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PLE AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA

Sessió 02/2014

Dia: 31 de març de 2014
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP

Grup Socialista

Mónica Sancirilo Camarena

David Mogort Alberola (Portaveu)

Rafael Cabanilles Inza

Lara Álvarez Boïgues

Maria Dominique Saneleuterio Brines
Antono Magraner Camarena

Grup EUPV

Miguel Vidal Ferrando

Victor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDSCOALICIÓ-COMPROMÍS

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA

Vicent Ribera Solanes
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)
Regidors absents: Cap
Secretari:
Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,05 h. del dia trenta-u de
gener de dos mil catorze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual
ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

ORDRE DEL DIA:
1
ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de gener
de 2014.
1.2 Presa possessió regidora Lara Álvarez Boïgues.
1.3 Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust de l’article 7
del RDL 4/2012.
1.4 Informació dels pagaments realitzats en el quart trimestre de 2013, en relació a
l’article quatre de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010.
1.5 Donar compte del Decret núm. 84/2014, sobre la liquidació de l’exercici 2013.
1.6 Ratificació del Decret 96/2014, sobre l’aprovació del marc pressupostari trienni
2015-2017.
1.7 Ratificació dels Decrets: núm. 12/2013 (PPOS 2013), núm. 13/2013 (PN 2013),
núm. 14/2013 (PCR) i 245/2013( PAP13).
1.8 Ratificació dels Decrets: núm. 5/2013 (PPOS 2014), núm. 6/2013 (PCRC 2014),
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núm. 7/2017 (PN2014).
1.9 Donar compte dels Decrets fins el 30 d’octubre de 2013.
1.10 Donar compte dels Decrets número 402 de 8 de novembre, 407 de 13 de
novembre, 417 de 18 de novembre, 422 de 22 de novembre, 433 de 29 de novembre, 439 de
4 de desembre, 472 de 26 de desembre i 477 de 27 de desembre de 2013 i els decrets
número 46 de 13 de febrer i 83 de 28 de febrer de 2014.
1.11 Sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies per a l’abastiment de la població
(Pla de Corrals).
1.12 Aprovació de la modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament.
1.13 Aprovació, si procedeix, de la Modificació de crèdits núm. 2014/SEC/PRE/001, en
la modalitat de suplement de crèdits.
1.14 Aprovació, si procedeix, de la Modificació de crèdits núm. 2014/SEC/PRE/002, en
la modalitat de crèdit extraordinari.
1.15 Aprovació, si procedeix, de la Modificació de crèdits núm. 2014/SEC/PRE/003, en
la modalitat de crèdit extraordinari
1.16 Modificació de l’Inventari de Béns per a la incorporació del material inclòs en la
Subvenció d’Equipament Cultural de 2013 de la Diputació de València.
1.17 Ratificació, si procedeix, decrets 61 i 89/2014 sobre la «VII Mostra professional
«Contescoltes 2104» i el conveni de col·laboració.
2
3

ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
TORN D’INTERVENCIONS.
--------------------------- // ----------------------------

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia
amb el resultat que tot seguit s’arreplega.
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia
27 de gener de 2014.
Es procedeix a l’examen i aprovació del acta corresponent a la sessió celebrada el dia
27 de gener de 2014.
Obert el torn d’intervencions, per part del regidor Víctor Mansanet, es planteja que a
la pàgina 2 on diu «aprovació del acta» ha de dir «aprovació de l’acta». En la pàgina 26, últim
paràgraf, on diu «la llevarem» ha de dir «la llevàrem», on diu «ahi» ha de dir «ahí», on diu «un
núvol tòxics» ha de dir «tòxic» i on diu «a la salut» ha de dir «la salut» i on diu «també afecta
al medi ambient» ha de dir «també afecta el medi ambient»
El regidor Joan Serra manifesta que a la pàgina 31 on diu «platejades» ha de dir
«plantejades».
Vista la qual cosa, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents
(6 PP, 1 GMS-PSOE, 1 EUPV, 1 Bloc-Compromís i 1 ERPV), ACORDA:
Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de gener de 2014,
acta número 1/2014, amb les rectificacions proposades.
1.2. Presa de possessió de la Lara Álvarez Boïgues
Vist que l’Ajuntament per acord del Ple celebrat el 25 de novembre de 2013 acordà la
presa de coneixement de la renúncia voluntària d’Álvaro Joaquín Almiñana Andrés, del lloc de
regidor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en compliment de l’article 9.4 del Reial
Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització
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Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Després de la renúncia a la presa de possessió de Yolanda Navarro Brines presentada
el 26 de desembre de 2013, l’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central que li fora
enviada la credencial de Lara Álvarez Boïgues, següent en la candidatura del PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) en les eleccions municipals celebrades el 22 de
maig de 2011. Dita credencial va ser rebuda en l’Ajuntament el dia 28 de gener de 2014, amb
número 134 de registre general d’entrada.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia.
Seguidament Lara Álvarez Boïgues, qui prèviament a la celebració de la sessió, ha
formulat declaració de béns patrimonials i també declaració de possibles causes
d’incompatibilitat i d’activitats, procedeix a prendre possessió del càrrec i dóna lectura a la
fórmula que textualment diu:
«Promet, per la meua consciència i honor i per imperatiu legal complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, amb
lleialtat a la Llei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.»
En finalitzar la presa de possessió, la nova regidora, s’integra a la sessió, tot prenent
seient junt a la resta d’integrants de la Corporació Local.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que suposa que en nom de tots els
regidors, i si algú vol dir alguna cosa després, li dóna la benvinguda, i afegeix que a partir d’ara
a intentar treballar pel poble i fer totes les aportacions que consideres convenient de cara al
futur i el benestar de Simat.
El regidor David Mogort manifesta que vol donar-li la benvinguda al nostre grup que
feia quatre mesos que estava sols en el grup, Lara és una persona treballadora, corporativa i
amb moltes ganes de treballar pel nostre poble, estem molts contents i pensem que és una
persona que farà una bona tasca com l’ha feta des de fora i li donem benvinguda des del
PSOE.
El regidor Vicent Ribera manifesta que ell la coneix des de que era menuda, és una
persona treballadora nata, compartim moltes idees, sé que treballaràs per l’ajuntament d’este
poble ... li dóna la benvinguda
El regidor Victor Mansanet manifesta que estem tots contents que vinga una persona
nova i que coneguem i estimem i si que volia llegir-te un passatge del Tirant, perquè eres
l’única nova que hi ha ací, hi ha una puresa que els altres la tenim pel temps una mica distreta,
és «les coses noves... nota ...»
El regidor Joan Serra li manifesta que enhorabona per ... a este grup que no sempre
és .... i si hi ha ganes de treballar es poden fer moltes coses, compartides o no, en un projecte
que es pot compartir o no, estic content és una dona és savia nova és verge en política
almenys en el dia a dia ... millor ... corporació... pensem les iniciatives i si podem treballar junts
endavant.
La regidora Lara Alvàrez dóna les gràcies a tots i manifesta que li heu posat el llistó
molt alt. Passa a llegir un escrit que transcrit a la lletra diu:
«Alcalde, regidores i regidors:
Accedisc al càrrec de regidora amb il·lusió, disponibilitat i la voluntat de donar
continuïtat a la tasca de representació del meu partit, i de dedicar temps a exercir de
forma desinteressada, com a corretja de transmissió de tots els problemes i inquietuds
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de les simateres i simaters.
També els anuncie la meua voluntat de fer servir l’Ajuntament com a caixa de
ressonància per denunciar, si procedeix, les males polítiques d’institucions superiors
siguen quines siguen, en la mesura que afecten a la qualitat dels serveis públics i al
benestar de tots els ciutadans.
Tot això des de la lleialtat, la col·laboració i els desitjos de que el govern local
encerte en les seus decisions perquè del seu encert dependrà el benestar i la qualitat de
vida de més de tres mil persones. Però com a contrapartida d’eixa lleialtat, confiem en
que el govern done participació, escolte i tinga consideració a les opinions dels demés.
Moltes gràcies.»
1.3. Informe de Secretaria-Intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust de
l’article 7 del RDL 4/2012.
S’informa que, d’acord amb el que estableix l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, calia
remetre, abans del 31 de gener de cada any, al Ministeri d’Hisenda informe d’intervenció sobre
el seguiment del Pla d’Ajust que L’Ajuntament va aprovar el 26 de març de 2012 i donar
compte del mateix informe al ple.
En virtut d’esta normativa es dóna compte de l’informe, de data 31 de gener de 2014,
elaborat per secretaria-intervenció, que transcrit a la lletra, i que tal i com es va enviar al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, diu:
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION SOBRE EL SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7 DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE
24 DE FEBRERO.
I. NORMATIVA APLICABLE
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988.
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales.
• Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales.
• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para
el pago a los proveedores de las entidades locales.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
II. ANTECEDENTES DE HECHO
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Resultando que, en cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012,
se emitió el informe en marzo de 2012, de la Secretaria-Intervención Municipal relativo al Plan
de Ajuste del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna para una duración de 10 años.
Resultando que mediante acuerdo de pleno de fecha 26 de marzo de 2012, este
Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad con
lo previsto en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo establecido en la
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste que fue remitido al
Ministerio de Hacienda i Administraciones Publicas.
Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaria
General de Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012, emitió informe
favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna.
Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que:
«Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de
endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la
ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012,
de 24 de febrero.
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los
órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio
de Economía y Competitividad.

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las
operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado
podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la
Administración del Estado. La Intervención General concretará los controles a realizar y su
alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de
seguimiento.
Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá
recabar la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que
deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación
necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos »
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo,
lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que:
«1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado
Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes
del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local,
información sobre, al menos, los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando
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la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente,
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el
pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas
del plan de ajuste.
//..//
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince
del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito
subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
«Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información
referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral
acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las
medidas adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en
el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.»
Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado
con fecha 8 de enero de 2014, la plataforma de captura de datos relativa al «Informe de
seguimiento del plan de ajuste y otra información adicional (Art. 10 Orden HAP/2015/2012, de
1 de octubre)», plataforma que estará disponible hasta el 31 de enero de 2018.
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente:
III. INFORME
1 Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley
7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución
del plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del contenido del mismo se
dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma
telemática que habilita el propio Ministerio.
El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han
regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del Ayuntamiento de
Simat de la Valldigna, al no ser una corporación local de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la
información debe remitirse de manera anual antes del quince de enero de cada ejercicio y
referida al precedente. Para este segundo año, se ha ampliado el plazo de remisión al
Ministerio hasta el 31 de enero de 2014.
2 El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en el
artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información, si es el
caso, sobre los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
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entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente,
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el
pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas
del plan de ajuste.
Tercero. Es necesario tener en cuenta que la contabilidad del ejercicio 2013 no está
cerrada y por tanto no está aprobada la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio
económico, habida cuenta que el artículo 191 del TRLRHL no requiere la confección de la
liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, es por lo que la
información que se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a
través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal.
No obstante la misma no debería tener alteraciones sustanciales sobre la que surja de la
liquidación, dado lo avanzado de la contabilidad, pero sí que puede variar en algunos datos y
aspectos presupuestarios. Además, como se explicará posteriormente, algunos datos a incluir
en la información facilitada van a consistir en previsiones en base a datos de ejercicios
anteriores.
El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el
siguiente índice de contenidos:
1. Información de Ingresos.
2. Información de gastos.
3. Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
4. Avance de remanente de tesorería.
5. Información de avales recibidos del sector público.
6. Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
7. Información sobre la deuda comercial.
8. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
1. Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2013 y comparativa con
la previsión contenida en el plan de ajustes.

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

Ejecución trimestral realizada de derechos
reconocidos netos (datos acumulados) (*)

Ingresos
Ingresos
corrientes:
Ingresos de
capital:
Ingresos no
financieros:
Ingresos
financieros:
Ingresos
Totales (1):
Ingresos
generados
derivados
de las
medidas de
ajuste en
relación al
año inicial
(2)
Ingresos
generados
derivados
del propio
ejercicio de
la actividad
económica
(3)=(1)-(2)

Dato de
liquidación
ejercicio
2012

Dato del
plan de
ajuste

1trimest

2.352,72

2.217,09

0

0

0

2.477,10

2.477,10

11.72%

0

0

0

166,08

166,08

155,50%

0

0

0

2.643,18

2.643,18

15,82%

0

0

0

201,04

201,04

0,00%

0

0

0

2.844,22

2.844,22

24,63%

0

0

0

0

0

0

470,77

65
2

.823,49

2 trimest

Medida1:
Subidas
tributarias,
supresión de
exenciones y
bonificaciones
voluntarias.
Medid
a 2: Refuerzo de
la eficacia de la
recaudación
ejecutiva y
voluntaria (firma
de convenios de
colaboración
con Estado y/o
CCAA).

Desviación de la
estimación anual s/
plan de ajuste

2
.282,09

3
37,44

0

3.160,93

2.282,09

2

2.280.09

Ejecución
(acumulada)
Descripción
medida de
ingresos

Proyección
anual 2013
estimada
3 trimestre 4 trimestre (**)

Dato del
plan de
ajuste

trimestral

0
2.844,22
realizada

Ajustes
acumulados
en
1
2
3
4 Proyección
ejercicios
anual 2012
anteriores trimestre trimestre trimestre trimestre estimada

0

-100,00%

2.844,22

24,74%

Ajustes
acumulados
hasta el
presente
ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desviación de la
estimación
anual / plan de
ajuste

0,00

0,00
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Medida 3:
Potenciar la
inspección
tributaria para
descubrir
hechos
imponibles no
gravados.
Medida 4:
Correcta
financiación de
tasas y precios
públicos
Medida 5: Otras
medidas por el
lado de los
ingresos
AHORRO
TOTAL
GENERADO
POR LAS
MEDIDAS
relativas a
ingresos
CORRIENTES
Ahorro total
generado por
las medidas
relativas a
ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2013 y
comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes
Ejecución
trimestral
realizada
reconocidas netas (acumulada)

Gastos
Gastos
corrientes:
Gastos de
capital:
Gas
tos no
financieros:
Gas
tos
operaciones
financieras:
Gas

Dato de
liquidación
ejercicio
2012
2.009,78

Dato del
plan de
ajuste

I trimestre 2 trimestre 3 trimestre

obligaciones

4 trimestre

Proyección
anual 2013
estimada

Desviación de la
estimación anual /
plan de ajuste

2.045,01

0

0

0

2.019,29

2.019,29

-1,25%

65,00

0

0

0

294,76

294,76

353,47%

2.764,28

2.110,01

0

0

0

2.314,05

2.314,05

9,67%

48,66
2.812,94

42,78
2.152,79

0
0

0
0

0
0

38,04
2.352,09

38,04
2.352,09

-11,07%
9,26%

754,5
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tos Totales
(1):
Gas
tos generados
derivados de
las medidas
de ajuste (2)
Gas
tos generados
derivados del
propio
ejercicio de la
actividad
económica (3)
= (1)-(2)
Saldo
obligaciones
pendientes de
aplicar al ppto
al final de
cada
trimestre:
Periodo
medio de
pago a
proveedores
(en días):
Gasto
corriente
financiado con
remanente de
tesorería
(afectado y/o
gastos
generales):

-0,50

2.153,29

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

-100,00%

2.352,09

2.352,09

9,25%

0

0

71,16

71,16

75,41

75,41

0,00%

77,90%
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Ejecución trimestral realizada
(acumulada)
Ajustes
acumulados
Dato del
en
Descripción
plan de ejercicios
1
2
3
4
medida de gastos ajuste anteriores trimestre trimestre trimestre trimestre
Ahorro en
capítulo 1 del Pto
consolidado
(medidas 1,2, 3, 4,
5, y 6)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ahorro en
capítulo 2 del Pto
consolidado
(medidas 7, 9, 10,
12, 13, 14 y 15 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ahorro en
capítulo 4 del Pto
consolidado
(medida 8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ahorro en
capítulo 6 del Pto
consolidado
(medida 11)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ahorro en otras
medidas de gasto
(medida 16)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
De ellas (medida
16) otras medidas
de gasto corriente 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
De ellas (medida
16) otras medidas
de gasto no
0
corriente
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
0,00
AHORRO
TOTAL
GENERADO
POR LAS
MEDIDAS
relativas a
gastos
CORRIENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Proyección
anual 2013
estimada

Ajustes acumulados
hasta el presente
ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3. Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2013 y
comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes.
(Cantidades en miles de euros)
Deuda viva:
A corto plazo(operaciones de tesorería):
A largo plazo:
Operación endeudamiento FFPP:
Resto operaciones endeudamiento a largo plazo:

Desviación de la
Dato del plan Deuda viva a
estimación anual /
de ajuste
31/12/2013
plan de ajuste
460,89
578,48
25,51%
0,00
54,61
0,00%
460,89
523,87
13,66%
309,00
315,11
1,97%
151,89
208,76
37,44%
Desviación de
Dato del
la estimación
plan de
a 31/12/2013
anual / plan de
ajuste
ajuste

Anualidades operaciones endeudamiento a
largo plazo:
Cuota total de amortización del principal:
Operación endeudamiento FFPP
Resto op. endeudamiento a largo plazo:
Cuota total de intereses:
Operación endeudamiento FFPP
Resto op. endeudamiento a largo plazo:

68,22

57,48

-15,74%

42,78
0,00
42,78
25,44
15,45
9,99

30,92
0,00
30,92
26,56
18,59
7,97

-27,72%
0,00%
-27,72%
4,40%
20,32%
-20,22%

Magnitudes Financieras y presupuestarias
Desviación de la
Dato del plan
Ejercicio 2013 estimación anual /
de ajuste
plan de ajuste
Ahorro bruto.
172,97
457,81
166,06%
Ahorro neto.
129,29
426,89
230,18%
Ahorro neto después de aplicar
502,3
0,00%
remanente de tesorería
Saldo de operaciones no financieras.
172,07
329,13
91,27%
Ajustes SEC (en términos de contabilidad
-80,00
0,00
-100,00%
nacional).
Capacidad o necesidad de
92,07
329,13
257,47%
financiación.

