponent als
treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», expedient núm. IFS/2016/578, presentada per
l’adjudicatari, BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep,
24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, per import de cinc mil tres-cents setanta-quatre euros i
noranta-cinc cèntims (5.374,95 €) i mil cent vint-i-huit euros i setanta-quatre cèntims (1.128,74 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SISÈ. Atès que el tècnic director de les obres ha presentat, amb Registre d’Entrada municipal
número 978/2017, de 23 de maig, les Certificacions d’obra núm. 2a, 3a i 4a i última, corresponents als
treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», expedient núm. IFS/2016/578, per imports de
zero euros (0,00 €) en el cas de les certificacions 2a i 3a respectivament, i de quatre mil quarantaquatre euros i trenta-sis cèntims (4.044,36 €) i huit-cents quaranta-nou euros i trenta-dos cèntims
(849,32 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A les Certificacions hi figura el vistiplau del
tècnic director de les obres, i del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, i
de conformitat amb els articles 216 i 232 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, este òrgan en l’exercici de les seues
facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar les Certificacions d’obra 2a i 3a, corresponents als treballs d’execució de
les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», expedient núm. IFS/2016/578, presentades per
l’adjudicatari, BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep,
24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, per import de ZERO EUROS (0,00 €), respectivament.
SEGON. Aprovar la Certificació d’obra 4a i última, corresponent als treballs d’execució de les
obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT», expedient núm. IFS/2016/578, presentades per
l’adjudicatari, BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep,
24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, per import de QUATRE MIL QUARANTA-QUATRE EUROS I
TRENTA-SIS CÈNTIMS (4.044,36 €) i HUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS I TRENTA-DOS
CÈNTIMS (849,32 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «1532
61901 Adequació vorera C/ Sant Vicent» del Pressupost municipal de despeses de vigent.
TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de les certificacions d’obra
aprovades, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal, per tal
de prosseguir amb la tramitació de l’expedient relatiu a les ajudes econòmiques destinades a la
realització d’Inversions Financerament Sostenibles de l’exercici 2016 (IFS), obra número 578
(IFS/2016/578).
QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria municipals
als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de l’adjudicatari dels
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treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que celebre.»

«Decret núm.: 240/2017
Simat de la Valldigna, 6 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 21 de novembre de 2016, es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 224, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 085950, de 17 de novembre de 2016. D’entre les
actuacions incloses en el programa consta, entre d’altres, l’assignació a este municipi d’una ajuda
econòmica amb la finalitat i quantia que consten en el quadre tot seguit:
Obra /
Adequació vorera per a eliminació de barreres
arquitectòniques C/ Mare de Déu de Gràcia

Exercici

Import
concedit

Expedient

2016

7.424,61 €

IFS/2016/577

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 547/2016, de 2 de desembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA», redactat per AQURB-2005, SLP,
titular del NIF B97543193, arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, amb domicili a l'Av. 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
Administracions Públiques.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 559/2016, de 15 de desembre, es va resoldre
portar a terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA» mitjançant el procediment del contracte
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menor, amb el contractista BRUNO ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili a
C/ Sant Josep, 24, 2n, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de sis mil cent trenta-sis euros i
quatre cèntims (6.136,04 €) i mil dos-cents huitanta-huit euros i cinquanta-set cèntims (1.288,57 €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient
de referència.

QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 042/2017, de 2 de febrer, es va resoldre nomenar
AQURB-2005, SLP, amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314,
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres anomenades
«ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE
DÉU DE GRÀCIA», expedient núm. IFS/2016/577, que assumirà la responsabilitat de comprovació,
coordinació i vigilància de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que se’n
deriven de la normativa contractual i tècnica vigent, baix la direcció, inspecció i control de l’òrgan de
contractació.
CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1a, emesa pel
director facultatiu, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ
VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE
GRÀCIA», expedient núm. IFS/2016/577, per import de dos mil dos-cents tres euros i seixanta-huit
cèntims (2.203,68 €) i quatre-cents seixanta-dos euros i setanta-set cèntims (462,77 €) corresponents
a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del tècnic director de les obres, i
del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, i
de conformitat amb els articles 216 i 232 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, este òrgan en l’exercici de les seues
facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les obres
anomenades «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/
MARE DE DÉU DE GRÀCIA», expedient núm. IFS/2016/577, presentada per l’adjudicatari, BRUNO
ALEMANY CAMARENA, titular del NIF 20810066B, i domicili al C/ Sant Josep, 24, 2n, 46.750, de Simat
de la Valldigna, per import de DOS MIL DOS-CENTS TRES EUROS I SEIXANTA-HUIT CÈNTIMS
(2.203,68 €) i QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS I SETANTA-SET CÈNTIMS (462,77 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «1532
61902 Adequació vorera C/ Mare de Déu Gràcia» del Pressupost municipal de despeses de vigent.
TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra
aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal, per tal
de prosseguir amb la tramitació de l’expedient relatiu a les ajudes econòmiques destinades a la
realització d’Inversions Financerament Sostenibles de l’exercici 2016 (IFS), obra número 577
(IFS/2016/577).
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
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treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre. »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 242/2017
Simat de la Valldigna, 06 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Atès que el Decret núm. 242/2017 de data 26 de maig de 2017, ha resolt autoritzar la
concessió de comissió de serveis, amb efectes des del proper dia 1 de maig de 2017, al funcionari públic
municipal, Agent de Policia local, Vicente Pla Carañana, amb DNI: 20842928-Y, per un període d’un any,
fins el 31 de maig de 2018 i que podrà arribar fins un màxim de dos anys, 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 06 de juny de 2017,
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 renúncia 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 06 de
juny, 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 van realitzar recentment 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 06 de juny de 2017, 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
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fins la incorporació de l’agent Vicente Plá Carañana, 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 el cessament de Vicente Plá Carañana i la seua pròxima incorporació, té un
termini estimat d’uns dos anys i per tant el nomenament d’agent interí s’estableix fins la seua
reincorporació.
4. Atès que el 06 de juny de 2017 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.
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.
Compet 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 16 de juny de 2017, per tal d’atendre les
necessitats generades pel cessament 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 16 de juny de 2017, el nomenament de JOSÉ
RODRIGUEZ TORRES, amb DNI: 20031952X, domiciliat al carrer Cervantes, 35 A-2n-6a, 46770Xeraco (València), com 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 JOSÉ RODRIGUEZ TORRES, amb DNI 20031952X, el codi d’identificació com a
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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 comissió de
serveis i fins la incorporació de Vicente Pla Carañana.
Cinquè. Comunicar a l’interessat, a la Gestoria Morales i Cuenca Gestions SRL, 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. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 246/2017
Simat de la Valldigna, 8 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va publicar Anunci sobre extracte
de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de pràctiques
formatives a estudiants en ajuntaments en el marc del programa La Dipu et Beca, aprovada per la Junta
de Govern, en la seua reunió de data 18 d’abril de 2017, en el Butlletí Oficial de l a Província de
València núm. 92, de 16 de maig de 2017.
SEGON. De conformitat amb els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es va publicar a l’extracte de la convocatòria en el citat BOPV de
16 de maig de 2017.
TERCER. Atès que per Decret de l'Alcaldia núm. 212/2017, de 25 de maig, es va aprovar
l'adhesió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna al Programa «La Dipu Et Beca» per a la realització de
pràctiques formatives a estudiants en ajuntaments per a l'exercici 2017, en els termes establerts en
l'Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria de
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització pràctiques formatives a estudiants en
ajuntaments en el marc del programa La Dipu et Beca, aprovada per la Junta de Govern, en la seua
reunió de data 18 d’abril de 2017, en el BOPV núm. 92, de 16 de maig de 2017, i es va assumir el
compromís de cofinançament de l’import de les beques no subvencionat per la Diputació Provincial de
València amb càrrec a les aplicacions pressupostàries «241 13199 La Dipu et beca: Sous» i «241 16099
LA DIPU ET BECA: Seguretat Social» del Pressupost municipal de despeses vigent, manifestant així
mateix el compromís de donar compliment al contingut, condicions i requisits establerts al programa.
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QUART. Atès que per tal de sistematitzar la selecció dels estudiants candidats a participar en
el programa, cal aprovar unes bases que determinen els criteris per a la seua concessió, tot d’acord
amb els criteris ponderats per a la selecció establerts en la convocatòria.
CINQUÈ. Esta Alcaldia ha confeccionat les «BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE
FORMACIÓ EMMARCADES EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE
LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L'EXERCICI 2017».
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar les «BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ
EMMARCADES EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L'EXERCICI 2017» inclòs l'Annex I, Sol·licitud d'Inscripció en el
Programa de pràctiques formatives de la Diputació de 2017.
SEGON. Donar publicitat a les bases a fi de completar el procés establert en les mateixes,
assenyalant que el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper dia 19 de juny de 2017.
TERCER. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre. »
------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 256/2017
Simat de la Valldigna, 13 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna atès el context socioeconòmic que ha generat
en el municipi situacions personals, familiars i socials difícils, i en ocasions alarmants, i amb l’objectiu
prioritari de pal·liar les mateixes, en la mesura que siga possible, va plantejar, en línia amb l’exercici
precedent, l’actuació anomenada «Pla d’Ocupació Local» de l’exercici 2017, incloent en el Pressupost
de despeses de la Corporació del present exercici dos aplicacions, «241 13116 Pla d’Ocupació Local:
Sous» i «241 16016 Pla d’Ocupació Local: Seguretat Social», amb una dotació econòmica de 24.000,00
€ i 9.000,00 € respectivament, que tenen com a finalitat la lluita contra l’atur en la nostra localitat
mitjançant la contractació laboral temporal de persones desocupades.
SEGON. Les contractacions realitzades a l’empara del Pla d’Ocupació Local de l’exercici
2017, que s’executa en diverses fases, permetran cobrir necessitats urgents i inajornables dels sectors,
funcions i categories professionals considerades prioritàries i que afecten als serveis públics essencials
a prestar per l’Ajuntament, atenent així mateix les obligacions de prestació de serveis que els articles
25 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local imposen.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 094/2017, de 3 de març, s’aprovaren les bases del
«PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2017. PRIMERA FASE» que regiren el procés de selecció per a la
contractació laboral temporal, en la primera fase, d’un administratiu, durant un període de 8 mesos,

svalldigna@gva.es/www.simat.org

22

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1.
46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984
\\Winserver\usuaris\COMU\NATHALIE-\Per a publicar a la web\ACTES PLE\ActesPLE 2017\03 Acta Ple ordinari 31 07 2017. Revisada.doc

amb una jornada laboral del 80%, tot d’acord amb el Decret de l’Alcaldia 147/2017, de 30 de
març. La citada relació laboral es va iniciar amb data 3 d’abril de 2017.
QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 167/2017, de 18 d’abril, s’aprovaren les bases del
«PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2017. SEGONA FASE» que regiren el procés de selecció per a la
contractació laboral temporal, d’un/a netejador/a, durant un període de 3 mesos, amb una jornada
laboral del 100%, tot d’acord amb el Decret de l’Alcaldia 194/2017, de 12 de maig. La citada relació
laboral es va iniciar amb data 15 de maig de 2017.
CINQUÈ. Vist que entre les tasques a executar s’assenyala la neteja viària, el manteniment de
parcs i jardins públics, manteniment d’infraestructures i equipaments de titularitat municipal, i atenció i

suport als serveis prioritaris d’informació i atenció ciutadana i als serveis administratius en
general, es considera adient la contractació d’una persona desocupada, en la tercera fase que ens
ocupa, en la categoria professional de «PERSONAL DE NETEJA», tot d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries.
SISÈ. L’alcalde-president, en virtut de les seues facultats, ha disposat l’adaptació de les bases
aprovades per Decret de l’Alcaldia 094/2017, de 3 de març, i corregides per Decret de l’Alcaldia
184/2017, de 5 de maig, per tal de sistematitzar i assegurar l’objectivitat i imparcialitat en el procés de
selecció dels beneficiaris del programa municipal citat, establint, entre d’altres, els requisits de
compliment obligatori i els criteris de baremació a aplicar en la tercera fase.
Elevada a l’Alcaldia la proposta de bases per a la selecció de persones desocupades a l’empara
del Pla d’Ocupació Local de 2017, 3a fase, en virtut de les facultats i atribucions conferides per l’article
21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar les bases del «PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2017. TERCERA FASE» que han
de regir el procés de selecció per a la contractació laboral temporal, en la tercera fase que ens ocupa,
d’una persona desocupada en la categoria professional «PERSONAL DE NETEJA», que tot seguit
es transcriuen:
«BASES PER A LA SELECCIÓ DE TREBALLADORS PER A LA SEUA
CONTRACTACIÓ A L’EMPARA DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA DE 2017. 3a FASE.
FONAMENTACIÓ DEL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2017.
El present Pla d'Ocupació Local es planteja, seguint la línia traçada en anteriors edicions, amb la
finalitat de contribuir a rebaixar la taxa de desocupació municipal, millorar i fomentar l’ocupació, i, en
definitiva, contribuir a la millora de la qualitat de vida dels habitants de Simat de la Valldigna, pal·liant
durant un període de temps transitori la situació personal, econòmica i familiar de les persones
desocupades del municipi a través de la seua contractació laboral temporal per part de l’Ajuntament.
Es projecta, per tant, com una mesura o instrument municipal de caràcter laboral i social.
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Les contractacions que es realitzen a l’empara del POL de l’exercici 2017 permetran cobrir
necessitats urgents i inajornables dels sectors, funcions i categories professionals considerades
prioritàries i que afecten als serveis públics essencials a prestar per l’Ajuntament, atenent així mateix
les obligacions de prestació de serveis que els articles 25 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, imposen.
Amb la citada finalitat es destinaran un total de trenta-tres mil euros (33.000,00 €) a cobrir els
costos salarials i de Seguretat Social derivats de les contractacions citades, amb càrrec a les aplicacions
«241 13116 Pla d’Ocupació Local: Sous» (24.000,00 €) i «241 16016 Pla d’Ocupació Local: Seguretat
Social» (9.000,00 €) del pressupost de despeses vigent.
Les tasques a executar estaran directament relacionades amb els serveis següents:
 Actuacions per al manteniment, adequació i millora dels espais públics urbans i rurals.
 Manteniment i neteja d’edificis, infraestructures i equipaments municipals, i neteja viària.
 Millora i condicionament de parcs, zones enjardinades i espais lliures.
 Suport als serveis municipals.
 Suport als serveis administratius municipals.
 Atenció i suport als serveis prioritaris d’informació i atenció ciutadana.
El present Pla d’Ocupació Local 2017 serà executat en diverses fases, atenent les necessitats
municipals.
TERCERA FASE DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2017: LLOC DE TREBALL A
SELECCIONAR.
Per a la prestació dels serveis públics essencials i prioritaris citats en la base anterior es
considera adient la contractació, en esta tercera fase, de persones desocupades en la categoria
professional «PERSONAL DE NETEJA», prenent com a base de la relació laboral el II Acord Marc
entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF
per al personal al servei de les administracions locals de la Comunitat Valenciana. Atès el caràcter social
de les presents bases, l’aplicació i resultats del procediment establert no comporta la creació de cap
borsa d’ocupació.
El lloc de treball a cobrir mitjançant contracte laboral temporal amb l’aspirant seleccionada/t a
l’empara del POL de l’exercici 2017, tercera fase, s’especifica en el quadre tot seguit:
PLA OCUPACIÓ LOCAL
2017. 3a FASE
Denominació lloc de
treball
Personal de Neteja

Nombre contractacions

Grup cotització

Jornada

Durada

1

10

100%

3 mesos

PERSONES DESTINATÀRIES, FORMA D’ACCÉS, REQUISITS I OBLIGACIONS.
El Pla d’Ocupació Local 2017, l1Ia fase, es dirigeix a persones desocupades, especialment,
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aquelles amb dificultats d’inserció laboral, les quals, per a ser admeses en el procés de selecció,
hauran de reunir, en el moment de concórrer al procés, els següents requisits:
Ser espanyol, ciutadà de la Unió Europea, o si escau, complir els requisits que estableix la
legislació en matèria d’estrangeria.
Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques previstes.
Tindre complits 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitat Autònomes, ni
trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

Estar empadronada/t en Simat de la Valldigna, almenys durant un període mínim de 12 mesos
ininterromputs i immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
Trobar-se en situació legal de desocupació, figurant com a tal en l’oficina del SERVEF
(desocupats), amb una antiguitat mínima de 6 mesos, a comptar fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds.
Estar en possessió de la titulació requerida, en cada cas:
PERSONAL DE NETEJA:
Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o de Graduat escolar o equivalent o
estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.
Les persones sol·licitants estaran obligades a facilitar quantes dades, documentació i
informació, en qüestions relacionades amb la tramitació del programa, li siguen requerides per
l’Ajuntament, així com, comunicar les incidències i variacions que es produïsquen sobre la seua situació
personal i patrimonial.
PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES.TERMINI.
Per a participar en el procés de selecció les/els aspirants hauran de formalitzar la seua
sol·licitud mitjançant la instància establerta a l'efecte, disponible en les dependències municipals i a la
pàgina web de l’Ajuntament, www.simat.cat / www.simat.org, que anirà dirigida a l'alcalde-president. La
citada instància s’haurà de presentar, junt a la documentació acreditativa de la resta d’extrems
valorables d’acord amb els criteris establerts, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Simat, en
horari de 9:00 a 14:00 hores, o per qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La formalització de les instàncies s'efectuarà a partir del dia següent al de la publicació de
l'anunci de la convocatòria que es realitzarà a través del ban municipal, publicació en el Tauler d'Edictes
de l'Ajuntament i en la pàgina web www.simat.org / www.simat.cat, i fins a 26 de juny de 2017,
inclusivament.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
Amb caràcter general, la sol·licitud de participació en el present pla s'haurà d'acompanyar dels
següents documents, segons les circumstàncies:
2. Document Nacional d'Identitat o targeta d'identificació d'estranger, en què haurà de constar
autorització per a treballar, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats no comunitaris.
3. Volant de l'empadronament familiar de la/el candidat indicant l'antiguitat d'inscripció en el
Padró Municipal d'Habitants de Simat de la Valldigna (mínim 6 mesos).
4. Llibre de família.
5. Si procedeix, sentència de divorci o separació i/o conveni regulador i últim rebut del
pagament de manutenció, en cas de progenitors no custodis.

6. Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els membres de la
unitat familiar, o certificat de l’Agència Tributària acreditatiu de no haver-la presentada, referida a l’últim
exercici fiscal (2015).
7. Document acreditatiu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el centre SERVEF
corresponent (DARDE) de l'aspirant, i de tots els membres de la unitat familiar desocupats.
8. Si és el cas, certificat expedit per l’òrgan competent que acredite discapacitat igual o
superior al 33%, si és procedent, del sol·licitant o membres de la unitat familiar.
9. Certificat de situació, acreditatiu de ser o no beneficiari de prestacions per desocupació a la
data d'emissió del certificat, emès pel SPEE (INEM), de tots els membres de la unitat familiar
desocupats.
10. Còpia de la titulació requerida.
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, no caldrà presentar novament per part dels interessats
documents que ja obren en poder de l’Ajuntament, llevat que la documentació requerida haja
experimentat qualsevol variació – sent, per tant, de presentació obligatòria el DARDE actualitzat i el
certificat acreditatiu de ser o no beneficiari de prestacions -. A l’efecte precedent, s’haurà d’identificar
en la sol·licitud de participació en el procés, en quin moment i davant quin òrgan foren presentats els
documents.
En cas que s’apreciara falsedat en algun dels documents presentats pels interessats comportarà
l’exclusió del procés de selecció. Així mateix, la falta de presentació de la documentació requerida
suposarà que no podrà valorar-se el criteri a què corresponga.
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Els criteris per a la selecció de treballadors que ponderaran de forma objectiva són els que
consten tot seguit, tenint en consideració que sols es valoraran aquelles circumstàncies que hagen
quedat degudament acreditades.
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TAULES DE BAREMACIÓ

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

a) Situació econòmica de la unitat familiar (màxim 3 punts)
Renda per càpita

Puntuació

De 0 a 3962,56 € (40% SMI)

3 punts

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

2 punts

De 5.547,58 a 6.934,48 € (56-70%)

1,5 punts

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

1,0 punts

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

0,5 punts

Igual o més de 9014,82 € (91% SMI)

0 punts

* Per unitat familiar entendrem la integrada per l’interessat, el cònjuge o parella
convivent, els fills menors de 26 anys i els menors en acolliment, i familiars per consanguinitat
o afinitat fins al segon grau inclusivament, sempre que convisquen amb el candidat. Així mateix,
s'hauran de tindre en compte situacions específiques de divorci o separació, legalment
regulades, pel que respecta als membres de la unitat familiar, encara que no convisquen en el
mateix domicili.
b) Puntuació per responsabilitats familiars (màxim 2 punts)
Per tindre a càrrec cònjuge, descendents en primer grau menors de 16 anys,
menors en acolliment i persones amb una discapacitat reconeguda d’almenys el
33%, sempre que s’acredite la convivència.

0,5 punts per familiar
(màxim 2 punts)

En cas de descendents en primer grau amb una discapacitat reconeguda d’almenys
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el 33%, la puntuació s’incrementarà en 0,5 punts. S’entendran a càrrec quant no
perceben ingressos qualsevol iguals o superiors als 75% del Salari Mínim
Interprofessional (pagues extres incloses). En cas de progenitors no custodis, es
considerarà que està al seu càrrec si s’acredita l’obligació del pagament d’aliments
mitjançant sentència ferma o conveni regulador.
0,25 punts

Per altre tipus de responsabilitats

(màxim 0,5 punts)

c) Major període de permanència com a demandant d'Ocupació
(màxim 2 punts)
A raó de 0,10 punts per mes complet

Màxim 20 mesos

d) Unitat familiar sense ingressos (màxim 3 punts)
No rebre cap tipus d'ingrés (sou, prestació, subsidi, pensió lloguer...) cap membre
de la unitat familiar

3 punts

Amb caràcter general, abastant les diverses fases d’execució del mateix, cal deixar constància
que en cas de ser baremats més d'un membre de la mateixa unitat familiar, amb independència del lloc
de treball a què s’opte, sols es podrà contractar a un d’ells a l’empara del POL/2017, seleccionant
aquell que haja obtingut la major puntuació, amb la finalitat de beneficiar al major nombre de famílies
possible. D'altra banda, pel que respecta a la circumstància relativa a les responsabilitats familiars, sols
podrà ser al·legada per un membre de la unitat familiar.
En cas de produir-se empat en les puntuacions dels candidats, s'estableixen els següents criteris
de preferència, a aplicar seguint rigorosament el següent ordre establert, en cas de persistir l’empat.
I) Major període de permanència com demandant ocupació.
II) No rebre cap ingrés.
III) Major puntuació per responsabilitats familiars.
Així i tot, en cas de persistir l’empat després d’aplicar els criteris anteriors es resoldrà
mitjançant sorteig.
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ.
Finalitzat el període presentació de sol·licituds, es reunirà la Comissió de Valoració per avaluarles, que haurà de respondre als principis d'imparcialitat i professionalitat en tot cas, i que estarà
constituïda, d’acord amb les disposicions legals vigents, pels següents membres:
President:
Aurelio Sansixto Bonet, secretari-interventor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
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Suplent: Jose Luis Barrios Castillo, administratiu, funcionari de l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna.
Vocals:
Primer Vocal:
M. Sara Sancirilo Mogort, administrativa, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Suplent: Sara Pastor Langa, tècnic de turisme, personal laboral de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
Segon Vocal:
Inés Sanchis Jorge, vocal, treballadora social de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Suplent: Mónica Peiró Blanco, treballadora social de la Mancomunitat de la Safor.

Tercer Vocal:
Nathalie Ripoll Barba, oficial 2a administratiu, personal laboral de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
Suplent: M. Luisa Palomares Toledo, bibliotecària, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
Secretari:
Paula Torres Cuenca, agent d’ocupació i desenvolupament local, personal laboral de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
Suplent: M. Rosa Mestre Solanes, administrativa, funcionària de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
Realitzada la valoració de totes les sol·licituds presentades, s'emetrà una proposta de resolució
dels aspirants seleccionats, amb indicació de la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris que
consten a la base sisena de les presents bases. L'alcalde-president de la Corporació, d'acord amb la
proposta emesa per la Comissió de Valoració, resoldrà al respecte, publicant l'anunci corresponent en
el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, establint un termini de cinc dies naturals per realitzar les
reclamacions i/o al·legacions quan consideren convenient. Resoltes les mateixes es publicarà l’anunci
amb les puntuacions definitives i la corresponent proposta de contractació.
La Comissió de Valoració queda facultada per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre
els acords necessaris per tal de desenvolupar correctament el procés en tot allò previst en les
presents bases, així com a requerir documentació addicional si es necessitara l'aclariment d'alguna
situació.
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ACCEPTACIÓ I VINCULACIÓ DE LES BASES.
La presentació de les sol·licituds suposa l'acceptació plena de les presents bases.
Les presents bases vinculen a l'Administració i als participants en el procés de selecció, i tant la
convocatòria com els actes administratius que se'n deriven podran ser impugnats pels interessats en
els casos, terminis i forma establerta en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Ho signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna a la data de la
firma electrònica.
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ
CORRESPONENT AL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 2017
CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.
Dades d’identificació de la persona sol·licitant
COGNOMS

NOM

DNI

DATA NAIXEMENT

ADREÇA

TELÈFON

CODI POSTAL

LOCALITAT

PROVÍNCIA

46750

SIMAT DE LA VALLDIGNA

VALÈNCIA

NACIONALITAT

ADREÇA
ELECTRÒNICA
MEDI PREFERENT DE NOTIFICACIONS

Correu electrònic

D
o
m
i
c
i
l
i

MANIFESTA: La seua voluntat de participar en el Pla d'Ocupació Local de Simat de la
Valldigna de 2017, tercera fase.

DECLARA responsablement, que reuneix les condicions i requisits exigits en la base tercera
de les reguladores de la convocatòria del POL 2017, i que es compromet a facilitar les dades,
documentació i informació en qüestions relacionades amb la tramitació del programa, que li siguen
requerides per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, així com a comunicar a este Ajuntament les
incidències i variacions que es produïsquen sobre la seua situació personal i patrimonial.
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I SOL·LICITA: Prendre part en el procés de selecció establert per a la categoria professional
PERSONAL DE NETEJA,
motiu pel qual acompanya la present instància de la següent documentació:

Ja aportada.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

(indicar expedient)
Document Nacional d'Identitat o NIE de l'aspirant, en què haurà
de constar autorització per a treballar, tractant-se de ciutadans
nacionals d'Estats no comunitaris.
Volant de l'empadronament familiar de la/el candidat indicant
l'antiguitat d'inscripció en el Padró Municipal d'Habitants (mínim 6
mesos).
Llibre de família.
Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de
tots els membres de la unitat familiar, o certificat de l’Agència
Tributària acreditatiu de no haver-la presentada, referida a l’últim
exercici fiscal (2015).
Document acreditatiu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació
en el centre SERVEF corresponent (DARDE) de l'aspirant, i de tots
els membres de la unitat familiar desocupats.
Si és el cas, certificat expedit per l’òrgan competent que acredite
discapacitat igual o superior al 33%, si és procedent, del sol·licitant
o membres de la unitat familiar.
En cas de divorci o separació, fotocòpia de la sentència judicial,
conveni regulador o mesures provisionals.
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Certificat de situació, acreditatiu de ser o no beneficiari de
prestacions per desocupació a la data d'emissió del certificat, emès
pel SEPE (INEM), de tots els membres de la unitat familiar
desocupats.
Titulació requerida.

Els documents no aportats dins el termini de presentació de sol·licituds, que finalitza el 26 de
juny de 2017, no podran ser valorats en els termes previstos en les bases reguladores de la
convocatòria.
Simat de la Valldigna, ___ de juny de 2017.

Signat: ____________________________».

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

«Decret núm.: 263/2017
Simat de la Valldigna, 14 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 11 de maig de 2017 l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València va publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de València número 89 sobre la
convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals (PPOS) per a l’exercici
2017.
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SEGON. Atès que de conformitat amb els articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, es va publicar l’extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de València núm. 94, de 18 de maig de 2017.
TERCER. Vista l’assignació corresponent a este municipi pel que fa al PPOS de l’exercici 2017,
que hi consta en l’Annex II.A) de l’anunci de convocatòria, per import de cent dèsset mil quatre-cents
seixanta-quatre euros i seixanta-un cèntims (117.464,61 €).
QUART. Atès que per tal de millorar els serveis de competència municipal que es presten a la
població, en el marc establert pels articles 25 i 26 LRBRL, resulta indispensable efectuar inversions
destinades a la creació, adequació i millora de les infraestructures municipals vinculades als citats
serveis, s’estima adient formalitzar la sol·licitud d’inclusió al PPOS/SOM de l’exercici 2017 de les obres
que tot seguit es detallen:

«PPOS - SOM 2017»
Inversions a efectuar

Exercici inversió

Import
Diputació
Provincial de
Valencia
(PPOS/17)

Finançament
Aportació
municipal

1

Modernització
de
la
instal·lació elèctrica en baixa
tensió del motor del pou
d’abastiment d’aigua potable
municipal.

