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PLE  DE  L’AJUNTAMENT Sessió: 4/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT

Dia:  16 de maig de 2011

ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta: Agustina Brines Sirerol 

Regidors presents:

Grup PSPV Grup PP
Eladi Mainar Cabanes 

David Mogort Alberola

Estefanía Gregori Robledillo

Sebastián Mahiques Morant

Rafael Cabanilles Inza

Mónica Sancirilo Camarena

Antonio Magraner Camarena

Grup BLOC
Vicent Ribera Solanes

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Regidors absents: Cap

Secretaria: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les vint hores i deu minuts del 

dia setze de maig de dos mil onze, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició 

que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària i urgent del Ple de 

l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes a tractar són els 

del següent 

ORDRE DEL DIA:

1 Ratificació de la urgència.

2 Expedient de modificació de crèdits 1/2011

3 Aprovació definitiva de l’Inventari de camins rurals del Terme Municipal de Simat de la 

Valldigna.

-------------------------------//--------------------------------------- 
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat 
que tot seguit s’arreplega.

1.- Ratificació de la urgència

De  conformitat  amb  el  que  estableix  l’article  79  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament  i  Regim Jurídic  de les  Entitats  Locals,  de  28 de  novembre  de  1986,  ha de 
pronunciar-se el Plenari sobre la urgència de la sessió.

L’Alcaldessa  explica  que aquesta  urgència  ve donada  per  la  situació en la  que ens 
trobem els membres de la corporació, degut al inici de la campanya electoral, els pocs dies 
disponibles i que cal tractar esta qüestió abans de les properes eleccions del 22 de maig i per 
tant proposa ratificar la urgència de la convocatòria d’este ple .

Sotmesa  a  votació  la  ratificació  del  caràcter  urgent  de  la  convocatòria  per  part  de 
l’Alcaldia, el Plenari, per unanimitat de tots els presents (3 PSOE, 2 BLOC, 4 PP, 1 ERPV i 
1 EU-ACAIS) aprecia la urgència, per la qual cosa es procedeix a tractar el següent punt inclòs 
en l’ordre del dia.

2.- Expedient de modificació de crèdits 1/2011.

Vista la proposta presentada que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Modificació de credits 1/2011

Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits 
en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits, redactada d’acord amb el que disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Atès a les obres i les inversions que promou l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en el 
seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent, exigeixen efectuar en l’actualitat les 
despeses específiques i determinades que s’expressen a continuació, les quals no poden demorar-
se a altres exercicis futurs.

Aquestes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el 
disponible i, en conseqüència, es proposa:

Primer. Concedir crèdits extraordinaris i suplements de credits següents:

a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:

PDA                               DENOMINACIÓ                                                                CRÈD EXTRA.   
155.619.02 Asfaltat carrers del municipi 11.000,00 €
155.619.03 Reparació i adequació voreres 18.200,00€
342.622.00 Construcció de “minitrinquet” al C. P. «Valldigna» 7.900,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  37.100,00 €
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b) Concedir suplements de credits a les partides que es detallen a continuació:

PDA                               DENOMINACIO                                                    SUPLEMENT CREDIT  
161.619.00 Renovació xarxa aigua i clavegueram 26.600,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 26.600,00 €
TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 63.700,00 €

c) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:

PDA              CONCEPTE             CONSIG.ACTUAL      APORT. NO PREVISTA            PREVISSIÓ  
600.01 VENDA DE SOLARS..................0,00..........................63.700,00.........63.700,00 €

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 63.700,00 €

Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la  

Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en 
aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i 
presentar reclamacions davant del Plenari.

Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de 
quinze dies no es presenten reclamacions.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa Agustina Brines, explica que la venda del 
solar només es pot destinar a inversions, per tant l’equip de govern ha considerat com a més 
prioritàries les inversions abans transcrites.

Finalitzades les intervencions,  el  ple de la corporació,  per  unanimitat  dels membres 
assistents  (3 PSOE, 2 Bloc, 4 PP, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS),acorda: 

Primer. Concedir els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits abans transcrits.

Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial,  al  tauler d'anuncis  i en el  Butlletí Oficial de la 

Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en 
aquest.  Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i 
presentar reclamacions davant del Plenari.

Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze 
dies no es presenten reclamacions.

3.- Aprovació definitiva de l’Inventari de camins rurals del Terme Municipal de Simat de 
la Valldigna.

Joan Serra manifesta que va a fer una proposta valenta (per a que quede constància en 
el plenari). Proposa fer un debat entre els candidats o no candidats per vore les propostes i 
iniciatives de cadascun, perquè el poble conega qui aporta, qui ha fet i qui podria fer.

L’alcaldessa li contesta, perdona que et talle però estem en el punt tres.

El regidor Joan Serra manifesta que tal com s’ha dit en comissió i vista la situació de 
tipus legal existent en alguns dels camins inclosos en l’Inventari de camins rurals del Terme 
Municipal de Simat de la Valldigna, es proposa que este assumpte es quede sobre la taula. 
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El ple es dona per a assabentat i conforme.

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

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció 

de resolucions administratives,  el  Ple  de l’Ajuntament va resoldre,  pel  que fa els diferents 

acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:

«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós  

administratiu, davant el  Jutjat del contenciós administratiu, en el  termini de dos mesos, o,  

potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes,  

sense  perjudici  que  es  puga  interposar  qualsevol  altre  que  s’estime  procedent.  Ambdós  

terminis comptadors des l’endemà de la notificació.»

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

El secretari

Aurelio Sansixto Bonet
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