4. Avance de remanente de tesorería.
(Cantidades en miles de euros)
Remanente de tesorería
gastos generales
Exceso de financiación afectada
Saldos de dudoso cobro

Dato del plan
Avance
de ajuste

Desviación (%)

30,00

773,01

2.476,90%

70,00

87,11
328,23

368,90%
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5. Información de avales recibidos del sector público.
Saldo a:

Ente avalista

A 31/03/

Administración General
del Estado
CCAA
EELL
Total

A 30/06/

A 30/09/

A 31/12/

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6. Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y
contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores,
actualizado a 31/12/2013

Identificación

Entidad
presta-mista

Tipo de
opera-ción

Tipo
de
P Pte. de
interés
rincipal amortizar (F/V)

Indice
de referencia

Margen
(%)

.I.
fijo
(%)

Fecha de
formaliz.

Fecha de
cancelac.

Años de
carencia

Diferimiento

ADM. GRAL. Devolucion
PIE 2008 DEL ESTADO PIE
Diferimiento
ADM. GRAL. Devolucion
DEL ESTADO PIE

PIE 2009
Gespa
artificial BBVA, S.A.
BBVABCL
2002
BBVA, S.A.
Pagos a
proveedores
ICO
CAIXABANK

Línea
crédito

50.775,00

32.157,00

F

86.480,00

68.463,00

F

de
200.000,00 200.000,00

V

EURIBOR
a 3 meses

6,50

0,00 20/07/2010

0

0,00 21/07/2011

0

12/07/2012 2/07/2034

2

1
Préstamo

20.000,00

BANCO
POPULAR
ESPAÑOL, S.A.

18.537,00

Préstamo

336.121,00 336.121,00

V

CAIXABANK,
S.A.

Préstamo

67.191,00

F

23.821,00

F
EURIBOR
a 3 meses

1,45

1,63 29/10/2002 29/07/2018

0

23/05/2012 31/05/2022

2

6,50 09/12/2011 09/12/2014

1

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

7. Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.
Antigüedad (fecha recepción de facturas)
Año: 2013

(En miles de euros)

Obligaciones
reconocidas
1er.
pendientes de pago trimesclasificadas por
tre
antigüedad

Capítulo 2
Capítulo 6
Otra deuda comercial
Total

0,00
0,00
0,00
0,00

2do.
trimestre

3er.
trimestre

4to.
trimestre

Año
2012

0,00
0,00
0,00
0,00

0,41
3,14
0,00
3,55

73,49
34,34
1,62
109,45

0,00
0,00
0,00
0,00

Año
2011

0,00
0,00
0,00
0,00

Ejercicios
Anteriores

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

8. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
No existe ninguna operación con derivados.
(En miles de euros)
Operaciones con
derivados

Descripción

Operación 1
Operación 2
Operación 3
Operación 4
Resto de
operaciones
Total
(En miles de euros)
Otro pasivo
Descripción
contingente
Pasivo 1
Pasivo 2
Pasivo 3
Pasivo 4
Resto de pasivos
contingentes
Total

Saldo a:
A 31/03/

A 30/06/

A 30/09/

A 31/12/

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo a:
a 31 de
a 30 de
marzo
junio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a 30 de
septiembre
0,00
0,00
0,00
0,00

a 31 de
diciembre
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,90
37,48
1,62
113,00

A los efectos oportunos, este es el informe como secretario-interventor que se emite
sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del presente
informe al señor Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la
primera sesión plenaria que se celebre.
A los efectos oportunos, este es el informe como secretario-interventor que se emite
sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del presente
informe al señor Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la
primera sesión plenaria que se celebre.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática
de captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2014.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes del
Ayuntamiento de Simat de la Valldigna en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de
los objetivos contenidos en el mismo.
Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2013, se
deberá analizar con datos ciertos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar en
su caso las medidas que procedan.»
1.4. Informació dels pagaments realitzats en el quart trimestre de 2013, en
relació a l’article quatre de la Llei 15/2010, de 6 de juliol.
Es dóna compte del contingut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la
qual s’estableixen mesures contra la morositat i en concret l’elaboració per les Corporacions
Locals d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Així doncs, es dóna compte de la informació facilitada pels serveis municipals en
relació als pagaments realitzats en el quart trimestre de 2013, i que d’acord amb l’article 4.3 i
4.4 de la Llei 15/2010, cal remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda,
sense perjudici de la seua possible presentació i debat al Ple de la Corporació.
Després d’analitzada la informació, el ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i
conforme sobre les dades del quart trimestre de l’exercici 2013 i la seua remissió al Ministeri
d’Hisenda.
1.5. Donar compte del Decret núm. 84/2014, sobre liquidació de l’exercici
2013.
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 84/2014, de 28 de febrer, que es transcriu a la
lletra tot seguit:
«Decret núm.: 84/2014
Simat de la Valldigna, 28 de febrer de 2014
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcaldes-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:
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1. Pel serveis municipals ha estat confeccionada i preparada la liquidació del pressupost
de l’exercici 2013.
II. Fonaments:
1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta Alcaldia, tot assabentant de la seua
aprovació al Ple de l’Ajuntament en una propera sessió.
RESOLC:
Primer. Aprovar la Liquidació del pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2013,
de la qual, extractadament, s’assenyalen les següents dades:
RESULTAT PRESSUPOSTARI.........................................................IMPORT
(1) Drets reconeguts nets....................................................2.844.220,18
(2) Obligacions reconegudes netes....................................2.351.831,74
(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2)................................492.388,44
Ajustos (4+5-6)...............................................................................181.955,25
(4) (+) Despeses finançades amb romanents.....................168.083,99
(5) (+) Desviacions negatives de finançament....................110.797,71
(6) (-) Desviacions positives de finançament.......................96.926,45
(7)
Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos).....................674.343,69
ROMANENT DE TRESORERIA......................................................IMPORT
(A) +Fons líquids a la tresoreria..........................................................................507.738,57
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4)......................................1.265.366,65
(1) (+) De pressupost corrent...............................................470.052,92
(2) (+) De pressuposts tancats..............................................772.724,20
(3) (+) D’operacions no pressupostàries..............................22.589,53
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació...............................................0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4).........................................293.357,41
(1) De pressupost corrent......................................................122.300,34
(2) De pressuposts tancats.........................................................4.967,62
(3) D’operacions no pressupostàries...................................166.089,45
(4) Pagaments pendents d’aplicació..................................................0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)...................................................1.479.747,81
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós.....................................................................328.226,61
(III) (-)Excés de finançament afectat...................................................................101.384,36
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)1.050.136,84
Segon. A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les
següents quantitats:
(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost......................0,00 €
(VI) Obligacions per devolució d’ingressos.............................123,40 €
(VII) R.T. per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)............1.050.013,44 €
Cal tenir en compte que estan incorporats:
L’ingrés del préstec ICO (amb La Caixa) amb un import pendent d’amortitzar de
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23.821,46 €
L’ingrés del préstec ICO (amb el B. Popular) amb un import pendent d’amortitzar de
336.121,15 €
Que han fet que el pressupost consolidat de 2013 tinga al final este major ingrés
sobre les despeses i que caldria mantenir per tal de millorar la tresoreria tal i com era
l’objectiu inicial, quedant per tal una disponibitat que no hauria de superar els 690.070,83 €
Tercer. Donar compte d’esta resolució en un proper Ple de l’Ajuntament i remetre
copia als organismes que pertoque.»
Obert el torn d’intervencions, (...)
Finalitzades les intervencions, els membres del plenari es donen per assabentats.
1.6 Ratificació del decret 96/2014, sobre aprovació del Marc Pressupostari de 2015
a 2017.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 96/2014, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 96/2014
Simat de la Valldigna, 11 de març de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat
de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en
eixa condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
1. Ates que l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d’ara endavant LOEPSF), estableix que les
Administracions Publiques han d’elaborar un Marc Pressupostari a mig termini i que, transcrit
a la lletra, l’esmentat article diu el següent:
«Article 29. Marc pressupostari a mig termini.
1. Les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en
què s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà
una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de
deute públic.
2. Els marcs pressupostaris a mig termini comprendran un període mínim de tres anys
i contindran, entre altres paràmetres:
a. Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives
Administracions Públiques.
b. Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte
tant la seua evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions,
com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.
c. Els principals supòsits en què es basen les dites projeccions d’ingressos i despeses.
3. Els marcs pressupostaris serviran de base per a l’elaboració del Programa
d’Estabilitat.»
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2. Atès que de conformitat amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'ha elaborar un marc pressupostari a mig termini
coherent amb els objectius fixats per l'Estat per al període comprès entre els anys 2015 al
2017.
3. Atès que el present marc pressupostari s’ha d’adaptar a l’objectiu de deute públic
del conjunt de les entitats locals, trienni 2015-2017, en termes de Producte Interior Brut. Per
tant és la intenció reduir l’actual nivell d’endeutament per al pròxim trienni 2015-2017, tant
des del punt de vista del volum del capital viu com en el seu índex calculat tal com estableix
l’article 53 TRLHL.
4. Atès que el marc pressupostari a mig termini és el resultat d'extrapolar les dades
del pressupost de 2014 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. En aquest
marc pressupostari es contindran les previsions inicials dels capítols 1 al 7 de despeses i
d'ingressos, i les principals magnituds com el resultat pressupostari i la capacitat de
finançament per a cadascun dels tres exercicis.
FONAMENTS DE DRET
Atès que la normativa bàsica d’aplicació per a l’establiment del present Marc
Pressupostari 2014-2016 és la següent:
1. Constitució Espanyola 1978 (Article 135).
2. Text Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de Març (Títol VI - Pressupost i Gasto Públic)
3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
4. Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desplegament de l’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les EELL (Reglament).
6. Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
7. Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits
aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres.
8. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
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
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Primer. Acceptar i aprovar el Marc Pressupostari amb incidència per a l'exercici 2014,
i que per a les anualitats de 2015, 2016 i 2017 signifiquen les xifres que s'expressen
seguidament:
2014

INGRESSOS /
DESPESES
INGRESSOS

Taxa
variació
2015/14

Capital 65.305,00
INGRESSOS
NO
FINANCERS 2.175.985,00
Financers 0,00

Capital 167.935,00
DESPESES
NO
FINANCERES 2.104.675,00
Financers 71.310,00

2016

Taxa
variació
2017/16

2017

2.22
2.031,00

0,00

101,54%

2.143.100,00 100,65%

2.157.031,00 100,50%

2.167.810,00

96,84%

63.240,00

65.000,00

65.000,00

102,78%

2.206.340,00
0,00%

DESPESES 2.175.985,00
Corrents 1.936.740,00

Taxa
variació
2016/15

2.206.340,00

2.175.985,00

Corrents 2.110.680,00

2015

0,00

2.232.81

100,00%

2.222.031,00
0,00%

0,00

2.232.810,00
0,00%

0,00

2.167.279,00

2.112.669,00

2.042.530,00

102,52%

1.985.602,00 96,82%

1.922.538,00 99,85%

1.919.580,00

70,41%

118.240,00

118.240,00

65.000,00

100,00%

2.103.842,00
88,96%

63.437,00

2014
Saldo operacions no financeres

54,97%

2.040.778,00
113,33%

71.891,00

2015

2016

1.984.580,00
80,61%

57.950,00

2017

71.310,00 102.498,00 181.253,00

248.230,00

Ajusts SEC

60.207,94

186.049,81

NEC/CAP Finançament

11.102,06

92.902,23 154.951,19
9.595,77

26.301,81

62.180,19
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31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Deute viu a 31/12

523.497,25

465.949,73

415.264,32

365.274,21

A curt termini

57.547,52

50.685,41

49.99,11

50.606,95

A llarg termini

465.949,73

415.264,32

365.274,21

314.667,26

24,80%

21,74%

19,25%

16,85%

Ratio Deute viu/Ing. Corrents

SEGON. Donar compte al ple per a la seua ratificació.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa i fa un resum de quina és la
informació que s’està enviant a Madrid, per un costat l’execució que se va fent –
trimestralment-, com s’està pagant també trimestralment, la liquidació del pressupost i també
les previsions de futur. No vol dir que les xifres han de quadrar exactament amb estes
previsions però deuran estar en eixe marc, és a dir, estaran dins eixos paràmetres. Si
posteriorment en la realitat pressupostària hi ha alguna anomalia caldria explicar-la. S’intenta
emmarcar de manera que els ajuntaments tinguen el compromís de que les xifres van a estar
en eixa línia, en eixa projecció econòmica.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 6 vots a favor (PP) i 5 abstencions (2
GMS-PSOE, 1 EUPV, 1 Bloc-Compromís i 1 ERPV), acorda ratificar el present decret.
El regidor Joan Serra manifesta que vol justificar la meua abstenció, i sé que estes xifres
són les que són, però estan basades en un deute en el que jo no estic d’acord amb la causa
d’eixe deute, m’haguera agradat una miqueta de deute en tot cas per a serveis, per a benestar
social i no està en eixa direcció.
1.7. Ratificació dels Decrets: núm. 12/2013 (PPOS 2013), núm. 13/2013 (PN
2013), núm. 14/2013 (PCR) i 245/2013( PAP13).
Vista la Resolució de l’alcaldia núm. 12/2013, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.:012/2013
Simat de la Valldigna, 17 de gener de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha comunitat a
este Ajuntament la possibilitat de sol·licitar la inclusió de diverses actuacions a dur a terme a
l'empara del Pla Provincial d'Obres i Serveis per a l'any 2013.
Segon. Atès que s'estima adient sol·licitar la inclusió al Pla esmentat de les obres que
tot seguit es detallen, per tal de millorar els serveis que es presten a la població, segons el
quadre de distribució d'aportacions econòmiques següent:
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Obra

Exercici
inversió

Finançament
Diputació
(PPOS)

Ajuntament

Import total

1/3 Pla Eficiència Energètica
Enllumenat Públic (PEEAP)

2013

22.755,50.-€

1.197,66.-€

23.953,16.-€

Millora de la xarxa d'aigua: tram
Avda. Font Menor des del C/Xàtiva
al C/Barxeta.