2017

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

2

Adequació d’infraestructures
d’abastiment, pluvials i
accessibilitat C/ Joanot
Martorell.

2017

44.995,13 €

44.995,13 €

0,00 €

3

Adequació d’infraestructures
d’abastiment i accessibilitat
C/ Travessera del Calvari

2017

42.757,02 €

42.757,02 €

0,00 €

4

Protecció de la seguretat vial
al Camí Les Foies

2017

14.712,47 €

14.712,46 €

0,01 €

117.464,62 €

117.464,61 €

0,01 €
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Atès que el termini establert per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 16 de juny,
tot d’acord amb la base novena de la convocatòria, considerant que s’han seguit tots els tràmits
previstos i necessaris i els antecedents descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula
la següent

RESOLUCIÓ
PRIMER. Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació Provincial de València
per a la realització de les següents inversions en el marc del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) de
2017:

Descripció de les inversions

Exercici inversió

Import

Finançament

Diputació
Provincial de
València
(PPOS/17)

Aportació
municipal

Modernització de la
instal·lació elèctrica
en baixa tensió del
motor del pou
d’abastiment d’aigua
potable municipal.

2017

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

Adequació
d’infraestructures
d’abastiment,
pluvials
i
accessibilitat
C/
Joanot Martorell.

2017

44.995,13 €

44.995,13 €

0,00 €

Adequació
d’infraestructures
d’abastiment
i
accessibilitat
C/
Travessera
del
Calvari

2017

42.757,02 €

42.757,02 €

0,00 €

Protecció de
seguretat vial
Camí Les Foies

2017

14.712,47 €

14.712,46 €

0,01 €

117.464,62 €

117.464,61 €

0,01 €

la
al
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SEGON. Adquirir el compromís de:
 Aportar aquella part de l’import total de les inversions que no cobrisca l’ajuda concedida i
que no haja estat finançada d’altra manera.
 Reintegrar les quantitats que s’hagueren percebut, en cas de revocació de l’ajuda o
incompliment de les obligacions establertes per la convocatòria reguladora del Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis Municipals, així com de comunicar a la Diputació de València les
ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat.
 Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió d’ajuda
que es sol·licite o reba per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la present convocatòria.

TERCER. Als efectes prevists en l’article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar
l’ajuda que en el marc del present Pla Provincial fóra concedida per la Diputació de València.
QUART. Als efectes del que disposa l’article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
(TRRL), sol·licitar assumir l’execució de les inversions descrites.
CINQUÈ. Autoritzar a la Diputació Provincial de València a realitzar les gestions oportunes
amb vista a la comprovació que l’entitat es troba al corrent en les seues obligacions tributàries davant
la Hisenda Autonòmica.
SISÈ. Aprovar, pel que fa el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) de l’exercici 2017, els
següents extrems:
treballs.

• Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les obres i/o

• Comprometre's a donar compliment en el procés d'execució de la inversió, a les directrius
dels plans provincials de cooperació a les obres i serveis municipals vigents.
SETÈ. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, als efectes oportuns, a través de la plataforma «carpeta
ajuntament»/www.dival.es.
HUITÈ. Acceptar la pràctica de la notificació electrònica per als tràmits derivats i/o
relacionats amb el present expedient, i designar, als citats efectes, la següent persona autoritzada per a
la recepció de les notificacions:
e-mail

Nombre

Apellidos
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DNI

Teléfono
directo

Fax
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svalldigna_adl@gva.es

Paula

Torres

Cuenca

20831646V

962810007

962811984

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

«Decret núm.: 264/2017
Simat de la Valldigna, 16 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:

ANTECEDENTS
PRIMER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 186/2017, de 5 de juny, es va resoldre aprovar les
Bases de convocatòria per a l'ingrés i permanència en l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna. Curs
2017-2018, inclòs «l'Annex I. Model imprès sol·licitud», reguladores del procés d’admissió de l’alumnat
de l’EIM de primer cicle de Simat de la Valldigna per al curs 2017-2018.
SEGON. Vist que, tot d’acord amb la base tercera de la convocatòria, el termini de
presentació de sol·licituds va finalitzar el 19 de maig de 2017.
TERCER. Vist en el termini establert a l’efecte el nombre total de sol·licituds registrades han
estat, d’una banda, 20 pel que fa al tram d’edat d’1 a 2 anys, i, d’altra banda, 22, respecte al tram d’edat
2 a 3 anys, de manera que atenent a les unitats autoritzades no supera en cap cas la ràtio establerta.
QUART. Vist que no resulta necessari constituir la Comissió de Selecció a què fa referència la
base setena, ja que totes les sol·licituds presentades en temps i forma han sigut acceptades, i, per tant,
l’alumnat admès.

FONAMENTS DE DRET
1. Decret 186/17 de 5 de juny de 2017 on s’aproven les bases de Convocatòria per a l’Ingrés i
permanència de l’alumnat en l’Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna. Curs 2017-2018.
2. Art 21 de l’Ordenança fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció municipal.
3. El Reglament de Règim Intern de l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, i les
seues modificacions.
4. L'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei públic d'assistència i
estada en l'Escoleta Infantil Municipal.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
aquest òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
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RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la següent relació definitiva d’alumnes admesos a l’Escola Infantil Municipal
de Simat de la Valldigna per al curs 2017-2018:

ALUMNES
1-2 ANYS
Cognoms i nom
1

Alberola Gregori, Julen

2

Alberola Gregori, Michel

3

Aznar Moreno, Gema

4

Benavent Company, Vera

5

Boivin Soler, Daniela

6

Escobar Mora, Alba

7

Ferrando Ruiz, Nuray

8

Fons Pastor , Axel

9

Fons Pastor, Guillem
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10

Gómez Altur, Lucas

11

Gómez Altur, Yanira

12

Llinares Ferrando, Joel

13

Novillo Mora, Eloi

14

Pérez Mifsud, Mireia

15

Plancha Arnal, Berta

16

Sánchez Navarro, Ariadna

17

Sapiña Company, Lola

18

Solanes Riera, Manel

19

Talens Chorro, Noa

20

Tent Solanes, Miquel

ALUMNES
2-3 ANYS
Cognoms i nom
1

Bertomeu Moreno, África

2

Brines Sirerol, Àlex

3

Calatayud Asensi, Mario

4

Caravaca Palomares, Elena

5

Català Puig, Roger

6

Cucu, Lucas Constantin

7

Doditoiu, Amalia Ioana

8

Folguerà Mahiques, Llorenç

9

Gómez Altur, Aronn

10

Llinares Artés, Júlia
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11

Llopis Pérez, Iker

12

Millán Ripoll, Adrià

13

Momparler Mahiques, Vicent

14

Oltra Toledo, Alba

15

Palomares Bataller, Claudia

16

Pellicer Ferrer, Enzo

17

Peñas Mota, Izan

18

Popescu, Gabriela Elena

19

Raduta Camarena, Elvis

20

Sánchez Frasquet, Lia

21

Ventura Arnal, Carles

22

Vidal Borras, Nil

SEGON. Disposar la publicació de la present Resolució en el Tauler d’edictes municipal, la
pàgina web i l’Escola Infantil de Simat de la Valldigna per tal que els interessats procedisquen a
formalitzar la matrícula, a fi de completar el procés establert en les bases. La data de finalització per a
fer efectiva la matrícula serà el 30 de juny de 2017.
TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 273/2017
Simat de la Valldigna, 21 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde president de la Corporació Local de Simat de la
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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. Atés que per registre d'entrada de data 31/07/2014, es va presentar en l'Ajuntament una
instància firmada per JOSEFA MANCLUS BLASCO en què es contenia l'anunci d'inici d'expedient de
preu just, en virtut del que disposa l'article187 bis de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística
Valenciana (d'ara en avant LUV).
En aquesta instància al·lega ser la propietària, junt amb els seus germans Enrique i Maria Rosa,
dels quals diu que ostenta la seua representació, de les finques amb referència cadastral
3350608Yj3235S0001AU i 3350628YJ3235S0001XU.

Justifica aquesta petició en què les Normes Subsidiàries de Simat de la Valldigna daten del
26/04/1988 i que, en el referit planejament, es va qualificar el seu terreny com a EQUIPAMENT
ESPORTIU sense ser possible la justa distribució de beneficis i càrregues, per la qual cosa, havent
transcorregut més de cinc anys des de la referida qualificació, i en aplicació de l'article 187 bis de la
LUV, podia sol·licitar l'inici de l'expedient de preu just.
2. Atès que el 14/11/2014, per part de l'arquitecte municipal de Simat de la Valldigna, es va
emetre informe urbanístic amb el resultat següent:
“2. Dades del planejament municipal vigent:
La normativa urbanística vigent és la continguda en les NNSSMM amb aprovació definitiva per la
Comissió Provincial d’Urbanisme amb data 26/04/1988, el modificat puntual de les NNSSMM aprovat
definitivament per la CPU de 30/06/1998 i les Ordenances Urbanístiques de Sòl Urbà, publicades al Butlletí
Oficial de la Província de València amb data 24/02/2007.
D’acord amb esta normativa, les condicions urbanístiques de les parcel·les són les següents:
Ref. cadastral: 3350608Yj3235S0001AU
Classificació urbanística: Sòl urbà.
Qualificació urbanística: La major part d’aquesta és sòl edificable residencial i una part menuda
d’aquest es tracta d’equipament esportiu, tot dins l’entorn de protecció del Monestir de Sta. Maria de la
Valldigna, ZONA B.
Ref. cadastral: 3350628YJ3235S0001XU.
Classificació urbanística: Sòl urbà.
Qualificació urbanística: Equipament esportiu dins l’entorn de protecció del Monestir de Sta. Maria de
la Valldigna, ZONA B.
3. Grau D’URBANITZACIO:
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La zona urbana on estan emplaçades les parcel·les està per urbanitzar. Segons l’article 11.2
de la Llei Urbanística Valenciana, 16/2005, no tenen la condició de solar, per manca de les dotacions
requerides. Actualment, la parcel·la té ús no productiu.”
3. Atès que en data 18/12/2014 es presenta instància firmada per tots els germans on sol·liciten
a l'Ajuntament que es pronuncie sobre el propòsit d'iniciar l'expedient de preu just, avançant com a
preu de valoració dels immobles el que fixa l'Administració en el cadastre als efectes de pagament d'IBI.
4. Atès que, en data 29 de desembre de 2016, es va publicar la Llei 13/2016, de Mesures Fiscals,
de Gestió Administrativa Financera i d'Organització de la Generalitat (la qual va entrar en vigor l'1 de
gener de 2017), la qual, al seu article 99 estableix que cal afegir-hi una nova disposició transitòria a la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant LOTUP), amb la redacció següent:

Disposició transitòria onzena de la LOTUP, “A partir de l'entrada en vigor de la present
llei, el còmput dels terminis per advertir l'Administració competent perquè present el full d'apreuament
corresponent i perquè es dirigisca al jurat provincial d'expropiació per a fixar el preu just establert per l'article
104.1 i 104.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge, de la Comunitat Valenciana, queden suspesos fins al 31 de desembre de 2018”.
5. Atès que amb data 11/05/2017, les senyores Josefa i Maria Rosa Manclús Blasco han presentat
per Registre d'Entrada el seu full d'apreuament”.
6. Atès que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna està tramitant des de l'any 2005 un nou PLA
GENERAL ESTRUCTURAL del municipi, havent acordat el Ple de l'Ajuntament amb data 28/11/2016,
l'aprovació de la versió preliminar del Pla General Estructural (a partir d’ara PGE) i el seu sotmetiment al
tràmit de participació pública i consultes per 45 dies hàbils.
7. Atès que la informació pública va ser publicada en el DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT
VALENCIANA en data 20/01/2017, per tant, la fase d'informació pública va acabar en data 5/04/2017,
estant en l'actualitat en la fase d'informació de les al·legacions presentades per a poder redactar la
PROPOSTA FINAL DEL PLA.
En la versió preliminar del PGE de Simat de la Valldigna, els terrenys de la sol·licitant han sigut
inclosos en la UNITAT D'EXECUCIÓ NÚM. 1, cosa per la qual aquesta nova ordenació, quan s'aprove,
possibilitarà la distribució equitativa de beneficis i càrregues.
FONAMENTS DE DRET
Com a contestació al seu escrit registrat d'entrada com a 828/2017, li comunique que els serveis
jurídics municipals han emès el següent informe, el qual diu:
«1. L'expedient administratiu iniciat per la propietat amb data 31/07/2014, es troba en l'actualitat
suspès, en virtut de la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, fins al 31/12/2018, data en què començarà a comptar el
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termini de tres mesos previst en l'article 104.2 de la LOTUP perquè la propietat puga acudir al Jurat
Provincial d'Expropiació.
2. Haurà de requerir-se la propietat perquè, en el termini d'un mes, esmene els següents
defectes, advertint-li que la falta d'esmena podrà implicar l'arxiu de l'expedient:
Presentació de justificació documental acreditativa de la titularitat dominical dels immobles, per
mitjà de la presentació de l’escriptura de propietat i nota simple del Registre de la Propietat.
Justificació de la impossibilitat d'efectuar la justa distribució dels beneficis i càrregues en el marc de
les Normes Subsidiàries vigents (art. 104.2 LOTUP).
Justificació del dret de representació que ostenten les sol·licitants en relació amb el copropietari, el
senyor Enrique Manclús Blasco.

3. Comunicar les peticionàries que la VERSIÓ PRELIMINAR DEL Pla General Estructural de
Simat de la Valldigna va ser sotmès a informació pública amb data 20/01/2017, en el DIARI OFICIAL DE
LA GENERALITAT VALENCIANA, i que aquesta va acabar el dia 5/04/2017, trobant-se en l'actualitat en fase
de redacció de la VERSIÓ FINAL DEL PGE en la qual les seues propietats s'han inclòs en la UE núm. 1
a fi d'aconseguir una justa distribució de beneficis i càrregues.
4. Si abans de l’1/01/2019, no s’ha aprovat definitivament el PGE DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA, i en l’esmentada data s’han esmenat tots els defectes que s’han detectat en els escrits
presentats per la propietat, haurà de demanar-se, per a la seua emissió i notificació a la propietat,
abans del 30 de març de 2019, els informes següents:
- Un INFORME TOPOGRÀFIC a fi de mesurar la finca l’expropiació de la qual se sol·licita, la
qual està classificada per les NNSS DE SIMAT DE LA VALLDIGNA com a sòl urbà dotacional.
- Un INFORME DE VALORACIÓ de les finques en què, d’acord amb la situació fàctica
d’aquestes, i després d’analitzar si té o no serveis, es valoren, a fi de presentar el full d’apreuament de
l’Administració.»
Vista la qual cosa, l’Alcaldia, en l'exercici de les seues facultats, i pel que fa a l’expedient de
referència i per tal d’evitar que aquest incompliment retarde la tramitació i aprovació del PGE
RESOLC:
PRIMER. L'expedient administratiu iniciat per la propietat amb data 31/07/2014, es troba en
l'actualitat suspès, en virtut de la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, fins al 31/12/2018, data en què començarà a comptar el
termini de tres mesos previst en l'article 104.2 de la LOTUP perquè la propietat puga acudir al Jurat
Provincial d'Expropiació.
SEGON. No obstant això, es requereix a la propietat perquè en el termini d'un mes, esmene
els següents defectes, advertint-li que la falta d’esmenes podrà implicar l'arxiu de l'expedient:
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 Presentació de justificació documental acreditativa de la titularitat dominical dels
immobles, per mitjà de la presentació de l’escriptura de propietat i nota simple del Registre de la Propietat.
 Justificació de la impossibilitat d'efectuar la justa distribució dels beneficis i càrregues en el marc
de les Normes Subsidiàries vigents (art. 104.2 LOTUP).
 Justificació del dret de representació que ostenten els sol·licitants en relació amb el copropietari,
el senyor Enrique Manclús Blasco.
TERCER. Comunicar les peticionàries que la VERSIÓ PRELIMINAR DEL Pla General
Estructural de Simat de la Valldigna va ser sotmesa a informació pública amb data 20/01/2017, en el
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, i que aquesta va acabar el dia 5/04/2017, trobant-se en
l'actualitat en fase de redacció de la VERSIÓ FINAL DEL PGE en la qual les seues propietats s'han
inclòs en la UE núm. 1 a fi d'aconseguir una justa distribució de beneficis i càrregues.

QUART. Si abans de l’1/01/2019 no s’ha aprovat definitivament el PGE DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA, i si en l’esmentada data s’han esmenat tots els defectes que s’han detectat en els
escrits presentats per la propietat, haurà de demanar-se, per a la seua emissió i notificació a la
propietat, abans del 30 de març de 2019, els informes següents:
- Un INFORME TOPOGRÀFIC a fi de mesurar la finca l’expropiació de la qual se sol·licita, la
qual està classificada per les NNSS DE SIMAT DE LA VALLDIGNA com a sòl urbà dotacional.
- Un INFORME DE VALORACIÓ de les finques en què, d’acord amb la situació fàctica
d’aquestes, i després d’analitzar si té o no serveis, es valoren, a fi de presentar el FULL d’apreuament
DE L’ADMINISTRACIÓ.
CINQUE: NOTIFICAR aquest Decret d’Alcaldia a les interessades i interessat.
SISE: Donar compte al Ple en la pròxima sessió ordinària que se celebre. »
------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 276/2017
Simat de la Valldigna, 23 de juny 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:
I. Antecedents de fet:
1. Atès que el Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en sessió celebrada el dia 27 d’abril
de 2015, va adoptar l’acord d’adhesió al II Acord Marc entre la FVMP i els sindicats CCOO, UGT i CSICSIF per a les Administracions Locals de la CV i que s’aplicarà al personal funcionari i laboral”. Aquest
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es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7384, de 20 d’octubre de 2014, i recull
les condicions de treball del personal funcionari i laboral.
2. Atés que l’Acord Marc subscrit en el seu dia parteix del principi d’homogeneïtzar les
estructures retributives entre el personal funcionari i el laboral, tant en retribucions bàsiques com en
les complementàries.
3. Atés que la Mesa de Negociació celebrada el dia 22 de desembre de 2016 va acordar
plantejar l’homogeneïtzació de l’estructura retributiva del personal laboral en retribucions bàsiques i
complementàries fixades per a cada grup, subgrup i agrupació professional, i que a partir d’ara seran les
mateixes que en els llocs similars ocupats per personal funcionari.
4. Atés que el Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2017, va aprovar que
es procedisca a homogeneïtzar l’estructura retributiva del personal laboral en retribucions bàsiques i
complementàries fixades per a cada grup, subgrup i agrupació professional, que a partir d’ara seran les
mateixes que en els llocs similars ocupats per personal funcionari.
5. Atès l’informe dels secretari-interventor on s’indiquen les limitacions en relació amb els
increments salarials que estableix la Llei de Pressupostos per 2016 ( actualment vigent) i que cal tenir
en compte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableix l’article
21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC:
Primer. Aprovar que l’elaboració de les dos pagues extraordinàries anuals al personal laboral
d’este Ajuntament, a partir d’esta data, es calcule utilitzant els mateixos conceptes retributius que al
funcionariat municipal, tant els conceptes
de les retribucions bàsiques com els de les
complementàries, i amb els mateixos percentatges de reducció corresponent a cada concepte en
funció del grup al qual està assimilat.
Per a la paga extra de juny de 2017 caldrà tindre en compte els imports de la taula retributiva
per a les retribucions del personal funcionari del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
Direcció General de Costes de Personal i Pensiones Públicas , tot i d’acord amb la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
Segon. Comunicar-ho als interessats i interessades, donar compte a Intervenció-Tresoreria i a
la gestoria Morales i Cuenca, Gestions SRL.
Tercer. Donar compte al ple en un pròxima sessió plenària per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
Esta resolució posa fi a la via administrativa. Es pot fer un 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. »
-------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 290/2017
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Simat de la Valldigna, 30 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va publicar Anunci sobre extracte
de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de pràctiques
formatives a estudiants en ajuntaments en el marc del programa La Dipu et Beca, aprovada per la Junta
de Govern, en la seua reunió de data 18 d’abril de 2017, en el Butlletí Oficial de l a Província de
València núm. 92, de 16 de maig de 2017.
SEGON. De conformitat amb els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es va publicar a l’extracte de la convocatòria en el citat BOPV de
16 de maig de 2017.

TERCER. Atès que per Decret de l'Alcaldia núm. 212/2017, de 25 de maig, es va aprovar
l'adhesió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna al Programa «La Dipu Et Beca» per a la realització de
pràctiques formatives a estudiants en ajuntaments per a l'exercici 2017, en els termes establerts en
l'Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria de
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització pràctiques formatives a estudiants en
ajuntaments en el marc del programa La Dipu et Beca, aprovada per la Junta de Govern, en la seua
reunió de data 18 d’abril de 2017, en el BOPV núm. 92, de 16 de maig de 2017, i es va assumir el
compromís de cofinançament de l’import de les beques no subvencionat per la Diputació Provincial de
València amb càrrec a les aplicacions pressupostàries «241 13199 La Dipu et beca: Sous» i «241 16099
LA DIPU ET BECA: Seguretat Social» del Pressupost municipal de despeses vigent, manifestant així
mateix el compromís de donar compliment al contingut, condicions i requisits establerts al programa.
QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 246/2017, de 8 de juny, s’aprovaren les «BASES PER
A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ EMMARCADES EN EL PROGRAMA DE
PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L'EXERCICI
2017» per tal de sistematitzar la selecció dels estudiants candidats a participar en el citat programa en
Simat de la Valldigna.
CINQUÈ. Vist que en temps i forma s’han presentat per Registre d’entrada municipal 27
sol·licituds de participació en el programa.
SISÈ. Atès que, de conformitat amb la base sisena de les reguladores, amb data 21 de juny de
2017, es va reunir la Comissió Avaluadora per a l’examen de les sol·licituds presentades en el marc del
programa «La Dipu et beca» de l’exercici 2017, elevant a l’Alcaldia la corresponent acta de resultats,
que inclou la proposta d’adjudicació de les beques.
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SETÈ. Vist que amb data 22 de juny es va publicar al Tauler d’edictes i la pàgina web municipal
l’acta número 1 de la Comissió Avaluadora relativa a la proposta d’adjudicació de les beques per a
pràctiques formatives «La Dipu et beca» per a l’exercici 2017, i, que no s’ha presentat cap al·legació pel
que fa a les puntuacions atorgades.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la proposta d’adjudicació de les beques per a pràctiques formatives del
programa «La Dipu et beca» per a l’exercici 2017, als aspirants següents:

COGNOMS I NOM

ÀREA

CAUDELI LLÁCER, IVÁN

PERÍODE DE
BECA

ADMINISTRACIÓ JULIOL I AGOST

LLOC DE TREBALL
SUPORT ADMINISTRATIU
AJUNTAMENT

ALEMANY MAHIQUES, ANA ISABEL EDUCACIÓ

JULIOL

MONITORA ESCOLA
ESTIU/ESPORTS

PALOMARES FERRANDO, ALBA

EDUCACIÓ

JULIOL

MONITORA ESCOLA
ESTIU/ESPORTS

VERCHER MAHIQUES, ROSA

EDUCACIÓ

JULIOL

MONITORA ESCOLA
ESTIU/ESPORTS

VIDAL ASCÓ, JOSEP

ESPORTS

JULIOL

MONITORA ESCOLA
ESTIU/ESPORTS

RICO ALTUR, JOSEP JOAN

DISSENY
I
JULIOL
COMUNICACIÓ

DISSENY DOCUMENTS
CORPORATIUS I DE FESTES

OLTRA VERCHER, ANDREU

TURISME

SUPORT TOURIST INFO

AGOST

SEGON. Comunicar la present Resolució a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient
corresponent.
TERCER. Comunicar la present Resolució als departaments municipals afectats als efectes
pertinents.
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QUART. Comunicar la present Resolució a Morales i Cuenca Gestions SRL, amb
domicili al C/ Tavernes, 10, 46.750 de Simat de la Valldigna, per tal de procedir a l’alta en la Seguretat
Social, així com per formalitzar la resta de gestions que se’n deriven.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre. »
-----------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 296/2017
Simat de la Valldigna, 30 de juny 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:
En relació amb la proposta de la regidora de turisme, de data 29 de juny de 2017, relativa a
l’ampliació de la jornada laboral de la Tècnica de Turisme, Sara Pastor Langa, i en virtut de la competència
atribuïda per l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i amb
base als següents

ANTECEDENTS
Vist que este Ajuntament de Simat de la Valldigna, des de 2008, ve oferint als ciutadans la
prestació de serveis turístics amb una persona dedicada a estes funcions i encarregada de l’Oficina de
Turisme del municipi.
Vist que la dedicació d’esta treballadora ha anat variant a través del temps i que als darrers
anys la jornada laboral setmanal de la treballadora dedicada a estos serveis turístic és del 64%, amb una
dedicació de 24 hores setmanals.
Vist que a l’informe de la regidora d’Hisenda i Turisme, de data 29 de juny de 2017, es planteja
una millora de la prestació dels serveis turístics, on es detallen las actuacions a fer, i per la qual cosa
proposa que la jornada laboral setmanal de la Tècnica de Turisme, Sara Pastor Langa, passe a ser del
80% i per tant de 30 hores setmanals.
Vist que existeix consignació suficient al capítol I “Despeses de Personal” del pressupost
municipal per 2017 i que, en tots cas, caldria ampliar, abans que finalitze l’exercici, les aplicacions
pressupostàries concretes d’esta treballadora.
Vist que el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, al seu article 51 estableix que per al personal laboral i en
quan a la jornada laboral, permisos i vacances del personal laboral s’estarà al que disposa el capítol IV
“Dret a la jornada de treball, permisos i vacances”, i per tant és competència de les Administracions
Públiques establir la jornada general i les especials, com és el cas.
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Vistos els antecedents i considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els
antecedents descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar que la dedicació de la Tècnica de Turisme, com persona encarregada de
l’Oficina de Turisme, Sara Pastor Langa, siga del 80% de la jornada laboral setmanal , a partir del dia 1
de juliol de 2017, passant a tindre una dedicació de 30 hores setmanals, de dimarts a dijous des de les
9:30h fins les 14:30, tot açò i fins que no es decidisca un altra cosa.
SEGON. Notificar la interessada, Sara Pastor Langa, amb DNI 20844943C, i treballadora en
este Ajuntament de Simat de la Valldigna, la present Resolució amb indicació del recursos pertinents.
TERCER. Notificar la present Resolució a Morales i Cuenca Gestions SRL, amb domicili al C/
Tavernes, 10, -46750- de Simat de la Valldigna, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
QUART. Donar compte al ple en una pròxima sessió. »
-----------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 299/2017
Simat de la Valldigna, 30 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 30 de juny de 2017, s’ha acreditat la
necessitat d’este Ajuntament de contractar el «SERVEI DE CONTROL I GESTIÓ MUNICIPAL FRONT
AL MOSQUIT TIGRE» el preu del qual ascendeix a la quantitat de dos mil cent euros (2.100,00 €) i
quatre-cents quaranta-un euros (441,00 €) corresponents a l’IVA.
SEGON. Atès que amb data 30 de juny de 2017, s’ha emès Informe d’Intervenció, en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per 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.
TERCER. Atès que amb data 30 de juny de 2017, 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 el 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 el «SERVEI DE CONTROL I GESTIÓ MUNICIPAL FRONT AL
MOSQUIT TIGRE» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista COMPAÑÍA
DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL, titular del CIF B46850137, amb domicili al C/ Nou accés platja
Daimús, s/n, -46710- Daimús, per un import de DOS MIL CENT EUROS (2.100,00 €) i QUATRECENTS QUARANTA-UN EUROS (441,00 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. La data
d’inici de la contractació, atesa la necessitat d’este Ajuntament de tindre cobert el servei citat, es farà
efectiva des de l’aprovació de la present Resolució.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del «SERVEI DE CONTROL I
GESTIÓ MUNICIPAL FRONT AL MOSQUIT TIGRE» amb càrrec a l’aplicació pressupostària «1532
21000 Manteniment xarxes públiques / infraestructures» del Pressupost de despeses vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
QUART. Notificar la present Resolució a l’adjudicatari, COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS
LEVANTE SL, titular del CIF B46850137, i domicili al Ctra. Nou accés platja Daimús, s/n, 46710 de
Daimús, en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució»

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

«Decret núm.: 300/2017
Simat de la Valldigna, 30 de juny de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha publicat Anunci sobre extracte
de la convocatòria de concessió de subvencions destinades a entitat locals per a la realització de
pràctiques formatives per a joves postgraduats, modalitat post, aprovada per la Junta de Govern de la
Corporació Provincial en la seua reunió de 16 de maig de 2017, en el BOPV núm. 103 de 31 de maig
de 2017.
SEGON. Atès l’objecte i el procediment descrit en la base quarta de la convocatòria, i
atenent al termini establert perquè els ajuntaments, mancomunitats i les entitats locals menors de la
província de València presenten la sol·licitud digital de nous projectes a l’empara del programa citat,
que d’acord amb la base cinquena de l’extracte, finalitza el dia 30 de juny de 2017.
TERCER. Atès que este Ajuntament estima convenient sol·licitar l'adhesió al «Programa de
Pràctiques Formatives per a Joves Modalitat Post» de la Diputació Provincial de València per tal de dur
a terme l’execució del projecte anomenat «Simat transparent i participatiu», projecte que suposa, en
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tot cas, la introducció d’elements positius, innovadors i d’interès general per a l’àmbit municipal, amb
una duració inicialment prevista de sis mesos.
QUART. Atès que, d’acord amb la base quarta de les reguladores, la subvenció que, si de cas,
concedeix la Diputació té com a finalitat sufragar el 100% de la dotació mensual bruta de la beca a
percebre pel becari, que de conformitat amb la base primera, és de 1.000,00 euros, establint una
dedicació setmanal de 30 hores.
següent

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

PRIMER. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna al Programa de
pràctiques formatives per a Joves per a l'exercici 2017, en la «Modalitat Post» en els termes establerts
en la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a entitat locals per a la realització de
beques de formació en el marc del programa de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de
València, Modalitat Post, aprovada per la Junta de Govern de la Corporació Provincial en reunió de 16
de maig de 2017, d’acord amb l’extracte publicat en el BOPV núm. 103 de 31 de maig de 2017.

SEGON. Determinar que el projecte per al qual se sol·licita la concessió d’una beca en la
Modalitat Post, a dur a terme en el municipi de Simat de la Valldigna, s’emmarca en l’àrea d’impuls a la
transparència i participació ciutadana, i s’anomena «SIMAT TRANSPARENT I PARTICIPATIU».
TERCER. Assumir el compromís de cofinançament de l'import de les beques no subvencionat
per la Diputació Provincial de València amb càrrec a les aplicacions pressupostàries «241 13199 La
Dipu et beca: Sous» i «241 16099 LA DIPU ET BECA: Seguretat Social» del Pressupost municipal de
despeses vigent, manifestant així mateix el compromís de donar compliment al contingut, condicions i
requisits establerts al programa.
QUART. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, formalitzant la sol·licitud digital d’adhesió a la
convocatòria d’acord amb el procediment establert.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima
sessió que es celebre. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 302/2017
Simat de la Valldigna, 3 de juliol de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
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Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural ha convocat a l’empara de la Resolució de 25 de maig de 2017, subvencions destinades a
municipis de la Comunitat Valenciana per a l’execució d’obres en matèria d’abastiment d’aigua,
sanejament i defensa contra inundacions, en el marc que determina l’Ordre 13/2017, de 21 d’abril, que
estableix les bases reguladores per a la concessió de les citades subvencions.
SEGON. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, amb data 12 de juny de 2017, es va publicar al DOGV
número 8060 l’extracte de la Resolució de 25 de maig amb codi d’identificació de la Base de Dades
Nacional de Subvencions 350521, establint un termini de 15 dies hàbils per tal de formular la
corresponent sol·licitud de subvenció.
TERCER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, atès l’objecte de la convocatòria que es
determina en la base primera, vista la necessitat urgent i inajornable d’executar obres de millora de la
xarxa d’abastiment d’aigua potable municipal, considera adient sol·licitar una subvenció a l’empara de la
convocatòria citada.

QUART. Els serveis tècnics municipals han confeccionat, tot d’acord amb la base 6.B) de les
reguladores de la convocatòria, el document que inicialment substitueix el projecte tècnic de l’obra
anomenada «SUBSTITUCIÓ DE CANONADA PRINCIPAL DE LA XARXA D’ABASTIMENT D’AIGUA
POTABLE», amb un pressupost bàsic de licitació que munta a la quantitat de setanta-quatre mil nou-cents
quinze euros i deu cèntims (74.915,10 €) i quinze mil set-cents trenta-dos euros i dèsset cèntims
(15.732,17 €) corresponents a l’Impost sobre el Valora Afegit.
RESOLUCIÓ
PRIMER. Sol·licitar de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural una subvenció, a l’empara de la Resolució de 25 de maig de 2017, per la qual
es convoquen per a l’exercici 2017 les subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana per a
l’execució d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions, per a
l’execució de les obres anomenades «SUBSTITUCIÓ DE CANONADA PRINCIPAL DE LA XARXA
D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE», amb un pressupost bàsic de licitació que munta a la quantitat de
setanta-quatre mil nou-cents quinze euros i deu cèntims (74.915,10 €) i quinze mil set-cents trenta-dos
euros i dèsset cèntims (15.732,17 €) corresponents a l’Impost sobre el Valora Afegit.
SEGON. Facultar l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, per subscriure tots els
documents que siguen necessaris per a la correcta formació i gestió de l’expedient.
TERCER. Assolir els compromisos i obligacions continguts en l’Ordre 13/2017, de 21 d’abril, i en
la Resolució de 25 de maig de 2017, per la qual es regulen i convoquen les subvencions a municipis de la
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Comunitat Valenciana per a l’execució d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa
contra inundacions.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 303/2017
Simat de la Valldigna, 4 de juliol de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. L'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va publicar Anunci sobre
aprovació definitiva de les bases reguladores del programa «Pacte d’Alcaldies», aprovades per la Junta
de Govern de la Corporació Provincial en sessió de 28 de març de 2017, en el BOPV núm. 74 de 19
d’abril de 2017.

SEGON. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, amb data 6 de juny de 2017, es va publicar al BOPV núm.
107, Anunci de la Diputació Provincial de València sobre extracte de l’acord de la Junta de Govern per
la qual s’aprova la convocatòria del Programa del Pacte d’Alcaldies per a l’exercici 2017.
TERCER. Vist que en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,
celebrada el dia 27 de juliol de 2016, es va aprovar, per unanimitat, l’adhesió del municipi al «Pacte de
les Alcaldies pel Clima i l’Energia», formalitzant amb posterioritat l’efectiva incorporació del municipi a
la iniciativa citada.
QUART. Atès l’objecte de la convocatòria, que es determina en la base primera, adreçat al
finançament d’actuacions encaminades al compliment dels compromisos adquirits pels ajuntaments
signants del «Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia», i, conscients de la importància de col·laborar
i participar activament en accions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica, el major ús
d’energies renovables, i la lluita contra el canvi climàtic, entre d’altres, s’estima oportú formalitzar
l’adhesió d’este Ajuntament a la convocatòria publicada en el BOPV núm. 107, de 6 de juny de 2017,
tot d’acord amb el procediment i requisits formals establerts en la base cinquena.
següent

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

PRIMER. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna al «Programa del Pacte de
les Alcaldies pel clima i l’energia» de l’exercici 2017, Modalitat A, a l’empara de l’Anunci sobre
aprovació definitiva de les bases reguladores del programa «Pacte d’Alcaldies», aprovades per la Junta
de Govern de la Corporació Provincial en sessió de 28 de març de 2017, en el BOPV núm. 74 de 19
d’abril de 2017, i el corresponent extracte de la convocatòria publicat amb número BDNS 348841.
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SEGON. Assumir el compromís de cofinançament del programa, que munta la
quantitat de sis-cents euros (600,00 €), equivalent al 10% de l’import total de les actuacions, d’acord
amb la base quarta, que determina la quantia màxima de les ajudes a concedir en funció de la població,
concretant, segons les característiques de Simat de la Valldigna, un pressupost màxim d’actuació de
6.000,00 euros, incloent Inventari d’Emissions de Referència (IER), Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats
derivats del Canvi Climàtic (ARVCC), i , Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES), amb un
percentatge de finançament de la Diputació del 90%, equivalent a cinc mil quatre-cents euros (5.400,00
€).
Així mateix, s’assoleix i es manifesta el compromís de donar compliment al contingut,
condicions i requisits establerts al programa.
TERCER. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, Servei de Medi Ambient, formalitzant la sol·licitud digital d’adhesió a la convocatòria d’acord
amb el procediment establert.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre. »
----------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 311/2017
Simat de la Valldigna, 10 de juliol de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
Vist que amb data 16 de juny de 2017, per part del cap de la Policia Local es va emetre
informe i en la mateixa data, per providència de l’Alcaldia, es va sol·licitar informe de Secretaria sobre
la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir.
Vista la necessitat urgent de cobrir, per acumulació de tasques i per un termini màxim de sis
mesos dins un termini de dotze mesos, la contractació d’un funcionari interí com agent de la Policia
Local, de l’escala especial, subescala Serveis Especial, grup C1, i vist que aquest nomenament es
considera prioritari davant la necessitat de mantenir la seguretat i la protecció de la ciutadania, i vista la
impossibilitat de proveir el lloc fins a este moment, pels procediments arreplegats en els articles 78 a
84 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
Vist que amb data 16 de juny de 2017 es va constatar la inexistència de funcionari de carrera
interessat en la provisió del lloc de treball pels procediments arreplegats en els articles 78 a 84 del
Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015,
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de 30 d’octubre.
Vist l’informe de Secretaria en el sentit que s’ha de cobrir el lloc de treball seguint el principis
d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat i que cas que la borsa de Simat de la Valldigna estiga esgotada es
pot fer ús de la borsa d’agent de la Policia Local de Tavernes de la Valldigna en virtut de l’autorització
realitzada per la Resolució 2922/2016, de 25 de novembre, de la Regidora delegada d’Economia,
Hisenda, Patrimoni i Personal.
Vist que la borsa de Simat de la Valldigna ha estat esgotada i s’ha fet ús de la de Tavernes de la
Valldigna, vista l’acta de selecció de data 28 de juny de 2017, i realitzades les gestions encaminades a
l’acceptació d’eixe nomenament pels interessats, seguint l’ordre establert en la selecció, i donat que és
per un període màxim de sis mesos dins un termini de dotze mesos, on s’han presentat renúncies que
hi consten a l’expedient.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe-proposta de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Declarar prioritari per al municipi de Simat de la Valldigna (València) el nomenament
d’un agent interí de la Policia Local, amb efectes des del dia 13 de juliol de 2017, per tal d’atendre les
necessitats generades per l’acumulació de tasques i els períodes de vacances dels seus agents.

SEGON. Nomenar funcionària interina ESTHER BOTELLA GARCIA amb DNI: 48303012E,
per a ocupar un lloc d’agent de la Policia Local, per ser la primera candidata en la Borsa d’Ocupació
de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, que ha acceptat després de les renúncies de les persones
que estaven davant d’ella per qualificació obtinguda en la prova de selecció realitzada, tal i com consta
en l’acta de 28 de juny de 2017.
La dita persona exercirà les funcions d’agent de la policia local per un termini màxim de sis
mesos dins un termini de dotze mesos, conforme el que disposa l’article 10.1.d) del Text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
TERCER. Aprovar, amb efectes des del proper dia 13 de juliol de 2017, el nomenament de
ESTHER BOTELLA GARCIA, amb DNI núm. 48303012E, domiciliada al carrer Dinamarca número 3,
Edifici Europa Sur, 4art-D, de Benidorm- 03502 (ALACANT), com a agent de Policia Local interí
d’aquest Ajuntament, per tal d’atendre les necessitats del servei i fins el 12 de gener de 2018.
Aprovar a l’efecte els extrems següents:
1. Assignar a ESTHER BOTELLA GARCIA, amb DNI 48303012E, el codi d’identificació com a
integrant del Cos de Policia Local de Simat de la Valldigna següent: 462310511.
2. Determinar que les retribucions mensuals seran les pròpies del seu lloc i aprovades per
aquest Ajuntament.
QUART. Comunicar a la interessada, a la Gestoria Morales i Cuenca Gestions S.R.L., al delegat
de personal funcionari, donar compte a Intervenció-Tresoreria i al Ple de l’Ajuntament.»
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Decret núm.: 312/2017
Simat de la Valldigna, 10 de juliol de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Atés que el passat 6 de juliol de 2017 va tindre entrada a l’ajuntament escrit de l’agent de la
Policia Local José Rodriguez Torres, amb DNI 20031952X, pel qual comunicava la imminent paternitat i
sol·licitant el corresponent permís de paternitat al seu moment.
2. Atés que el dia 7 de juliol de 2017 l’agent de la Policia Local José Rodriguez Torres comunica
que ha naixcut eixe mateix dia el seu fill, la qual cosa fa que en correspondre-li el corresponent permís
de paternitat, el nombre d’agents disponibles durant el període de quatre setmanes, resulte insuficient
per a poder atendre les necessitats del servei.
3. Atès que L’Agent-Cap de la Policia Local ha presentat un informe de data 8 de juliol de 2017,
on es fa constar la necessitat de cobrir de forma interina per mitjà de contractació temporal i urgent un
Agent de la Policia Local.

4. 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 manifestat que está 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.
5. Donada la immediatesa per cobrir eixa baixa es sol·licita a l’IVASPE, 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.
6. 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 2017, 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.
7. Atès que a l’informe, de data 8 de juliol de 2017, 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 JOSÉ RODRIGUEZ TORRES, amb DNI: 20031952X a CARLOS GRAU
CHOVER, amb DNI: 20031857F, després de què els aspirants que quedaren davant d’ell hagen presentat
o manifestat la seua renúncia i tot això, per tal de fer el nomenament d’agent de policia local interí el
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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 2017, 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 el permís de paternitat de José Rodriguez Torres i la seua pròxima incorporació,
té un termini de quatre setmanes, d’acord amb l’article 49.c del R.D.L. 5/15 de 30 d’octubre, el
nomenament d’agent interí s’estableix fins la seua reincorporació que serà el dia 6 d’agost de 2017.
4. Atès que el 10 de juliol de 2017 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.

5.-Es procedeix a seleccionar dels integrants de la borsa de treball de Tavernes de la Valldigna a
CARLOS GRAU CHOVER, amb DNI 20031857F.
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.
Compet 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 11 de juliol de 2017, per tal d’atendre les
necessitats generades pel permís per paternitat 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 11 de juliol de 2017, el nomenament de
CARLOS GRAU CHOVER, amb DNI: 20031857F, domiciliat al carrer Vicente Narbón, 7-4º-11ª, 46760
Tavernes de la Valldigna (València), com a Agent de Policia Local interí, d’este Ajuntament, per tal
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d’atendre les necessitats generades pel permís de paternitat d’un agent de la policia local i pel
termini de temps que es requerixca.
Aprovar a l’efecte els següents extrems:
1. Assignar a CARLOS GRAU CHOVER, amb DNI: 20031857F, el codi d’identificació com a
integrant del Cos de Policia Local de Simat de la Valldigna següent: 462310512.
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 fins el dia 5 d’agost de 2017 inclòs,
data de finalització del permís de paternitat de José Rodriguez Torres.
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. »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 322/2017
Simat de la Valldigna, 14 de juliol de 2017
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data 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

Núm.
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«ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS
GUARNER I C/ CALVARI»

PPOS/2016/778

94.410,07 €

Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 517/2016, de 22 de novembre, es va resoldre
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
ascendeix a setanta-huit mil vint-i-quatre euros i huitanta-cinc cèntims (78.024,85 €) i setze mil trescents 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 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’IVA.
TERCER. Vist que amb data 14 de juliol de 2017, l’alcalde-president ha detectat la necessitat
de realitzar la contractació de les obres consistents en «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI» tot expressant la seua
justificació per tal de reformar les instal·lacions d’aigua potable municipal i adequar les voreres de les
vies públiques citades, dotant les mateixes de la màxima accessibilitat, d’acord amb el projecte
d’execució de les obres aprovat per Decret de l’Alcaldia 517/2016, de 22 de novembre. Aprovat el
projecte d’obres corresponent, efectuat el replantejament i amb la disponibilitat dels terrenys,
s’incorpora el mateix a este expedient de contractació.
QUART. Vist que este Ajuntament no compta amb els mitjans materials ni personals per a
l’execució de la citada obra.

CINQUÈ. Atesa la característica de l’obra per l’alcalde-president es considera com a
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat, ja l’import de les obres no és
superior a la quantia de 200.000 euros.
SISÈ. Vist que amb data 14 de juliol de 2017, s’ha emès Informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
SETÈ. Vist que amb data 14 de juliol de 2017, s’ha emès Informe per la Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix, l’òrgan competent
per a aprovar i adjudicar el contracte és esta Alcaldia, ja que l’import del contracte ascendeix a setantahuit 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, i per tant, no
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent d’este Ajuntament ni la quantia de sis
milions d’euros.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableix la
Disposició Addicional Segona de l’article 109 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
RESOLC
PRIMER. Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres anomenades
«ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER
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I C/ CALVARI», atesa la necessitat de reformar les instal·lacions d’aigua potable municipal i
adequar les voreres de les vies públiques citades, dotant les mateixes de la màxima accessibilitat,
mitjançant procediment negociat sense publicitat.
SEGON. Que es redacte el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars que
ha de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
TERCER. Que per l’Interventor municipal es realitze la corresponent retenció de crèdit, que
acredite l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració
d’este contracte i que emeta informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.
QUART. En cas de ser favorable la fiscalització prèvia, que s’emeta Informe-Proposta de
Secretaria al respecte.
CINQUÈ. Donar compte de totes les actuacions a esta Alcaldia per tal que resolga allò que
siga procedent.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local. »
------------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 324/2017
Simat de la Valldigna, 14 de juliol de 2017
VICTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:

ANTECEDENTS
Vista la necessitat de contractar el servei de manteniment de la xarxa d’aparells informàtics
d’este ajuntament amb la finalitat de tindre una assistència qualificada i presencial que done seguretat al
funcionament del sistema informàtic municipal.
Vist el pressupost presentat per Enric Lluis Blaya Vercher, representant legal de l’empresa
XIPNOU, SL, amb CIF B-97376578 i amb domicili en C/ Major, 59, Tavernes de la Valldigna- 46760
(València), per import de cinc mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb setanta-dos cèntims d’euro
(5.553,72€) anuals, més l’IVA actualment vigent (21%), que son 1.166,28€, per tant el muntant total es
6.720,00€ al any, per a la realització del mateix en la xarxa d’aparells informàtics inclosos a l’annex 1,
(20 llocs de treball i un servidor) i que inclou els treballs de posada al punt inicial del equips, assistència
telefònica, assistència remota, assistència presencial i assistència en servei tècnic.
Atès que s’ha fer la retenció de crèdit proporcional per l’import total de 6.720,00€ a
l’aplicació pressupostària 920-22794 «Serveis manteniment Informàtic» del pressupost de despeses
2017 i que donada la seua previsió i gestió fins ara és insuficient i per tant s’ha fet ús de la borsa de
vinculació jurídica existent, per tant caldrà procedir a fer una modificació de crèdits, per suplement de
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crèdit, amb el fi de no condicionar, a la baixa, les previsions d’altres aplicacions vinculades, en base al
que s’ha informat i advertit pel secretari-interventor.
En base a tot l’exposat
RESOLC
Primer. Acceptar el pressupost presentat per Enric Lluis Blaya Vercher, representant legal de
l’empresa XIPNOU, SL, amb CIF B-97376578 i amb domicili en C/ Major, 59, Tavernes de la Valldigna46760 (Valencia), per import de cinc mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-dos cèntims
d’euro (5.553,72€) anuals, més l’IVA actualment vigent (21%), que son 1.166,28€, per tant el muntant
total és 6.720,00€ al any, per a la realització del mateix en la xarxa d’aparells informàtics inclosos a
l’annex 1, (20 llocs de treball i un servidor) i que inclou els treballs de posada al punt inicial del equips,
assistència telefònica, assistència remota, assistència presencial i procedir a formalitzar el corresponent
contracte de prestació de serveis amb efectes des de l’1 de juliol de 2017 i fins el 30 de juny de 2018.
Segon. Autoritzar la despesa corresponent a la contractació del servei de manteniment de la
xarxa informàtica de l’ajuntament, amb càrrec a la partida 920-22794 «SERVEI MANTENIMENT
INFORMATIC», del pressupost municipal vigent de 2017.
Tercer. Notificar esta resolució al interessat.
Quart. Donar compte d’esta Resolució als serveis d’intervenció – tresoreria municipals als
efectes oportuns, i en el pròxim ple.»
----------------------------------------------------------------------------------------------

«Decret núm.: 325/2017
Simat de la Valldigna, 17 de juliol de 2017
VICTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vist el procediment instruït per a la constitució d'una borsa de treball que servirà de
base per als nomenaments interins de funcionaris que realitza l'Ajuntament per a proveir llocs de
treball d'agent de la Policia Local (Escala Bàsica, grup C, subgrup C1), per qualsevol causa, ja siga per
acumulació de tasques o com a conseqüència de vacants o substitucions, o per qualsevol altre motiu
legal de nomenament interí.
SEGON. Vistes las bases que regiran la convocatòria de las proves selectives, de conformitat
amb el establit pels articles 21.1, lletra g), i 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.
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RESOLC
PRIMER. Aprovar les bases que deuen regir dit procediment selectiu per a la constitució
d’una borsa de policia local de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i que s’adjunten en document
annex.
SEGON. Publicar les bases de la convocatòria íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web de l’Ajuntament.
TERCER. Qui desitje prendre part en dita convocatòria deurà presentar les seues sol·licituds,
junt amb la documentació requerida en les bases de la convocatòria, en el termini de deu dies naturals
a comptar des de el següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el
lloc i forma establit en dites bases.
QUART. Donar compte de la present Resolució a la pròxima sessió plenària que es celebre.
CINQUÉ. Contra la present resolució, que posa fia a la via administrativa, es podrà interposar
potestativament recurs de reposició davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes comptat des de el dia
següent a la sua publicació; o be, directament recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma, en el termini de dos mesos comptats, igualment des
del dia següent a la seua publicació; sense perjudici de que s’exercite, en el seu cas, qualsevol altre que
s’estime procedent.

BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE POLICIA LOCAL DE
L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
L'Ajuntament de Simat de la Valldigna per motius d'urgència obri convocatòria pública per a la
constitució d'una borsa de treball d'acord amb les següents bases.
1. Objecte i termini de vigència de la borsa.
És objecte de les presents bases establir les normes rectores per a la constitució d'una borsa
de treball que servirà de base per als nomenaments interins de funcionaris que realitza l'Ajuntament
per a proveir llocs de treball d'agent de la Policia Local (Escala Bàsica, grup C, subgrup C1), per
qualsevol causa, ja siga per acumulació de tasques o com a conseqüència de vacants o substitucions, o
per qualsevol altre motiu legal de nomenament interí.
D'acord amb els articles 38 i 39 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de Policies Locals i de
Coordinació de les Policies Locals, este personal interí exercirà prioritàriament funcions en matèria de
policia administrativa, medi ambient i trànsit i seguretat vial, no podent portar armes de foc d'acord
amb la Disposició transitòria huitena.
La borsa de treball es constituirà per una sola vegada i quedarà tancada, tenint vigència fins a la
constitució d'una nova borsa de treball.
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2. Sistema de selecció.
El procediment de selecció serà el de concurs-oposició i els nomenaments es faran per rigorós
ordre de llista segons les puntuacions obtingudes de major a menor.
3. Requisits dels aspirants.
Els aspirants hauran de reunir els següents requisits, referits al dia en què finalitza el termini
d'admissió de sol·licituds:
a) Tindre la nacionalitat espanyola.
b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, o equivalent, requerida per a l'Escala Bàsica,
categoria d'agent, en l'art. 21 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana de Policies
Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, o tindre complides les
condicions per a obtindre’l en la data que finalitza el termini de presentació d'instàncies.
c) Tindre complits 18 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
d) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els
quadres i barems d'exclusions mèdiques establides en l'annex II de l'Ordre de la Conselleria de Justícia,
Interior i Administracions Públiques, de 23 de novembre de 2005, per les quals s’estableixen els criteris
mínims de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i
reconeixement mèdic, publicada en el DOGV núm. 5.148, de 2 de desembre de 2005.
e) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre’ls cancel·lats.

f) Tindre una estatura mínima que es determina reglamentàriament, la qual és per a hòmens:
165 centímetres i per a dones: 160 centímetres.
g) No haver sigut separat amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap
administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma
per a l'exercici de funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala
objecte de la convocatòria.
h) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B amb
l’autorització BTP, així com el permís A que permet la conducció de motocicletes, tricicles i
quadricicles de qualsevol cilindrada, kw de potència o relació potència/pes.
Els aspirants hauran de complir tots els requisits en la data que acaba la presentació
d'instàncies i presentar la documentació acreditativa en el moment que siga requerida, si és el cas, per
al seu nomenament per la Secretaria municipal d'este Ajuntament.
Les condicions expressades hauran de mantindre's al llarg del procés selectiu durant el qual les
persones interessades podran ser requerides per a efectuar les comprovacions que s'estimen
oportunes.
4. Presentació d'instàncies.
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Els que desitgen prendre part d'esta convocatòria hauran de sol·licitar-ho per mitjà
d'instància dirigida a l'Alcaldia en què faran constar que es reuneixen els requisits exigits en la base
tercera.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, acompanyades
de la documentació acreditativa dels requisits segons el que s’estableix en les bases o bé per mitjà del
procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
La convocatòria es publicarà en el Tauler d'Edictes de la Corporació, en la pàgina web de
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província.
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats des del següent a
aquell en què aparega publicat l'anunci de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
La resta d'anuncis apareixeran únicament en el Tauler d'Edictes d'este Ajuntament i en la pàgina
web.
5. Drets de participació.
Qui desitge participar en les corresponents proves d'accés haurà d'adjuntar a la instància el
justificant acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen, de conformitat amb
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen.
El referit pagament es podrà realitzar en la tresoreria municipal de l'Ajuntament, o bé per
transferència, per gir postal o telegràfic, adjuntant a la instància el justificant, consignant el número de
gir i indicant clarament a la convocatòria a què aspira.
L’entitat bancària on es pot realitzar l’ingrés de les taxes és a CAIXABANK, al compte bancari
núm. : ES22 2100 7395 8622 0002 5433.