2013

35.484,25.-€

1.867,59.-€

37351,84.-€

58.239,75.-€

3.065,25.-€

61.305,00.-€

TOTAL PPOS 2013

FONAMENTS DE DRET
1. Cal resoldre sobre això.
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, pel que fa el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per a l'any 2013, els següents extrems:
1. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa este municipi, de les actuacions «1/3 Pla
Eficiència Energètica Enllumenat Públic (PEEAP)» i «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font
Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta», amb els imports que es detallen al quadre que hi figura
als antecedents de la present Resolució.
2. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les
obres i/o treballs.
3. Comprometre's a donar compliment en el procés d'execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per a la formació i gestió dels Plans Provincials d'Obres i Serveis.
4. Comprometre la realització de les aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties resultants de les directrius del Pla, i amb destinació a les actuacions «1/3
Pla Eficiència Energètica Enllumenat Públic (PEEAP)» i «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av.
Font Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta».
5. Manifestar, expressament, el compromís d'este Ajuntament d'incloure al pressupost
municipal consignació suficient per tal de poder atendre l'aportació econòmica municipal.
6. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per la
redacció del projecte corresponent a les obres de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font
Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta».
Segon. Autoritzar l'alcalde-president per tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
Tercer. Comunicar esta Resolució del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació
Provincial de València.
Quart. Donar compte d'esta Resolució al Ple de l'Ajuntament a la pròxima sessió que
es celebre.
Ho mana i firma, l'alcalde-president de l'Ajuntament, Sebastián Mahiques Morant, en la data
que indica la firma electrònica, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.»
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut del decret i la ratificació implica
la acceptació per a la delegació per contractar. És igual a estos quatre decrets.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 8 vots a favor (6 PP, 1 EUPV i 1 ERPV) i 3
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abstencions (2 GMS-PSOE i 1 Bloc-Compromís), acorda ratificar el present decret.
El regidor Joan Serra manifesta que vol justificar la meua abstenció, i sé que estes xifres
són les que són, però estan basades en un deute amb el que jo no estic d’acord en la causa
d’eixe deute, m’haguera agradat una miqueta de deute en tot cas per a serveis, per a benestar
social i no està en eixa direcció.
Vista la Resolució de l’alcaldia núm. 13/2013, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 13/2013
Simat de la Valldigna, 17 de gener de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha comunitat a
este Ajuntament la possibilitat de sol·licitar una ajuda a l'empara del Pla de Nuclis per a l'any
2013.
Segon. Atès que s'estima adient sol·licitar la inclusió al Pla citat de l'obra «Renovació
de l'enllumenat públic i mobiliari del casc urbà del Pla de Corrals», per tal de mantenir i
millorar els serveis que es presten en l'esmentat nucli urbà disseminat.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon a esta alcaldia.
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, pel que fa al Pla de Nuclis (PN) de l'Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València per a l'any 2013, els següents extrems:
1 Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa este municipi, de l'obra «Renovació de
l'enllumenat públic i mobiliari del casc urbà del Pla de Corrals», l'import previst del qual munta
la quantitat de 40.000,00 €.
2 Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les
obres i/o treballs.
3 Comprometre's a donar compliment en el procés d'execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per a la formació i gestió dels Plans Provincials d'Obres i Serveis.
4 Comprometre la realització de les aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties resultants de les directrius del Pla, i amb destinació a les obres de
«Renovació de l'enllumenat públic i mobiliari del casc urbà del Pla de Corrals».
5 Manifestar, expressament, el compromís d'este Ajuntament d'incloure al pressupost
municipal consignació suficient per tal de poder atendre l'aportació econòmica municipal.
6 Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per la
redacció del projecte corresponent a les obres de «Renovació de l'enllumenat públic i
mobiliari del casc urbà del Pla de Corrals».
Segon. Autoritzar a l'alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
Tercer. Comunicar esta Resolució del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació
Provincial de València.
Quart. Donar compte d'esta Resolució al Ple de l'Ajuntament a la pròxima sessió que

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

es celebre.
Ho mana i signa l'alcalde-president de l'Ajuntament, Sebastián Mahiques Morant, en la
data que indica la firma electrònica, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.
Obert el torn d’intervencions, es reitera el contingut del decret.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 8 vots a favor (6 PP, 1 EUPV i 1 ERPV) i 3
abstencions (2 GMS-PSOE i 1 Bloc-Compromís), acorda ratificar el present decret.
Vista la Resolució de l’alcaldia núm. 14/2013, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 14/2013
Simat de la Valldigna, 17 de gener de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha comunitat a
este Ajuntament la possibilitat de sol·licitar una ajuda a l'empara del Pla de Camins Rurals per
a l'any 2013.
Segon. Atès que s'estima adient sol·licitar la inclusió al Pla citat de l'obra
«Arreglament de Camins Rurals 2013: Camí Fangars o de la Font del Ballaor i Camí de la
Caseta dels Pacos», ateses les necessitats i prioritats d'inversió en els camins del terme
municipal de Simat de la Valldigna.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta Alcaldia.
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, pel que fa al Pla de Camins Rurals (PCR) de l'Excel·lentíssima
Diputació Provincial de València per a l'any 2013, els següents extrems:
1. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa a este municipi, de l'obra «Arreglament de
Camins Rurals 2013: Camí Fangars o de la Font del Ballaor i Camí de la Caseta dels Pacos»,
l'import previst del qual munta la quantitat de 60.000,00 €.
2. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les obres
i/o treballs.
3. Comprometre's a donar compliment en el procés d'execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per a la formació i gestió dels Plans Provincials d'Obres i Serveis.
4. Comprometre la realització de les aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties resultants de les directrius del Pla, i amb destinació a les obres de
«Arreglament de Camins Rurals 2013: Camí Fangars o de la Font del Ballaor i Camí de la
Caseta dels Pacos».
5. Manifestar, expressament, el compromís d'este Ajuntament d'incloure al
pressupost municipal consignació suficient per tal de poder atendre l'aportació econòmica
municipal.
6. Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per
la redacció del projecte corresponent a les obres de «Arreglament de Camins Rurals 2013:
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Camí Fangars o de la Font del Ballaor i Camí de la Caseta dels Pacos».
Segon. Autoritzar a l'alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
Tercer. Comunicar esta Resolució del Servei de Cooperació Municipal de la
Diputació Provincial de València.
Quart. Donar compte d'esta Resolució al Ple de l'Ajuntament a la pròxima sessió que
celebre.
Ho mana i signa l'alcalde-president de l'Ajuntament, Sebastián Mahiques Morant, en la
data que indica la firma electrònica, de la qual cosa, com a secretari, en done fe.
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut del decret.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 8 vots a favor (6 PP, 1 EUPV i 1 ERPV) i 3
abstencions (2 GMS-PSOE i 1 Bloc-Compromís), acorda ratificar el present decret.
Vista la Resolució de l’alcaldia núm. 245/2013, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.:245/2013
Simat de la Valldigna, 28 de juny de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha comunitat a
este Ajuntament la possibilitat de sol·licitar el finançament d'una actuació a dur a terme a
l'empara del Pla d'Actuacions Programades (PAP) per a l'any 2013.
Segon. Atès que s'estima adient sol·licitar la inclusió al Pla citat de l'obra que tot
seguit es detalla, per tal de millorar la qualitat de vida del veïnat així com els serveis que es
presten a la població, segons el quadre següent:
Obra
«Adequació voreres per
accessibilitat, reforma aigua potable i
reforma instal·lació sanejament i
instal·lació pluvials al c/ del Toro»

Exercici
inversió
2013

Import total

224.438,92 €

FONAMENTS DE DRET
1. Cal resoldre sobre això.
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, pel que fa el Pla d'Actuacions Programades (PAP) de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per a l'any 2013, els següents extrems:
1. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa a este municipi, de l'actuació anomenada
«Adequació voreres per a accessibilitat, reforma aigua potable i reforma instal·lació
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sanejament i instal·lació pluvials en el C/ del Toro» amb un import que ascendeix a dos-cents
vint-i-quatre mil quatre-cents trenta-vuit euros i noranta-dos cèntims (224.438,92.-€).
2. Comprometre's a donar compliment en el procés d'execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per al Pla d'Actuacions Programades (PAP) de l'any 2013.
Segon. Autoritzar a l'alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
Tercer. Comunicar esta Resolució al Servei de Cooperació Municipal de la Diputació
Provincial de València.
Quart. Donar compte d'esta Resolució al plenari de la Corporació Local.
Així ho mana i signa, l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna a la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en
dóna fe.
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut del decret.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 8 vots a favor (6 PP, 1 EUPV i 1 ERPV) i 3
abstencions (2 GMS-PSOE i 1 Bloc-Compromís), acorda ratificar el present decret.

1.8. Ratificació dels Decrets: núm. 5/2013 (PPOS 2014), núm. 6/2013 (PCRC
2014), núm. 7/2017 (PN2014).
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 5/2013, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 5/2014
Simat de la Valldigna, 14 de gener de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 desembre de 2013 l’Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València va publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de València número
294 sobre aprovació de les noves directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i
serveis municipals per al bienni 2014-2015.
Segon. Vista l’assignació corresponent a este municipi pel que fa el Pla Provincial
d’Obres i Serveis (PPOS) per al període 2014-2015, que hi consta en l’Annex I de l’anunci, per
import de cent vint-i-dos mil sis-cents deu euros (122.610,00 €).
Tercer. Atès que per tal de millorar els serveis que es presten a la població s’estima
adient sol·licitar la inclusió al pla citat de les obres que tot seguit es detallen:

1

Exercici
Obra
inversió
Adquisició, condicionament i
equipament de vehicle per a la PL. 2014 - 15
Millora de la xarxa d’aigua,

Import €
27.821,12

Finançament
Diputació Provincial
de València
Diputació Provincial
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2 condicionament voreres i paviment 2014 - 15
Plaça Ramiro Calatayud
3
Canalització aigües pluvials,
condicionament itinerari i instal·lació 2014 - 15
jocs al Parc de la Valldigna
TOTAL PPOS EXERCICIS 2014 – 2015

27.739,42

de València

67.049,46

Diputació Provincial
de València

122.610,00

Diputació Provincial
de València

Atès que el termini establert per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 15
de gener, 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, pel que fa el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per als exercicis 2014-2015, els següents
extrems:
1. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa este municipi, de les actuacions «Adquisició,
condicionament i equipament de vehicle per a la Policia Local», «Millora de la xarxa d’aigua,
condicionament voreres i paviment Plaça Ramiro Calatayud» i «Canalització aigües pluvials,
condicionament itinerari i instal·lació jocs al Parc de la Valldigna», amb els imports que es
detallen al quadre que hi figura als antecedents de la present Resolució.
2. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les
obres i/o treballs.
3. 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 per al bienni
2014-2015, aprovades en sessió plenària de la Diputació Provincial de València de data 19 de
novembre de 2013.
4. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per a la
redacció dels projectes corresponents a les obres anomenades «Millora de la xarxa d’aigua,
condicionament voreres i paviment Plaça Ramiro Calatayud» i «Canalització aigües pluvials,
condicionament itinerari i instal·lació jocs al Parc de la Valldigna»
Segon. Autoritzar a l’alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
Tercer. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal.
Quart. Donar compte d’esta Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima sessió
que es celebre.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en
dóna fe.»
Obert el torn d’intervencions, s'informa del contingut del decret i la ratificació de
l'acceptació de la delegació per contractar.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 8 vots a favor (6 PP, 1 EUPV i 1 ERPV) i 3
abstencions (2 GMS-PSOE i 1 Bloc-Compromís), acorda ratificar el present decret.
Vista la Resolució de l’alcaldia núm. 6/2013, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 6/2014
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Simat de la Valldigna, 14 de gener de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 desembre de 2013 l’Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València va publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de València número
294 sobre aprovació de les noves directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i
serveis municipals per al bienni 2014-2015.
Segon. Atesos els criteris de distribució dels fons pel que fa al Pla de Camins Rurals i
Carrers corresponent als exercicis 2014 – 2015, l’assignació corresponent a este municipi
ascendeix a un import de fins a trenta-mil euros (30.000,00 €).
Tercer. Atès que per tal de millorar i corregir les infraestructures bàsiques del
municipi s’estima adient sol·licitar la inclusió al pla citat de l’obra que tot seguit es
detalla:
Exercici
inversió
Import
Finançament
Obra
Pavimentació Camí Fangars

2014 - 2015

30.000,00 €

TOTAL PCRC EXERCICIS 2014 – 15 30.000,00 €

Diputació Provincial
de València
Diputació
Provincial de València

Quart. Vista la Memòria valorada confeccionada per l’enginyer tècnic agrícola Juan
Brines Solanes, col·legiat número 1.623, anomenada «Pavimentació Camí Fangars – PCR 20142015», amb un pressupost total de trenta mil euros (30.000,00 €).
Atès que el termini establert per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 15
de gener, 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, pel que fa el Pla de Camins Rurals i Carrers (PCRC) de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per als exercicis 2014-2015, els següents
extrems:
1. Aprovar la memòria valorada confeccionada per l’enginyer tècnic agrícola Juan
Brines Solanes, col·legiat núm. 1.623, anomenada «Pavimentació Camí Fangars – PCRC 20142015», amb un pressupost bàsic de licitació de vint-i-quatre mil set-cents noranta-tres euros i
quaranta cèntims (24.793,40 €) i cinc mil dos-cents sis euros i seixanta-un cèntims (5.206,61
€) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
2. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa este municipi, de l’actuació «Pavimentació
Camí Fangars – PCRC 2014-2015», amb l’import que es detalla al quadre que hi figura als
antecedents de la present Resolució.
3. 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 per al bienni
2014-2015, aprovades en sessió plenària de la Diputació Provincial de València de data 19 de
novembre de 2013.
Segon. Autoritzar a l’alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
Tercer. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal.
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Quart. Donar compte d’esta Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima sessió
que celebre.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; la secretària accidental, M. Rosa Mestre Solanes, en
dóna fe.»
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut del decret i l'acceptació de la
delegació per contractar.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 8 vots a favor (6 PP, 1 EUPV i 1 ERPV) i 3
abstencions (2 GMS-PSOE i 1 Bloc-Compromís), acorda ratificar el present decret.
Vista la Resolució de l’alcaldia núm. 7/2013, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 007/2014
Simat de la Valldigna, 14 de gener de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 desembre de 2013, l’Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València va publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de València número
294 sobre aprovació de les noves directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i
serveis municipals per al bienni 2014-2015.
Segon. Atesos els criteris de distribució dels fons pel que fa el Pla de Nuclis
corresponent als exercicis 2014 – 2015, l’assignació corresponent a este municipi munta un
import de fins a setanta-mil euros (70.000,00 €).
Tercer. Atès que per tal de millorar els serveis que es presten a la població, i eliminar
dèficits d’infraestructura bàsica en el nucli urbà del Pla de Corrals s’estima adient sol·licitar la
inclusió al pla citat de les obres que tot seguit es detallen:

1
2

Exercici
Obra
inversió
Compactació terreny i adquisició
de mobiliari urbà per a la zona d’esplai del 2014 - 15
Pla de Corrals
Millora de l’accés, zona enjardinada, tanca
perimetral i adquisició de mobiliari urbà
zona depuradora Pla de Corrals 2014 - 15
TOTAL PPOS EXERCICIS 2014 – 2015

Import

Finançament

15.000,00 €

Diputació Provincial de
València

55.000,00 €

Diputació Provincial de
València
Diputació
Provincial de València

70.000, 00€

Atès que el termini establert per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 15
de gener, 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, pel que fa el Pla de Nuclis (PN) de l'Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València per als exercicis 2014-2015, els següents extrems:
1. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa este municipi, de les actuacions «» i «», amb
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els imports que es detallen al quadre que hi figura als antecedents de la present Resolució.
2. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les
obres i/o treballs.
3. 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 per al bienni
2014-2015, aprovades en sessió plenària de la Diputació Provincial de València de data 19 de
novembre de 2013.
4. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per a la
redacció dels projectes corresponents a les obres anomenades «» i «»
Segon. Autoritzar l’alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
Tercer. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal.
Quart. Donar compte d’esta Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima sessió
que celebre.
Així ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; la secretària acctal., M. Rosa Mestre Solanes, en dóna
fe.»
Obert el torn d’intervencions, s'informa del contingut del decret i la ratificació de
l'acceptació de la delegació per contractar.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 8 vots a favor (6 PP, 1 EUPV i 1 ERPV) i 3
abstencions (2 GMS-PSOE i 1 Bloc-Compromís), acorda ratificar el present decret.
1.9. Donar compte dels Decrets fins el 30 d’octubre de 2013.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia fins el de 30 d’octubre de 2013.