En este cas, la taxa munta 25,00 €.
L’import dels drets d’examen i de formació de l’expedient per cada una de les proves
selectives, només podrà ser tornat quan l’aspirant no siga admès al procés selectiu.
6. Documentació.
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
a) Acreditació dels requisits: els requisits s'acreditaran per declaració responsable subscrita pel
sol·licitant en el model oficial de sol·licitud on es farà constar que es reuneixen tots els requisits
exigits en estes bases, acompanyada de la còpia compulsada del DNI, còpia compulsada del títol de
Batxiller Superior, còpia compulsada del permís de conduir, certificació mèdica acreditativa de no patir
malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions i certificació d'antecedents penals.
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b) Acreditació d’exempció: si és el cas, certificat o certificats que acrediten que s'ha superat la
prova psicotècnica o físiques expressament homologades per l'IVASP, certificats que tindran una
validesa d'un any en el cas de les proves psicotècniques i de quatre anys en el cas de la prova física des
de la seua realització, i eximirà durant este període a l'aspirant de tornar a realitzar-les.
7. Admissió d'instàncies.
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies l'Alcaldia aprovarà, mitjançant una resolució, la
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament i en la web del mateix, concedint un termini de 10 dies hàbils per a esmenes.
Transcorregut el termini d'esmena, l'Alcaldia aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i
exclosos, que es publicarà en el Tauler d'Anuncis i web de l'Ajuntament. En l’esmentada resolució,
també es determinarà la composició nominal del Tribunal Qualificador i lloc, data i hora d'inici de la
fase d'oposició. Els aspirants que, dins del termini assenyalat, no esmenen l’exclusió o al·leguen
l’omissió, justificant el seu dret a ser inclosos en la relació d’admesos, seran definitivament exclosos de
la relació de les proves.
Conclòs el termini de reclamacions i esmenes, sense que s’haja presentat cap reclamació, la
llista provisional esdevindrà automàticament en definitiva, la qual cosa s’anunciarà mitjançant anunci
que es publicarà en els llocs indicats per a la llista provisional.
8.Tribunal Qualificador.
El Tribunal Qualificador estarà compost pels següents membres, tots ells amb veu i vot, excepte
el secretari, que tindrà veu però no vot:
- President: funcionari de carrera de la Administració Pública.
- Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegue.
- 2 Vocals: preferentment funcionaris amb la mateixa o superior categoria que la plaça que es
pretén cobrir, designats per l’alcalde-president.
Pertànyer als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no es pot estar en
representació o per compte de ningú.
La designació dels membres del tribunal inclourà la dels respectius suplents.
El secretari alçarà acta de cada sessió, on farà constar les qualificacions dels exercicis i també, si
escau, les incidències i les votacions que s’hi produïsquen.
Les actes, numerades i rubricades, constituiran l’expedient que reflectirà el procés selectiu dut
a terme.
Segons el que disposa l’Ordre de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d’Administració
Pública (DOGV núm. 1118 de 31/07/89), sobre l’ús del valencià en les proves selectives, tres cinquenes
parts dels membres del tribunal tindran comprensió com a mínim oral i escrita en valencià.
9. Començament i desenvolupament de les proves.
Els aspirants seran convocats en crida única, i hauran de presentar el DNI, permís de conducció
o un altre document que, segons el tribunal, verifique la seua identitat.
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No presentar-se a qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridats, o presentar-se
una vegada iniciades les proves, comporta automàticament que perden els seus drets a participar en
este exercici i en els successius i, en conseqüència, quedaran exclosos del procés selectiu.
No obstant això, i en supòsits de casos fortuïts o de força major que hagen impedit la
presentació dels aspirants en el moment previst, sempre que estiga degudament justificat i així ho
aprecie lliurement el tribunal, este podrà admetre a realitzar l’examen els aspirants que no hi van
comparèixer quan van ser cridats, sempre que no haja acabat la prova corresponent, i eixa admissió no
dificulte el desenvolupament del procés ni perjudique l’interès general o de tercers ni menyscabe el
principi d’igualtat amb la resta d’aspirants.
L’ordre d’actuació dels aspirants en aquells exercicis que no poden realitzar-se conjuntament,
començarà per la lletra “B”, d’acord amb la Resolució de 10 d’abril de 2017, de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV 08/05/2017). El
tribunal podrà requerir en qualsevol moment als aspirants que acrediten la seua identitat.
10. Procés de selecció.
10.1. Fase d’oposició
Primer exercici. De caràcter obligatori i eliminatori
Prova psicotècnica. Consistirà en superar els exercicis o proves psicotècniques aptitudinals i de
personalitat i s’ajustarà al contingut de l’annex II de l’Ordre de 23 de novembre de 2005, de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV núm. 5148 de 2 de desembre de 2005).
La qualificació d’este exercici serà apte o no apte.
També seran declarats aptes els aspirants que aporten un certificat acreditatiu de proves
psicotècniques aptitudinals i de personalitat i s’ajustarà al contingut de l’annex II de l’Ordre de 23 de
novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública en convocatòries de

places d’agent de la Policia Local realitzades dins del període d’1 any abans de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Per tal de fer valdre aquesta circumstància cal que
l’aspirant aporte certificat acreditatiu d’aquest extrem junt a la seua instància de participació a les
proves selectives.
Segon exercici. De caràcter obligatori i eliminatori
Proves físiques. Consistirà en superar proves d’aptitud física que posen de manifest la capacitat
per al desenvolupament del lloc de treball.
La qualificació d’este exercici serà apte o no apte, i s’ha de superar com a mínim quatre de les
proves per a ser qualificat d’apte. Contingut i marques mínimes:
1. Enfilada de corda amb presa de peus: homes 4 metres; dones 3 metres.
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2. Salt de longitud amb carrera: homes 4 metres; dones 3,80 metres.
3. Salt d’altura: homes 1,10 metres; dones 1 metre
4. Carrera de velocitat en 60 metres: homes 10 segons; dones 12 segons.
5. Carrera de resistència en 1.000 metres: homes 4 minuts; dones 4 minuts 10 segons.
També seran declarats aptes els aspirants que aporten un certificat acreditatiu d’haver superat
les proves selectives establertes a l’annex que es detalla a l’Ordre de 23 de novembre de 2005, de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques en convocatòries de places d’agent de la
Policia Local realitzades dins del període de 4 anys abans de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. Per tal de fer valdre aquesta circumstància cal que l’aspirant aporte
certificat acreditatiu d’aquest extrem junt a la seua instància de participació a les proves selectives, o
en tot cas, abans de la data prevista per a la realització d’aquest tipus de proves en el present procés
selectiu.
Tercer exercici (teòric). De caràcter obligatori i eliminatori.
Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 60 preguntes tipus test, relacionades amb
els temes que figuren en el programa del present annex I de les bases d’aquesta convocatòria.
El temps de duració de l’exercici serà determinat pel Tribunal immediatament abans de
començar l’exercici segons la seua dificultat de la prova plantejada.
La puntuació d’aquest exercici vindrà determinada per l’aplicació de la següent fórmula:

Resultat

errades
=

encerts

-

X 10
n-1
60

Sent “n” el número de respostes alternatives.
La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts, i caldrà obtenir-ne un mínim de 5 per a
superar-lo.
Quart exercici (pràctic). De caràcter obligatori i eliminatori.
Consistirà en resoldre, en un temps màxim d’una hora i mitja, un supòsit pràctic a elegir entre
els dos supòsits proposats pel Tribunal, referits a les matèries del temari. Aquest exercici serà fixat pel
Tribunal immediatament abans de realitzar-se l’exercici.
Els aspirants llegiran, en sessió pública, davant el Tribunal, el supòsit pràctic, valorant-se els
coneixements exposats, la claredat en l’exposició, neteja, redacció i ortografia. El tribunal podrà
preguntar al voltant del supòsit que haja confeccionat, per a completar la valoració d’este exercici.
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La valoració de l’exercici del supòsit pràctic s’efectuarà per mitjà de l’obtenció de la
mitjana aritmètica de cada un dels membres del tribunal de selecció.
La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 20 punts, i caldrà obtenir-ne un mínim de 10 per a
superar-lo.
Cinquè exercici (Valencià). De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consistirà en la valoració pel tribunal dels coneixements de valencià dels aspirants, relacionats
amb les funcions pròpies de la plaça convocada.
La duració serà establida pel tribunal en vista de la dificultat de l’exercici proposat; la dificultat
s’adequarà a la categoria de la plaça convocada.
Este exercici es qualificarà de 0 a 5 punts.
Sisé exercici (entrevista). De caràcter obligatori i no eliminatori.
En la data que determine el Tribunal, tots aquells aspirants que han superat les proves
realitzaran una entrevista per tal de valorar l’adequació del perfil professional i aptituds dels candidats
per a millorar el desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Es deurà aportar el currículum
vitae.
La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 5 punts.
10.2 Fase de concurs:
Una vegada acabada la fase d’oposició, tindrà lloc la valoració de la fase de concurs entre
aquells aspirants que hagen superat la fase d’oposició.

En el termini de 10 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació en el tauler
d’anuncis de la llista d’aprovats, els aspirants aprovats pel tribunal han de presentar en el Registre
General de l’Ajuntament els documents acreditatius dels mèrits que al·leguen.
Els mèrits que es valoren en la fase de concurs són els següents:
a) Antiguitat- Experiència (màxima puntuació 2,5 punts)
S’entén per ésta la prestació de serveis professionals com a funcionari o contractat laboral, en
places d’agent de la Policia Local en este Ajuntament o en un altre.
Es valorarà per cada mes de serveis prestats 0,05 punts
b) Titulacions (màxima puntuació 0,5 punts)
Es valorarà estar en possessió de les titulacions que es detallen seguidament.
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- Per estar en possessió del títol de diplomat ........................................................ 0,25 punts
- Per estar en possessió del títol de llicenciat o grau ........................................... 0,40 punts
- Per estar en possessió del títol de doctor............................................................ 0,50 punts
c) Coneixements de valencià (màxima puntuació 0,5 punts)
- Grau oral....................................................................................................................... 0,10 punts
- Grau elemental ............................................................................................................ 0,20 punts
- Grau mitjà ..................................................................................................................... 0,30 punts
- Grau llenguatge administratiu .................................................................................. 0,40 punts
- Grau superior .............................................................................................................. 0,50 punts
d) Cursos (màxima puntuació 2,5 punts)
Es valorarà l’assistència i/o aprofitament a cursos amb certificat acreditatiu exprés, sempre que
tinguen una relació amb les activitats, coneixements i/o experiència pròpies de la plaça convocada, i
estiga reflectida de manera expressa la seua duració en hores lectives.
Es valorarà per cada hora 0,01 punts.
ACREDITACIONS: per a l’escaient valoració dels mèrits referits hauran d’acreditar-se en la
forma que a continuació es detalla:

a) Antiguitat/experiència: mitjançant certificat expedit per l’òrgan competent de l’administració
on s’hagen prestat els serveis, que es detallarà per mesos complets de serveis prestats.
b) Titulacions superiors: mitjançant l’aportació d’original o còpia degudament compulsada del
títol expedit per l’organisme públic competent.
La titulació exigida per a participar en la borsa no es puntua.
c) Coneixements de valencià: mitjançant l’aportació de l’original o còpia degudament
compulsada del títol expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o, si fa el cas,
original o còpia compulsada del títol equivalent, sempre que per part de l’aspirant s’acredite
l’equivalència per organisme competent.
Sols es puntuarà aquell de major grau o puntuació que s’ha presentat.
d) Cursos: la realització de cursos s’acreditarà a través de certificats o diplomes, i es valorarà
únicament si van ser organitzats o convocats per universitats, instituts o escoles oficials de formació de
funcionaris, i altres entitats o centres docents públics o privats dels prevists en la Llei Orgànica 8/1985,
de 13 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació, quan hagen sigut homologats pels instituts o escoles
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oficials de formació de funcionaris o per la universitat.
No es podran valorar ni es tindran en compte aquells cursos en què no s’expresse la duració
en hores lectives.
11. Relació d’aspirants inclosos a la borsa de treball.
La relació d’aspirants aprovats es formarà sumant la puntuació obtinguda en la fase d’oposició
més l’obtinguda en la fase de concurs.
En els supòsits d’empat en les qualificacions finals, el tribunal aplicarà les regles següents:
- Primer, en favor de qui tinga millor puntuació en l’oposició.
- Si continua l’empat, a favor de qui haja obtingut major puntuació total en els exercicis
pràctics.
- Si persisteix l’empat, es farà a favor de qui haja obtingut major puntuació total en els
exercicis teòrics.
- Si encara continuara l’empat, es proposaria l’aspirant de més edat.
En la fase d’oposició, la nota s’obtindrà entre els qui, havent realitzat tots el exercicis
obligatoris, hagen superat els que tinguen caràcter eliminatori, sumant per a cada un les puntuacions
obtingudes en tots els exercicis.
En la fase de concurs, la puntuació serà la que resulte d’allò establert en la base núm. 10.2.
Els resultats de cada un dels exercicis, les puntuacions del concurs i la composició de la borsa

de treball corresponent que es derive del procés selectiu, per ordre decreixent de puntuació
final obtinguda seran exposades en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. Es concedirà
un termini de dos dies hàbils per a al·legacions o reclamacions.
Finalitzat l’esmentat termini sense reclamacions o subsanades les plantejades, el Tribunal de
selecció elevarà a l’òrgan competent la proposta de formació de la borsa de treball temporal i la
inclusió en la mateixa dels aspirants que han superat les proves selectives. La borsa de treball
temporal d’agents interins de Policial Local es constituirà mitjançant Decret de l’Alcaldia que s’ajustarà
a la proposta formulada pel Tribunal.
12. Funcionament de la borsa de treball.
Qui no reunisca els requisits exigits, no podrà ser nomenat funcionari interí i quedaran
anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de les responsabilitats en que podrien incórrer per
falsedat en la seua instància.
La borsa de treball tindrà vigència fins que s’esgote aquesta borsa o es cree una nova borsa. La
constitució d’una nova borsa comportarà la derogació de l’anterior.
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La borsa de treball estarà subjecta a les següents regles:
- Davant la necessitat de realitzar una contractació o nomenament interí, el departament de
personal citarà a qui corresponga per torn, d’entre els integrants de la borsa de treball temporal.
També es podrà efectuar per crida per correu electrònic o per telèfon, deixant sempre, l’empleat
públic, constància escrita del que passa.
- El domicili que figura a la instància es considerarà l’únic vàlid a efectes de notificacions, on
també es tindrà que indicar el número de telèfon per a rebre comunicacions. Serà responsabilitat
exclusiva de l’aspirant els errors en la consignació d’aquests i de les seues futures modificacions.
- En cas de no localització, es farà constar esta circumstància a l’expedient, junt amb el dia i
l’hora en què es va intentar la localització, intent que es repetirà per una sola vegada i en una hora
distinta el dia següent deixant un marge de diferència de 2 hores entre ambdós intents de localització.
Si el segon intent també resultara infructuós, es procedirà a cridar al següent aspirant, segons l’ordre
rigorós de la borsa d’ocupació, sense necessitat de renúncia expressa. En esta primera ocasió no es
penalitzarà i es mantindrà en el mateix lloc de la borsa. Qui siga cridat i no localitzat per segon vegada,
passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de la borsa. Si es produeix una tercer ocasió de cridar i no
localitzar, la persona serà exclosa de la borsa.
l’oferta.

- Qui siga convocat disposa d’un termini de 24 hores des de que li criden per a acceptar

- Qui, acceptant l’oferta, no complisca els requisits legals per al nomenament de funcionari
interí que resulte d’aplicació en l’oferta realitzada, no serà contractat o nomenat per l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna. Quedarà al seu lloc de la borsa de treball temporal. Es realitzarà l’oferta al
següent de la borsa, successivament, fins trobar qui complisca els requisits legals pertinents que
permeten l’esmentat nomenament interí.

- Qui no accepte l’oferta de treball en el termini esmentat, s’entendrà que la rebutja. En
aquesta ocasió passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de la borsa. Si el rebuig es fa per segona vegada,
serà exclòs de la borsa.
- La renúncia justificada es produirà, mentre es mantinga la situació per la que es rebutja, per
escrit. La renúncia es considera justificada per les següents causes:
o Estar laboralment en actiu.
o Estar en situació d’incapacitat temporal.
o Altres supòsits de força major.
En aquestos casos, es mantindrà l’ordre que originalment ocupava a la borsa. La concurrència
de les causes que s’al·leguen es deuen justificar mitjançant admissible en Dret.
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- Les persones nomenades com a funcionaris interins, en cas de finalització del seu
nomenament per qualsevol de les causes legalment previstes i, en tant la borsa continue en vigor,
tornaran a ocupar el mateix lloc que tenien.
- En cas d’extraordinària urgència i atenent a les característiques del servei es podrà fer una
cridà telefònica urgent, i en cas de no localitzar a la persona o no acceptació immediata del lloc oferit,
es procedirà a la crida del següent integrant de la borsa, seguint l’ordre rigorós, sense necessitat de
renúncia expressa.
En aquest supòsit no serà penalitzat ningú i es mantindrà en el mateix lloc de la borsa a aquells
no localitzats o que no han acceptat el lloc, deixant sempre, l’empleat públic, constància escrita del que
ha passat.
- Qui siga nomenat funcionari interí i renuncie a l’esmentat nomenament durant la seua
vigència, passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa de treball temporal.
L’Alcaldia ordenarà el cessament del treballador/a quan es produïsca alguna de les següents
circumstàncies:
- Per falta o falsedat d’algun/s del/s requisit/s exigits o de les circumstàncies al·legades per a
formar part de la borsa.
- Per sanció de falta molt greu comesa pel treballador/a.
- Per falta de capacitat o de rendiment manifesta.
treball.

El cessament per alguna d’aquestes circumstàncies serà causa de baixa automàtica a la borsa de

13. Incidències.
Serà causa de baixa automàtica la persona candidata que:
- No presente la documentació necessària.
- Per falta o falsedat d’algun/s del/s requisit/s exigits o de les circumstàncies al·legades per a
formar part de la borsa.
- Per sanció de falta molt greu comesa pel treballador/a.
- Per falta de capacitat o de rendiment manifesta.
14. Recursos.
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Contra l’acord aprovatori de les bases, el qual és definitiu en via administrativa, els interessats
legitimats podran interposar un dels següents recursos:
- Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte
recorregut en el termini d’un mes, comptat des de el dia següent de la publicació de les bases al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament. Si transcorre un mes des de l’endemà de la interposició del recurs de
reposició sense que haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs
contenciós administratiu, a elecció seua, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 6 mesos.
- O bé, directament, recurs contenció administratiu, davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província.
Contra tots els actes administratius definitius que es deriven de les bases, els interessats
podran interposar els escaients recursos en els casos i en la forma establits en la Llei 4/99 de
modificació de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú i en la Llei 9/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Si entra “al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió” per escrit sobre la puntuació
atorgada pel tribunal o una altra circumstància relativa al desenvolupament de les proves durant els 3
dies hàbils següents a l’exposició pública de les puntuacions de cada prova o exercici, serà el tribunal el
que decidirà sobre estes en la següent sessió, i ho consignarà en la corresponent acta, tot això sense
perjudici del que s’ha establit en els paràgrafs anteriors respecte a la interposició de recursos, que
regirà per a les normes generals sobre procediment i règim jurídic de les administracions públiques
l’esmentat termini de 3 dies no operarà quan els aspirants reduïsquen eixe termini per a realització
d’exercicis.
Les bases i normes vinculen l’administració als tribunals de selecció de les distintes
convocatòries i qui hi participa.

En qualsevol moment, mitjançant la presentació d’instàncies pels aspirants, l’Alcaldiapresidència podrà modificar o deixar sense efecte les bases mitjançant l’adopció de la corresponent
resolució, que serà publicada en la forma escaient.
En els restants supòsits, per a l’anul·lació o la revisió d’ofici dels acords aprovatoris de les
convocatòries, s’atendrà al que preveuen els articles 102 i 106 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ANNEX I
El programa de temes es el que s’estableix a l’annex A.1 de l’Ordre d’1 de juny de 2001, de la
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de desenvolupament del Decret 88/2001, de 24
d’abril de 2001, pel qual s’estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció, promoció
i mobilitat de les policies locals de la Comunitat Valenciana, escala bàsica i auxiliars de policia. (DOGV
24/07/2001).
Grup I: Dret constitucional i administratiu
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Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis bàsics.
Reforma de la Constitució.
Tema 2. L’organització política de l’Estat espanyol. Classe i forma d’Estat. L’organització
territorial de l’Estat. La Corona: funcions constitucionals del rei. Successió i regència. El referèndum.
Tema 3. Les Corts Generals: les cambres. Composició, atribucions i funcionament. La funció
legislativa. El poder executiu: el Govern. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. El poder
judicial. Estructura, organització i funcionament dels tribunals en el sistema espanyol.
Tema 4. L’organització territorial espanyola. Les comunitats autònomes. Els estatuts
d’Autonomia, òrgans i competències. Les administracions públiques: estatal, autonòmica i local.
Tema 5. Drets i deures fonamentals de la persona en la Constitució: la seua defensa i garantia.
El Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble. La suspensió dels drets i llibertats.
Tema 6. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana. Les Corts.
El Govern o Consell. Les competències. L’Administració de Justícia.
Tema 7. L’Administració pública. La hisenda pública i l’administració tributària. El ciutadà i
l’administració.
Tema 8. El dret administratiu. Fonts. Normes no parlamentàries amb rang de llei. El reglament.
Tema 9. El procediment administratiu. Marc jurídic. Fases del procediment. L’audiència de
l’interessat. Notificacions. El procediment sancionador administratiu. La revisió administrativa de l’acte
administratiu. Procediments i límits de la revisió. Recursos administratius. El recurs contenciós
administratiu.
Tema 10. La Unió Europea: institucions. L’ordenament jurídic de la Comunitat Europea. La
recepció, aplicació i control del dret comunitari a Espanya.

Grup II: Règim local i policia.
Tema 11. El municipi: òrgans unipersonals de govern. L’alcalde. Els tinents d’alcalde. Els regidors.
Tema 12. Òrgans col·legiats de govern. El Ple de l’Ajuntament. La Comissió de Govern. Òrgans
consultius i participatius: les comissions informatives. Les juntes de districte.
Tema 13. La funció pública en general i els funcionaris de les entitats locals. Organització de la
funció pública local. El personal al servei de les administracions locals: concepte i classes. Drets i deures
de les policies locals. Adquisició i perduda de la condició de funcionari.
Tema 14. Responsabilitat dels funcionaris públics. Reglament de règim disciplinari. Incoació i
tramitació d’expedients.
Tema 15. Obligacions i competències dels ajuntaments. Les ordenances municipals: concepte i
classes. Infraccions. Potestat sancionadora. Els bans de l’Alcaldia.
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Tema 16. La seguretat ciutadana. Autoritats competents. Funcions de la policia local segons la
Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat. Actuacions de la policia local en col·laboració amb la
resta de les forces i cossos. Policia governativa i judicial.
Tema 17. La policia local. Ordenament legislatiu de la policia local. Missions i objectius.
Disposicions estatutàries comunes. Estructura orgànica i funcional.
Tema 18. El binomi policia local ciutadà. Principis bàsics i normes d’actuació. Suports ètics.
Règim disciplinari dels funcionaris de policia local.
Tema 19. La legislació sobre policies locals i de coordinació de policia local de la Comunitat
Valenciana. La coordinació de les policies locals. Estructura i organització de les policies locals de la
Comunitat Valenciana. Règim estatutari.
Tema 20. L’Institut Valencià de Seguretat Pública. Regulació legal. Fins i funcions. La formació de
les policies locals de la Comunitat Valenciana. El registre de policies locals. Sistema retributiu de les
policies locals de la Comunitat Valenciana. Premis i distincions.
Grup:III. Dret penal, policia administrativa i sociologia
Tema 21. El Codi Penal. Concepte d’infracció penal: delicte i falta. Les persones responsables
criminalment dels delictes i les faltes.
Tema 22. L’homicidi i les seues formes. Avortament. Lesions. Lesions al fetus. Delictes contra la
llibertat: detencions il·legals i segrestos; amenaces; coaccions. Les tortures i altres delictes contra la
integritat moral.
Tema 23. Delictes contra la llibertat sexual: agressions i abusos sexuals; l’assetjament sexual;
exhibicionisme i provocació sexual; delictes relatius a la prostitució. Infraccions a les disposicions de
trànsit i seguretat constitutives de delicte.

Tema 24. Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic: furts, robatoris, extorsió,
robatori i furt de vehicles.
Tema 25. Delictes contra l’administració pública: prevaricació i altres comportaments injustos;
abandó de destinació i l’omissió del deure perseguir delictes; desobediència i denegació d’auxili;
infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Suborn, tràfic d’influències,
malversació, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics.
Tema 26. Llei Orgànica Reguladora del Procediment d’Habeas Corpus. De la denúncia i la
querella. De l’exercici del dret de defensa. L’assistència d’advocat. El tractament de presos i detinguts.
L’entrada i registre en un lloc tancat.
Tema 27. La policia judicial. De la comprovació del delicte i esbrinament del delinqüent.
Funcions de la policia local com a policia judicial. L’atestat policial.
Tema 28. Policia administrativa. Protecció civil. Medi ambient. Urbanisme. Patrimoni històric
artístic. Ocupació de les vies públiques. Escolarització. Espectacles i establiments públics. Venda
ambulant.
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Tema 29. Els grups socials. Formació dels grups socials. Les masses i la seua tipologia. El
procés de socialització.
Tema 30. La delinqüència. Models explicatius i factors. Els comportaments col·lectius.
Comportament en desastres. Efectes i conseqüències dels desastres. Reacció davant la situació de
desastres.
Grup IV: Policia de trànsit i circulació.
Tema 31. El trànsit i la seguretat vial: concepte i objectius. L’home com a element de seguretat
vial. Els conductors. Els vianants. El vehicle. Les vies.
Tema 32. La normativa sobre trànsit i circulació de vehicles a motor i seguretat vial: la Llei de
Bases i el Text Articulat. Tipificació de les principals infraccions. Infraccions de trànsit que constitueixen
delicte. El Codi de Circulació i els preceptes encara vigents.
Tema 33. El Reglament General de Circulació. Estructura. Principals normes de circulació.
Tema 34. El Reglament General de Conductors. Normes generals Classes dels permisos de
conduir i els seus requisits.Validesa. Equivalències.
Tema 35. Reglament General de Vehicles. Normes generals. Categories. Les condicions
tècniques. La inspecció tècnica de vehicles. L’assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Infraccions
i diligències policials.
Tema 36. Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit. Fases del procediment
i contingut. Mesures cautelars: immobilització de vehicles. Retirada de vehicles de la via.
Tema 37. El transport. Classes de transport. Servei públic de viatgers i servei públic de
mercaderies o mixt. El servei privat. Transport escolar i de menors. Transport de mercaderies
perilloses.

Tema 38. Alcoholèmia. Legislació aplicable. Taxes d’alcoholèmia. Normes d’aplicació per a les
proves reglamentàries. Infraccions i diligències policials.
Tema 39. Els accidents de trànsit: concepte i consideracions prèvies. Les causes, classes i fases.
Actuacions de la policia local en accidents de trànsit: d’urgència i tècniques administratives.
Tema 40. Òrgans competents en matèria de trànsit i seguretat vial. El Consell Superior de
Trànsit. Especial consideració de les competències municipals.
Grup V. Coneixement entorn d’este municipi.
Tema 41. El terme municipal de Simat de la Valldigna. Característiques físiques generals, límits,
partides, camins, vies veïnals. Llista de carrers del nucli urbà de la ciutat i dels termes Pla de Corrals i
Foies. Xarxa viària: característiques, punts i moments d’especial atenció. Els centres escolars: ubicació.
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Principals infraestructures municipals de caràcter cultural, esportiu, etc.
Tema 42. Aspectes relatius a la policia local i funcions de policia administrativa continguts en les
ordenances i reglaments municipals següents:
- Ordenança municipal reguladora de la protecció de l’espai urbà.
- Ordenança municipal reguladora dels usos i costums rurals
- Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos.
- Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals.
- Ordenança municipal reguladora serveis de residus urbans del terme municipal de Simat de
la Valldigna.
- Reglament de Participació ciutadana del municipi de Simat de la Valldigna.
Tema 43. Protecció de dades.

ANNEX IIREGISTRE D’ENTRADA:

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES
1. DADES DEL SOL·LICITANT :
NOM
COGNOMS
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D.N.I.
NACIONALITAT
DOMICILI AEFECTES DE NOTIFICACIONS
C. P.
MUNICIPI
PROVINCIA
TEL./FAX
CORREU ELECTRONIC
Assabentat del procediment convocat per l'Excm. Ajuntament de Simat de la Valldigna
(València) per a la celebració de proves selectives, pel procediment de concurs-oposició per a la
formació d'una borsa de treball per a nomenaments interins d'Agents de la Policia Local
EXPOSA
a) Que reunix tots i cada un dels requisits exigits en les Bases de la convocatòria.
b) Que coneix i accepta la totalitat de les Bases que regixen este concurs-oposició.
c) Que aporta junt amb esta instància els documents següents: fotocòpia compulsada del DNI,
fotocòpia compulsada de la titulació exigida, fotocòpia compulsada de permisos de conduir, certificat
mèdic original, certificat d’antecedents penals i justificant de pagament de la taxa.
d) Que promet que no ha sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de
qualsevol Administració Pública, ni es troba incapacitat per a l'exercici de funcions públiques.

Per tot això, DEMANA:
Ser admès/a a les proves selectives, pel procediment de concurs-oposició, convocades per
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i ressenyades a l'inici d'esta instància i declara que són certes les
dades consignades en ella comprometent-se a provar documentalment totes les dades que figuren en
la sol·licitud.
Exempció prova psicotècnica (marcar en cas de sol·licitar-ho i adjuntar el certificat
corresponent).
Exempció proves físiques (marcar en cas de sol·licitar-ho i adjuntar el certificat corresponent).
En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .
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Signat:

_______________________________________

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna incorporarà les seues dades a fitxers, que s'utilitzaran per als fins
d'esta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions
Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza a l'Ajuntament de Simat
de la Valldigna a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud, consultant tant els
seus propis arxius com els d'altres Administracions Públiques que siguen necessaris. Per a exercir els
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigisca's per escrit a l'Ajuntament a l'adreça que
veurà en la capçalera, adjuntant una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent.
L'aspirant accepta que les seues dades personals identificatives i els seus resultats de les proves de
selecció siguen publicats en la web municipal durant el termini que dure el procés administratiu

TAULA DE BAREMACIÓ
NOM I COGNOMS:

D.N.I.:
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MÈRITS APORTATS

PUNTUACIÓ

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (MÀXIMA PUNTUACIÓ 2,5 PUNTS)

2. TITULACIONS (MÀXIMA PUNTAUCIÓ 0,5 PUNTS)

3. CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (MÀXIMA PUNTUACIÓ 0,5 PUNTS)

4. CURSOS (MÀXIMA PUNTUACIÓ 2,5 PUNTS)

RELACIÓ DE MÈRITS AL·LEGATS:
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RELACIÓ DE CURSOS:
NOM DEL CURS

NÚM. DE HORES
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TOTAL NOMBRE D’HORES

En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .
Firmat:

______________________________________
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. »
---------------------------------------------------------------Obert el torn d’intervencions no es fa ús d’ell.

svalldigna@gva.es/www.simat.org

85

Vist la qual cosa i el dictamen de la Comissió Informativa Municipal, els membres del ple es
donen per assabentats del decrets presentats i dels quals en tenien coneixement.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7. Conveni de col·laboració per a l’adhesió a la plataforma d’Administració
Electrònica per a Entitats Locals de la Diputació de València.
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
presenta la següent:
“PROPOSTA ALCALDIA
Vist que la Diputació Provincial de València vol donar un fort impuls a la digitalització de les
administracions públiques i establir diverses obligacions entorn a l’Administració electrònica que
propicien una major eficàcia, innovació i modernització.
Vist que es vol facilitar el compliment d’este previsions a les Entitats Locals amb població
inferior a 20.000 habitants, entitats locals menors i mancomunitats l’accés, es dona l’opció d’adherir-se
a una plataforma de gestió electrònica que done solució a la seua organització administrativa i
documental interna, i que facilite la relació dels ciutadans a través d’internet amb les mateixes. Amb
això es pretén complir les previsions contingudes en l’article 36.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, que en la seua nova redacció donada per la Llei 27/2013, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, comanda a les Diputacions Provincials, com a
competència pròpia, la prestació dels serveis d’Administració Electrònica dels municipi amb població
inferior a 20.000 habitants.
Vist l’anunci de la Diputació Provincial de València, publicat al numero 128 del Butlletí Oficial de
la Província de València, de data 5 de juliol de 2017, sobre l’aprovació del model del conveni per a
l’adhesió a la plataforma d’administració electrònica per a entitats locals.
Es proposa l’adopció dels ACORDS següents:
Primer. Aprovar el model de conveni per a l'adhesió a la plataforma d'administració
electrònica per a entitats locals de la Diputació de València, que degudament autenticat figura en
l'expedient i s’adjunta a l’annex d’aquesta proposta.
Segon. Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per a signar el
conveni singular de col·laboració per a l’adhesió a la plataforma d’administració electrònica per a
entitats locals de la Diputació de València, i quants documents i actes requerisca l'efectivitat del present
acord.
Tercer. Remetre el presenta acord a la Diputació de València als efectes oportuns.”
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Es dóna compte també del model de conveni de col·laboració adaptat a l’Ajuntament
de Simat i que quedaria de la forma següent:
“MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ADHESIÓ A LA
PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
REUNITS
D'una part, el senyor Jorge Rodríguez Gramage, president de la Diputació de València, en nom i
representació d'esta, d'acord amb l'art. 34.1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local, en compliment d'allò que s'ha acordat en l'acord del Ple de data _______, assistit pel senyor
Vicente Boquera Matarredona, secretari general de la Diputació, en l'exercici de les funcions de fedatari
públic que li atribueix l'article 92 bis 1.a) de la Llei 7/1985.
D'una altra part, el senyor VICTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de l'Ajuntament
de Simat de la Valldigna, expressament habilitat per a este acte pel Ple de la seua corporació en sessió
celebrada en data ______________________, assistit en l'exercici de les seues funcions pel secretari
d'esta entitat local, el senyor AURELIO SANSIXTO BONET.
Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la representació que tenen, capacitat suficient
per a firmar el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA
D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA,
i per a obligar en els termes del conveni la persona jurídica que representen.
EXPOSEN
El desenvolupament de l'administració electrònica és un dels desafiaments principals a què
s'enfronten les administracions públiques per a no quedar desfasades amb la realitat social de la
societat de la Informació.
L'entrada en vigor, el 2 d'octubre passat, de La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, han suposat un fort impuls a la digitalització de les administracions públiques
espanyoles i estableixen diverses obligacions pel que fa a l'administració electrònica, que propicien més
eficàcia, innovació i modernització.
La Llei 39/2015 pretén implantar una administració totalment electrònica, interconnectada i
transparent, millorar l'agilitat dels procediments administratius i reduir els temps de tramitació.
La Llei 40/2015, per la seua banda, introdueix l'obligatorietat de les relacions electròniques
entre les administracions.
Estes lleis estableixen noves obligacions per a les administracions en les seues relacions amb
els ciutadans i entre les pròpies administracions, entre elles:
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- Disposar de les ferramentes i els recursos necessaris per a garantir la relació electrònica
amb els obligats per la llei i amb les persones físiques que ho preferisquen,
- Tramitar electrònicament els expedients,
- Arxivar electrònicament,
- Garantir el funcionament electrònic intern,
- Treballar amb coordinació i interoperabilitat amb altres administracions.
A fi de facilitar el compliment d'estes previsions a les entitats locals, la Diputació de València vol
facilitar als municipis de la província amb població inferior a 20.000 habitants, les entitats locals menors
i les mancomunitats l'accés a una plataforma de gestió electrònica que done solucions a la seua
organització administrativa i documental interna i els facilite la relació amb els ciutadans per internet,
per a la qual cosa ha licitat la contractació de l'anomenada Plataforma d'Administració Electrònica per
a Entitats Locals.
Amb això, la Diputació vol complir les previsions contingudes en l'art. 36.1.g) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que, en la nova redacció donada per la Llei
27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, encomana a les diputacions
provincials com a competència pròpia la prestació dels servicis d'administració electrònica dels
municipis amb població inferior a 20.000 habitants.
Esta nova atribució de les diputacions ha d'interpretar-se en el sentit, indicat pel Tribunal
Constitucional en la sentència de 9 de juny del 2016, que esta previsió no significa que es transferisca
en bloc a les diputacions tota la prestació de servicis d'administració electrònica, sinó que, de la
interpretació conjunta d'este precepte, les atribucions d'assistència i cooperació que corresponen a les
diputacions (art. 36.1.b) Llei 7/85) i els fins propis i específics que tenen atribuïts de garantir els
principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, particularment el d'assegurar la prestació integral i
adequada en tot el territori provincial dels servicis de competència municipal, ha d'entendre's en el
sentit que les diputacions han de complir la seua funció institucional més característica de donar
suport a estos municipis en les seues faenes relacionades amb l'anomenada administració electrònica.
La Diputació de València assumeix el seu paper d'assistència i cooperació amb les entitats
locals en tot este procés de modernització administrativa i la seua responsabilitat a l'hora d'establir els
mitjans per a garantir el compliment per part dels municipis de les obligacions legals derivades de
l'entrada en vigor de les modificacions legals indicades, però no renuncia a la possibilitat que cada
entitat local puga implantar la solució tecnològica que millor s'ajuste a les seues necessitats, i per això
ofereix als municipis amb població inferior a 20.000 habitants i les entitats locals i mancomunitats
interessades la possibilitat d'adherir-se voluntàriament a la plataforma de gestió electrònica
contractada per a complir les noves exigències legals.
Atés l'interés de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna de comptar amb el suport de la
Diputació per a implementar l'administració electrònica en la seua gestió interna i externa mitjançant
la utilització de la plataforma d'administració electrònica per a entitats locals que facilita la Diputació.

En conseqüència, les parts firmants acorden subscriure el present CONVENI DE
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COL·LABORACIÓ d'acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació
de València i l'Ajuntament de Simat de la Valldigna perquè s'adherisca a la plataforma d'administració
electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.
Segona. Especificacions de la plataforma
1. La plataforma oferida per la Diputació de València per a la prestació dels servicis
d'administració electrònica en les entitats locals és l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, la qual adopta
les condicions de seguretat i protecció de la informació exigides per la normativa de seguretat en
l'àmbit de l'administració electrònica i la protecció de dades de caràcter personal.
2. Els usuaris de la plataforma són responsables del bon ús i la gestió en el seu àmbit. En tot
cas, la Diputació de València no respondrà de cap dany ni perjuí directe o indirecte que provinga del
mal ús dels components o la no disponibilitat del servici. Els sistemes d'informació de l'entitat adherida
hauran de complir els requisits mínims exigits per a l'ús, els quals figuren en la clàusula quarta.
Tercera. Obligacions de la Diputació de València
La Diputació de València, en el marc de la col·laboració i la cooperació amb les entitats locals
adherides al projecte, ofereix l'accés a una plataforma d'administració electrònica i assumeix les
obligacions següents:
1. Obligacions de naturalesa organitzativa
a) Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma
d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015,
ambdues d'1 d'octubre del 2015,
b) Contribuir a la cultura del canvi en l'Administració amb la divulgació i el foment de bones
pràctiques,
c) Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan
estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat,
d) Cooperar en elaborar manuals i informació sobre els tràmits i l'ús de la plataforma per als
ciutadans,
e) Dotar el personal municipal de la documentació i la formació necessàries per a l'ús de la
plataforma.
2. Obligacions de naturalesa tècnica
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a) Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,
b) Compatibilitzar la plataforma amb les normes i ferramentes disponibles sobre administració
electrònica, quan siga possible, de l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana.
c) Assegurar en qualsevol moment el retorn de la informació introduïda en la plataforma,
propietat de les entitats locals, en un format adient a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI).
2. Obligacions en matèria de seguretat dels sistemes d'informació i protecció de dades
personals
a) Coordinar i supervisar la seguretat dels sistemes d'informació en l'entorn de la plataforma
en el marc de les atribucions arreplegues en la clàusula 5a d'este conveni,
b) Supervisar les garanties de compliment de la normativa sobre protecció de dades de
caràcter personal en l'entorn de la plataforma d'acord amb les atribucions arreplegues en la clàusula 5a
d'este conveni.
c) Donar informació regular sobre els nivells de compliment de les condicions de seguretat i
protecció de dades personals en l'àmbit de la plataforma i dels incidents de seguretat que puguen
incidir de forma rellevant en els sistemes i la informació.
d) Actuar d'interlocutor entre les entitats adherides i el proveïdor de la plataforma per a les
qüestions que puguen suscitar-se en matèria de seguretat de la informació i protecció de dades,
excepte en les que estiguen reservades expressament a estes entitats per este conveni.
Quarta. Obligacions de l'entitat adherida
L'entitat adherida, com a usuària de la plataforma d'administració electrònica, es compromet a
complir amb les obligacions que s'exposen a continuació:
a) Designar un responsable tècnic que actue com a interlocutor amb la Diputació en
l'autorització d'usuaris, la definició dels àmbits d'utilització de l'aplicació i tot allò relacionat amb el seu
ús,
b) Garantir que els usuaris de l'entitat facen un bon ús de la plataforma i els servicis inherents,
c) Col·laborar de la forma més àmplia possible amb la Diputació per a implantar la plataforma,
d) Observar les instruccions i les mesures de seguretat que es dicten en matèria de seguretat
de la informació i protecció de dades de caràcter personal d'acord amb la normativa vigent en esta
matèria,
e) Assumir les obligacions legals inherents al responsable del fitxer o el tractament (art. 5.1.q)
RD 1720/2007) pel que fa a les dades de caràcter personal que li corresponguen tractades en l'entorn
de la plataforma, excepte en els aspectes assumits per la Diputació de València en virtut del present
conveni.

f) Proporcionar al proveïdor de servicis de la plataforma la informació sobre la naturalesa de
les dades personals a tractar en cada cas a l'efecte de poder determinar el nivell de mesures de
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seguretat que corresponguen (bàsic, mitjà o alt).
g) Tindre una ordenança o un reglament d'administració electrònica adaptats a les previsions
de les lleis 39/2015, de Procediment Administratiu Comú, i 40/2015, Règim Jurídic del Sector Públic,
ambdues d'1 d'octubre del 2015. En el cas que l'entitat no tinga una ordenança d'este tipus o no estiga
adaptada, haurà de comprometre's a aprovar-la en el termini d'un any.
* A l'efecte d'acreditar el compliment d'este requisit o el compromís del seu compliment, haurà
d'aportar-se una declaració responsable.
La Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va aprovar el 14 de
desembre passat un model d'ordenança de procediment administratiu electrònic, que es pot consultar
en l'enllaç següent:
femp.femp.es/files/566-2051-archivo/Ordenanza%20tipo%20Ley%2039y40-2015.pdf
Cinquena. Delegació i autorització
A l'efecte de la seguretat dels sistemes d'informació involucrats, les entitats adherides usuàries
de la plataforma d'administració electrònica són les titulars d'estos sistemes d'informació i per tant les
responsables que es complisquen tots els requisits de seguretat i protecció de la informació. En este
sentit, l'entitat delega en la Diputació la coordinació i la supervisió de la seguretat dels seus sistemes
d'informació en l'entorn de la plataforma d'administració electrònica i la supervisió de les garanties del
compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal en este entorn. Esta
delegació comprèn:
- L'habilitació a la Diputació perquè puga dur a terme totes les actuacions necessàries perquè
el proveïdor de la plataforma complisca els requisits de seguretat dels sistemes d'informació i de
protecció de dades personals en els termes establits en este conveni, especialment pel que fa a les
atribucions expresses de la Diputació,
-La seguretat gestionada: la Diputació podrà acordar o contractar amb altres organismes,
públics o privats, part o tot de la gestió de la seguretat dels sistemes d'informació,
- La categorització dels sistemes d'informació en els termes de l'Esquema Nacional de
Seguretat (RD 3/2010) a l'efecte de determinar les condicions de seguretat que han d'aplicar-se
sempre.
La delegació anterior no comporta la transferència de la responsabilitat que les entitats
adherides tenen amb els sistemes d'informació de què són titulars, sinó només la gestió en els termes
indicats.
L'entitat habilita la Diputació perquè puga autoritzar en nom seu, en el marc de prestadors de
servicis de la plataforma, l'accés i el tractament de les dades de caràcter personal en els casos de la
subcontractació prevista en l'art. 227 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
termes arreplegats en l'apartat 2 de la clàusula 8a d'este conveni.
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Les delegacions i autoritzacions contingudes en este apartat s'entenen sense perjuí que l'entitat
poguera adherir-se, durant la vigència d'este conveni o de les seues pròrrogues, a convenis de
polítiques de seguretat o protecció de dades de caràcter personal proposats per la Diputació que
implicaren la delegació o l'autorització en favor d'esta d'atribucions més àmplies en matèria de
seguretat dels sistemes d'informació o protecció de dades. En estos casos, s'entendrà prevalent i
omnipresent en el marc del present conveni el règim de major delegació o autorització arreplegat en
estos instruments.
Sisena. Règim econòmic
La Diputació de València es compromet a finançar el cost d'implantació i subscripció de la
plataforma d'administració electrònica durant la vigència d'este conveni.
Els imports concrets dels compromisos econòmics que assumeix la Diputació en concepte
d'implantació i subscripció del servici i la seua distribució per exercicis es determinaran en l'adjudicació
de la licitació en curs convocada a este efecte i s'especificaran per a cada entitat en la subscripció del
conveni específic corresponent.
Seran per compte de l'entitat adherida els costos dels desenvolupaments específics que puga
requerir sobre la plataforma per a integrar-la amb aplicacions de l'entitat o adequacions particulars.
Setena. Comissió de seguiment
Per al seguiment i el control d'este conveni i resoldre els problemes que puguen sorgir en la
seua interpretació i el seu compliment es constituirà una comissió de seguiment composta per
representants designats per la Diputació de València i per les Entitats adherides. Açò no descarta que
puga fer-se un seguiment individualitzat d'este conveni entre la Diputació i l'entitat adherida a petició
de qualsevol de les parts.
Vuitena. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal
1. Confidencialitat
Tota la informació facilitada per les parts i la generada com a conseqüència de l'execució d'este
conveni tindrà el tractament de confidencial, sense perjuí de la informació que siga de domini públic, i
no podrà divulgar-se ni facilitar-se a tercers, ni utilitzar-se per a un fi diferent del previst en este
document, sense l'acord de les parts.
L'obligació de confidencialitat per a les parts s'estendrà indefinidament encara que el conveni
s'haguera extingit; açò sense perjuí de l'autorització eventual de les parts o, si és el cas, que la
informació passarà a considerar-se com de domini públic.
2. Protecció de dades de caràcter personal
A l'efecte del tractament de dades de caràcter personal associat a la plataforma d'administració
electrònica, es distingeixen el rols següents:
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a) Entitats Locals adherides per mitjà del present conveni a la utilització de la plataforma: tenen
el rol de responsable del fitxer o tractament (art. 5.1.q) RD 1720/2007).
b) Diputació de València: En els supòsits excepcionals de tractament de dades contemplats més
avant, té el rol d'encarregat del tractament (art. 5.1.i) RD 1720/2007).
c) Proveïdors de servicis de la plataforma d'administració electrònica (contractistes o
subcontractistes): Tenen el rol d'encarregat del tractament (art. 5.1.i) RD 1720/2007).
El tractament de dades de caràcter personal en l'entorn de la plataforma es regirà per les
regles següents:
1) La Diputació de València no accedirà a les dades de caràcter personal tractades en la
plataforma d'administració electrònica ni intervindrà de cap manera en el seu tractament, ni tan sols en
exercici de les funcions de coordinació i supervisió de la seguretat esmentades en este conveni,
excepte en els següents supòsits excepcionals:
-Quan un incident de seguretat puga comportar actuacions disciplinàries sobre el personal de
les entitats locals usuàries de la plataforma o proveïdors externs, o relacionades amb la persecució de
delictes.
-Quan siga imprescindible per a examinar les evidències que posteriorment puguen sustentar
una demanda judicial o fer-li front, o per a aportar-les a requeriment de jutges, tribunals o institucions
o organismes habilitats legalment per a sol·licitar-les.
2) De la mateixa manera, en principi queda prohibit amb caràcter general l'accés dels
proveïdors de servicis de la plataforma a les dades de caràcter personal albergats o tractats en ella per
no considerar-se este accés necessari per al desenvolupament de la prestació, excepte en els següents
supòsits específics:
- A dades sobre usuaris interns del sistema (entitats Locals, personal tècnic, etc.) necessàries
per a complir una obligació arreplegada en les condicions de la prestació de servicis (p. ex. gestió de
perfils d'accés, registres d'activitat, control d'accessos, incidències de seguretat, trasllat d'informació o
suports, etc.)
- A dades sobre qualsevol usuari del sistema o de titulars de la informació gestionada en
general pels sistemes d'informació de la plataforma d'administració electrònica, per a la solució de
problemes de caràcter tècnic que requerisquen ineludiblement este accés per a solucionar el problema
ràpidament i efectivament.
- A les dades personals esmentades quan s'esdevinguen incidències greus que puguen afectar la
seguretat del sistema o de la informació pròpiament dita.
3) També es prohibeix als proveïdors de servicis de la plataforma l'emmagatzematge de dades
de caràcter personal en suports portàtils, excepte en els supòsits de còpies de suport o quan els ho
sol·liciten les entitats locals usuàries.
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4) El tractament de dades de caràcter personal per part dels proveïdors de servicis de la
plataforma o la Diputació de València necessari per a desenvolupar correctament la prestació del
servici, en els supòsits que així fóra necessari segons el que disposen els punts anteriors, s'ajustarà a les
instruccions donades per les entitats locals usuàries com a responsables del tractament d'acord amb
l'art. 3.d) de la LOPD.
5) Els proveïdors de servicis de la plataforma i, si és el cas, la Diputació de València es
comprometen a no aplicar ni utilitzar amb un fi distint del que constitueix l'objecte d'este conveni les
dades de caràcter personal esmentades en l'apartat anterior i a no comunicar-les a tercers, ni tan sols
per a conservar-les, excepte en els casos de subcontractació arreplegats en este conveni.
6) Els proveïdors de servicis de la plataforma i, si és el cas, la Diputació de València adoptaran
les mesures de seguretat que corresponguen en funció del nivell dels fitxers de dades (bàsic, mitjà o
alt) que resulte després d'informar cada entitat local sobre la naturalesa de les dades personals a
tractar en cada cas, en aplicació del RD 1720/2007.
7) Quan finalitze la prestació de servicis, els proveïdors de servicis de la plataforma i, si és el
cas, la Diputació de València posaran a disposició de les entitats locals usuàries les dades de caràcter
personal que tinguen i esborraran o destruiran tots els suports que les continguen. No es destruiran
les dades quan hi haja una previsió legal que n'exigisca la conservació. En este cas, es tornaran les dades
a l'entitat local usuària, que, com a responsable del fitxer, en garantirà la conservació.
Novena. Vigència
Este conveni esdevindrà vigent a partir de la data de la firma i tindrà una duració màxima de
quatre anys, d'acord amb l'art. 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Atés que este conveni està associat a l'execució del contracte d'implantació i subscripció d'una
plataforma d'administració electrònica licitat per la Diputació (amb una duració inicial prevista de tres
anys amb la possibilitat per part dels licitadors de millorar-ne la duració fins a un màxim d'un any més),
l'execució efectiva del conveni es determinarà en funció de la data de firma del contracte de referencia.
El conveni es podrà prorrogar per un any més mitjançant un acord exprés de les parts amb
una antelació al venciment mínima d'un mes, quedant el President de la Diputació expressament
facultat per a aprovar per Decret, en nom de la Diputació, l'esmentada pròrroga.
Desena. Modificació
Les modificacions d'este conveni requeriran l'acord exprés de les parts firmants. Les
modificacions pactades s'adjuntaran al conveni com a annex.
Onzena. Causes de resolució anticipada
D'acord amb l'art. 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, són
causes de resolució del conveni les següents:
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a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat una
pròrroga.
b) L'acord de tots els firmants.
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels firmants.
En este cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè complisca les obligacions o els compromisos que es consideren incomplits en un termini
determinat. Este requeriment es comunicarà al representant designat en la comissió de seguiment
establida en la clàusula sisena.
Si una volta transcorregut el termini indicat en el requeriment persistira l'incompliment, la part
requeridora notificarà a l'altra part la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el
conveni. La resolució del conveni per esta causa comportarà la indemnització dels perjuís causats per
l'incompliment prenent com a referència per al càlcul els costos de subscripció i manteniment de la
plataforma d'administració electrònica.
d) Una decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) La subscripció d'un nou conveni que substituïsca este.
f) La impossibilitat sobrevinguda de complir el fi.
g) Qualsevol altra causa distinta de les anteriors prevista en altres lleis.
Dotzena. Naturalesa del conveni
Este conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i per tant queda exclòs de l'àmbit
d'aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, d'acord amb l'art. 4.1.c) d'este text legal.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes
que pogueren derivar-se de l'aplicació d'este conveni se sotmetran a la comissió de seguiment prevista
en la clàusula sisena.
Si no es poguera arribar a un acord, les possibles controvèrsies hauran de resoldre's d'acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tretzena. Responsabilitat davant de tercers
La responsabilitat que puga generar-se davant de tercers a conseqüència de les actuacions
derivades del desenvolupament d'este conveni correspondrà a l'autor material d'eixes actuacions.
I en prova de conformitat i perquè conste als efectes oportuns, les parts firmen este conveni
per triplicat i en firmen tots els fulls en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.
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EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ L'ALCALDE PRESIDENT
Fdo. Jorge Rodríguez Gramage
EL SECRETARI DE LA DIPUTACIÓ EL SECRETARI
Fdo. Vicente Boquera Matarredona
L’ALCALDE DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Víctor Mansanet Boïgues
EL SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Aurelio Sansixto Bonet “
Obert el torn d’intervencions s’informa del contingut de la proposta i la conveniència d’aprovar el
model de conveni per a l'adhessió a la plataforma de la Diputació de València.
Vist la qual cosa, i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple
de l’Ajuntament per unanimitat dels ONZE (11) membres assistents a la sessió (3 EUPV,
2 Compromís, 1 PSOE, 4 PPS, i 1 PSE), acorda:
Primer. Aprovar el model de conveni per a l'adhesió a la plataforma d'administració
electrònica per a entitats locals de la Diputació de València, que degudament autenticat figura en
l'expedient i s’adjunta a l’annex d’aquesta proposta.
Segon. Facultar l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per a signar el
conveni singular de col·laboració per a l’adhesió a la plataforma d’administració electrònica per a
entitats locals de la Diputació de València, i quants documents i actes requerisca l'efectivitat del present
acord.
Tercer. Remetre el present acord a la Diputació de València als efectes oportuns.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8. Aprovació, si escau, de la pròrroga de la modificació puntual del Conveni Marc
vigent entre la Generalitat Valenciana i Ecoembes.
Atés que per la Comissió de Seguiment del Conveni Marc en sessió celebrada el dia 9 de
febrer de 2017 es va aprovar la modificació puntual del Conveni Marc vigent entre la Generalitat
Valenciana, i Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), al qual es va adherir aquest Ajuntament segons
acord adoptat en la sessió del dia 27 de gener de 2014, i es va acceptar una primera modificació del
mateix en sessió plenària celebrada el dia 27 de juliol de 2016.

Atès que, segons l’escrit remés per la Direcció General de canvi Climàtic i Qualitat Ambiental,
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esta nova modificació resulta beneficiosa per a esta Entitat i ens proposen l’adopció de l’acord
que després es dirà.
Atès que l'acceptació per aquesta Corporació Municipal de la mencionada modificació del
Conveni Marc pot resultar beneficiosa als interessos generals municipals.
Per part d’aquesta Alcaldia es proposa al Ple de l’ Ajuntament l’adopció dels acords següents:
«Primer. Acceptar prorrogar les condicions previstes en la clàusula 2 «Recollida
monomaterial de paper cartró en contenidor específic» de l’ANNEX II: «Condicions econòmiques»,
en allò que és relatiu al percentatge d’aplicació sobre el material recollit per a l’any 2016, quedant de la
forma següent per a l’any 2017:
«Any 2017. Percentatge de paper cartró responsabilitat del SIG, 40% , a allò previst en el
Conveni de Col·laboració per a l’any 2017, de resultar un percentatge més alt» i a més, amb caràcter
retroactiu des de l’1 de gener de 2017.
Segon. Autoritzar l'alcalde president de la Corporació Municipal per a firmar tots els
documents que siguen necessaris en l’execució d’aquest acord.
Tercer. Remetre per duplicat l’exemplar certificat d’aquest acord a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, i a
Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), perquè en prenga coneixement i als efectes que pertoquen.
Quart. Remetre certificat del present acord a la mercantil JOAQUIN LERMA, S.A., la qual té
delegades les facultats i beneficis que per a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es contempla en
l'indicat Conveni Marc de data 10 de desembre de 2013.»
Obert el torn d’intervencions, alcalde s’informa dels antecedents existents i passa a donar lectura del
contingut de la proposta feta. Es comenta també els antecedents que existien en este assumpte. I s’adjunten
també les dades de recollida selectiva i de reciclatge dels darrers anys.
Vist la qual cosa, i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple
de l’Ajuntament per unanimitat dels ONZE (11) membres assistents a la sessió (3 EUPV,
2 Compromís, 1 PSOE, 4 PPS, i 1 PSE), acorda:
Primer. Acceptar prorrogar les condicions previstes en la clàusula 2 “Recollida monomaterial
de paper cartró en contenidor específic” de l’ANNEX II: “Condicions econòmiques”, en allò que es
relatiu al percentatge d’aplicació sobre el material recollit per a l’any 2016, quedant de la forma següent
per a l’any 2017:
«Any 2017. Percentatge de paper cartró responsabilitat del SIG, 40%, a allò previst en el
Conveni de Col·laboració per a l’any 2017, de resultar un percentatge més alt» i a més amb caràcter
retroactiu des de l’1 de gener de 2017.
Segon. Autoritzar l'alcalde president de la Corporació Municipal per a firmar tots els
documents que siguen necessaris en l’execució d’aquest acord.
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Tercer. Remetre per duplicat l’exemplar certificat d’aquest acord a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, i a
Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES), perquè en prenga coneixement i als efectes que pertoquen.
Quart. Remetre certificat del present acord a la mercantil JOAQUIN LERMA, SA, la qual té
delegades les facultats i beneficis que per a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es contempla en
l'indicat Conveni Marc de data 10 de desembre de 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------1.9. Moció presentada per la portaveu de PSE:
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu de Per Simat Esquerra (PSE), Imma
Cunyat, i que transcrita a la lletra diu:
a) Per uns espais d’oci lliure de violència masclista.
Imma Cunyat i Plana, Portaveu del Grup Municipal Per Simat Esquerra a l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, l’aprovació de la següent moció
PER UNS ESPAIS D’OCI LLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les violències sexuals són una de les formes de violència masclista i es manifesten de diverses
maneres i en diferents àmbits de la vida de les dones. Les violències sexuals es produeixen en els
àmbits simbòlic, de la parella, familiar, laboral i comunitari a través de diferents manifestacions. El
concepte de “violències sexuals” pretén englobar la diversitat de causes, de manifestacions, de
conseqüències que se’n deriven i del seu abordatge.
Darrerament, es posa de manifest la necessitat de dur a terme campanyes contra les violències
sexuals durant les festes des dels ajuntaments i entitats de locals. Els espais d’oci són un dels àmbits on
tenen lloc aquestes formes de violència contra les dones, encara que no l’únic. Tot i l’atenció mediàtica
d’aquestes agressions en grans esdeveniments, la violència masclista es manifesta de forma quotidiana
també en els espais d’oci més reduïts.
La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures de prevenció i
abordatge que combaten els estereotips de gènere i que promoguen un nou plantejament de les
relacions afectives. D’aquesta manera, elements com el consum d’alcohol, l’aforament massiu d’alguns
esdeveniments, la des-responsabilització que els individus poden experimentar dins el grup o unes
actituds considerades falsament com a permissives per part de les dones, de cap manera poden ser
elements per justificar les diferents formes de violències sexuals. Cal entendre les violències sexuals
com una forma de violència masclista, és a dir, una greu vulneració dels drets de les dones i un
impediment perquè aquestes puguen assolir la plena ciutadania, l’autonomia personal i la llibertat. Les
mesures per prevenir i abordar les agressions masclistes han de partir de la premissa que es tracta
d’una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder
desiguals entre dones i homes.
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Les dades demostren que es tracta d’un problema encara àmpliament present i estès.
Concretament, l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure que l’any 2015 a Europa
gairebé 4 milions de dones van ser violades. Les dades també demostren que el 80% dels autors de les
agressions sexuals formen part de l’entorn de la víctima (parelles, ex-parelles, familiars o amistats). Es
considera que només un 17.7% de les víctimes d’agressions denuncien.
Atès que la LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència
sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana estableix a l’article 2 que “s’entén per violència
sobre la dona tot comportament d’acció o omissió pel qual un home infligeix en la dona danys físics,
sexuals i o/psicològics, basat en la pertinença d’esta al sexe femení, com a resultat de la situació de
desigualtat i de les relacions de poder dels homes sobre les dones; així com les amenaces d’estos actes,
la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la
privada.”
Així mateix, l’article 31, sobre actuacions d’informació i sensibilització social, remarca al punt 1
que “ Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit de les seues competències
respectives, duran a terme periòdicament actuacions d’informació i estratègies de sensibilització
dirigides a la societat, a fi de previndre i eliminar la violència sobre la dona.” ; i al punt 2 “ Les
administracions públiques de la Comunitat Valenciana duran a terme totes aquelles mesures de
sensibilització i informació que consideren pertinents, tant a nivell publicitari com en els mitjans de
comunicació, dirigides a fomentar la igualtat entre els sexes, eliminar actituds i estereotips sexistes,
aconseguir el rebuig social de la violència sobre la dona i donar a conéixer els recursos i serveis
d’assistència disponibles per a l’atenció integral de les víctimes.”
Per tots aquests motius, el grup de Per Simat Esquerra a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències sexuals que
pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i posar tots els
mitjans al seu abast per eradicar-la
SEGON. Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar atenent les dones en
situació de violència sexual als serveis especialitzats en violència masclista municipals i/o comarcals.
TERCER. Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol mena de
violència masclista durant les celebracions al municipi.
QUART. Treballar per integrar les violències sexuals als circuits i protocols de violència
masclista existents al municipi i a la comarca per tal que puguin detectar de forma efectiva aquest
tipus de violència i atendre per recuperar i reparar les dones que l’han viscuda.
CINQUÉ. Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista i que fomentin
l’apoderament de les dones.
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SISÉ. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut Valencià de les
Dones i a la Conselleria d’Igualtat i Afers Socials de la Generalitat Valenciana”
Obert el torn d’intervencions la regidora Imma Cunyat, manifesta que atès que estem pròxims a les
festes del poble vam considerar important presentar esta moció i també hem vist que hi ha dades molt
significatives sobre quan es donen moments de violència de gènere i que són greus en períodes d’activitats d’oci
i festes, on es junta amb altres elements, i van considerar interessant presentar-la al ple per tal de conscienciar
al poble i eliminar alguns casos de violència de gènere envers les dones. Passa a donar lectura als punts d’acord
que es proposen.
El regidor Rafael Cabanilles manifesta que en relació a la violència en festes, no de gènere, sinó d’altra,
i donat que s’han produït “rinyes” al darrers dies, considera que ara en festes caldria reforçar la vigilància de la
Policia Local i de la Guardia Civil.
L’alcalde manifesta que està content de la col·laboració entre la Guardia Civil (GC), la Policia Local
(PL) i el Jutjat de Sueca, comenta xifres en relació a la violència de gènere al darrer any i fa referència al darrer
acte violent produït fa uns dies. Comenta quina va ser la intervenció de la Policia Local i la GC per tal que
l’afectada denunciara. En relació a les agressions que ha plantejat el regidor Rafael Cabanilles, la informació
que es té és que no està relacionada amb violència de gènere, encara que hi ha dos xiques implicades.
Manifesta que vol destacar les tasques de l’Associació Dorotea i la col·laboració i ajuda que presta a les dones
afectades.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa
municipal, el ple de l’Ajuantamet per unanimitat dels ONZE (11) membres assistents a la
sessió (3 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 4 PPS, i 1 PSE), acorda:
PRIMER. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències sexuals que
pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i posar tots els
mitjans al seu abast per eradicar-la
SEGON. Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar atenent les dones en
situació de violència sexual als serveis especialitzats en violència masclista municipals i/o comarcals.
TERCER. Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol mena de
violència masclista durant les celebracions al municipi.
QUART. Treballar per integrar les violències sexuals als circuits i protocols de violència
masclista existents al municipi i a la comarca per tal que puguin detectar de forma efectiva aquest
tipus de violència i atendre per recuperar i reparar les dones que l’han viscuda.
CINQUÉ. Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista i que fomentin
l’apoderament de les dones.
SISÉ. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut Valencià de les
Dones i a la Conselleria d’Igualtat i Afers Socials de la Generalitat Valenciana”
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--------------------------------------------------------------------------------------------------1.10. Mocions presentades pel portaveu d’EUPV:
són:

Es dóna compte de les mocions presentades pel portaveu d’EUPV i que transcrites a la lletra
1.10.a) Per a sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia catòlica.