1.10. Donar compte dels Decrets números 402 de 8 de novembre, 407 de 13
de novembre, 417 de 18 de novembre, 422 de 22 de novembre, 433 de 29 de
novembre, 439 de 4 de desembre, 472 de 26 de desembre i 477 de 27 de
desembre de 2013 i els decrets números 46 de 13 de febrer i 83 de 28 de febrer
de 2014.
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 402, de 8 de novembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 402/2013
Simat de la Valldigna, 8 de novembre de 2013
Sebastián Mahiques Morant, 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:
Vist l'informe emès per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 12/2013, de
modificació de crèdits, mitjançant generació de crèdits.
De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost,
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RESOLC:
Primer. Acceptar l’aportació no prevista, següent:
PDA DENOMINACIÓ
CONSIG.
APORTACIÓ.
CONSIG.
ANTERIOR
NO PREV.
ACTUAL
46101 Dival: Subvencions cultura........................10,00..............11.634,00..............11.644,00
TOTAL APORTACIÓ NO PREVISTA............11.634,00
En els expedients corresponents estan suficientment acreditades estes aportacions.
Segon. Generar el següent crèdit:
PDA DENOMINACIÓ
338.22609
334.22609

CONSIG.
APORTACIÓ.
CONSIG.
ANTERIOR
NO PREV.
ACTUAL
Festes/actuacions..................79.000,00....................500,00..............79.500,00
Cultura...................................15.000,00..............11.134,00..............26.134,00
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDITS... .11.634,00

Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes
oportuns.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; i com a Secretari, done fe.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa del contingut dels diferents decrets,
els de generacions de crèdits per subvencions, el de la venda per subhasta de l’agranadora i
fotocopiadores velles, les incorporacions de romanents a l’exercici de 2014 i d’altres.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 407 de 13 de novembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

Decret núm.: 407/2013
Simat de la Valldigna, 13 de novembre de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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:

Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, atesa
la memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció, així com el certificat de disponibilitat de
crèdit a minorar, i de conformitat amb l’establert en els articles 179.2 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos
RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2013/SEC/PRE/014, amb la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions del mateix grup de funció i/o que
afecten a crèdits de personal, d’acord al següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació

DescripcióAlta
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crèdit
920
155
320
312
332
321
321
341
912
335
341

21200
15000
21200
22200
22200
22000
22200
22609
23020
22200
48094

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS PÚBLICS................................7.000,00
LABORALS: PRODUCTIVITAT.............................................................................2.000,00
C. PÚBLIC: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ..............................................1.000,00
C. SALUT: COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES..............................................600,00
BIBLIOTECA: COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES........................................600,00
ESCOLETA: MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE............................500,00
ESCOLETA: COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES............................................500,00
ESPORTS........................................................................................................................500,00
DIETES PLA DE CORRALS......................................................................................500,00
C. MÚSICA: COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES...........................................100,00
SUBVENCIONS: SOCIETAT CAÇADORS SAN HUMBERTO....................... 50,00

Total alta de crèdits.....................................................................13.350,00
Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació
912 23120
332 22000
320 22110
920 22606
912 23000
920 22001
164 13191
342 21298
342 22799
335 21200
920 22000
920 22200
920 22799

Descripció
Baixa crèdit
LOCOMOCIÓ PLA DE CORRALS (KM)............................................................-150,00
BIBLIOTECA: MAT. ORD. NO INVENTARIABLE..............................................-500,00
C. PÚBLIC: MATERIAL DE NETEJA......................................................................-500,00
TRIBUNALS I ASSISTÈNCIES A CURSOS...........................................................-500,00
CORPORACIÓ: DIETES...........................................................................................-500,00
DIARIS OFICIALS - PUBLICACIONS ADM........................................................-800,00
PNAL. CEMENTIRI: C. ESPECÍFIC.........................................................................-900,00
CONTRACTE MANTENIMENT POLIESPORTIU........................................-1.000,00
SERVEI: GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL............................................................-1.000,00
C. MÚSICA: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ...........................................-1.500,00
MATERIAL ORD. NO INVENTARIABLE AJUNT............................................-1.500,00
AJUNTAMENT: COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES................................-2.000,00
SERVEI: TREBALLS D'ALTRES EMPRESES.........................................................-2.500,00

Total baixa de crèdits..................................................................13.350,00
Segon. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera
sessió ordinària que celebre, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a l’Administració de l'Estat i a la comunitat
autònoma.
Tercer. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la Llei
7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la
forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la citada jurisdicció.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 417/2013 de 18 de novembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 417/2013
Simat de la Valldigna, 18 de novembre de 2013
Sebastián Mahiques Morant, 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:
Vist l'informe emes per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 15/2013, de
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modificació de crèdits, mitjançant generació de crèdits.
De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost,
RESOLC:
Primer. Acceptar l’aportació no prevista, següent:
PDA DENOMINACIÓ
CONSIG.
APORTACIÓ.
INICIAL
NO PREV.
45097 GVA:Voluntariat ambiental.........................................0,00................................2.363,22
46197 Dival: Pla enjardinament..............................................0,00................................1.500,00
TOTAL APORTACIÓ NO PREVISTA.........................................3.863,22
En els expedients corresponents estan suficientment acreditades estes aportacions.
Segon. Generar el següent crèdit:
PDA DENOMINACIÓ
155.21000
172.22797

CONSIG.
APORTACIÓ.
INICIAL
NO PREV.
Manteniment xarxes púb./infr.............45.000,00................................1.500,00
Treballs prev. inc. fores............................2.000,00................................2.363,22

TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDITS...........................................3.863,22
Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes
oportuns.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done
fe.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 422 de 22 de novembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 422/2013
Simat de la Valldigna, 22 de novembre de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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:
Vist que el 16 d’octubre de 2013, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i l’empresa
General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA), van signar un contracte mitjançant el qual
EGEVASA seria l’encarregada de realitzar el servei d’evacuació de fangs dels pous clarificadors
i la neteja externa del material de suport dels filtres biològics de l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals (EDAR) del Pla de Corrals.
Vist que aquest servei es gestiona de forma directa per este ajuntament.
Vist que a l'esmentat contracte, s’especifica que a la recepció de la factura per l’import
total dels serveis prestats, l’Ajuntament adoptarà l’acord autoritzant l’Entitat de Sanejament
(EPSAR) a que abone directament a EGEVASA el preu dels mateixos.
Vist l’escrit rebut amb data 22 de novembre de 2013, en que ens remeten la factura
número 02013GCJ000150 de 30 d’octubre de 2013, de finançament de l’any 2013 per a
l’evacuació de fangs de pous clarificadors i la neteja externa de l'EDAR del Pla de Corrals.
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En base a tot l’exposat:
RESOLC
Primer. Autoritzar a l’empresa EPSAR a fer efectiu a EGEVASA, la factura número
02013GCJ000150 de 30 d’octubre de 2013 de finançament de l’any 2013 per a l’evacuació de
fangs de pous clarificadors i la neteja externa de l'EDAR del Pla de Corrals.
Segon. Notificar esta resolució a l’Entitat de Sanejament d’aigües (EPSAR), i la
l’empresa «EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, SA (EGEVASA).
Tercer. Donar compte al Plenari de la Corporació.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done fe.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 433 de 29 de novembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 433/2013
Simat de la Valldigna, 29 de novembre de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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
Examinat el procediment negociat per a contractar el servei de neteja, pla de control i
prevenció de la legionel·losis del dipòsit d’aigua potable de Simat de la Valldigna, de
conformitat amb el que disposa la el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Vist l’informe de l’enginyer tècnic industrial, de data 13 de novembre de 2013, en que
considera com a millor oferta presentada per a la licitació del servei, l’aportada per la
mercantil «Compañía de Tratamientos de Levante, SL, (CTL)», per un import de 860 euros
anuals més l’IVA corresponent.
RESOLC

Primer. Adjudicar el servei de neteja, pla de control i prevenció de la legionel·losi del
dipòsit d’aigua potable de Simat de la Valldigna a l’empresa Compañía de Tratamientos de Levante,
S.L. (CTL), per un import que munta la quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS (860,00 €)
més l’IVA corresponent.
Segon. Requerir-li per a que presente en Secretaria, abans de la formalització del
contracte i una vegada efectuada la notificació de l’adjudicació, la documentació justificativa
d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de « de neteja, pla
de control i prevenció de la legionel·losis del dipòsit d’aigua potable de Simat de la Valldigna»
amb càrrec a la partida «155.21000 Manteniment de xarxes públiques/infraestructures» del
Pressupost vigent.
Quart. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta dels interessats, per al
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seu coneixement i als efectes oportuns.
Sisè. Donar compte d’esta resolució al Plenari de l’Ajuntament en la primera sessió
que celebre.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done
fe.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 439 de 4 de desembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 439/2013
Simat de la Valldigna, 4 de desembre de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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
Examinat el procediment negociat sense publicitat per a contractar el servei de realització de
les analítiques que procedisquen realitzar a la xarxa del nucli urbà i dipòsit d’aigua potable de Simat de
la Valldigna i al Pla de Corrals, de conformitat amb el que disposa la el Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
RESOLC
Primer. Adjudicar el servei de realització de les analítiques que procedisquen realitzar a la xarxa
del nucli urbà i dipòsit d’aigua potable de Simat de la Valldigna i al Pla de Corrals a G.E. COTA-2, amb CIF
B96413075, i domicili social a Tavernes de la Valldigna (46760), al carrer Ràfol número 35, per un import
que munta la quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS (3.840,00 €) més l’IVA
corresponent.
Segon. Notificar esta resolució a l’adjudicatari, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Tercer. Donar compte d’esta resolució al Plenari de l’Ajuntament en la primera sessió que
celebre.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done fe. »

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 472 de 26 de desembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 472/2013
Simat de la Valldigna, 26 de desembre de 2013
Sebastián Mahiques Morant, 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:
Vist l'informe emès per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 16/2013, de
modificació de crèdits, mitjançant generació de crèdits.
De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost,
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RESOLC:
Primer. Acceptar l’aportació no prevista, següent:

PDA DENOMINACIÓ
45013
45013
45013
45013
45013
45013
45013
45013

PROJECTE APORTACIÓ. NO PREV.

GVA: EMCORP 2013...........................2013/3/AODL/1....................1.079,92
GVA: EMCORP 2013...........................2013/3/AODL/2....................1.079,92
GVA: EMCORP 2013...........................2013/3/AODL/3....................1.071,28
GVA: EMCORP 2013...........................2013/3/AODL/4....................1.071,28
GVA: EMCORP 2013...........................2013/3/AODL/5....................1.077,76
GVA: EMCORP 2013...........................2013/3/AODL/6....................1.077,76
GVA: EMCORP 2013...........................2013/3/AODL/7....................1.071,28
GVA: EMCORP 2013...........................2013/3/AODL/8....................1.071,28

TOTAL APORTACIÓ NO PREVISTA..............................8.600,48
En els expedients corresponents estan suficientment acreditades estes aportacions.
Segon. Generar el següent crèdit:

PDA DENOMINACIÓ

PROJECTE

Generació
de crèdits

241.13101...............................................GVA: pnal. atur i int. gral......2013/3/AODL/1
241.16000..........................................EMCORP: Seguretat Social......2013/3/AODL/1
241.13101...............................................GVA: pnal. atur i int. gral......2013/3/AODL/2
241.16000..........................................EMCORP: Seguretat Social......2013/3/AODL/2
241.13101...............................................GVA: pnal. atur i int. gral......2013/3/AODL/3
241.16000..........................................EMCORP: Seguretat Social......2013/3/AODL/3
241.13101...............................................GVA: pnal. atur i int. gral......2013/3/AODL/4
241.16000..........................................EMCORP: Seguretat Social......2013/3/AODL/4
241.13101...............................................GVA: pnal. atur i int. gral......2013/3/AODL/5
241.16000..........................................EMCORP: Seguretat Social......2013/3/AODL/5
241.13101...............................................GVA: pnal. atur i int. gral......2013/3/AODL/6
241.16000..........................................EMCORP: Seguretat Social......2013/3/AODL/6
241.13101...............................................GVA: pnal. atur i int. gral......2013/3/AODL/7
241.16000..........................................EMCORP: Seguretat Social......2013/3/AODL/7
241.13101...............................................GVA: pnal. atur i int. gral......2013/3/AODL/8
241.16000..........................................EMCORP: Seguretat Social......2013/3/AODL/8

807,54
272,38
807,54
272,38
800,94
270,34
800,94
270,34
805,80
271,96
805,80
271,96
800,94
270,34
800,94
270,34

TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDITS................................8.600,48
Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes
oportuns.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done fe.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 477, de 27 de desembre, que es
transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 477/2013
Simat de la Valldigna, 27 de desembre de 2013
Sebastián Mahiques Morant, 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
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eixa condició, i atenent les següents consideracions:
Vist l'informe emès per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 16/2013, de
modificació de crèdits, mitjançant generació de crèdits.
De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost,
RESOLC:
Primer. Acceptar l’aportació no prevista, següent:
PDA DENOMINACIÓ C. Inicials APORTACIÓ. NO PREV.
61930 SUBHASTA FOTOCOPIADORES...........................................0,00.....................................880,17
61931 SUBHASTA AGRANADORA...................................................0,00...............................12.396,69

TOTAL APORTACIÓ NO PREVISTA....................................................13.276,86
En els expedients corresponents estan suficientment acreditades estes aportacions.
Segon. Generar el següent crèdit:

PDA DENOMINACIÓ
155.63313
321.63213
342.63913

C. Inicials

Generació de crèdits

INV. REP. AGRANADORA.........................................................0,00..................................5.097,96
INV. REP. CEIP VALLDIGNA......................................................0,00..................................4.028,90
INV. REP. GESPA ARTIFICIAL....................................................0,00..................................4.150,00

TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDITS......................................................13.276,86
Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes
oportuns.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done fe.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 46 de 13 de febrer, que es transcriu
a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 46/2013
Simat de la Valldigna, 13 de febrer de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat
de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix
en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
Vista la providència de l’Alcaldia per a la incorporació de romanents de crèdits al
pressupost de l'exercici de 2014, de març del present, i l'informe emès per intervenció, de
conformitat amb el que disposen els articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i la Base d'Execució
del Pressupost núm. 9, RESOLC:
1. La incorporació dels romanents de crèdits és obligatòria, tal com assenyala l’article 182,
en emparar projectes finançats amb ingressos afectats per a les següents partides pressupostàries:
Projecte

Aplicació

2014
2014
2014
2013 3 AODL 2

342 63913
321 63213
155 21000
2014
241 13101

Descripció

Import

Gespa artificial pistes de pàdel......................................................4.150,00
Inversions al CEIP Valldigna.........................................................4.028,90
Manteniment xarxes públiques/infraestructures..............................1.306,80
EMCORP: Pnal. Atur i int. Gral.......................................................674,45
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2013 3 AODL 7
2011 2 ANNA 4
2013 3 AODL 4
2013 3 AODL 5
2011 2 ANNA 4
2013 2 PAULA 2
2013 3 AODL 2
2013 3 AODL 4
2013 3 AODL 5
2013 3 AODL 7
2012 2 ANNA 1
2011 2 ANNA 4
2013 3 AODL 1
2013 3 AODL 3
2013 3 AODL 6
2013 3 AODL 8
2013 2 PAULA 19
2013 2 PAULA 19
2013 3 AODL 6
2013 3 AODL 1
2013 3 AODL 3
2013 3 AODL 8

2014
241 16000
EMCORP: S. Social (Pnal. Atur i int. Gral.).....................................217,45
2014
155 61903
Reparació de voreres.......................................................................146,15
2014
241 13101
EMCORP: Pnal. Atur i int. Gral.......................................................722,59
2014
241 13101
EMCORP: Pnal. Atur i int. Gral.......................................................674,42
2014
320 63200
Inversions al CEIP Valldigna.............................................................56,59
2014
151 60900
PN 2013.....................................................................................24.478,30
2014
241 16000
EMCORP: S. Social (Pnal. Atur i int. Gral.).....................................226,65
2014
241 16000
EMCORP: S. Social (Pnal. Atur i int. Gral.).....................................243,80
2014
241 16000
EMCORP: S. Social (Pnal. Atur i int. Gral.).....................................221,39
2014
241 13101
EMCORP: Pnal. Atur i int. Gral.......................................................644,23
2014
151 60000
Despesa afectada al PMS (Dif. Permuta solars)..............................4.208,40
2014
161 61900
Remodelació i millora acc. Font Menor (projecte)..............................46,77
2014
241 13101
EMCORP: Pnal. Atur i int. Gral.......................................................647,83
2014
241 16000
EMCORP: S. Social (Pnal. Atur i int. Gral.).....................................217,45
2014
241 13101
EMCORP: Pnal. Atur i int. Gral.......................................................726,97
2014
241 13101
EMCORP: Pnal. Atur i int. Gral.......................................................783,52
2014
161 61913
Ref. instal. A.P. i sanejament c. Toro -PAP 2013...........................50.000,00
2014
161 61913
Ref. instal. A.P. i sanejament c. Toro -PAP 2013...........................92.000,00
2014
241 16000
EMCORP: S. Social (Pnal. Atur i int. Gral.).....................................242,85
2014
241 16000
EMCORP: S. Social (Pnal. Atur i int. Gral.).....................................218,47
2014
241 13101
EMCORP: Pnal. Atur i int. Gral.......................................................644,23
2014
241 16000
EMCORP: S. Social (Pnal. Atur i int. Gral.).....................................264,48
TOTAL........................................................................................................................187.792,69

TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
187.792,69 €
Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es compta amb
els següents recursos financers:
Romanent de tresoreria per a despeses generals.......................101.485,70
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat86.306,99
Total Romanent afectat ....................................................................187.792,69
TOTAL FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS

187.792,69 €

Es vol recordar el següent extrem: de la liquidació de l’exercici 2012, hi ha un Romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat de 638.746,22, del que s’ha de deduir la quantitat de
336.121,15 del préstec ICO, que ha provocat que el pressupost consolidat de 2012, tinga este major
ingrés sobre les despeses, així com les obligacions per devolucions d’ingressos, que munten la quantitat
de 702,60, donant un romanent disponible de 301.922,47 €.
Tercer. Donar compte al Plenari de la corporació de la resolució adoptada.»