Es dona compte de la moció d’EUPV sobre bens immatriculats per la Jerarquia Eclesiàstica i
que transcrita a la lletra diu:
“MOCIÓ PER A
JERARQUIA CATÒLICA

SOL·LICITAR

ELS

BÉNS

IMMATRICULATS

PER

LA

Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valen cià de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d’aquest i a l'empara del que estableix el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la
Corporació per al seu debat la moció següent
FETS
El 1998, el Govern del Partit Popular, presidit per José María Aznar, va modificar el Reglament
Hipotecari per permetre la inscripció de temples de culte en el Registre de la Propietat, el que fins
llavors no era possible per la seua naturalesa històricament pública i per tractar-se de béns fora del
comerç. Davant la manca de títols de propietat sobre aquests, la jerarquia catòlica va ressuscitar l'ús de
dues normes franquistes i inconstitucionals en un Estat aconfessional, aprovades el 1946 i 1947: els
articles 206 de la Llei Hipotecària i el 304 del Reglament Hipotecari. El primer equiparava l'Església
amb l'Administració Pública, atorgant-li el privilegi d'accedir al Registre de la Propietat sense necessitat
d'aportar títol de domini. El segon article equiparava els diocesans amb notaris, de manera que podrien
certificar-se a si mateixos la propietat d'un immoble no inscrit. A través d'aquest procediment irregular
s'han immatriculat, sense aportar-hi cap títol, milers de béns a l’Estat espanyol de tota índole (40.000
en paraules de la Conferència Episcopal). Aquestes normes són, de totes totes, inconstitucionals i fins i
tot reprovades amb duresa pel Tribunal Europeu de Drets Humans, declarant-ne la nul·litat i
condemnant l'Estat espanyol per haver-ho permès.
Ha de quedar clar que el possible ús litúrgic no condiciona en absolut la propietat, que molts
temples i seus parroquials han estat construïts i restaurats amb diners públics o del poble, que sobre la
immensa majoria d’aquests hi ha la responsabilitat pública de la seua tutela cultural i patrimonial i,
finalment, que consta fefaentment la immatriculació de milers de béns de culte en manifest abús de
dret i frau de llei, tant per la data de la seua immatriculació (abans de la reforma de 1998), com per no
haver estat posseïts mai per la jerarquia catòlica (solars, habitatges, camins, cementeris, jardins,
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frontons, locals comercials o places públiques) ni, en tot cas, haver documentat de forma
fefaent la seua propietat. La pressió ciutadana i política ha revelat nombrosos escàndols a tot l'Estat,
provocant l'aprovació de la Llei 13/2015, que modifica la Llei Hipotecària per eliminar el privilegi
registral esmentat i evitar d'aquesta manera un possible recurs d'inconstitucionalitat. Però ho fa sense
efectes retroactius, de manera que es produeix una amnistia registral sobre els milers de béns inscrits
per l'Església Catòlica durant tot el seu període de vigència.
S'ha sol·licitat al Govern espanyol en repetides ocasions una llista dels immobles immatriculats
per aquesta via, per tal de poder conèixer la magnitud real d'aquesta privatització, el cost social derivat
de la descapitalització soferta, contrastar la seua titularitat i actuar en contra seu quan la seua
naturalesa poguera ser pública. Els parlaments de País Basc, Navarra, Aragó, Canàries o Balears, ja han
aprovat lleis per sol·licitar aquesta informació als deganats de les seues escoles registrals. Igual ha
ocorregut en molts municipis de tot el territori de l'Estat, amb el suport de tots els partits polítics.
Molts d'aquests béns ja han estat impugnats i altres tants recuperats per al domini públic. Però tot just
coneixem una mínima part del patrimoni privatitzat mitjançant aquest procediment, la qual cosa obliga
a haver de sol·licitar-los en cada ajuntament.
Per tot això,
ACORDA
Que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna recapte dels registres de la propietat la llista dels
béns immatriculats a l'empara i durant la vigència de l'article 206 de la Llei Hipotecària per l'Església
Catòlica en les seues diferents denominacions: diòcesi, bisbat, cabildo o similars.
Que es done trasllat d'aquest Acord i, en el seu moment, de la informació que s'obtinga a la
Coordinadora RECUPERANT.
Simat de la Valldigna, 16 de juliol de 2017.»
Obert el torn d’intervencions el portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, informa del contingut de la moció i
passa a donar lectura als punts d’acord que es proposen.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que suposa que si açò es demana en un escrit des de
l’ajuntament o des de l’alcaldia es rebria igualment la informació, no considera que siga més important si és
una moció o no.
L’alcalde contesta que es tracta de tenir informació sobre eixes inscripcions registrals, vam anar al
registre d’Alzira i la informació es va rebre verbalment però no per escrit que és el que ara demanarem
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La regidora Imma Cunyat pregunta sobre la Coordinadora Recuperant de la qual no tenia coneixement
i no sap la seua activitat
L’alcalde comenta que esta coordinadora està dins d’una associació estatal, recull eixa informació i la
passa als grups parlamentaris. Ens podem posar en contacte amb ells i esta campanya està fent-se en molts
llocs.
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 QUATRE
(4) abstencions ( 4 PPS), acorda:
PRIMER. Que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna recapte dels registres de la propietat la
llista dels béns immatriculats a l'empara i durant la vigència de l'article 206 de la Llei Hipotecària per
l'Església Catòlica en les seues diferents denominacions: diòcesi, bisbat, cabildo o similars.
SEGON. Que es done trasllat d'aquest Acord i, en el seu moment, de la informació que
s'obtinga a la Coordinadora RECUPERANT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.10.b) Per a exigir un nou model de finançament autonòmic
“MOCIÓ PER EXIGIR UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC
Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grupo Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià de
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 d’Esquerra Unida, portem anys plantejant la necessitat urgent d’una reforma del model de
finançament autonòmic, proposant un nou model que tinga com a objectiu central la garantia dels drets
socials i econòmics de la majoria social del País Valencià.
Els Pressupostos Generals de l’Estat del 2017 han posat en evidència que aquests representen
per als valencians una greu i intolerable discriminació respecte altres comunitats autònomes. De fet,
som l’única autonomia amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep dels poders públics
menys del que hi aporta, el que suposa una fracàs dels principis d'equitat i solidaritat.
Si el País Valencià haguera rebut una finançament per habitant equivalent a la mitjana de l'Estat
espanyol al llarg del període 2002-2013, la nostra administració autonòmica hauria ingressat 12.433
milions d'euros addicionals.
Altres comunitats, incloses algunes amb una renda per càpita superior a la mitjana, han
obtingut recursos per habitant per sobre de la mitjana. Amb una finançament com la d'aquestes
comunitats, la nostra podria tenir un deute públic autonòmic molt inferior a l’actual, i s’hauria pogut
invertir més en serveis públics fonamentals.
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Les inversions de l’Estat són altre dels factors fonamentals. Malgrat aglutinar quasi l’11% de la
població espanyola, el País Valencià mai ha rebut més del 10% de les inversions de l’Estat. De fet, el més
freqüent ha estat que se situaren entre el 6 i el 7 por cent.
El nou model de finançament autonòmic ha de garantir la prestació dels serveis públics
fonamentals. També ha de resoldre el dèficit d’ingressos del propi model cap a la Generalitat, així com
resoldre el deute públic acumulat després de tants anys d’infrafinançament. Un nou model que permeta
que la Generalitat financie degudament els serveis públics i les necessitats socials del conjunt de la
població, així com els ingressos de les quantitats degudes al dèficit estructural derivat dels anteriors
models de finançament.
Por aquestes raons, el Ple de l’Ajuntament formula els següents
ACORD
1. Exigir al Govern Central un nou model de finançament autonòmic que garantisca als
valencians i les valencians disposar d'uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció
social), i permeta l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient,
infraestructures, cultura, promoció econòmica). Una reforma que acabe amb el dèficit fiscal i garantisca
la nostra capacitat d'autogovern.
2. La previsió per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructures equiparables,
como a mínim, al pes poblacional del País Valencià compensant en tot cas la insuficiència inversora dels
últims anys.
3. La reestructuració del deute públic generat per la falta de finançament de
l’Estat, a través d'un procés pel fet que l'Estat assumisca la part dels préstecs atorgats a la Generalitat
Valenciana que no haguera estat necessari en cas que el nostre país haguera rebut una finançament per
habitant equivalent a la mitjana de les comunitats autònomes, i en què s’establira un calendari
d'amortitzacions assumible per a la resta del deute.
4. Traslladar aquest acord:
- Al Govern Central.
- Al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.
- Al Govern Autonòmic.
- Al Conseller d’Hisenda i Model Econòmic.
- Als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
- Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.”
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Obert el torn d’intervencions l’alcalde i el portaveu d’EUPV, manifesta que esta és una moció que es
repeteix i no està de més tornar a repetir des d’un altre angle, sabeu que el País Valencià esta infrafinançat i el
que exigim no sols els partits polítics sinó des de altres institucions com ara la Confederació Empresarial
Valenciana i altres Associacions, demanen una reforma del finançament del PV, perquè la considerem injusta i
no s’adequa a la realitat del nombre d’habitants que tenim i a les mateixes dades del Ministeri estem a la cua
del finançament de les CCAA de l’Estat Espanyol. Informa del contingut de la moció i destaca les dades més
significatives. Comenta la qüestió del FLA i el que no podem fer intercanviant préstecs per drets. Passa a llegir
els punts d’acord que es proposen.
La regidora Imma Cunyat manifesta que estan totalment d’acord.
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, 1PSOE i 1 PSE) i QUATRE
(4) abstencions ( 4 PPS), acorda:
Primer. Exigir del Govern Central un nou model de finançament autonòmic que garantisca als
valencians i les valencians disposar d'uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció
social), i permeta l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient,
infraestructures, cultura, promoció econòmica). Una reforma que acabe amb el dèficit fiscal i garantisca
la nostra capacitat d'autogovern.
Segon. La previsió per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructures equiparables,
como a mínim, al pes poblacional del País Valencià compensant en tot cas la insuficiència inversora dels
últims anys.
Tercer. La reestructuració del deute públic generat per la falta de finançament de l’Estat, a
través d'un procés pel fet que l'Estat assumisca la part dels préstecs atorgats a la Generalitat Valenciana
que no haguera estat necessari en cas que el nostre país haguera rebut una finançament per habitant
equivalent a la mitjana de les comunitats autònomes, i en què s’establira un calendari d'amortitzacions
assumible per a la resta del deute.
Quart. Traslladar aquest acord:
- Al Govern Central.
- Al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.
- Al Govern Autonòmic.
- Al Conseller d’Hisenda i Model Econòmic.
- Als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
- Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.11. Moció proposada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies:
a) De rebuig davant l’aprovació del RD 638/2016, de 9 de desembre, que ha
modificat el Reglament del Domini Públic Hidràulic, en establir noves limitacions als usos
del territori per motius de risc d’inundabilitat.
Es dóna compte de la moció enviada per la FVMP, adaptada ja al nostre municipi, i que
transcrita a la lletra diu:
“MOCIÓ DE REBUIG MUNICIPAL DAVANT L'APROVACIÓ DEL RD 638/2016,
DE 9 DE DESEMBRE, QUE HA MODIFICAT EL REGLAMENT DEL DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC, A L'ESTABLIR NOVES LIMITACIONS ALS USOS DEL TERRITORI PER
MOTIUS DE RISC D'INUNDABILITAT
Els grups municipal d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Compromís i PSPV-PSOE de
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, de conformitat amb allò previst en el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Plenari municipal, la següent moció, per al
seu debat i votació, prèvia inclusió en l'ordre del dia de la sessió, sobre la base dels següents:
ANTECEDENTS:
I. REGULACIÓ LEGAL DE LES OCUPACIONS URBANÍSTIQUES EN ZONES
INUNDABLES APROVADA EN EL REGLAMENT ESTATAL DEL DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC.
El passat dia 29 de desembre de 2016 es va publicar al Boletín Oficial del Estado el Reial Decret
638/2016, de 9 de desembre, pel qual s'han modificat, entre d'altres normes reglamentàries,
determinats articles del Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per Reial Decret 849/1986,
d'11 d'abril del Govern central.
En una primera instància, cal dir que eixa norma s'ha aprovat pel Govern central sense cap
consulta prèvia específica als ajuntaments, que es veuran directament afectats en l'exercici de les seues
competències, ni s'ha sotmès a cap procediment d'informació pública prèvia que haja permés la
participació ciutadana, incomplint-se així les determinacions legals vigents en la matèria.
En segona instància, i ja entrant a analitzar el seu contingut, cal dir que, per una banda, l'article
primer d'eixe Decret 638/2016 ha modificat l'article 9.2 del Reglament del domini públic hidràulic, per
a remetre als nous articles 9 bis, ter i quater, la determinació de les activitats concretes podran ser
autoritzables en les anomenades com a zones de «flux preferent» (ZFP) pel seu risc d'inundabilitat
en zones de policia (dintre dels 100 metres de distància horitzontal -que podrà ser ampliada- en
relació amb els límits exteriors dels barrancs, rius o zones inundades).
Cal tenir en compte que eixa ZFP és definida en el Reglament com «... aquella zona constituïda
por la unió de la zona o zones on es concentra preferentment el flux durant les avingudes, o via de desaigüe
intens, i de la zona on, per a l'avinguda de 100 anys de període de retorn, es puguen produir danys greus sobre
les persones i els béns...», i que s'ha delimitat per part del Ministeri d'Agricultura i Pesca,
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Alimentació i Medi Ambient atenent a la informació que té al seu abast el Govern, que és la
cartografia de riscs de perillositat d'inundació.
Per altra banda eixe mateix article ha afegit eixos nous articles 9 bis, ter i quater al Reglament
estatal del Domini Públic Hidràulic, que estableix a partir d'ara les següents limitacions d'usos en eixes
zones:
A). Per als «sòls rurals», entenent-se per aquests tots els que «...es troben en la data d'entrada
en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, en la situació bàsica de sòl rural del text refós de la
Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre», on no és
permetran les noves instal·lacions de les següents activitats o usos:
«1.
a) Instal·lacions que emmagatzemen, transformen, manipulen, generen o aboquen productes que
pogueren resultar perjudicials per a la salut humana i l'entorn (sòl, aigua, vegetació o fauna) com a
conseqüència del seu arrossegament, dilució o infiltració, en particular estacions de subministrament de
carburant, depuradores industrials, magatzems de residus, instal·lacions elèctriques de mitjana i alta tensió; o
centres escolars o sanitaris, residències de persones majors, o de persones amb discapacitat, centres esportius
o grans superfícies comercials on puguen donar-se grans aglomeracions de població; o parcs de bombers,
centres penitenciaris, instal·lacions dels serveis de Protecció Civil.
b) Edificacions, obres de reparació o rehabilitació que suposen un increment de l'ocupació en planta o
del volum d'edificacions existents, canvis d'ús que incrementen la vulnerabilitat de la seguretat de les persones
o béns enfront de les avingudes, garatges subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota rasant i instal·lacions
permanents d'aparcaments de vehicles en superfície.
c) Acampades, zones destinades a l'allotjament en els càmpings i edificis d'usos vinculats.
d) Depuradores d'aigües residuals urbanes, excepte en aquells casos en què es comprove que no hi
ha una ubicació alternativa o, en el cas de xicotetes poblacions, que els seus sistemes de depuració siguen
compatibles amb les inundacions. En aquests casos excepcionals, es dissenyaran tenint en compte, a més dels
requisits previstos en els articles 246 i 259 ter, el risc d'inundació existent, incloent-hi mesures que eviten els
eventuals danys que puguen originar-se en les seues instal·lacions i garantint que no s'incrementarà el risc
d'inundació en l'entorn immediat, ni aigües avall. A més s'informarà l'organisme de conca dels punts de
desbordament en virtut de la disposició addicional segona. Queden exceptuades les obres de conservació,
millora i protecció de les ja existents.
e) Hivernacles, tancaments i tanques que no siguen permeables, com ara els tancaments de mur de
fàbrica estancs de qualsevol classe.
f) Granges i vivers d'animals que hagen d'estar inclosos en el Registre de explotacions ramaderes.
g) Farciments que modifiquen la rasant del terreny i suposen una reducció significativa de la capacitat
de desaigüe. Aquest supòsit no és d'aplicació als farciments associats a les actuacions previstes en l'article 126
ter, que es regiran pel que estableix el dit article.
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h) Arreplegades de materials que puguen ser arrossegats o puguen degradar el domini públic
hidràulic o emmagatzematge de residus de qualsevol tipus.
i) Infraestructures lineals dissenyades de manera tendent al paral·lelisme amb el llit.
Excepcionalment, quan es demostre que no hi ha una altra alternativa viable de traçat, podrà admetre's una
ocupació parcial de la zona de flux preferent, minimitzant sempre l'alteració del règim hidràulic i que es
compense, si és el cas, l'increment del risc d'inundació que eventualment poguera produir-se. Queden
exceptuades les infraestructures de sanejament, abastiment i altres canalitzacions subterrànies així com les
obres de conservació, millora i protecció d'infraestructures lineals ja existents. Les obres de protecció enfront
d'inundacions es regiran pel que estableix els articles 126, 126 bis i 126 ter.
2. Excepcionalment es permet la construcció de xicotetes edificacions destinades a usos agrícoles amb
una superfície màxima de 40 m2, la construcció de les obres necessàries associades als aprofitaments
reconeguts per la legislació d'aigües, i aquelles altres obres destinades a la conservació i restauració de
construccions singulars associades a usos tradicionals de l'aigua, sempre que es mantinga el seu ús tradicional i
no permetent, en cap cas, un canvi d'ús excepte el condicionament museístic, sempre que es reunisquen els
requisits següents:

 No represente un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront de
les avingudes.
 Que no s'incremente de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat, ni aigües avall, ni
es condicionen les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona urbana. Es considera que es
produeix un increment significatiu de la inundabilitat quan a partir de la informació obtinguda dels estudis
hidrològics i hidràulics, que en cas necessari siguen requerits per a la seua autorització i que definisquen la
situació abans de l'actuació prevista i després d'aquesta, no es deduïsca un augment de la zona inundable en
terrenys altament vulnerables.
3. Tota actuació en la zona de flux preferent hi haurà de comptar amb una declaració responsable,
presentada davant de l'Administració hidràulica competent i integrada, si és el cas, en la documentació de
l'expedient d'autorització, en què el promotor expresse clarament que coneix i assumeix el risc existent i les
mesures de protecció civil aplicables al cas, i es compromet a traslladar aqueixa informació als possibles
afectats, amb independència de les mesures complementàries que crega oportunes adoptar per a la seua
protecció. La dita declaració serà independent de qualsevol autorització o acte d'intervenció administrativa
prèvia que haja de ser atorgada pels distints òrgans de les Administracions públiques, amb subjecció, almenys, a
les limitacions d'ús que s'estableixen en aquest article. En particular, aquestes actuacions hauran de comptar
amb caràcter previ a la seua realització, segons siga procedent, amb l'autorització en la zona de policia en els
termes que preveu l’article 78 o amb l'informe de l'Administració hidràulica de conformitat amb l'article 25.4
del TRLA (en aquest cas, a menys que el corresponent Pla d'Ordenació Urbana, altres figures d'ordenament
urbanístic o plans d'obres de l'Administració, hagueren sigut informats i hagueren arreplegat les oportunes
previsions formulades a aquest efecte). La declaració responsable haurà de presentar-se davant de
l'Administració hidràulica amb una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat en els casos en què
no haja estat inclosa en un expedient d'autorització.
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Això suposa que en eixes ZFP, que són totes aquelles que la cartografia temàtica del Ministeri
de Medi Ambient entén que poden ser inundables en un període temporal de 100 anys (i altres
condicions previstes en el Reglament estatal), on la classificació del sòl siga no urbanitzable,
urbanitzable (amb programa o no aprovat), o inclús urbà, però que no estiga efectivament urbanitzades,
no es podrà fer cap nova edificació d'eixa tipologia descrita, incloent usos residencials, industrials,
terciaris o dotacionals, amb les úniques excepcions d'allò previst en l'apartat segon d'eixe nou article 9
bis.
B). Per als «sòls urbanitzats», d'acord amb allò previst en l'article 21.3 i 4 de la «Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana», que són els sòls urbans efectivament urbanitzats, sols és permetran les següents
activitats o usos:
« ... noves edificacions, obres de reparació o rehabilitació que suposen un increment de l'ocupació en
planta o del volum d'edificacions existents, canvis d'ús, garatges subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota
rasant i instal·lacions permanents d'aparcaments de vehicles en superfície, sempre que es reunisquen els
següents requisits i sense perjuí de les normes addicionals que establisquen les comunitats autònomes:
a) No representen un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront de
les avingudes, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc a què estan sotmesos.
b) Que no s'incremente de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat ni aigües baix, ni
es condicionen les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona urbana. Es considera que es
produeix un increment significatiu de la inundabilitat quan a partir de la informació obtinguda dels estudis
hidrològics i hidràulics, que en cas necessari siguen requerits per a la seua autorització i que definisquen la
situació abans de l'actuació prevista i després de la mateixa, no es deduïsca un augment de la zona inundable
en terrenys altament vulnerables.
c) Que no es tracten de noves instal·lacions que emmagatzemen, transformen, manipulen, generen o
aboquen productes que pogueren resultar perjudicials per a la salut humana i l'entorn (sòl, aigua, vegetació o
fauna) com a conseqüència del seu arrossegament, dilució o infiltració, en particular estacions de
subministrament de carburant, depuradores industrials, magatzems de residus, instal·lacions elèctriques de
mitja i alta tensió.
d) Que no es tracte de nous centres escolars o sanitaris, residències de persones majors, o de
persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on puguen donar-se grans
aglomeracions de població.
e) Que no es tracte de nous parcs de bombers, centres penitenciaris o instal·lacions de els serveis de
Protecció Civil.
f) Les edificacions de caràcter residencial es dissenyaran tenint en compte el risc i el tipus d'inundació
existent i els nous usos residencials es disposaran a una cota tal que no es vegen afectats per l'avinguda amb
període de retorn de 500 anys. Podran disposar de garatges subterranis i soterranis, sempre que es garantisca
l'estanquitat del recinte per a l'avinguda de 500 anys de període de retorn, i que es realitzen estudis específics
per a evitar el col·lapse de les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada i que a
més disposen de respiradors i vies d'evacuació per damunt de la cota de la dita avinguda. S'haurà de tindre en
compte, en la mesura que siga possible, la seua accessibilitat en situació d'emergència per inundacions.
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2. A més d'allò que s'ha exigit en l'article 9 bis.3, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor
haurà de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acredite que hi ha anotació registral
indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent.
Finalment, sols per als casos de municipis que tinguen més d'1/3 part de la superfície del seu
terme inclosa en aquestes zones de «flux preferent», el nou article 9 quater del Reglament estatal del
Domini Públic Hidràulic, es permetrà un «règim especial», que tindrà les següents característiques:
«.... en els municipis en què almenys un 1/3 de la seua superfície estiga inclosa en la zona de flux
preferent o que per la morfologia del seu territori tinguen una impossibilitat material per a orientar els seus
futurs desenvolupaments cap a zones no inundables, es podrà permetre com a règim especial la realització de
noves edificacions o usos associats en la zona de flux preferent, sempre que complisquen els següents requisits
i sense perjuí de les normes addicionals que establisquen les comunitats autònomes:
 Estiguen ubicats fora de la zona de policia.
 No incrementen de manera significativa el risc d'inundació existent. Es considera què es produeix
un increment significatiu del risc d'inundació quan a partir de la informació obtinguda dels estudis hidrològics i
hidràulics, que en cas necessari siguen requerits per a la seua autorització i que definisquen la situació abans
de l'actuació prevista i després d’aquesta, no es deduïsca un augment de la zona inundable en terrenys
altament vulnerables.
 No representen un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns front a les
avingudes, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc a què estan sotmesos, complint a més amb el que
estableix l'article 9 ter.1.f).
 No es permetrà la construcció d'instal·lacions que es troben entre les contingudes en l'article 9
bis.1.a), e) i h), ni grans superfícies comercials on puguen donar-se grans aglomeracions de població.
 No es permetrà, llevat que quan amb caràcter excepcional es demostre que no existeix una altra
alternativa d'ubicació, el nou establiment de serveis o equipaments sensibles o infraestructures públiques
essencials per al nucli urbà com ara: hospitals, centres escolars o sanitaris, residències de persones majors o de
persones amb discapacitat, centres esportius, parcs de bombers, depuradores, instal·lacions dels serveis de
Protecció Civil o semblants. Per a aquests casos excepcionals, les infraestructures requerides no hauran
d'incrementar de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat ni aigües avall, de manera que no
es produïsca un augment de la zona inundable en terrenys altament vulnerables. Igualment, no condicionaran
les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona urbana, ni representaran un augment de la
vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront de les avingudes, en haver-se dissenyat tenint en
compte el risc a què estan sotmeses, complint a més amb el que estableix l'article 9 ter.1.f); per a això es
realitzaran els oportuns estudis hidrològics i hidràulics que definisquen la situació abans de l'actuació prevista i
després d’aquesta.

2. A més d'allò que s'ha exigit en l'article 9 bis.3, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor
haurà de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acredite que hi ha anotació registral que
indique que la construcció es troba en zona de flux preferent.
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El resultat potser en molts casos la inviabilitat de facto de la edificació en sols que actualment
estan classificats com a urbanitzables o urbans (encara que puguen tenir la condició legal de «solars») i
que estan inclosos en les ZFP.
En eixe sentit, ha de destacar-se el fet que la delimitació dels àmbits de les ZFP s’haja aprovat
pel govern a finals de l'any 2015 fa que no haja estat possible que es tinga en compte en tots els
instruments de planejament municipal aprovats amb anterioritat que han classificat sòls ara inclosos en
eixos àmbits com a «urbans» i «urbanitzables».
Respecte a les zones inundables (ZI), fora dels 100 metres (ampliables) de la «zona de
policia» (segons la cartografia temàtica aprovada) i que no són declarades per la cartografia oficial com
a ZFP, la nova redacció de l'article 14.1 del Reglament estatal ha passat a considerar com a tals aquelles
que «...puguen resultar inundats pels nivells teòrics que aconseguirien les aigües en les avingudes el període
estadístic de retorn de les quals siga de 500 anys, atenent a estudis geomorfològics, hidrològics i hidràulics, així
com de sèries d'avingudes històriques i documents o evidències històriques d'aquestes en els llacs, llacunes,
embassaments, rius o rierols...», eliminant-se la possibilitat que existia en la redacció anterior del
Reglament que s'exceptuara aqueixa previsió en els casos en què «...el Ministeri de Medi Ambient, a
proposta de l'organisme de conca fixe, en expedient concret, la delimitació que en cada cas resulte més
adequada al comportament de la corrent».
En eixes cas, el nou article 14 bis, estableix les següents limitacions d'usos i activitats:
A). Per al «sòls rurals» (aquells no urbanitzats efectivament per comptar amb els serveis
urbanístics exigibles), no es permetrà en «la mesura del possible» cap actuació, i quan això no siga
possible justificadament s'haurà de tenir en compte les següents limitacions:
a) Les edificacions es dissenyaran tenint en compte el risc d'inundació existent i els nous usos
residencials es disposaran a una cota tal que no es vegen afectats per l'avinguda amb període de retorn de
500 anys, havent de dissenyar-se tenint en compte el risc i el tipus d'inundació existent. Podran disposar de
garatges subterranis i soterranis, sempre que es garantisca l'estanquitat del recinte per a l'avinguda de 500
anys de període de retorn, es realitzen estudis específics per a evitar el col·lapse de les edificacions, tot això
tenint en compte la càrrega sòlida transportada, i a més es dispose de respiradors i vies d'evacuació per
damunt de la cota de la dita avinguda. S'haurà de tindre en compte la seua accessibilitat en situació
d'emergència per inundacions.
b) S'evitarà l'establiment de serveis o equipaments sensibles o infraestructures públiques essencials
com ara, hospitals, centres escolars o sanitaris, residències de persones majors o de persones amb discapacitat,
centres esportius o grans superfícies comercials on puguen donar-se grans aglomeracions de població,
acampades, zones destinades a l'allotjament en els càmpings i edificis d'usos vinculats, parcs de bombers,
centres penitenciaris, depuradores, instal·lacions dels serveis de Protecció Civil, o semblants. Excepcionalment,
quan es demostre que no hi ha una altra alternativa d'ubicació, es podrà permetre el seu establiment, sempre
que es complisca el que establix l'apartat anterior i s'assegure la seua accessibilitat en situació d'emergència
per inundacions.
En aquells sòls que es troben en la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de
desembre, en la situació bàsica de sòl urbanitzat, podrà permetre's la construcció de noves edificacions, tenint
en compte, en la mesura que siga possible, el que establixen les lletres a) i b) de l'apartat 1.
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Per als supòsits anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions competents
fomentaran l'adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció, tot això d'acord amb el que
estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil i la normativa de les comunitats
autònomes. Així mateix, el promotor haurà de subscriure una declaració responsable en què expresse
clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, i es
compromet a traslladar aqueixa informació als possibles afectats, amb independència de les mesures
complementàries que crega oportú adoptar per a la seua protecció. Aquesta declaració responsable haurà
d'estar integrada, si és el cas, en la documentació de l'expedient d'autorització. En els casos en què no haja
estat inclosa en un expedient d'autorització de l'administració hidràulica, haurà de presentar-se davant
d'aquesta amb una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat.
A més del que estableix l'apartat anterior, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor haurà
de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acredite que hi ha anotació registral indicant que
la construcció es troba en zona inundable».
B). Per als «sòls urbanitzats», sí que es podrà permetre la construcció de noves edificacions
«tenint en compte en la mesura del possible» els condicionaments exigits per a les zones en «sòls rurals».
Les conseqüències d'aquesta nova regulació estatal poden ser molt greus per a les condicions
d'urbanització i edificació de sòls, inclús d'aquells classificats en el planejament vigent com a
urbanitzables (encara que compten amb programa i planejament de desenvolupament aprovat) o
urbans (que encara no estan urbanitzats), en molts municipis que tenen àmplies zones que es
consideren inundables en un període de recurrència de 500 anys (ZI).
L'exigència establerta en la nova redacció del Reglament estatal de què sols es permeten les
edificacions residencials a una cota de planta igual o major que el calat previst per a un període de
recurrència d'inundacions de 500 anys (que en molts casos pot suposar la necessitat d'elevar-la fins a
uns 2 o 3 metres sobre l'existent) no sols dificultarà molt l'ocupació d'eixos sòls que estan classificats
com a no urbanitzables, urbanitzables (inclús amb programació aprovada) o urbans (amb o sense
urbanització realitzada), sinó que poden en els dos últims casos entrar en contradicció en les
ordenances d'edificació vigents als municipis, que solen imposar unes altures màximes de les
edificacions, provocant tipologies edificatòries inoperatives (plantes baixes amb una altura de 2 o 3
metres sobre el nivell de la zona), i obligar a fer estancs els soterranis en tots eixos llocs. El resultat
podrà ser la impossibilitat material de realitzar la urbanització i/o l'edificació de les zones incloses en
espais amb risc d'inundabilitat (recurrència amb període de 500 anys), o l'encariment tan elevat dels
costs d'urbanització i edificació que les facen totalment inoperatives.
Eixa regulació contrasta frontalment amb l'establerta en el «Pla d’Acció Territorial sobre
Prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat Valenciana» (PATRICOVA) que parteix del respecte al
planejament urbanístic vigent en el moment de la seua entrada en vigor, cosa que no fa el Reglament
estatal.
En els casos de molts ajuntaments de municipis de la Comunitat Valenciana, que tenen grans
zones classificades com a urbanitzables, moltes d'aquestes ja urbanitzades (o en procés d'estar-ho),
però que no tenen edificacions, que estan en zones amb risc d'inundació amb períodes de calat
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(recurrència) de 500 anys, es veuran obligats per a poder donar llicències per a edificar a elevar
molts metres les seues plantes baixes, amb afecció a la normativa urbanística aprovada que establisca
limitacions d'altura màxima de cornisa.
II. INCIDÈNCIA DE LA NOVA REGULACIÓ NORMATIVA EN L'ÀMBIT
COMPETENCIAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Segons determina la legislació de règim local (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local i la Llei de Règim Local Valencià) i urbanística (Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana), és
competència municipal l'atorgament de llicències, o el control de les declaracions responsables en els
supòsits que calga, en tota classe de sòl i dintre del seu terme municipal, per a l'execució de noves
edificacions, obres o instal·lacions o la reparació, reforma o rehabilitació d'aquestes.
Per atorgar eixes llicències o fiscalitzar les declaracions responsables (en els casos que
determina la normativa urbanística), l'Ajuntament haurà de controlar que les peticions formulades
s'ajusten al conjunt de la legislació aplicable (incloent les noves determinacions incloses en el
Reglament estatal referit) i al planejament urbanístic vigent.
En conseqüència, serà el respectiu Ajuntament el que haurà de fer complir les previsions
establertes en la nova redacció del Reglament estatal en el cas de concedir llicències o fiscalitzar les
declaracions responsables presentades pels particulars quan es tracte de fer les actuacions descrites en
els articles 9 i 14 del vigent Reglament.
El resultat d'eixa nova situació legal és que els ajuntaments, en les ZFP dels seus municipis,
hauran obligatòriament de denegar llicències d'edificació o d'instal·lacions previstes en la redacció dels
actuals articles 9 bis, ter i quater, encara que es tracte de «sòls urbanitzats» (solars edificables segons la
normativa urbanística), per a noves edificacions, reparacions o rehabilitacions d'edificacions existents
que impliquen increment d'ocupació o de volum edificat, un canvi d'ús, la construcció de garatges
soterranis i qualsevol edificació sota rasant o instal·lacions d'estacionament de vehicles en superfície,
excepte quan quede acreditat pels serveis tècnics municipals que es produeixen les següents
circumstàncies:
1ª. No suposen un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de persones i béns front a
possibles avingudes, al ser dissenyats tenint en compte eixe risc.
2ª. No suposen un increment de la inundabilitat de l'entorn immediat ni en el curs inferior ni
condicionen negativament possibles actuacions de defensa contra inundacions en zones urbanes.
Sols en els casos de municipis amb més d'1/3 part del seu terme inclosa en ZFP (que són casos
molt infreqüents), podran excepcionar-se pels ajuntaments, a l'hora d'atorgar les llicències eixa limitació
amb les condicions de l'article 9 quart del Reglament, segons les condicions abans indicades, qüestió
que també haurà de quedar justificada en els informes que justifiquen la concessió municipal de la
corresponent llicència.
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En els terrenys situats en ZFP que no puguen ser considerats com a «urbanitzats», segons el
que determina la legislació estatal del sòl, els ajuntaments no podran atorgar en cap cas eixes llicències,
amb la única excepció d'eixes previsions de l'article 9.bis.2 del Reglament (edificacions agrícoles de
menys de 40 m2 ...).
En canvi en els terrenys situats en ZI (amb risc d'inundació per a un període de retorn de 500
anys), els ajuntaments, en els sòls «rurals» (segons els criteris de definició d'eixe concepte que
estableix la legislació bàsica estatal del sòl) no podran atorgar eixes llicències, sempre que no es
justifique que no és possible altra alternativa d'ubicació, i, en eixe cas, s'hauran de sotmetre a les
limitacions i condicions establertes en l'article 14.bis de la nova regulació del Reglament estatal.
Eixa limitació de ubicació d'aqueixos usos i edificacions es redueix a «en la mesura del
possible» en el cas de sòls «urbanitzats» (atenent als criteris que fixa la legislació bàsica estatal del sòl).
El resultat d'aqueix nou marc normatiu introduït en el Reglament estatal és que hauran de ser
a partir d'ara els ajuntaments els que es veuen obligats a l'hora de concedir les llicències urbanístiques,
o a l'hora de fiscalitzar les actuacions fetes a l'empara de declaracions responsables, inclús en el cas
dels solars edificables segons el planejament urbanístic vigent, de controlar el compliment previ de les
determinacions del nou text del Reglament estatal, impedint les edificacions o instal·lacions que no
s'ajusten.
III. REGULACIÓ LEGAL DE LES OCUPACIONS URBANÍSTIQUES EN ZONES
INUNDABLES SEGONS EL PATRICOVA.
Davant d'aquesta regulació de la normativa vigent, cal dir que el pla d'acció territorial enfront
del Risc d'Inundacions de la Comunitat Valenciana (en endavant PATRICOVA), aprovat pel Decret
201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, estableix una regulació més detallada i adequada a la realitat
territorial de la Comunitat Valenciana, en relació amb els riscos d'inundació i les actuacions a seguir per
a la seua eliminació o minimització, que el Decret objecte del present requeriment.
L'ordenació d'aquest pla autonòmic té en consideració les particularitats pròpies dels episodis
d'inundació d'aquest territori que són molt diferents al que passa en altres parts d'Espanya, ja que la
realitat de gran part del territori de la Comunitat Valenciana res o poc té a veure amb la situació que
existeix en altres territoris de l'Estat, pel que fa a la perillositat i al risc d'inundacions, a causa de
factors tan diversos, entre d'altres, com el clima o l'orografia.
Atenent a aquestes circumstàncies, i en relació amb l'ordenació urbanística i territorial, cal
assenyalar que el PATRICOVA estableix una regulació molt més flexible i més detallada, en la qual,
entre altres coses, s'estableixen fins a set nivells d'inundació a l'hora d'analitzar el territori des de la
perspectiva d'aquest risc. Preveu la possibilitat de realitzar estudis d'inundabilitat de major detall per
estudiar el risc en un àmbit concret i a una escala de gran precisió, el que permet establir amb molt
més detall els riscos existents en cada zona i els usos compatibles, i fins i tot per implantar mesures
correctores que redueisquen el risc d'inundació. Això té la seua evident repercussió en l'ordenació
urbanística i territorial, ja que no es tracta d'aplicar amb caràcter general el mateix règim a tot el sòl,
sinó de precisar les actuacions a seguir en cada territori atenent al concret risc d'inundabilitat.
Segons el PATRICOVA es classificaran com a sòls no urbanitzables d'especial protecció de les
zones que es consideren de risc 1, que són aquelles en què «... la probabilitat que, en un any qualsevol,
es produïsca, almenys, una inundació, és superior a 0,04 (equivalent a un període de retorn inferior a
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25 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a vuitanta
centímetres (80 cm)», s'estableix taxativament que es impedirà qualsevol tipus d'edificació en la zona. A
les zones de perillositat geomorfològica, en els sòls que estiguen classificats com a no urbanitzables, es
podrà fer actuacions tipus habitatges, magatzems, etc. sempre que es justifique «... per mitjà d'un estudi
específic i detallat de la zona ... l'escassa incidència del risc d'inundació en relació amb l'activitat a
implantar».
També cal dir que el PATRICOVA preveu que en els sòls urbanitzables sense programa
d'actuació integrada aprovat, que estiguen en zones afectades per risc d'inundació, es podran fer les
actuacions urbanístiques que es programen sempre que es faça un estudi d'inundabilitat específic que
justifique la compatibilitat de l'actuació amb el risc detectat, mentre que per als sòls classificats en els
planejaments vigents com a «urbà i en el sòl urbanitzable amb programa d'actuació integrada aprovat,
afectat per perillositat d'inundació, (els ajuntaments) hauran de verificar la incidència d'aquesta i
imposar, quan siga procedent, les condicions d'adequació de les futures edificacions» sense que hi haja
cap limitació més.
De la mateixa manera, i en el cas dels sòls urbans és important fer constar que aquest Pla
autonòmic atribueix als respectius ajuntaments la competència de l'aplicació de les seues previsions en
el cas de sòls urbans, cosa que no fa el Reglament de l'Estat, que imposa als municipis les seues
determinacions.
Es posa així de manifest que les determinacions introduïdes pel Govern d'Espanya per a
l'ocupació del territori, estant molt més allunyades de la realitat del nostre territori, són molt més
indiscriminades en les seues limitacions que les previstes en el PATRICOVA, i a més el contingut dels
seus preceptes comprèn una regulació completa del règim del sòl que, no només impedirà de facto
l'exercici de la competència autonòmica d'ordenació del territori i urbanística, sinó que a més, tindrà
un efecte de limitació sobre els desenvolupaments urbanístics en molts municipis de la Comunitat
Valenciana que, d'acord amb la regulació pròpia i, a través dels estudis tècnics i de detall del risc en
aquests, podria ser objecte d'un adequat desenvolupament urbanístic des del punt de vista ambiental,
territorial, cultural i econòmic.
L'orografia especial -grans planes costaneres a nivell del mar on es localitza el curs baix dels
rius, amb forta presència de barrancs curts i de molta pendent- i el clima de la Comunitat Valenciana amb greus episodis de pluges torrencials- determina l'existència d'una generalitzada afecció de la taca
d'inundabilitat amb un període de retorn de 500 anys, precisament en aquelles zones on es concentra
la major part de la població i de l'activitat econòmica d'aquesta regió. En aquest sentit, cal tenir en
compte; que les diferències de superfície entre les zones d'inundabilitat de 500 anys i les de períodes
de recurrència més curts a la Comunitat Valenciana, no tenen res que veure amb altres rius peninsulars
que van molt encaixats, el règim de precipitacions és més regular, o tenen alimentació nival.
Per això, les prohibicions indiscriminades d'usos en aquestes zones, cosa que es fa en la nova
regulació del Reglament estatal, impliquen un condicionament total en l'ordenació del territori i
l'urbanisme d'importants municipis costaners i de les zones dels valls dels rius valencians amb greus
conseqüències socials, econòmiques i administratives que sembla que no han estat degudament
valorades en la regulació que es ha donat a la matèria en el Reglament ara aprovat i que, segons el
criteri d'aquesta Conselleria, tenen un tractament molta més adequat en el PATRICOVA vigent en el
nostre territori.
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IV. EXTRALIMITACIÓ COMPETENCIAL DE L'ESTAT EN LA SEUA REGULACIÓ
DEL REGLAMENT ESTATAL DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC. EXTRALIMITACIÓ
REGLAMENTÀRIA ESTATAL EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DE LA LLEI
D'AIGÜES.
La Generalitat Valenciana té atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia, la Constitució Espanyola i la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, la competència exclusiva en
matèria de planejament urbanístic i territorial.
Els ajuntaments també tenen competència en la matèria per aplicació d'allò previst en l'article
25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i són els que aproven
inicialment els instruments d'ordenació territorial i urbanística d'àmbit municipal.
L'atribució competencial de l'Estat per a l'aprovació de legislació bàsica en matèria de medi
ambient i de seguretat pública, que és la que ha utilitzat el Govern central per a aprovar aquesta
norma, no pot suposar que, a través de normes de naturalesa reglamentària (com és el Reglament
referit), es modifiquen les previsions urbanístiques vigents en els municipis, impossibilitant en la pràctica
el desenvolupament urbanístic de sòls classificats com a «urbanitzables» o «urbans», sobre la base del
possible risc d'inundabilitat, quan la competència per establir limitacions d'ús de sòls per seguretat
pública han de ser aplicades respectant les atribucions competencials de la comunitat autònoma.
Cal entendre que el Govern d'Espanya, que ha establert reglamentàriament el règim de
limitacions a les ocupacions del territori abans indicades en ús de les seues atribucions en matèria de
«gestió de riscos d'inundació», emparant-se en l'atribució de competències que li atribueix l'article
149.1.23a i 29a de la Constitució, que assigna a l'Estat la competència per aprovar la legislació bàsica en
matèria de medi ambient i sobre seguretat pública, clarament s'ha extralimitat en aquestes atribucions,
afectant a una competència d'ordenació del territori i urbanisme que és exclusiva de la Generalitat
Valenciana, segons preveu l'article 148 de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana (Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol).
El fet és que l'aplicació d'aquestes determinacions suposarà la impossibilitat d'ordenar
l'ocupació del territori i establir un règim urbanístic en zones afectades per flux preferent i del sòl
considerat inundable per l'Administració General de l'Estat (aquell que tinga risc de ser inundat en un
període de fins a 500 anys). Aquesta limitació competencial resulta especialment greu en la Comunitat
Valenciana, impossibilitant una ordenació del territori racional i ajustada efectivament al risc, cosa que
sí garanteix el PATRICOVA aprovat amb informe favorable dels organismes de conca corresponents, i
fins i tot avaluació ambiental. La regulació reglamentària establerta per l'Estat fa inoperativa la
competència autonòmica en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, produint-se una situació
fàctica (ex lege) de «desclassificació» massiva de terrenys per l'Administració General de l'Estat.
Efectivament, tot i que l'Estat tinga competència exclusiva en matèria de «seguretat pública»,
cal tenir en compte que la Generalitat Valenciana té competència també exclusiva en matèria
d'urbanisme i ordenació del territori. En aquests casos de confluència de competències és criteri del
Tribunal Constitucional que l'exercici d'aquestes per cadascuna de les administracions no pot buidar el
contingut de l'altra. En eixe sentit cal recordar el que ha dit al respecte el Tribunal Constitucional en les
seues sentències de 4 de juliol de 1991 (núm. 149/1991) i de 29 de novembre de 1988 (núm.
277/1988).
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El fet és que l'aplicació d'eixes determinacions suposaran la impossibilitat d'ordenar l'ocupació
del territori en zones afectades per la zona de policia estatal d'aigües (100 metres en cada costat
ampliables) i les que estan incloses en les ZFP, que actualment estan ja classificades urbanísticament
com «urbanitzables», moltes d'aquestes amb plans parcials i programes aprovats, o urbans, en les quals
no s'ha consumat totalment l'actuació urbanitzadora, o que limitaran de tal manera les ocupacions
edificatòries de gran masses de sols (ZI) potencialment inundables (aquells que tinguen risc de ser
inundats en un període de fins a 500 anys) que inclús són urbans i estan totalment urbanitzats al
condicionar de tal manera la seua edificació, que la faran inoperativa, produint-se una situació fàctica de
«desclassificació» massiva de terrenys.
A més a més d'allò referit, existeix una clara extralimitació reguladora en el Reglament aprovat
en relació amb les previsions de la vigent Llei d'Aigües, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2001, de
20 de juliol, que sols atribueix a l'Estat la competència per a determinar les zones de domini públic,
servitud o policia en matèria d'aigües, però que en manera alguna l'habilita per a desenvolupar les
previsions que ha exercit en aquesta norma reglamentària que suposen limitacions genèriques de tal
naturalesa i amplitud, que inclús arriben a afectar a l'ocupació de terrenys ja classificats urbanísticament
com edificables (al trobar-se classificats com urbans amb urbanització executada), que es troben
emparades en les normes legals estatals que ho haurien d'habilitar.
Cal tenir en compte que la previsió de l'article 11 de la Llei d'Aigües preveu quan regula les
«zones inundables», que són aquells «terrenys que puguen resultar inundats durant les crescudes no
ordinàries dels llacs, llacunes, embassaments, rius o rierols, conservaran la qualificació jurídica i la titularitat
dominical que tingueren», i que «els Organismes de conca traslladaran a les Administracions competents en
matèria d'ordenació del territori i urbanisme de les dades i estudis disponibles sobre avingudes, a fi que es
tinguen en compte en la planificació del sòl i, en particular, en les autoritzacions d'usos que s'acorden en les
zones inundables», mentre que el govern sols podrà «per Reial Decret, ... establir les limitacions en l'ús de
les zones inundables que estime necessàries per a garantir la seguretat de les persones i béns», la qual cosa
no pot suposar que eixes limitacions afecten a tot tipus de sòls, incloent aquell que ha estat ja
urbanitzat o en procés d'urbanització, atès que això comporta unes afeccions no previstes en
l'ordenació urbanística ja aprovada per la Comunitat Autònoma (amb informes favorables de les
respectives Confederacions Hidrogràfiques) de tal intensitat que les poden arribar a fer inexecutables.
No es tracta per tant que l'Estat no exercite les seues competències en matèria de seguretat
pública en allò que fa a la inundabilitat dels terrenys, sinó que, de forma coordinada amb les comunitats
autònomes, permeta que el règim que s'establisca siga compatible amb l'exercici de la competència en
matèria d'ordenació del territori i urbanisme, exclusiva d'aquestes darreres.
De la mateixa manera, resulta oportú que es valore la incidència econòmica que pot tenir
prendre decisions d'aquest calat, que poden suposar la desclassificació de facto de grans zones de sòls
urbanitzats programats o urbans, en les quals resultarà inviable qualsevol actuació urbanitzadora ja
prevista en sòls classificats com a tals per instruments de planejament urbanístic aprovats, que
potencialment pot obrir un ample espectre de reclamacions de responsabilitat patrimonial.
Encara que es puga mantenir que eixes decisions no van a suposar una desclassificació formal
d'eixos terrenys, al mantenir-se teòricament la seua consideració urbanística, sí que, com a mínim, es
produirà una alteració efectiva de les condicions per a exercir la facultat d'edificar de tal importància i
naturalesa (que poden arribar a fer-la antieconòmica) que també poden tenir dret a indemnització
segons preveu la vigent llei estatal del sòl.
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En eixe sentit, ha de tenir-se en compte que la Generalitat va formular al Govern d'Espanya un
requeriment previ a la interposició d'un recurs contenciós administratiu contra l'esmentada norma
reglamentària, en el que li demanava que es modificara eixa regulació normativa, de tal manera que, en
aquelles comunitats autònomes (com és el cas de la Valenciana) que en l'exercici de la seua
competència d'ordenació del territori s'hagen adoptat mesures per a la prevenció de riscos
d'inundabilitat, aquestes prevalguen enfront de la regulació sectorial proposta en el Reglament que ens
ocupa.
És el cas de la Comunitat Valenciana, que compta amb el ja citat PATRICOVA, l'ordenació dels
riscos d'inundació prevista en el Pla d'Acció Territorial està més ajustada a les particularitats pròpies
del territori de la Comunitat Valenciana que la genèrica regulació del Decret de l'Estat.
Eixa realitat no té res a veure amb la realitat inundable d'altres zones del territori espanyol i el
PATRICOVA té la virtut d'adequar-se millor a la idiosincràsia del territori que constitueix el seu àmbit i
per tant hauria de ser d'aplicació prevalent enfront d'una regulació més genèrica i allunyada de la
realitat territorial, tenint en compte que el PATRICOVA ha estat informat, preceptivament i de forma
vinculant pels organismes de conca corresponents. El mateix podria establir-se respecte d'altres
instruments de prevenció de riscos d'inundació d'altres comunitats autònomes.
No obstant això, cal dir que el govern central, mitjançant l'Ordre de la ministra d'Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient de 31 de març de 2017 ha rebutjat eixe requeriment previ, amb la
qual cosa sols li queda a la Generalitat la possibilitat d'interposar un recurs contenciós administratiu
contra aqueixa decisió.
V. SITUACIÓ DEL MUNICIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
En el cas del municipi de Simat de la Valldigna, en el plànol OE-1 del PGE de Simat de la
Valldigna, que esta en tramitació, es troben grafiades les zones de policia del DPH (Domini Públic
Hidràulic) amb un ample de 100 m. a cada banda del llit del barranc o riu, en cada cas, dins d'estes
zones es trobarien les ZFP (Zones de Flux Preferent). I per allò referit a les zones ZI (Zones
Inundables), segons la cartografia aplicada pel Ministeri, estes no estan grafiades al PGE de Simat de la
Valldigna en tramitació. No obstant això, s'ha respectat les zones inundables previstes en el
PATRICOVA, tant en la classificació i la qualificació del sòl urbanitzable, en el PGE de Simat de la
Valdigna que este Ajuntament esta tramitant.
La conseqüència de tot això, segons allò exposat, és que en els casos de terrenys classificats
com no urbanitzable o urbanitzables, no serà possible cap desenvolupament urbanístic sense les
limitacions de l'article 14 del Reglament abans indicades, que implicaran justificar que no és possible
cap altra ocupació i que, en tot cas, es prenen les mesures de construcció «en alt» i amb una
impermeabilització dels soterranis.
Per als casos de terrenys inclosos en la ZFP, incloent la afectada pel «flux preferent» (que és la
que en la cartografia oficial té un color «gris», mentre que la ZI té un color groc més clar), la conclusió
encara és més greu, atés que no serà possible cap actuació urbanística, atenent a les previsions del nou
article 9, bis, ter i quater, implicant de facto una desclassificació de les previsions urbanístiques vigents.
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És per això que es proposen els següents
ACORDS:
PRIMER. Mostrar, pels motius indicats en els antecedents de la moció, el frontal rebuig de
l'Ajuntament al Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual s'han modificat, entre d'altres
normes reglamentàries, determinats articles del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
SEGON. Instar al Govern central que procedisca a modificar urgentment el Reglament,
deixant sense efecte les noves regulacions introduïdes pel Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre
que afecten als articles 4.2., 9.2 i 9 bis, ter i quater, i 14.1 i 14 bis, considerant que la regulació vigent en
el PATRICOVA és suficient per a garantir les proteccions front al risc de inundabilitat en el municipi.
TERCER. Mostrar el recolzament municipal a la decisió que puga prendre la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat d'instar la interposició d'un
recurs contenciós administratiu formulat per contra l'esmentada norma reglamentària, en què li
demana que es modifique eixa norma reglamentària, de tal manera que, en aquelles comunitats
autònomes (com és el cas de la Valenciana) que en l'exercici de la seua competència d'ordenació del
territori s'hagen adoptat mesures per a la prevenció de riscos d'inundabilitat, aquestes prevalguen
enfront de la regulació sectorial proposta en el Reglament que ens ocupa, sent d'aplicació preferent el
vigent PATRICOVA.
QUART. Facultar a l'alcalde perquè prenga els acords i les resolucions necessàries per a donar
compliment al present acord plenari.
Simat de la Valldigna, 19 de juliol 2017
Els Portaveus dels grups polítics (que vulguen signar)
EUPV

COMPROMIS

PSPV-PSOE

PSE

PPS.”