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.
Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia núm. 83 de 28 de febrer, que es transcriu a
la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 83/2014
Simat de la Valldigna, 28 de febrer de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat
de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix
en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
Vista la providència de l’Alcaldia per a la incorporació de romanents de crèdits al
pressupost de l'exercici de 2014, de març del present, i l'informe emès per intervenció, de
conformitat amb el que disposen els articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i la Base d'Execució
del Pressupost núm. 9, RESOLC:
Primer. Incorporar els següents romanents de crèdits:
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Projecte

Aplicació

2013 3 AODL 26
2013 3 AODL 26
2013 2 AODL 1

2014
2014
2014

Descripció
920 16001
920 13002
151 61902

Import

AODL: SEGURETAT SOCIAL...............................2.654,26
AODL; SOUS.........................................................5.210,23
PPOS 2013 – Millora xarxa aigua PEEEP................7.212,88

TOTAL
TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

15.077,37
15.077,37 €

Segon. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es
compta amb els següents recursos financers: A. Transferències de capital corresponents a:
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat....................15.077,37
Total Romanent afectat ..............................................................................15.077,37
TOTAL FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS

15.077,37 €

Tercer. Donar compte al Plenari de la corporació de la resolució adoptada.
Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done
fe.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
1.11. Sol·licitud de concessió d’aigües soterrànies per a l’abastiment de la
població (Pla de Corrals).
Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
Atès que pel tècnic municipal es va redactar informe, en gener de 2014, pel qual es
deia que en compliment del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, per a la instal·lació d’aigua del Pla de
Corrals, no s’ha realitzat el programa d’Autocontrol reglamentari. Els motius són que la
procedència de l’aigua és a través d’un pou privat (Pou de la Esperanza) que no disposa
d’autorització per a subministrament d’aigua a la població, i per tant, es considera una aigua no
apta per al consum humà.
No obstant allò exposat abans, si que s’estan realitzant les tasques necessàries de
control, tractament i vigilància de l’aigua que se subministra al Pla de Corrals.
Atès que per a poder garantir la qualitat de l’aigua i complir amb la normativa vigent
abans esmentada, és necessari l’adopció de les següents mesures:
− Execució i legalització d'un pou, el més pròxim possible al dipòsit d'aigua, per a
consum humà, independent de l'actual sistema.
− La resta de la infraestructura hídrica existent es compatible i vàlida per a
l'abastiment (dipòsit, canonades, etc.).
Per a poder realitzar esta obra, es necessari sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer, la concessió d'aigües subterrànies per l'abastiment del casc urbà de Pla de
Corrals.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa dels motius pels quals caldrà fer un
nou pou per a destí d’ús humà, des de la Conselleria de Sanitat ens obliguen a fer una sèrie de
tràmits on s’inclou la concessió per la CHX d’este pou nou, ara la tenim del pou de
l’Esperança i després la clorem. Hem començat la tramitació administrativa davant la CHX.
Explica també on està previst que es faça la perforació per al pou.

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per unanimitat de tots els membres,
acorda aprovar l’expedient per a la sol·licitud, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de
concessió d’aigües soterrànies per a l’abastiment de la població.
1.12. Aprovació de la modificació de la Plantilla de Personal de
l’Ajuntament.
Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de la plantilla municipal, i tenint en
compte els següents:
ANTECEDENTS DE FET
Primer. Existeix a aquest ajuntament, la plaça número 2, coberta per un funcionari de
carrera, que el passat dia 10 de març, es va jubilar, vista la qual cosa, aquesta plaça ha quedat
vacant.
Segon. Es considera com a forma d’accés més idònia, el de concurs oposició, pel
sistema de promoció interna, per la qual cosa, s’ha de procedir a la modificació de la plantilla
de llocs de treball aprovada el passat 30 de desembre de 2013.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent :
- Els articles 22.2.i ) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
- Els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de règim local.
- L'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- La Llei 27 /2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local.
Vist el que antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la Corporació d'acord amb
l'article 22.2.i ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb el que estableix l'article 175 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, el que subscriu eleva la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar inicialment la plantilla municipal amb les següents places:
PLANTILLA DE PERSONAL-2014
Nom. Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
1.
Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
2.
Grup/Nivell de titulació.
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CD . Nivell de Complement de Destinació.
CDa . Nivell de Complement de Destinació aproximat

PERSONAL FUNCIONARI:
Nom.
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
5
1

Lloc de treball
1
2
CD
Observacions
Secretari- Interventor..........100%......A1.....28........Habilitat nacional. Ocupat
Arquitecte Tècnic..................70%........A2.....26........Ocupat
Tècnic de Gestió...................100%......A2.....23........Vacant
Administratiu.........................100%......C1.....19........Vacant. Promoció interna
Administratiu.........................100%......C1.....19........Ocupats
Bibliotecari.............................100%......C1.....20........Ocupat
Auxiliar Administratiu..........100%......C2.....18........Ocupat
Auxiliar Administratiu..........100%......C2.....14........Vacant
Oficial Cap de la Policia.......100%......C1.....22........Vacant
Agent PL-Cap del CPL.......100%......C1.....22........Ocupat (provisional)
Agent de Policia Local..........100%......C1.....16........Ocupats (2 interins)
Auxiliar de Policia Local......100%......C1.....16........Ocupat. A extingir.

PERSONAL LABORAL:
Nom
1
4
1
1
1
4
1
1
3

Lloc de treball
1
2
CDa Observacions
Encarregat brigada.................................100%......C1.....18........Ocupat
Agent brigada.........................................100%......A.P....9...........Ocupats
Ag. brigada - Enc. Cementeri..............100%......A.P....9...........Ocupat
Personal usos múltiples........................100%......A.P....10........Ocupat
Personal usos múltiples........................100%......A.P....-...........Ocupat
Netejadors/es.........................................100%......A.P....8...........Ocupats
Ag. Desenvolupament Local................100%......A.P....._..........Ocupat
Directora Escoleta Mpal. Infan............100%......A.P...._..........Ocupat
T. Super. en Educació Infantil...............100%......A.P ..._..........Ocupats

PERSONAL EVENTUAL: No hi ha
Segon. Exposar al públic la plantilla de personal aprovada mitjançant anunci al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un termini de quinze dies
hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals s'admetran reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el que disposa
l'article 150.1 de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n
presente cap, este acord es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou
acord.
Tercer. Autoritzar a l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per a donar
compliment, íntegrament a este acord.
Quart. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de
la Generalitat Valenciana»
Obert el torn d’intervencions, l'alcalde informa que s'ha jubilat un administratiu, la
plaça queda vacant i la proposta és que es cobrisca per promoció interna. Es fan comentaris al
respecte.
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Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per unanimitat de tots els membres, ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment la plantilla municipal amb les següents places:
PLANTILLA DE PERSONAL-2014
Nom. Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
1.
Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
2.
Grup/Nivell de titulació.
CD . Nivell de Complement de Destinació.
CDa . Nivell de Complement de Destinació aproximat

PERSONAL FUNCIONARI:
Nom.
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
5
1

Lloc de treball
1
2
CD
Observacions
Secretari- Interventor..........100%......A1.....28........Habilitat nacional. Ocupat
Arquitecte Tècnic..................70%........A2.....26........Ocupat
Tècnic de Gestió...................100%......A2.....23........Vacant
Administratiu.........................100%......C1.....19........Vacant. Promoció interna
Administratiu.........................100%......C1.....19........Ocupats
Bibliotecari.............................100%......C1.....20........Ocupat
Auxiliar Administratiu..........100%......C2.....18........Ocupat
Auxiliar Administratiu..........100%......C2.....14........Vacant
Oficial Cap de la Policia.......100%......C1.....22........Vacant
Agent PL-Cap del CPL.......100%......C1.....22........Ocupat (provisional)
Agent de Policia Local..........100%......C1.....16........Ocupats (2 interins)
Auxiliar de Policia Local......100%......C1.....16........Ocupat. A extingir.

PERSONAL LABORAL:
Nom
1
4
1
1
1
4
1
1
3

Lloc de treball
1
2 CDa
Observacions
Encarregat brigada.................................100%......C1.....18........Ocupat
Agent brigada.........................................100%......A.P....9...........Ocupats
Ag. brigada - Enc. Cementeri..............100%......A.P....9...........Ocupat
Personal usos múltiples........................100%......A.P....10........Ocupat
Personal usos múltiples........................100%......A.P....-...........Ocupat
Netejadors/es.........................................100%......A.P....8...........Ocupats
Ag. Desenvolupament Local................100%......A.P....._..........Ocupat
Directora Escoleta Mpal. Infan............100%......A.P...._..........Ocupat
T. Super. en Educació Infantil...............100%......A.P ..._..........Ocupats

PERSONAL EVENTUAL: No hi ha
Segon. Exposar al públic la plantilla de personal aprovats per mitjà d'anunci al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un termini de quinze dies
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hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals s'admetran reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el que es disposa
en l'article 150.1 de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n
presente cap, aquest acord, considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou
acord.
Tercer. Autoritzar a l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per a donar
compliment, íntegrament a este acord.
Quart. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de
la Generalitat Valenciana
1.13. Aprovació, si procedeix, de la Modificació de crèdits
2014/SEC/PRE/001, en la modalitat de suplement de crèdits.
Vist l’informe-proposta de resolució, que es transcriu a la lletra tot seguit:

núm.

«INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En relació amb l’expedient relatiu a la concessió del suplement de crèdit finançat amb
càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en compliment de la Provisió d’Alcaldia de data 10 de
febrer de 2014, emet el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que
estableix l’article 175 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, en base als
següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici
següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació es
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els
estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior, l’Alcaldia va
proposar la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria.
Segon. Amb data 20 de març de 2014, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Tercer. Amb data 20 de març de 2014, es va emetre Informe d’Avaluació del
Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i en la mateixa data, la
Intervenció va informar favorablement la proposta d’Alcaldia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
— L’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
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pressupostos de les entitats locals.
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten
Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que
disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 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, qui subscriu eleva la següent proposta de resolució:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.
2014/SEC/PRE/001, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum per
capítols següent:

Altes en Aplicacions de Despeses
Aplic. Pressup.
Descripció
C.I. Disponibles Euros
172.61914
Recuperació espais degradats................5.820,00...........5.200,00
TOTAL Suplement de crèdits....................................5.200,00

Altes en Aplicacions d’Ingressos
Aplic. Pressup.
Descripció
Euros
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 5.200........................5.200,00
TOTAL RTGG..............................................................5.200,00
Segon. Exposar este expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
Això no obstant, la Corporació acordarà allò que considere convenient.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa que van a presentar-se les tres
modificacions de crèdits com es va quedar en la comissió informativa.
El regidor David Mogort manifesta que alguns companys li han preguntat si on es va a
fer la inversió és una perllongació del Calvari o és una zona al voltant, i si el terreny que ha
comprat l’Ajuntament s’ha inscrit a nom de l’Ajuntament o nom de l’Església.
L’alcalde informa de com s’ha fet, i que la escriptura que s’ha presentat en el registre va
a nom de l’Ajuntament perquè ho han pagat l’Ajuntament.
El regidor Víctor Mansanet vol saber com estan les propietats d’eixos terrenys del

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

calvari. Es fan una sèrie de comentaris sobre la propietat dels terrenys del Calvari. L’alcalde
explica el procés i com està. El regidor Joan Serra comenta una situació similar a Benifairó.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 8 vots a favor (6 PP, 1 EUPV i 1 ERPV) i 3
abstencions (2 GMS-PSOE i 1 Bloc-Compromís), ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits
2014/SEC/PRE/001, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum per
capítols següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Descripció
C.I. Disponibles Euros
Aplic. Pressup.
172.61914
Recuperació espais degradats................5.820,00...........5.200,00
TOTAL Suplement de crèdits....................................5.200,00
Altes en Aplicacions d’Ingressos
Descripció
Euros
Aplic. Pressup.
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals .................................. 5.200,00
TOTAL RTGG..............................................................5.200,00
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
1.14. Aprovació, si procedeix, de la Modificació
2014/SEC/PRE/002, en la modalitat de crèdit extraordinari.

de

crèdits

núm.

Vist l’informe-proposta de resolució, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«INFORME-PROPOSTA

DE RESOLUCIÓ

En relació amb l’expedient relatiu a la concessió del crèdit extraordinari finançat
amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en compliment de la Provisió d’Alcaldia de data
10 de febrer de 2014, emet el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò
que estableix l’article 175 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, en base als
següents,
ANTECEDENTS DE FET

Primer. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici
següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació es
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els
estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior, l’Alcaldia va
proposar la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria.
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Segon. Amb data 26 de març de 2014, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Tercer. Amb data 26 de març de 2014, es va emetre Informe d’Avaluació del
Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i en la mateixa data, la
Intervenció va informar favorablement la proposta d’Alcaldia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten
Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que
disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 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, qui subscriu eleva la següent proposta de resolució:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2014/SEC/PRE/002,
en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria
resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum per capítols següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplic. Pressup.
232.62314

Descripció
C.I. Disponibles Euros
Aire condicionat Llar Jubilats.....................0,00..............10.300,00

TOTAL Crèdits extraordinaris............................................10.300,00
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Altes en Aplicacions d’Ingressos
Aplic. Pressup.
Descripció
Euros
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals.................................10.300,00
TOTAL RTGG............................................................10.300,00

Segon. Exposar este expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient.»
Obert el torn d’intervencions, l'alcalde informa sobre la necessitat de canviar l0aparell
de l'aire condicionat de la Llar dels Jubilats. Fins ara s'havien invertir molts diners i ja no era
convenient reparar-ho. S'ha parlat amb els tècnics i hi ha dos pressupostos per tal de decidir la
millor opció, ara seran dos aparells. El regidor David Mogort manifesta que després de
conforme estava i es va parlar en la comissió i que es va oferir i li ho agraeix públicament, hi
ha alguna novetat. L'alcalde diu que estan esperant que els dos pressupostos siguen
comparables i després el tècnic farà la proposta.

Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 9 vots a favor (6 PP, 2 GMS-PSOE i 1
ERPV) i 2 abstencions (1 EUPV 1 Bloc-Compromís), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2014/SEC/PRE/002,
en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria
resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum per capítols següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplic. Pressup.
Descripció
C.I. Disponibles Euros
172.61914
Aire condicionat Llar Jubilats.........................0,00........10.300,00
TOTAL Suplement de crèdits..................................10.300,00
Altes en Aplicacions d’Ingressos
Aplic. Pressup.
87000

Descripció
Euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals ........10.300,00

TOTAL RTGG............................................................10.300,00
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
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presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
1.15. Aprovació, si procedeix, de la Modificació de crèdits
2014/SEC/PRE/003, en la modalitat de crèdit extraordinari
Vist l’informe-proposta de resolució, que es transcriu a la lletra tot seguit:

núm.

«INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En relació amb l’expedient relatiu a la concessió del crèdit extraordinari finançat
amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en compliment de la Provisió d’Alcaldia de març
de 2014, emet el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que
estableix l’article 175 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, en base als
següents,
ANTECEDENTS DE FET

Primer. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici
següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació es
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els
estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior, l’Alcaldia va
proposar la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria.
Segon. Amb data 26 de març de 2014, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Tercer. Amb data 26 de març de 2014, es va emetre Informe d’Avaluació del
Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i en la mateixa data, la
Intervenció va informar favorablement la proposta d’Alcaldia.
LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten
Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
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Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que
disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 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, qui subscriu eleva la següent proposta de resolució:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar

inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.
2014/SEC/PRE/003, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el
resum per capítols següent:

Altes en Aplicacions de Despeses
Aplic. Pressup.
Descripció
C.I. Disponibles Euros
332.62314
Inst. equip de so i il·luminació........................0,00...........4.500,00
TOTAL Crèdits extraordinaris..................................4.500,00

Altes en Aplicacions d’Ingressos
Aplic. Pressup.
Descripció Euros
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals........4.500,00
TOTAL RTGG..............................................................4.500,00
Segon. Exposar este expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre quin és el material que s’ha
d’instal·lar, quan es va rebre i quan es va acceptar per l’Ajuntament. Entre 2004 i 2007
s’envien dos lots de material que no podem posar, falten complements. Després un altra
subvenció en el període de 2008-2011, es demana el material que faltava per completar
l’anterior. Ja ens donen tot el material el 2 de març del 2011 i es fa l’acceptació pel plenari, i
tots érem conscients del material que teníem. Tenim un material en caixes en la casa de la
cultura que val més de 7.000 € i ara tenim l’oportunitat de posar-ho i ens pot fer estalviar
quan es fan activitats. Els pressupost per posar-ho és d’uns 4.500€ i és el que es porta en la
modificació de crèdits. Es fan comentaris sobre què inclourà el pressupost.
El regidor Joan Serra manifesta que en la comissió va demanar la importància que tenia
el fet de la data concreta de la recepció més que res pels comentaris que ens van fer. Entenc
que a l’Ajuntament les persones que estan fent una gestió política i no poden saber ni
percebre els detalls, hi ha coses que són dels tècnics i dels treballadors, pareix que tots en
conjunt som un poquet «deixadets», se'm podia dir, i jo estava al plenari i no sabia res? Doncs

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

no. Tenim un material i esteu gestionant-ho i per a fer la millor utilització i fer-ho possible, ací
hi ha cinc persones més, que hi poden assabentar-nos i cinc poden vore més, i podem fer
aportacions que poden millorar la instal·lació.
L’alcalde manifesta que demane la informació a un tècnic de la matèria.
Es fan comentaris sobre els materials que hi ha a la Casa de la Cultura i la seua
utilització. El regidor de Cultura Miguel Vidal comenta que la treballadora ho haurà comentat a
tots.
L’alcalde manifesta que ha estat tres anys aquí, fins ara no teníem pressupost per a
posar-ho i ara ens hem decidit a fer-ho.
El regidor Víctor Mansanet pregunta si l’equip de so ja està complet, si la pesa que
faltava ja s’ha reposat.
L’alcalde li contesta afirmativament, ja està reposat el material que faltava, que era una
taula de mescles i ja està.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 6 vots a favor (PP) i 5 abstencions (2
GMS-PSOE, 1 EUPV, 1 Bloc-Compromís i 1 ERPV), acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits
2014/SEC/PRE/003, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el
resum per capítols següent:
Altes en Aplicacions de Despeses

Aplic. Pressup.
Descripció
C.I. Disponibles Euros
332.62314
Inst. equip de so i il·luminació........................0,00...........4.500,00
TOTAL Crèdits extraordinaris..................................4.500,00
Altes en Aplicacions d’Ingressos

Aplic. Pressup.
Descripció
Euros
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals........4.500,00
TOTAL RTGG..............................................................4.500,00
SEGON. Exposar este expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
1.16. Modificació de l’Inventari de Béns per a la incorporació del material
inclòs en la Subvenció d’Equipament Cultural de 2013 de la Diputació de València.
Atès que l’ajuntament va rebre una subvenció de la Diputació de València per a la
compra d’equipament per a centres culturals, any 2013, per un import de 934 €, i que la
mateixa incloïa «un emissor receptor doble (2 micros) LDWS1000BPW2W, un micròfon
diadema HSE-152/SK i una taula de mescles LD SYSTEM LAX20D».
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Atès que es va fer acta de recepció de subministrament de material d'equipament
cultural amb data 2 de setembre de 2013 i que consta al l'expedient.
Atès que per a perfeccionar la donació cal l'acceptació.
Atès que les bases de la convocatòria es diu que cal inscriure en l'Inventari de Béns de
l’Entitat Local el material subvencionat i remetre a la Diputació de València certificat expedit
per la Secretaria Municipal de la dita incorporació.
L'Alcaldia proposa:
«Primer. Acceptar el material que dins el programa d’equipament per a centres culturals
s’ha adjudicat a este ajuntament per a l’any 2013, i que és el següent:
- un emissor receptor doble (2 micros) LDWS1000BPW2W,
- un micròfon diadema HSE-152/SK i
una taula de mescles LD SYSTEM LAX20D».
Segon: Inscriure a l’inventari de bens de la Corporació el material subvencionat i
acceptat i procedir per tant a la modificació del mateix amb efectes des del 30 de setembre de
2013.
Tercer. Comunicar el presenta acord al serveis d’intervenció per tal d’incloure este
material al inventari municipal
Quart. Remetre certificat del present acord a la Diputació de Valencia (SARC), C/
Corona 36 – 46003 - València.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa del contingut de la proposta que es
fa i en les bases de la Diputació es diu que cal enviar un certificat dient que el material
incorporat al inventari i és el que portem al ple. Es fan comentaris sobre el material.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per 8 vots a favor (6 PP, 1 EUPV i 1 ERPV) i 3
abstencions (2 PSOE i 1 Bloc-Compromís), acorda:
Primer. Acceptar el material que dins el programa d’equipament per a centres
culturals s’ha adjudicat a este ajuntament per a l’any 2013, i que és el següent:
- un emissor receptor doble (2 micros) LDWS1000BPW2W,
- un micròfon diadema HSE-152/SK i
- una taula de mescles LD SYSTEM LAX20D.
Segon. Inscriure a l’Inventari de Béns de la Corporació el material subvencionat i
acceptar i procedir per tant a la modificació del mateix amb efectes des del 30 de setembre
de 2013.
Tercer. Comunicar el present acord al serveis d’intervenció per tal d’incloure este
material a l'inventari municipal.
Quart. Remetre certificat del present acord a la Diputació de València (SARC), C/
Corona 36 -46003 València.
1.17. Ratificació, si procedeix, decrets 61 i 89/2014 sobre la «VII Mostra
professional “Contescoltes 2104”» i el conveni de col·laboració.
Vista la resolució núm. 61/2014, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 61/2014
Simat de la Valldigna, 21 de febrer de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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
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eixa condició, i atenent les consideracions següents:

ANTECEDENTS
Primer. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, ha sol·licitat de la Diputació de
València, a través del Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), una subvenció
econòmica per a la realització de la VII Mostra Professional «Contescoltes 2014». Aquesta és
una activitat estable i amb continuïtat amb valors clarament innovadors i experimentals.
Segon. Que l’objectiu de les dos institucions és el recolzament a la creació, producció i
difusió cultural en totes les seues manifestacions.
Tercer. Que existeix un informe favorable de fiscalització de la Intervenció de Fons de
la Diputació de València.