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que és una moció que ens proposa la FVMP, a través
del seu Ple elabora un manifest sobre «el rebuig davant l’aprovació del RD 638/2016, de 9 de desembre, que
ha modificat el Reglament del Domini Públic Hidràulic, en establir noves limitacions als usos del territori per
motius de risc d’inundabilitat» i ens presenta una moció molt genèrica i al nostre municipi sols ens afecta en un
paràgraf que està remarcat, a l’apartat 5.i, que passa a llegir. Informa sobre el contingut de la moció i passa a
donar lectura als punts d’acord que es proposen.
El secretari adverteix què, a efectes formals, faltava saber si la portaveu de PSE signava la moció,
donat que el portaveu del PPS ja va anunciar en Comissió que el seu grup no la signava i que sols participarien
en la votació.
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 QUATRE
(4) abstencions ( 4 PPS), acorda:
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PRIMER. Mostrar, pels motius indicats en els antecedents de la moció, el frontal rebuig de
l'Ajuntament al Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual s'han modificat, entre d'altres
normes reglamentàries, determinats articles del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
SEGON. Instar el Govern central que procedisca a modificar urgentment el Reglament,
deixant sense efecte les noves regulacions introduïdes pel Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre
que afecten als articles 4.2., 9.2 i 9 bis, ter i quater, i 14.1 i 14 bis, considerant que la regulació vigent en
el PATRICOVA és suficient per a garantir les proteccions front al risc de inundabilitat en el municipi.
TERCER. Mostrar el recolzament municipal a la decisió que puga prendre la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat d'instar la interposició d'un
recurs contenciós administratiu formulat per contra l'esmentada norma reglamentària, en què li
demana que es modifique eixa norma reglamentària, de tal manera que, en aquelles comunitats
autònomes (com és el cas de la Valenciana) que en l'exercici de la seua competència d'ordenació del
territori s'hagen adoptat mesures per a la prevenció de riscos d'inundabilitat, aquestes prevalguen
enfront de la regulació sectorial proposta en el Reglament que ens ocupa, sent d'aplicació preferent el
vigent PATRICOVA.
QUART. Facultar a l'alcalde perquè prenga els acords i les resolucions necessàries per a donar
compliment al present acord plenari.
----------------------------------------------------------------------------------------------1.12. Renúncia de la regidora María José Gregori Robledillo.
Es dóna compte de l’escrit presentat en el registre d’entrada de l’ajuntament el dia 17 de juliol
de 2017, amb el número 1335, per la regidora María José Gregori Robledillo, regidora integrant d’esta
Corporació Local per la candidatura electoral presentada per Esquerra Unida del País Valencià (EUPV),
en les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, pel qual presenta la seua dimissió del
càrrec de regidora.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que tal i conformement es va comunicar en la
comissió, per qüestions de malaltia, la regidora Maria Jose Gregori presenta la seua renúncia com a regidora.
En nom de l’equip de govern i si m’ho permeteu en nom de tota la Corporació Local, i si voleu dir alguna cosa
per suposat que la podeu dir, vull agrair la seua llavor, estic molt satisfet de la seua llavor que ha sigut molt
especial, ella em va animar i és en part “culpable” de que estiga jo ací, he de valorar la seua capacitat, el seu
esforç, sacrifici, i la vocació que ha tingut de servei públic que ha sigut exemplar. Esta dona es un exemple
d’integritat d’honradesa, honestedat i vull que es reconega perquè crec que t’ho mereixes. Moltes gràcies, hem
aprés moltíssim del teu treball i saps que ens tens com amics i com companys, i com a veïna estem a la teua
disposició i esta és la teua casa, a nivell personal sent moltíssim que te'n vages, la vida és així i açò al cap i a la
fi és un voluntariat.
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La regidora Maria Jose Gregori, vol donar les gràcies a tots, en especial a Victor pel seu suport i ajuda,
estos dos anys ho he fet el millor que he sabut, és una qüestió de salut, molt d’estrès, havia de deixar alguna
cosa, estava saturada i veia jo que no podia ser, havia de prendre una decisió perquè començava a tenir la
salut tocada. Després de consultat amb especialistes em van dir que havia de prendre una decisió però ja. Un
plaer haver estat amb vosaltres estos dos anys. Gràcies per tot.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, (3 EUPV, 2 Compromís,
1 GMS-PSOE, 4 PP i 1 PSE), acorda:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidora integrant d’esta
Corporació Local, presentada per escrit amb data registre d’entrada de 17 de juliol de 2017, per María
José Gregori Robledillo, amb DNI 73772657L, que va resultar triada regidora per la candidatura
presentada per Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), en les eleccions municipals celebrades el dia
24 de maig de 2015.
Segon. Comunicar el present acord a la Junta Electoral Central amb el prec que, en
compliment del que es disposa en l’article 19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General,
expedisca la credencial que acredite com a regidor/a integrant d’esta Corporació a la persona que ha
de substituir a María José Gregori Robledillo de la llista presentada pel partit polític ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALÈNCIA (EUPV), i adjuntar la documentació pertinent a este efecte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------2.ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
L’alcalde dóna compte dels assumptes d’interès municipals següents:
2.1. Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i
informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la
representació municipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 de gener 2017.
2.1.1. L’alcalde informa que des de la Diputació de València ens van invitar a l’acte institucional,
presidit pel seu President i la Diputada d’Inclusió Social, ens van informar sobre el nou model de gestió de
Serveis Socials que comença ara per 2018-2019. Hi ha noves ajudes als Ajuntaments i a les Mancomunitats i
informa de l’increment de la partida que es passa de 3,9 milions d’euros destinats en 2013 a 9,3 milions
d’euros en 2017. Això porta a la Diputació actuar d’una forma més activa en este terreny. Ens afecta també
com membres de la Safor que es qui ens presta este servei. Qui vulga el programa els el podem passar.
Informa sobre les xifres de compte. Ara la nova terminologia és Inclusió Social i Benestar Social. Ens alegrem
perquè això beneficiaria la gestió que fem en serveis socials.
Informa del canvi de la Presidència a la Mancomunitat de la Safor. A Simat li toca entrar en la Junta
de Govern i estarem representats en l’últim any, en 2018.
La FEMP es reunirà al mes de setembre, en l’última hi havia una qüestió sobre una campanya de
lectura Maria Moliner i algunes coses menors. I pel que fva l'SGAE ara volen que els ajuntaments siguen els
gestors, ens obligaran i espere que ens baixaran la quota.
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2.1.2. El regidor Vicent Ribera informa sobre la situació actual de l’ajuntament de Tavernes en relació a
la seua eixida de la mancomunitat i que seguirà un procediment. També informa sobre la permuta que es vol
fer d’uns terrenys en Benifairó, dóna les dades dels terrenys i manifesta que considera que afavoreix la
Mancomunitat i pensa que en poquet de temps ens autoritzaran a fer la permuta. Als representants dels
quatre municipis ens va parèixer bé i estem pendent d’ultimar el procediment.
2.1.3. S’informa sobre els actes de festes i que el llibre de festes ja s’està repartint. Es comenta alguna
activitat en concret.
2.1.4. El regidor d’esports manifesta que en esport no té res nou a dir i que el Casal Jove demà
s’obrirà amb la xica que s’ha contractat per a un any.
2.1.5. La regidora Margarita Palomares informa sobre la gent que s’ha contractat en l’EMPUJU i
EMCUJU, que ja es va dir en la comissió informativa, tant les titulacions com els períodes de
contractació.(Personal: 3 peons durant 12 mesos, 2 assistents domiciliaris per un període de 7 mesos i un
professor d’educació física 12 mesos. Per a l’altre, hi ha un llicenciat (graduat) en Dret, un en ADE, un en
periodisme, un en filologia anglesa, un mestre d’educació primària, tots un any.)
En referència a l’horari al casal jove serà totes les vesprades incloses les del dissabte i dos matins,
també inclou el dissabte. El diumenge estarà tancat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------En este moment sent les 20,45h abandona la sessió la regidora Mónica Sancirilo Camarena.
------------------------------------------------------------------------------------------------3. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde
pregunta si hi ha alguna proposta per a tractar per urgència en esta sessió, prèvia declaració de la
mateixa.
No hi ha cap assumpte.
------------------------------------------------------------------------------------------------4. TORN D’INTERVENCIONS.
4.1. El regidor Rafael Cabanilles comenta sobre el tema de les sendes, fa temps que no les ha vist,
però m’han arribat queixes sobre el seu estat de brutícia i senyalització, inclús algú em va preguntar de qui era
responsabilitat, si de l'ajuntament o del grup Muntanya?. Jo vaig contestar que de l’ajuntament, i que el grup
Muntanya té un conveni de 2000€, i no sols es dediquen a netejar sendes i no dóna per mantenir-les i pareixia
com si es volgueren donar les «culpes» al grup Muntanya. Pregunta si teniu pensat fer alguna cosa més o
netejar-les?
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La regidora Margarita Palomares contesta que ja fa mesos que s’ha parlat amb el grup Muntanya
sobre les sendes i ara tenen més faena, el Conveni el gaste per turisme, dels diners que hi ha en medi ambient
es va quedar que netejarem les sendes, ells netegen quan poden i ara tenen molta faena. Els vaig dir que
netejaren les sendes més útils. Pels comentaris queda clar que la responsabilitat és de l’ajuntament.
El regidor Vicent Ribera contesta les sendes que estan malament i els he dit quines cal que netegen, a
més he parlat amb el cap de la brigada d’obres perquè es netegen dos o tres llocs que són més conflictius i
netejar-los este estiu. I dins el conveni dir-los les que han de netejar. Per suposat que això es farà.
4.2. La regidora Genoveva Chorro comenta sobre el tema de les paneroles que n’han aparegut moltes,
inclús en finques, alguna cosa passa, que s’està fent?.
L’alcalde contesta que s’està fent el mateix que altres anys i es va fer a principi de l’estiu i ens diuen
que quan es fan tractament apareixen per un altre costat i és la mateixa empresa que venia fent-ho.
La regidora Genovena Chorro comenta que tal vegada no siga cosa de no haver-se fumigat sinó
perquè hi haja alguna plaga més. Enguany és exagerat.
L’alcalde contesta que ens posaren en contacte amb ells (l’empresa) i afegeix que si que s’ha fumigat.
4.3.1. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que respecte dels camins rurals, he vist que la
«saorra» que s’ha tirat en alguns camins és com si s’anés a asfaltar? Es així?.
El regidor Vicent Ribera comenta que és el que ha passat per tal de tirar eixa “saorra”, que és un
material que teníem i hem aprofitat per tirar-lo i vore com queda. Es comenta esta qüestió.
4.3.2. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el grup la Llebre, en relació a la carrera popular,
van publicar que per motius aliens a ells, els que participaren en la carrera no anaven a passar pel Monestir.
Que ha passat ahi?.
L’alcalde contesta que el grup la Llebre va presentar la sol·licitud el dia 20 de juliol, l’enviarem a la
Fundació Jaume II el Just, i el 23 ens contesta per correu electrònic, ens diu que és inadequat el pas per un BIC
d’una competició tan nombrosa i en no existir cap tipus d’informe, tenint sols la sol·licitud. Nosaltres varem
plantejar que posaríem la PL i a Protecció Civil i ens van contestar que ja estaven escarmentats pel Castell de
Xàtiva i a algú mitjà informatiu no li va agradar i ho van criticar.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que no ho entén, que ells sempre ho han demanat i mai ha
hagut cap problema.
L’alcalde diu que ens contestaren en 24 hores i que no es permetien el pas per un BIC i posa
l’exemple de Xàtiva i que alguna premsa ho havia criticat. A nosaltres ens haguera agradat. Estic interpretant
que com hi ha un nou gestor, segurament deduïsc que no es va atrevir després de la nota de premsa no
favorable en l’altre cas. Potser si haguérem tingut més temps potser l’haguérem pogut convèncer. Qui ens va
contestar va ser Ximo López.
Es comenten les persones que estan en les responsabilitats del que era la Fundació. Hi ha tres
responsables (una per a patrimoni, una per auditoria i una per al pla cultural) i no hi ha un administrador únic.
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El regidor Sebastián Mahiques manifesta que ara hi ha tres persones i ens deixen sense jardins del
Monestir el dia de la carrera. L'alcalde contesta que estant Anabel Trujillo no em va deixar entrar per a vore les
taronges del Monestir perquè no estava identificat.
El regidor Sebastián Mahiques proposa que l’ajuntament faça un escrit a la Generalitat dient que
encara que siga un BIC, la Llebre tots els anys fa una cursa popular i ve molta gent visitant i li agradaria anar
per dins, de fet altres anys han eixit fotografies molt boniques i això vol dir que hi ha una publicitat de Simat i
del Monestir, que ho digueren a la Conselleria i que en temps i forma - pense que este any no ha sigut
l’adequada- i que l’any que ve no torne a passar.
La regidora Margarira Palomares manifesta que amb el Ximo Lopez, encarregat de la part cultural,
no hem tingut cap problema, comenta una reunió amb ell i considera que és molt obert i no crec que hi haja
cap problema.
L’alcalde comenta que encara que s’haguera demanat en temps i forma, els tècnics saben el que es un
bé d’interès cultural, i a nosaltres ens haguera agradat que haguera passat.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si hi ha una llista d’eixida de la petició de l’ajuntament?
L’alcalde contesta que tot el que s’envie per correu electrònic queda marcat.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que voldria que ens passareu la petició feta i la contestació.
4.3.3. El regidor Sebastián Mahiques, respecte del llibre de festes, manifesta que vol felicitar el xic de
la “Dipu te beca” pel treball fet, considera que va en la mateixa línia dels anys endarrere, i ha fet un llibre
bonic. M’agrada, hi ha algunes «faltetes», perquè la perfecció no existeix i vol preguntar a la regidora de festes,
que sap que enguany s’ha canviat de pirotècnic, està clar que el que posa al llibre és una equivocació, però
abans vull saber per què a una empresa que ha treballat 10 o 15 d’anys fent això, no se li ha demanat
pressupost i no us heu posat en contacte amb ella perquè seguisca fent la pirotècnia?.
La regidora de festes comenta les gestions fetes i contesta que si que es va parlar i contactar amb ella
i amb més empreses, un altra empresa va presentar un pressupost amb 2.000€ menys, i ells primer em va dir
que no podien arribar a eixa xifra, i quan ja estava signat em va dir que si podia. Per tant si que podia ¡¡¡ A
més havia previst coses sense comptar amb mi i considera que no es va comportar com cal. No conec ningú ni
tenia cap interès en cap empresa, però s’ha fet amb el més econòmic.
Es comenta esta qüestió entre la regidora i el regidor.
4.4.1. La regidora Imma Cunyat, manifesta que voldríem saber si el tècnic municipal ha fet algun
informa sobre els danys causats per les pluges del 19 de desembre passat i la pedregada posterior, planteja si
hi ha informe dels danys? perquè seria interessant i així poder acollir-nos a l’exempció de l’IBI rústic. Ha hagut
collites que han estat per dos vegades pedregades i això repercuteix negativament en l’agricultura. Teniu
l’informe fet? I planteja si ens podem acollir a l’exempció?
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L’alcalde comenta que si que estava l’informe, i li vaig preguntar si es podia sol·licitar una declaració
de zona catastròfica i em va dir que seria complicat i que ens dirien que no. Si el voleu se vos pot fer arribarEs va enviar a Conselleria, crec que no ens han contestat. Si que es va fer un informe aproximat de danys.
4.4.2. La regidora Imma Cunyat planteja que hem aprovat l’acta del 29 de maig perquè reflexa el que
es va dir. Però el que es va dir no és cert, sense cap intenció d’ofendre ningú, em referisc a la intervenció de
Vicent Ribera, consta en la pàgina 73, quan fa al·lusió a les conclusions de la Comissió d’Investigació, i diu que
tots vans estar d’acord i vull que conste que el meu grup va votar en contra d’eixes conclusions i pensàvem que
no eren correctes i vàrem votar en contra.
El regidor Vicent Ribera manifesta que en una mala interpretació per la seua part vaig dir que es va
aprovar, però se que Joan, que estava en aquell ple, no ho va aprovar, i es pot rectificar.
La regidora Imma Cunyat manifesta que vol que conste en acta que el nostre grup va votar en contra
d’eixes conclusions.
4.4.3. La regidora Imma Cunyat, respecte al llibre de festes, manifesta que a nosaltres, que sempre
donem veu a les associacions, volem proposar que al llibre de festes es podria donar veu a les diferents
sensibilitats dels grups polítics i que no costaria res, és una proposta que vos fem.
4.4.4. La regidora Imma Cunyat pregunta si tenim aprovat el Pla General (PG)?. L’alcalde li contesta
que no, tenim aprovat el document d’inici del PG. La regidora Imma Cunyat manifesta que a la pàgina 12 del
llibre de festes posa que el PGOU (es diu PG) es va aprovar en el Ple de desembre de 2016 per unanimitat
dels membres de la Corporació. Recorde que quan va passar eixe ple, algú em va preguntar si ells havien
aprovat això, perquè havia eixit en la premsa i jo li vaig informar del que sabia, que sols serà el document
inicial. Sé que si estiguera voldria dir que el que hem de fer ja està aprovat. Que es tinga en compte així com la
terminologia.
4.4.5. Continuant amb el llibre de festes, manifesta que ha hagut persones, i he escoltat a persones,
que han criticat les fotos de l’escola que s’han inclòs en el llibre de festes, hi ha fotos que no deurien estar i
altres que deurien estar, ha hagut alguns grups d’alumnes que no apareixen i altres que deurien estar, el pares
que volen, que estigueren els seus fills/filles, i són qüestions que han estat criticades. M’agradaria saber qui ha
fet la selecció d’eixes fotos?
L’alcalde li contesta que se li va demanar a la directora del CP que ens enviarà fotos, se’ns van enviar
moltes i d'entre eixes es va seleccionar, em va dir que s’havien posat fotos variades i no s’haurà fixat en el
contingut. Es comenta sobre la font de les fotos.
L’alcalde manifesta que es pot preguntar qui va fer la selecció, el xic no coneix les persones que estan
ahi.
4.4.5. La regidora Imma Cunyat pregunta com estan les obres del carrer Sanchis Guarner? I com
està el termini de l’inici de les obres? S’acaba ja?.

4.4.6.
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L’alcalde contesta esta qüestió, informa de com van els tràmits i manifesta que ell està sobre eixe
assumpte i ens ha dit que estem tranquil i que això es fa. Van els dos carrers junts. El regidor Vicent Ribera
confirma que hui ha parlat amb qui porta l’expedient i que l’assumpte està en marxa. Es comenta que encara
es pot demanar una ampliació del termini.
4.4.6. La regidora Imma Cunyat, en relació a l’acta de 29 de maig, manifesta que hi havia una
proposta de l’alcaldia sobre una modificació de crèdits, la nostra pregunta és si s’ha pagat alguna quantitat al
redactor del PG?, i si és així, en concepte de què? I si això significa que s’ha fet alguna reunió-consulta entre el
redactor i l’ajuntament?. Com que al ple ja vaig dir que no estava clar, voldria saber si hi ha algun pagament al
redactor? I si ha hagut alguna reunió conjunta?. Els 14.000,00€ estan encara en poder de l’ajuntament?
L’alcalde contesta que no s’ha pagat res, ha vingut i ha estat parlant amb els tècnics, i pareix que la
urgència per cobrar ja ha passat, diuen que en el tema del PG està complint, l’altre dia va vindre i em va
saludar. Els 14.000€ estan tots en poder de l’ajuntament.
4.4.7. La regidora Imma Cunyat pregunta si s’ha pagat al redactor o a Luis Ferrando, alguna quantitat,
pels treball de la Unitat d’actuació 2A i 2B? .Se li contesta que no.
La regidora manifesta com és que no, això estava ja tot liquidat, estava tot aclarit. Manifesta que es
refereix al tema de la Font Menor.
La regidora Margarita Palomares comenta que, com ella ja ha dit altres vegades i perquè quede clara
la seua posició, no s’ha de pagar res a eixe tècnic fins que no estiga tot clar. Després de l’experiència de les
diferents corporacions ha d’aclarir-se i ha de constar per escrit, ningú diu que no se li haja de pagar, però ha
de quedar clar tot el que se li deu, per tots els conceptes i per escrit, així com la forma de pagament. Una
vegada ens reunim i estiga tot resolt ell ho tindrà clar i l’Ajuntament, este i el que vindrà, també.
4.4.8. La regidora Imma Cunyat, en relació al decret 302, pel qual es va demanar una subvenció per
a substituir la canonada de l’aigua potable, tinc informació contradictòria. A la Comissió es va comentar que es
volia canviar una canonada que encara hi havia de fibrociment i que era l’eixida del dipòsit cap a Simat, però
després he sentit que ens eixos diners es té intenció de canviar també una part de la canonada que va del
depòsit al motor i inclús construir un dipòsit nou. Això és el que sentit jo i com tenia informació contradictòria
volia que m’aclariu això. El temps de substituir el fibrociment em pareix de categoria perquè jo bec aigua de
l’aixeta, em fa por estar bevent aigua d’una canonada de fibrociment, la tinc al sostre tots els dies al treball i
ara damunt em bec l’aigua que passa per ella.

L’alcalde li contesta que una part de la canonada és la subvenció sol·licitada i l’altre és una
proposta en dir-los jo als tècnics que marcaren prioritats i que feren una planificació, una prioritat era la
potenciació de la caseta del transformador, la substitució de canonades, i de fer un motor nou no, d’ampliar el
dipòsit si. Són propostes, que estan per a estudiar, era un obra quantiosa, s’ha fet una valoració
estimativa (entre 70-75000€), s’ha de mirar i vore quines possibilitats té. Seria important que es fera,
si hi ha prou finançament entenem que és necessària.
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4.4.9. La regidora Imma Cunyat, pel que fa l’ús del Monestir i per tal que les associacions puguen fer
actes, caldria que l’ajuntament ho demanara, qui més ús pot fer és Simat, alguna vegada s’han fet actes de
Tavernes, ho dic perquè en la festa dels jubilats, va ploure i ho va deslluir un poc i haguera estat encertat que
es poguera fer ús del monestir.
Es comenta sobre si algun any s’ha fet. Pareix ser que si. Ens diuen que es va fer a l’almàssera del
Monestir. S’han fet actes. Dins l’Església s’han fet assemblees de les cooperatives.
4.4.10. La regidora Imma Cunyat, en relació a l’article del diari Levante, referent a l’arxiu de
Toledo Girau, després de llegir-lo, volíem dir dos coses: primer que seria de justícia que ens assabentarem de
qui és el simater que ha col·laborat en la seua recuperació i segon, si ha sigut així, i ha participat activament
en la recuperació, donar-li un agraïment. A l’article no consta el seu nom i m’agradaria que constarà en
l’acta qui és. No sé si ha cobrat o no, però considere de justícia que conste i no sé qui és.

L’alcalde contesta que el col·laborador que ens va posar en contacte amb qui tenia part de l’arxiu
de Toledo Girau, és Juan Francisco Martinez (Juanfran), Comenta com es van donar les circumstàncies per
tal de contactar amb la llibreria de València que tenia material de Toledo Girau. A la llibreria vam anar
Juanfran –que és un col·leccionista-, la bibliotecària i jo, ens va ensenyar tot el que tenia i al cap d’uns dies
arribarem a un preu que estimarem adequat, i es va tancar en 5.500€. Vam comprar tot l’arxiu que tenia de
Toledo Girau i sincerament em va parèixer un bon preu. Em vaig posar en contacte amb la família i hem
comprovat que el que hi ha és molt bo, està restaurant-se una part del material i per tal que després el
puga gaudir tot el poble de Simat. Comenta part del contingut, i afegeix que per suposat teníem pensat un
agraïment a Juanfran. En referència a l’article crec que el periodista es va confondre un poc, però qui ens va
portar i acompanyar va ser Juanfran.
-------------------------------------------------------------------------------------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.
1.1.
El veí Antoni Cunyat pregunta sobre la situació d’una autocaravana i un camionet que hi ha
enfront del Casal Jove. Es va posar en contacte amb la Policia local i comenta quina situació hi ha, he passat
hui i està tot igual.
L’alcalde comenta este assumpte, manifesta que s’ha assabentat hui, i esta vesprada ha anat la policia
i esta en vies de solució i a més hi ha un xiquet que necessita insulina. Es comenta esta situació.
1.2. El veí Joan Serra, manifesta que no em puc callar, un equip de govern no pot posar-ho tot al
mateix pot, unes actuacions d’amagatall i fetes per decret, sense ningú saber res, i per a unes estructures
macrourbanístiques, i altres amb un altre redactor i un altre advocat urbanístic, on està tot quantificat, aprovat
tot el procés, i definitivament aprovat, crec que en la legislatura de Sebastián Mahiques per a que tire endavant.
Una cosa no té res a vore amb l’altra, està tot ben quantificat i està clar el que es s'ha de fer, una cosa és que
no l’interesse a l’equip de govern fer-ho, i vol tindre una entrada del poble, la més desastrosa del
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País Valencià, eixa és la seu potestat. Jo, no ja com a ciutadà ni com a representant d’Esquerra
Republicana, si nó com una persona que he intervingut en tots els processos, inclús no estan dins l’ajuntament, i
que ha sigut convidat a tots els processos per tractar els temes que es volien posar en un pot, els de 1995 i els
de 2005, i un altre és el que s’aprovat fa tres anys. Que té a vore una cosa amb l’altra?, allò altre, ves a saber
qui li ho ha manat i qui és el responsable que ha de pagar, però en l’últim procés, el de la unitat d’actuació ”
UA-2A i 2B”, el responsable de pagar-ho és l’ajuntament, perquè unànimement, o quasi per unanimitat, perquè
en l'última votació, amb el meu vot en contra per la qüestió del llavador, es va aprovar, i si s’ha aprovat i està
tot clar no té cap sentit.
1.3. El veí Joan Serra manifesta que hi ha una altra coseta, a mi em consta que li heu pagat a
Bernardo una factura que després s’ha tornat perquè era major de 5.000€ i s'havia de fer per la nova
tecnologia. No sé si és això o no? O encara no se li haurà pagat
El secretari-interventor li pregunta : Que és el que et consta?
El veí Joan Serra contesta que hi ha un procés de pagament....
El secretari li planteja si hi ha un pagament o un procés de pagament?
El veí Joan Serra manifesta que hi ha un procés de pagament i segons nosaltres hem estat veient i
sentint, segons les comissions i els plenaris, el procés de pagament seria quan tot estiguera aclarit, per això la
pregunta de la representant d’Esquerra Republicana al ple, fins fa quatre dies no hi havia res aclarit, i quan es
va fer la modificació de crèdits era per pagar o avançar pagaments quan estiguera tot aclarit, i si hi ha un
procés de pagament és perquè hi haurà alguna cosa aclarida i si hi ha alguna cosa aclarida és perquè l’equip
de govern s’haurà reunit amb el redactor i l’equip de govern haurà decidit que ja està aclarit, perquè en
principi pareix ser que no hi haja res.
La regidora Margarita Palomares manifesta que ell va presentar una factura, se li va tornar i desprès
l’ha tornat a presentar, això es un procés de pagament?
El secretari contesta que ell presentà una factura de la qual es va parlar, i per iniciar el procés que
vosaltres diguéreu, eixa factura se li van vore defectes i es va tornar perquè esmenara algunes qüestions, i en
l'esmena és quan planteja presentar-la per la modalitat de factura electrònica. I a partir d’aquí, és com si
l’haguera presentat al seu moment i ara el procés és el que vosaltres haureu de dir, no hi ha cap pagament
material fet, l’únic procés de pagament que hi ha és que ell ha presentat la factura per registre electrònic i
ara s’ha de continuar, pagant o no pagant, depèn del que es decidisca, no hi cap pagament material fet.
El veí Joan Serra manifesta que ara el període mitja de pagament de l’Ajuntament s’allargarà. Però
això jo ho mire secundari, el que és important és que s'ha de diferenciar un procés que és clar, que està definit,
està quantificat que és deu a una persona que ací s’aprecia i no se li paga possiblement i indirectament ho ha
reclamat. L’altre és una cosa diferent que ja s’aclarireu. No es pot dir que com «allò altre» no està aclarit això
no ho paguem.

Es comenta la qüestió del període mitjà de pagaments i que s’aclareix que es tracta d’una mitjana i
és una qüestió estadística.
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El regidor Sebastián Mahiques atès que és una mitjana, pregunta si hi ha factures més
atraçades de 21 dies per a pagar?.
El secretari contesta que no hi ha factures pendents de fa temps, si no tenen problemes puntuals es
tramiten i les factures es paguen en termini, sols queda una quantitat pendent perquè no ens ha arribat la
documentació definitiva.
L’alcalde manifesta, dirigint-se al veí Joan Serra, que per clarificar i justificar que ell està gelat amb mi,
no sé qui, però algú li va dir que: «Eixe alcalde moltes parauletes però no et pagarà». Es comenten algunes
situacions que s’han donat amb ell.
El veí Joan Serra manifesta que per a mi el més important és que hi ha una situació que no està
aclarida i és fosca. Però hi ha un altra situació que està quantificada i és clara, i el plenari ha aprovat eixa
situació, i no entenc que té a vore el pagament d’una cosa en relació a l’altra. En coherència, quan un equip de
govern presenta i la majoria de l’ajuntament vota que això s'ha de dur endavant considere que el que va fer la
feina ha de cobrar, no podem posar una excusa i no pagar el que està clar, que un altra cosa és que en eixe
procés a l’equip de govern no l’interesse tirar endavant i que el poble estiga poc decent en eixa zona, perquè
és una vergonya, volem planificar el poble turísticament i moltes paraules però el que vinga per la Font Menor
veu que de un poble turístic res, cada vegada les brosses són més altes, això no és turisme això és una cloaca i
vosaltres teniu la responsabilitat.
L’alcalde dóna per acabada la sessió i desitja unes bones festes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 22,45 hores, del
dia 31 de juliol de 2017, i perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta, en Simat de la
Valldigna, el dia de la signatura electrònica.
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