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. Signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de València i
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Segon. Sotmetre esta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que celebre.»
Obert el torn d’intervencions, s'explica el contingut del decret.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per unanimitat de tots els membres, acorda
ratificar el present decret.
Vista la resolució núm. 89, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 89/2014
Simat de la Valldigna, 5 de març de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, 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 Diputació de
València, a través del Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), una subvenció
econòmica per a la realització de la VII Mostra Professional «Contescoltes 2014». Aquesta és
una activitat estable i amb continuïtat amb valors clarament innovadors i experimentals.
Segon. Que l’objectiu de les dos institucions és el recolzament a la creació, producció i
difusió cultural en totes les seues manifestacions.
Tercer. Que existeix un informe favorable de fiscalització de la Intervenció de Fons de
la Diputació de València.
Quatre. Que el dia 21 de febrer es va aprovar per decret 61/2014 signar el conveni
«Contescoltes 2014» entre la Diputació de València i l’ajuntament de Simat de la Valldigna. Vist
el text es procedeix aprovar este conveni.
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:
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Primer. Facultar l’alcalde per a signar el text del conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Segon. Sotmetre esta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que celebre.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa sobre els contingut dels dos
decrets, el primer demanar l’adhesió al conveni i l’altre facultar a l’alcalde per tal que el puga
firmar.
L’alcalde també informa que la bibliotecària se’n va a Costa Rica per explicar com
funciona esta activitat del Contacontes, que s’han fixat en Simat, per com es porta ací, este és
ja el sisè any consecutiu d’esta mostra.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen favorable de la comissió informativa, per unanimitat de tots els membres,
acorda ratificar el present decret.
2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde
pregunta si hi ha alguna proposta per a que es tracte per urgència en esta sessió plenària.
L’alcalde planteja que es tracte l’aprovació d’una nova esmena del Projecte de Modificació de la
Unitat d’Execució UE 2A i de la UE 2B del sòl urbà de Simat de la Valldigna a requeriment de la
Comissió Territorial d’Urbanisme que es va rebre en l’ajuntament el passat 20 de gener de 2014..
Assumpte que s’ha tractat en una reunió prèvia i que cal remetre el més aviat possible a la Comissió
Territorial d’Urbanisme
Es planteja la urgència i se sotmet a votació la mateixa.
El ple, per UNANIMITAT, ratifica la urgència de l’assumpte i passa a tractar-se el següent punt
de l’ordre del dia:
2.1. Aprovació, si procedeix, de l'esmena del Projecte de Modificació de la Unitat
d’Execució UE 2A i de la UE 2B del sòl urbà de Simat de la Valldigna a requeriment de la
Comissió Territorial d’Urbanisme.
Atès que per escrit de Comissió Territorial d’Urbanisme que es va rebre en l’ajuntament el
passat 20 de gener de 2014 pel qual es va suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual de
les Normes Subsidiàries de Simat de la Valldigna en l’àmbit de la UE num. 2 fins l'esmena del que
s’estableix en el fonament jurídic segon de l’esmentat escrit.
Vista la proposta de l’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
En relació amb l'expedient relatiu a la «Redelimitació i reordenació de la Unitat
d'Execució núm. Dos de les Normes Subsidiàries de Planejament», que s'està tramitant en este
Municipi, emet el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb el que establix l'
article 175 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, amb base als següents,
ANTECEDENTS
Primer. Que el municipi de Simat de la Valldigna té com a Instrument de Planejament
vigent unes «Normes Subsidiàries de Planejament Municipal», aprovades definitivament en
sessió de la Comissió Territorial d' Urbanisme de data 26 d'abril de 1988.
El 23 de maig de 1995 es va aprovar una «Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries», en la que es va delimitar la Unitat d'Execució núm. 2, objecte de la present
modificació, sent la seua classificació la de SÒL URBÀ i la qualificació de RESIDENCIAL.
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Segon. Que resultant adequat als interessos generals redelimitar la Unitat d'Execució
núm. DOS creant en el seu lloc dues noves unitats UE-2A i UE-2B per a facilitar el seu
desenrotllament i gestió, podent-se executar de forma simultània o successiva.
El passat dia 1 de març del corrent any el Ple municipal va acordar: Sotmetre a
informació pública durant UN MES el projecte de modificació puntual de la Normes
Subsidiàries de planejament denominat «REDELIMITACIÓ i REORDENACIÓ UNITAT
D'EXECUCIÓ NÚM. 2».
Sol·licitar informe de la Conselleria d'Educació, Confederació Hidrogràfica del Xúquer
i d'informes de les empreses que gestionen o exploten infraestructures de serveis declarats
essencials o d'utilitat pública.
L'Exposició pública ha sigut efectuada d'acord amb el que estableix els articles 90.2 i
83.2 de la de la Llei 16/2005, Urbanística Valenciana, havent-se presentat les al·legacions i
informes que obren en l'expedient administratiu.
Tercer. Tal com es descriu en el projecte de «REDELIMITACIÓ i REORDENACIÓ
UNITAT D' EXECUCIÓ NÚM. 2» la modificació que es proposa es limita bàsicament, a les
determinacions de l'ordenació detallada, redelimitant-se la unitat d'execució sense alterar
substancialment l'aprofitament dels propietaris. No obstant això es millora la delimitació del
dotacional educatiu inclòs en la xarxa primària de dotacions públiques, per la qual cosa l'
aprovació correspondrà a la Conselleria d'Urbanisme, d'acord amb el que estableix l'article
91.2 de la LUV.
Així, doncs, darrere de l'exposició pública i emissió dels informes indicats, l'
Ajuntament en Ple va contestar les al·legacions presentades, i a va aprovar inicialment el
projecte, que es va remetre a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Habitatge,
per a la seua aprovació definitiva.
Així, després de l'exposició pública corresponent, el ple de data 27 de juliol de 2010, va
acordar:
Primer. Incorporar a l'expedient els següents informes rebuts: d'IBERDROLA de data
22 d'abril del 2010 NRE 741/10; de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb data 28 de
maig de 2010 NRE 1287/10; de la Conselleria d'Educació de data 12 de maig del 2010 N.R.E.
1053/10
Segon. Desestimar les al·legacions presentades per Antonio Vercher Mansanet,
Santiago Felipe Tur Roig, en representació de Consuelo Molleví Soler en relació amb
l'expedient de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament, pels motius expressats
en l' informe de l' Assessor jurídic abans reproduïts.
Tercer. Estimar parcialment les al·legacions presentades per Magdalena Soler Pellicer,
en representació d'Hereus d'August Soler Donet en relació amb l'expedient de modificació de
les Normes Subsidiàries de Planejament, en conseqüència, es rectifica el traçat del vial de
separació de les UE-2A i UE2-B, que discorrerà per les traseres del cercat dels al·legants,
sense que afecte l' activitat en el mateix desenrotllades. No es modifica el traçat de les Unitats
d'Execució; d'acord amb l'informe reproduït.
Quart. Aprovar provisionalment la modificació de les Normes Subsidiàries de
Planejament, amb les modificacions resultants de l' apartat anterior.
Cinquè. Una vegada diligenciat, elevar l'expedient de Pla d'Ordenació Municipal a la
Conselleria competent en matèria d'Urbanisme, a fi que resolga sobre la seua aprovació
definitiva.
Quart. L'aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme de
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València que el passat dia 20 de gener del 2014, va notificar a l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna acord de 13 de desembre del 2013 pel qual es resolia: «suspendre l'aprovació
definitiva de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de Simat de la Valldigna en
l'àmbit de la UE núm. 2 fins a l'esmena de l’establit en el seu fonament jurídic segon.»
En este fonament de dret per la seua banda s'indicava:
«- De conformitat amb allò que s'ha requerit en l'informe del servei territorial
d'urbanisme d'1 d'agost de 2013, l'aprofitament tipus haurà de definir-se com el quocient entre
l'aprofitament objectiu i la superfície de l'àrea, i no en m² net/m²s brut, i per tant deurà
recalcular-se este aspecte en el document de planejament. D'acord amb els càlculs realitzats
en l'esmentat document, en m²s de sòl net/ m²sòl brut, la diferència entre els aprofitaments
expressats d'esta manera no excedeixen del que establix l'art. 122 del ROGTU, (en l'interior
d'un Sector no seran vàlides les delimitacions d'unitats d'execució en què hi haja diferències
d'aprofitament superiors al 15% entre elles) i haurà de corroborar-se este aspecte una vegada
expressat l'aprofitament adequadament.
- A més, no s'han descomptat els sòls dotacionals afectes el seu destí en el càlcul de
l'aprofitament […]
- Haurà d'especificar-se la qualificació de l'equipament del Llavador de la Font Menor,
devent enquadrar-se en algunes de les establides en l'art. 126 del ROGTU.
- No s'ha aportat la justificació de l'execució del Pla de Participació Pública.
- No s'ha aportat informe de sostenibilitat econòmica.
- S'haurà de sol·licitar informe la conselleria competent en matèria de patrimoni
cultural.
Sol·licitat el referit informe, la Direcció Territorial de Cultura i Esports va remetre el 6
de febrer de 2014, informe de 3 de gener en què s'indicava en relació al mateix expedient:
- S'haurà d'introduir en el document objecte del present, un apartat justificatiu en el
qual s'expresse el tractament que el Catàleg de Béns i Espais Protegits realitza respecte a
l'àmbit afectat per l'esmentat document. S'haurà d'advertir si l'àmbit es troba parcial o
totalment inclòs en un entorn de protecció d'un bé amb valors patrimonials reconegut
(BIC,BRL o Catalogat)
- S'haurà d'introduir en el document objecte del present un apartat justificatiu de la
idoneïtat de la mesures previstes en la part normativa del mateix per al compliment de l'
objectiu de la protecció, la conservació i l'acreixement del patrimoni cultural valencià.
Cinqué. A l'efecte d'esmenar les deficiències indicades, i prosseguir l'expedient han
sigut redactats i informats pels serveis jurídics municipals quatre annexos al projecte de
Modificació Puntual:
1r. Conclusions del pla de participació pública de l'estudi de paisatge. Darrere de
l'execució del mateix amb les entrevistes practicades i la participació de les associacions locals,
s'ha acreditat l'adequació de les previsions de la modificació a l'opinió majoritària dels
ciutadans, en preservar i posar el valor de l'antic Llavador de la Font Menor que constituïx
l'únic recurs paisatgístic rellevant afectat.
2n. Informe de Sostenibilitat Econòmica exigit en l'article 15.4 del Text Refós de la Llei
del Sòl en el qual s' acredita que la modificació del planejament proposada no afectarà
negativament les arques municipals, sinó que en tot cas suposa una millora per a les mateixes
en implicar l'obtenció gratuïta d'una dotació publica d'ús educatiu.
3r. Es qualifica el sòl dotacional on s'inclou l'antic llavador com a Sòl Dotacional
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Educatiu Cultural (ED) d'acord amb la previsió de l'article 126-2-b) del ROGTU. Es justifica a
més que les previsions de la modificació resulten útils per aconseguir la protecció del dit espai
previst al Catàleg de Béns i Espais Protegits en tramitació.
4t. Es calcula l'aprofitament urbanístic d'ambdues unitats d'execució en m²t/m²s, i es
justifica que en el càlcul s'ha descomptat la totalitat del sòl de domini públic afecte el seu destí.
A més s'acredita que la diferència de l'edificabilitat existent entre ambdós unitats és inferior al
15 % com exigeix l'article 122 del ROGTU.
5é. La modificació del planejament proposada, no suposa cap increment de
l'edificabilitat anteriorment prevista, ni canvia els usos del sòl, per això no resulta exigible
introduir una relació de tots els propietaris de terrenys o Drets Reals durant els últims cinc
anys. D'acord amb allò que s'ha expressat en l'article 70.Ter.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de
les Bases del Règim Local.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 61 a 64 , 81, 94 concordants de la Llei 16/2005, 30 de desembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana.
— Els articles 138 a 154 i 213 i següents del Decret 67/2006, de 19 de maig, del
Consell, pel que s' aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.
— Els articles 11 i 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s'aprova
el Text Refós de la Llei de Sòl.
— Els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en
la Legislació aplicable, procedint la seua aprovació pel Ple, per majoria absoluta del número
legal de membres de la corporació, tot això de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
Per tot això s' efectua la següent
PROPOSTA D' ACORD
Primer. Incorporar a l' expedient els següents informes rebuts:
- Informe de la Direcció Territorial de Cultura i Esports de 3 de gener de 2014.
- Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València de 13 de desembre de
2013.
Segon. A requeriment de la Comissió Territorial d'Urbanisme aprovar els annexos I a
IV, descrits en l'antecedent cinquè de l'acord, que s'incorporen al projecte de modificació
puntual i es consideren part integrant de la mateixa.
Tercer. Complits els requeriments efectuats, elevar l'expedient de modificació puntual a
la Conselleria competent en matèria d'Urbanisme, a fi que resolga sobre la seua aprovació
definitiva.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa sobre els tràmits i documentació
enviada i reclamada per la CTU, a més sobre el contingut de la proposta d’acord presentada i,
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tal i conformement es va explicar en la comissió, hi ha una sèrie de documents que venen
com annexes i que els regidors coneixen, per tal d’incorporar-los a l’expedient.
El regidor David Mogort manifesta que ells estan a favor de la proposta este és un
tema que ve de llarg, hi ha almenys tres governs municipals implicats i creguem que és un bé
per al poble, s’ha anat consensuat amb els veïns i es millora la zona afectada, es dona accés per
darrere, hi ha moltes zones implicades. Recorde que també estava la reserva per a
l’equipament escolar i els socialistes de Simat teníem molt d’interès que se solucionara, encara
que sabem que no tenen ni un duro els qui han de fer l’escola nova, tots els dies ixen temes
de corrupció lligats a eixe Govern Valencià i fins que no vinga un canvi de govern, que esperem
siga després de les eleccions, si així ho decideix el poble, no es farà res. Creguem que
millorarà la situació dels propietaris d’allí, ara el que vol vendre no pot, el que vol obrar
tampoc, i, a més de l’agricultura, un altre motor de l’economia de Simat és el sector de la
construcció i per suposat anem a votar a favor.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que el seu grup es va a abstindre, sent congruents
en totes les voltes que ha sorgit este tema. Açò s’ha anat cimentant pel temps. S’ha fet una
enquesta i sembla evident que en eixe lloc, en eixa unitat d’actuació, no van a construir-se
VPO(s). Si que és veritat que estem en un moment de crisis i per tant una proposta com esta
és interessant però per coherència anem a abstindre’ns.
El regidor Vicent Ribera manifesta que ell no va a fer-ho molt llarg, és un tema que es
porta des de ja fa temps, molts anys, s’han fet modificacions, eixa zona no s’ha de deixar
degradar si aconseguim que vaja endavant i es remodela tot i es facen «habitatges», supose
que es millorarà l’estat natural del poble.
El regidor Joan Serra manifesta que està d’acord en alguna cosa i en desacord amb
altres. Fa una referència a l’acord de novembre on aprovarem per unanimitat que no hi
haguera en eixa zona «habitatges» de protecció oficial. Comenta que el problema ve perquè
tenim un escrit de la CTU, que és d’agost de 2013 i que ens diu què s’ha de fer. Després de la
faena feta per l’equip anterior, hem de separar dos qüestions: una les propostes dels tècnics,
que nosaltres hem d'acatar i s’ha de tramitar al serveis de la CTU i este emet un informe. Per
cert en eixe informe d’agost de 2013, ja ens diu que hem de fer la participació ciutadana, ja
ens diu que hem de rectificar coses i hem de fer uns informes que hem fet de pressa i mal, i
açò pareix Paterna i no Simat. S’haguera pogut fer una participació ciutadana sense urgències i
no com ara que s’ha fet la participació ciutadana de presa i s’haguera pogut fer sense
urgències, «espaiet». El que més m’alarma és que en el document número 1, es van fer unes
al·legacions pels interessats, i unes es van acceptar i altres no i tot el món sabia el que li
corresponia a cadascú i el coeficient d’edificabilitat, estava el tema del llavador, però la
Comissió ens diu que hi ha coses que s’han de modificar, com són els percentatges
d’edificabilitat, i els tècnics ho reelabororan i ahí quedarà el que cadascú ha d’aportar. Però
entenc que la Corporació no pot aprovar allò que es diu en algun paràgraf d’un informe, llig el
text (que en castellà diu: «Al aumentar más los espacios públicos o reducir la edificabilidad
objetiva sobre los solares, podría comprometer económicamente la gestión del suelo al
suponer un incremento de las cargas a los propietarios de suelo en relación a los solares».)

I afegeix que això s’ha de quantificar, els homes tenen la casa feta i servicis i ja
pensaven o consideraven que esteven molt carregades ja en les quotes urbanístiques, i per
això eixe projecte durarà el que dure Bernardo Monserrat, durarà mentre estiga ell. Quan
s’acabe Bernardo Montserrat s’acabarà el projecte, ho porta parat des de 1995 i s’ha reactivat
en l’anterior equip i com tu ara.
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L’alcalde comenta que els tècnics de redacció no han canviat i que estaven ja en
l’anterior corporació i si tu ho sabies podies haver fet alguna cosa.
El regidor Joan Serra afegeix que este és un projecte que m’he estudiat abans i ara per
urgència, quan l’escrit era d’agost de 2013, s’haguera pogut fer que participaren tots els
membres de la corporació, hi ha preguntes en la participació ciutadana que estan mal
redactades, si llegim el principi per cert en el ple de novembre es va aprovar era còpia i pega i
ara s’han enganyat, on diu segon «el passat 1 de març dels present any» i això és falç, és una
errada, i ha de dir «en el ple d’1 de març de 2010». Com anem a aprovar que hi haja més
càrregues per al nostres ciutadans, quines càrregues més, s’ha d’explicar i ara es fa per
urgència. Ho tenim des d’agost i ara és per urgència. I nosaltres tenim mocions que es
presenten per urgències o de vegades no es tracten. Comenta que en el document d’avaluació
paisatgística llig un paràgraf on posa Paterna.
L’alcalde diu que això és una errada del corta i pega, és una equivocació.
El regidor Joan Serra manifesta que el que no és un error és que diu al paràgraf de dalt
, quan diu (llig el paràgraf ja transcrit en castellà que diu: «Al aumentar más los espacios
públicos o reducir la edificabilidad objetiva sobre los solares, podría comprometer
económicamente la gestión del suelo al suponer un incremento de las cargas a los
propietarios de suelo en relación a los solares...”), el que vull dir és que estem ací per a
participar en el que faça falta però no per a pegar cabotades, les coses es poden fer d’altra
manera, es poden explicar millor. Hi ha plànols d’eixa unitat d’actuació, de la UE-2A i UE-2B,
on es contempla el tema del llavador, on estan tots els carrers, on estan les càrregues que hi
havien, quin treball es va fer en el sol escolar que connecta amb la caserna i vam tindre
l’oposició d’un ciutadà i anàrem a la Conselleria d’Educació i ho va consentir amb uns
condicionants i es va resoldre la qüestió, i quan es puga es farà. Des de 1995 a 2008 eixe
projecte no s’ha tocat. Per això dic és urgent, urgent el tema?. Tots volem zona dotacional, és
veritat que és un espai degradat, però es poden comentar les coses no sols per als membres
de la Corporació també a la gent de fora, la participació ciutadana planteja de vegades
exigències del que s’ha de fer, però també ofereix coses que es poden fer, i no es pot fer a
corre-cuita. Ja estava plantejada en l’acord de 2010. Hom es pot enganyar però no pot fer les
coses ràpides i duent el que no és. Per això dic que això s’hauria de treballar una mica més
pels errors que hi ha ací.
L’alcalde diu que després de cada escrit de la Conselleria hem anat i hem parlat amb
els tècnics que després han d’avaluar la informació que envia l’Ajuntament i quan han parlat
els tècnics de l’Ajuntament es marcaven les pautes per tal que quan s’enviara a la Conselleria
no es tornara cap ací. En l’última reunió pareix que quedava clar què s’anava fer.
En l’última reunió estaven els tècnics que estan fent els projecte (Bdo Monserrat i
l’assessor advocat urbanístic) i si ells en eixes reunions no es posen d’acord i, jo crec que sí,
les coses no s’hauran fet arreu, s’haurà fet el que es va dir des de la Conselleria i jo no dubte
d’ells, són els tècnics que hi ha ací a l’Ajuntament i són els qui ho han de fer. Jo no he de dir
com s’ha de fer i ells han de ser els responsables de fer les seues propostes i nosaltres dir que
sí o que no, és cosa d’ells l’assumpte administratiu, i jo no dubte d’ells, poden equivocar-se, pot
haver un error de corta i pega, vosaltres mateix en les vostres mocions també heu comés
errades perquè en compte de Simat posava un altre poble. Estem en la fase final, no vol dir
que quan estiga aprovat i que es faça demà, hem de vore el moment més idoni per a fer-se.
El regidor Joan Serra no dubta de la bona voluntat de vosaltres, i ho constata perquè
per la transparència de l’Ajuntament tinc l’escrit d’agost de 2013 i ja es diu que s’ha de fer la

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

participació pública de l’estudi de paisatge, l’escrit és d’1 d’agost. L’alcalde comenta que en
agost tots se’n van de vacances. El regidor Joan Serra manifesta que després, en gener de 2014,
torna a vindre un escrit reclamant els dèficits i el que no s’havia solucionat i on diu que s’han
de fer eixos quatre annexes. I eixos quatre annexes es redacten des de la comissió cap ací, i en
un d’ells és on diu que els nostres propietaris del poble, entenc que són els que tenen
«habitatge» consolidat les càrregues van a pujar. L’alcalde diu que ell no ho entén així. El
regidor continua dient que si la Conselleria reclama que les càrregues estan
desproporcionades, si els tècnics pensaven que eixes havíem de pagar menys i si es rectifica és
per equilibrar els costos d’urbanització de la unitat A i la B. Els de la A són els que posaven
pegues, on està el llavador, i ara tenim que carregar-los més. L’alcalde diu que és als solars
adjudicats i es llig una part de l’informe.
Es fa un debat sobre les càrregues urbanístiques i que uns queden més carregats que
abans i segons Joan Serra això no es va explicar en la comissió com cal, i jo tinc dret a saberho i els propietaris també. És una necessitat i per decència pel poble cal solucionar eixes
parcel·les i que es puguen reparcel·lar o arreglar” i anar pujant el poble entre tots. Una
informació que està des de l’1 d’agost, festes o no festes, i torna a vindre en gener de 2014 i
on ja diu que s’ha de fer la participació ciutadana i no és una enquesta que es fa malament.
Però tampoc és el més important la participació però si que cadascú ha de saber el que ha de
pagar i rebre.
L’alcalde diu que això se sabrà quan es facen tots els números. Ara no es pot saber
encara.
El regidor Joan Serra manifesta que en novembre quan vam fer el plenari, entenc que
es va fer en base a la documentació que va vindre en agost, on el que era bàsic era canviar la
qualificació del llavador i es va aprovar per unanimitat, i justificat pels tècnics, cosa que no em
pareix correcte quan s’hauria de fer al revés, dir nosaltres el que volem. Però com les coses
venen per urgència resulta que no ens parem a pensar en que no hi ha zones per a
«habitatges» de protecció oficial, per que són més assequibles, i això ens ho botem tots i ho
aprovem.
L’alcalde contesta que ara la legislació ha canviat. El regidor Joan Serra manifesta que
està justificat que ara no fa falta, però hi ha pobles que plantegen alternatives i en «habitatges»
desocupades les lloguen a joves o a matrimonis que estan en situació d’atur i per les que es fa
pagar un lloguer simbòlic.
L’alcalde manifesta que això s’ha fet entre els tècnics de l’Ajuntament i els de la
conselleria, açò hauria d’anar endavant, si no, no s’acabarà mai. I que cada veí sàpiga quina és la
seu parcel·la i com queda. I després quan ja es sàpiga es farà la primera quota de pagament
per pagar els projectes i a partir d’aquí cadascú ja sabrà el que té i el que podrà fer. Si anem
parant-ho s’acabarà esta legislatura i seguirem com en l’anterior.
El regidor Joan Serra manifesta que en l’altra legislatura –que algú va «tildar» de poca
transparència- es va fer una exposició al públic, tot el món sabia la parcel·la que li tocava i que
depenent de l’opinió dels tècnics, uns dient que havia d'aprovar-se per la Conselleria
d’Urbanisme i altres dient que no. Tot el món ho sabia, que s’ha d’aprovar per la CTU i ara ha
fet unes xicotets remodelacions. Tots sabien quina era la seua parcel·la, la quota urbanística i
què havien de pagar, així i tot va haver reclamacions i queixes. Hi havia qui no volia pagar res.
Ara ho fem al revés, sense comunicar res a les persones – L’alcalde diu que això està aquí, les
persones ho saben tot, han parlat amb els tècnics, han vingut tots, està obert perquè tots ho
sàpiguen, crec que sí que està fet, està fet de la millor manera possible.
El regidor Joan Serra manifesta que si tu tens la documentació en agost i no ens dius
res. L’alcalde contesta que des d’agost s’han fet 3 o 4 reunions dels tècnics en la Conselleria i
cada vegada se vos ha informat i els tècnics estan a disposició de l’equip de govern i de
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l’oposició, si teniu algun dubte podeu parlar amb ells i preguntar el que vulgueu conforme ho
dius pareix com si s’haguera amagat informació i no s’ha amagat la informació de res.
El regidor Joan Serra manifesta que jo mai he dit que tu amagues res. Al plenari de
gener et vaig preguntar com estava este tema i tu vas dir que hi havia 3 o 4 «flecos» i que
hem de resoldre. El lògic és que esta documentació d’agost l’haguérem tingut abans i
haguérem vist la proposta del plenari, supose que s’haguera dit que fan falta les coses que
demana la Conselleria. Efectivament es fa el ple de novembre i en gener, per cert molt ràpid ,
torna a contestar la CTU i diuen això que no s’ha fet i ara cal fer els 4 annexes.
L’alcalde manifesta això va passar per la Comissió i que es va rebotar des de la
Comissió d’urbanisme després de la reunió amb els tècnics, i jo em pregunte com potser que
ens ho tomben després d’estar reunits els tècnics de les dues parts. Que ha passat aquí. No
ho sé. I ara la tornarem a passar i esperem a vore si ens la reboten o no.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 9
vots a favor (6 PP, 2 PSOE i 1 Bloc-Compromís), 1 vot en contra (ERPV) i 1 abstenció (EUPV),
ACORDA:
Primer. Incorporar a l'expedient els següents informes rebuts:
- Informe de la Direcció Territorial de Cultura i Esports de 3 de gener de 2014.
- Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València de 13 de desembre de
2013.
Segon. A requeriment de la Comissió Territorial d'Urbanisme aprovar els annexos I a
IV, descrits en l'antecedent cinquè de l'acord, que s'incorporen al projecte de modificació
puntual i es consideren part integrant de la mateixa.
Tercer. Complits els requeriments efectuats, elevar l'expedient de modificació puntual
a la Conselleria competent en matèria d'Urbanisme, a fi que resolga sobre la seua aprovació
definitiva.

3.TORN D’INTERVENCIONS
3.1. El regidor David Mogort pregunta sobre el tema de les Foies i del Pla de Corrals,
respecte a si hi havia algun estudi de que pagaren tots per igual, que es veguera la contribució,
teniu pendent algun informe de la policia i que tots participaren de les despeses del poble.
3.2. El regidor David Mogort pregunta sobre la urbanització de la Font Menor, li pareix
bé que s’haja fet l’enquesta, això esta molt bé, però volem saber l’opinió de l’equip de govern
sobre eixa qüestió.
3.3. El regidor David Mogort pregunta sobre com està el tema del PGOU. Sabem que
encara que s’aprovara ara, no s’anava a fer ara el polígon industrial ja que hi ha altres
problemes més urgents, i va passant el temps, i en quant al PGOU donat que ara l’equip de
govern de Simat és del mateix color polític que els governs de les altres administracions
públiques ha aprofitat eixa situació i si hi ha alguna cosa que la sabeu i nosaltres no que ens la
comentareu.
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3.4. El regidor David Mogort manifesta que fa temps van presentar una moció per tal
de fer una brigada de 3 ó 4 persones per arreglar les voreres, sabem que no es va aprovar,
però sí que és de veres que hi ha gent de dins de l’Ajuntament que està fent estes reformes
de les voreres i per això estem contents.
3.5. El regidor David Mogort manifesta que demà tanquen Ràdio Valldigna, els veïns de
Simat són radio-oients, estem en la seua àrea d’influència , i pregunta si com alcalde sap si és
alguna cosa política o té alguna informació al respecte
3.6. El regidor Vicent Ribera, comenta que quan s’ha donat compte dels decrets, ha vist
que està l’adjudicació a Cota-2 per fer les analítiques d’aigua i que li costa diners a
l’Ajuntament, segons ell té entès l’analítica de tots el pobles del País Valencià la fa la
Conselleria de Sanitat i és gratuïta per als ajuntaments.
L’alcalde contesta que no és gratuïta, ja fa temps que ho paguem nosaltres. El regidor
Vicent Ribera comenta que ell fa temps, quan ja era regidor i en el seu moment de Sanitat i
després, com a conseqüència del seu treball, portava les analítiques de Simat i Benifairó a
València tenia entès que eren gratuïtes.
L’Alcalde contesta que si ens pagaren les analítiques t’assegure que nosaltres no
llogaríem a ningú. Des de 2008 el servei d’aigua és municipal, i des d’eixe moment ho paguem
nosaltres, abans ho pagava Aquagest.. Però sabeu que la Conselleria de Sanitat ens demana,
com prestadors del servei d’aigua potable, les analítiques trimestrals, i a més recentment
tinguérem un problema en un paràmetre i hem tingut que fer més analítiques encara. La
regidora Dominique Saneleuterio explica les accions que es van prendre en este cas, i la
Conselleria, des del Centre de Salut de Gandia, fa controls periòdics. Hi hui eixe paràmetre ja
està normal.
3.7. El regidor Víctor Mansanet pregunta:
a) Sobre el model del cotxe de la policia local i en quina situació està ara.
b) Com van les obres del C/ del Toro, han començat hui, quina durada s’estima que
tindran.
L’alcalde comenta que segons el contracte, crec que és fins a tres mesos.
3.8. El regidor Joan Serra manifesta que s’ha aprovat la urgència, en la unitat d’execució,
però supose que s'esmenaran les modificacions i errades que s’han comentat. L’alcalde li
comenta que sí.
El regidor Joan Serra afegeix que volia comentar que en l’acta de la passada sessió, en
relació al seu comentari sobre les retallades i que pagaven els jubilats en sanitat, es va dir que
pagaven 8 €/mes, -comentaris amb Monica Sancirilo i Dominique Saneleuterio- i que el màxim
era eixa quantitat i resulta que és progressiu segons les rendes, hi ha qui paga 8, a1tres 18 i 60
€/mes segons la renda de cada persona, a més hi ha 410 fàrmacs retirats per a les persones
que abans es cobrien (entre ells el Pentox) que ara els costa diners i això també es una
retallada. En eixe ple vaig plantejar que hi han retallades tant per la gent del PSOE com pels
del PP, i que això de la sanitat eren retallades. Cal dir-li a la Generalitat Valenciana que no ens
retallen més i el que han de fer és pagar-nos el que ens deuen. Hem de fer més política. A
nivell estatal l’altre dia, crec que va ser Beteta qui va dir que esteu molt ben finançats. Si ens
deuen diners el que tenen que fer és complir, siga qui siga. Altre problema és el de la
dependència, hi ha retallades en la dependència, paralitzen les tramitacions, els lleven els
tallers i hi ha retards en els pagaments. La culpa la té el PP de la comunitat en col·laboració
amb el de la local. En quant al finançament, és una poca vergonya. En quant als imputats, com
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poden consentir...
L’alcalde diu que entén que estem en el punt de precs i preguntes, el que m’estàs dient
és una apreciació teua, és l’opinió des del teu partit, si tinguérem un alcalde que estiguera en
la Conselleria et podria rebatre, si vols que et conteste alguna cosa m’ho preguntes això no
t’ho vaig a rebatre.
Comentaris entre Joan Serra, Dominique Saneleuterio i Mónica Sancirilo sobre les
retallades en sanitat que consten en l’anterior acta. El regidor Joan Serra diu que tots ens
podem enganyar. El regidor Joan Serra manifesta que ell simplement va plantejar el tema de les
retalles per tal que el Partit Popular diguera que sí que hi ha retallades. Mónica clar que si que
hi ha retallades.
Joan Serra com podem consentir que hi haja tants polítics imputats governant-nos,
gent que ens han robat i estem donant-los el vist-i-plau.
El regidor Joan Serra fa una pregunta concreta, i no entenc perquè hi ha mocions
presentades per registre i no es porten a comissió ni a ple, amb independència que s’aproven
o no. No sé per què i voldria que es contestara.
L’alcalde contesta sobre el tema de les regularitzacions de l’IBI en Foies, desprès d’un
comentari al respecte, comenta que en el tema de les casetes de les Foies hi ha un llistat i
també d’immobles de tot el poble. Es va notificar a cada particular en quina situació estava el
seu local i havien de contestar. Hi ha persones que han fet cas omís i els pendents s’han passat
a la Diputació, en van regularitzar unes i desprès ja no més, a mesura que regularitzem n’ixen
més, és una cosa pendent i es va fent dia a dia. El dia que estiga tot regularitzat es pagarà
menys. El que interessa és que cadascú pague el que li pertoque.
Respecte a la valoració sobre el projecte de la Font Menor seguim en el mateix
projecte que en la legislatura anterior i estem en la mateixa filosofia, que volem, que s’acabe i
que cada particular sàpiga el que li correspon, que la zona estiga «adecentada» i fer els carrers
i demés però en la situació que estem possiblement es demorarà en el temps.
Respecte a la tramitació del PGOU cal puntualitzar dos coses, una és la distribució
que està igual que en la legislatura anterior, tots ho hem vist, qualsevol regidor està convidat a
les reunions amb els tècnics, i segon, respecte al polígon industrial tots sabem que està molt
sobredimensionat i el que es transmet des de l’equip de govern sabem que és molt gran, la
pregunta és com s’ha de desenvolupar. I per això ja ho hem preguntat a Iberdrola és en cas de
fer això en fases d’on tenim que agafar la llum i qui assumia si s’ha de fer una subestació. Si
l’han de pagar les persones d’aquí és totalment inviable i eixa és la pregunta que tornem, a fer
ara en 2014. Estem esperant que ens conteste. Com anem a alimentar este polígon industrial,
si es pot fer a base de transformadors, o tenim que fer la subestació, això condiciona.
Es fan una sèrie de comentaris entre regidors sobre el polígon industrial. I l’alcalde diu
que no hi ha cap escrit que diga que la rodona l’ha de pagar la Diputació. Com anem a fer el
polígon industrial. Quan parle de PG li tinc més «por». M’he plantejat si agafem el PG i el
tirarem a la paperera que passa. Què ens interessa, seguir en el projecte o no? És complicat.
M’he plantejat fer-li al redactor del projecte alguna proposta sobre els costos de la redacció o
seguir en el conveni amb la Diputació pel qual l’Ajuntament ha de pagar el 60%.
Joan Serra li pregunta a l’alcalde si sap alguna cosa sobre el tema de la carreta de
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Barxeta a Simat. El diputat Medina ha presenta este cap de setmana en Xàtiva alguna
modificació del traçat del projecte. Pareix ser que Xàtiva ha exposat un projecte d’esta
carretera, afectava a algunes corbes i rodones i aquí és pot parlar de l’inici de la rodona del PI
de Simat.
L’alcalde comenta que fa uns mesos van enviar un requeriment a la Diputació sobre el
lloc on s’enganxen els tràilers. Ens van contestar que estan estudiant-ho. Però d’això de la
carretera no ens han dit res.
Respecte a les brigades de treball, l’Ajuntament no pot crear nou places per a
l’Ajuntament, no podem contractar obrers. El secretari comenta que hi ha certes dificultats
per aprovar un Pla d’Ocupació que hauria d’estar degudament justificat.
El regidor Joan Serra diu que una cosa és que es puga i altra que puguen haver
matisacions.
El secretari manifesta que es pot fer en determinades condicions, i dins d’una
excepcionalitat i justificació i en condicions econòmiques determinades. I caldria vore si la
reparació de les voreres seria o no una necessitat municipal.
L’alcalde diu que tenim un obrer que està en la brigada d’obres i estem aprofitant-lo i,
entre ell i Arnal, s’estan arreglant voreres (carrer Tavernes i altres). Totes eixes coses precises
les fem des de la brigada d’obres.
Informa de l’incident que es va produir al mur del riu Vaca i ara hem posat una
baraneta per evitar-ne.
Es fan comentaris sobre com es podria contractar, en qui i a qui. L’alcalde comenta que
la idea del regidor David Mogort és bona, si poguérem agafar obrers del poble i reparar les
voreres, però si contractem a persones necessitades poden no estar qualificades per eixe
treball. Li dóna les gràcies al regidor David Mogort, pel comentari de que estan fent-se coses i
entre elles les voreres.
L’alcalde sobre Radio Valldigna, ha aclarit quina és la ràdio de la que està preguntant,
comenta que no té cap informació al respecte.
En quant al cotxe és un Wolswagen Tiguan, quan tinguem els pressupostos ho
adjudicarem, en uns mesos ho adjudiquem. I el carrer del Toro abans de tres mesos espere
que estiga acabat.
Pel que fa les mocions pendents l’alcalde comenta que en el ple extraordinari d’abril es
posaran totes. Així que ja ho sabem si teniu que presentar alguna més ho feu.
---------------------------------------------------------------------------------D’acord amb l’article 21.4 del Reglament de Participació Ciutadana l’alcalde a continuació dóna
la paraula als veïns presents en la sala que ho sol·liciten.

La veïna Immaculada Cunyat manifesta que parla en nom propi i pel que fa l'escola,
comenta que hi ha persones preocupades i pareix que es va fer el menjador i no sabem la seu
ubicació, volem demanar que ens escolteu als que treballem allí i si podem modificar alguna
cosa que ho fem, si el menjador és il·legal ara o legal. L’alcalde diu que és legal, es va autoritzar
per la Conselleria, almenys per al funcionament, no tinc el paper davant. Imma diu que s’alegra
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que siga legal. A l’alcalde li consta que hi ha una autorització per a eixe menjador. Tots
coneguem que hi ha barreres arquitectòniques, la conselleria sap que estan ahí.
Inma Cunyat comenta que l’escola ara no té biblioteca, l’escola hem anat apedaçant-la,
això no és el millor. Considerem que la necessitat de la biblioteca, seria una primera prioritat
de l’escola, i que es fera una bona biblioteca conforme mereix el poble. Això i que al menys
puguem opinar sobre el plànols que presenta la Conselleria i que ens escolte als que allí
estem treballant.
L’alcalde comenta que tu parles de biblioteca escolar. Perquè al poble hi ha una
biblioteca. Respecte a les obres no he pogut parlar amb el director territorial, però a mi me
comenten, des del Gabinet, que en 2014 van a fer-se les obres a l’escola, ell directament no
m’ho ha dit En aquell moment quan anàvem a la conselleria amb la directora es va parlar de
com aniria tot i tenien la idea de fer el menjador entrant a la dreta. El director territorial al
final va dir que qui decideix és la Conselleria d’Educació no vol dir que no ens escolten, però
els que prenen la decisió final, són ells.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que vol fer una proposta a tots, donat que
mentre ell ha estat ací no s’havia donat el cas però ara hi ha una persona que s’ha jubilat i se
que heu fet una festa de comiat, el que voldria és que se li fera un reconeixement al plenari
per haver estat 44 anys al servei de l’Ajuntament.
L’alcalde comenta que se li va fer una placa en nom de la Corporació municipal.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que agrairia que se’ls comunicara

------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar l’alcalde-president, va cloure la sessió sent-ne les
21 hores i 25 minuts, del dia 31 de març de 2014 i, perquè hi conste el tractat, estenc la
present acta.
A la data de la signatura electrònica.

