AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

e-mail: svalldigna@gva.es

PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 29 de gener de 2010

NIF: P4623300C

Sessió: 2/2010

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE)
Regidors presents:
Grup PSPV
Estefanía Gregori Robledillo
David Mogort Alberola

Grup PP
Sebastián Mahiques Morant
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza

Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents: Antonio Magraner Camarena
Juli Ibáñez Montagud
Secretària: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les catorze hores del dia vint-i-nou de
gener de dos mil deu, es reuneixen 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. Aprovació Projectes d’Inversió a incloure dins del Fons estatal per l’Ocupació i Sostenibilitat
local.

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

1.

APROVACIÓ PROJECTES D’INVERSIÓ A INCLOURE DINS DEL
FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT LOCAL.

Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu:
« PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist el Reial Decret- Llei 13/2009, de 26 d’octubre pel qual es crea el Fons Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local , publicat en el BOE núm. 259 de data 27 d’octubre de 2009.
Ates que l’article 9 del Reial Decret Llei 13/2009, estableix els tipus d’obres, equipament i altres inversions
finançables amb càrrec al Fons, contractes que han de tenir per objecte obres de competència municipal,
entre les quals es troben, les destinades al estalvi i la eficiència energètica, així com l’accessibilitat i
utilització d’energies renovables, i la construcció, adequació, rehabilitació o millora de centres educatius, de
serveis socials, sanitaris, culturals i esportius. Igualment en l’apartat 4 de l’article 9 estableix que també
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podran finançar-se a més els subministres que tinguen per objecte l’adquisició d’equips i sistemes de
telecomunicacions o pel tractament de la informació, els seus dispositius i programes.
Vist que l’article 12 del Reial Decret Llei 13/2009, exigeix l’acord Plenari de l’aprovació dels corresponents
Projectes .
Vist que l’article 4 del RDL 13/2009 estableix els criteris de repartiment del fons i que el Ministeri de
Política Territorial ha fet pública en la seua pàgina web la relació d’ajuntaments amb indicació del seus
respectius habitants, xifra referida a 1 de gener de 2008, i de la quantia màxima de la que es podrà disposar
amb càrrec a este fons, tot i especificant-se les següents dades:
-

SIMAT DE LA VALLDIGNA .................................... 3.589 HABITANTS.
TOTAL DISPOSABLE............................................................387.997,00 €.

Atès als Projectes presentats per la Corporació Municipal, consistents en la realització de les següents obres:

1.

TÍTOL DE L’OBRA
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC. IL·LUMINACIÓ C/BENIFAIRÓ

2.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC. IL·LUMINACIÓ PL FONT GRAN

3

ADEQUACIÓ SISTEMES INFORMÀTICS
PER AL TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ.
RENOVACIÓ SISTEMES INFORMÀTICS
PER AL TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ.
AMPLIACIÓ I REHABILITACIÓ DE
PLANTA BAIXA PER A SERVICI
BIBLIOTECA I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES.

4

5

TOTAL PRESSUPOST AMB IMPOSTOS
TOTAL PRESSUPOST SENSE IMPOSTOS

IMPORT
Pressupost licitació amb impostos 30.579,35 €
Pressupost licitació sense impostos 26.361,51 €
Honoraris amb impostos 2.420,65
Honoraris sense impostos 2.086,77 €
Pressupost licitació amb impostos 22.236,75 €
Pressupost licitació sense impostos 19.169,61 €
Honoraris amb impostos 1.760,25 €
Honoraris sense impostos 1.517,46 €
Pressupost amb impostos 3.004,75 €
Pressupost sense impostos 2.590,30 €
Pressupost amb impostos 12.227,25 €
Pressupost sense impostos 10.540,73 €
Pressupost licitació amb impostos 294.117,04 €
Pressupost licitació sense impostos 253.549,17 €
Honoraris amb impostos 21.650,96 €
Honoraris sense impostos 18.664,63 €
387.997,00 €
334.480,17 €

Aquesta Alcaldia proposa al Ple, l’adopció del següent acord:Primer.- L’aprovació dels Projectes següents :
TÍTOL DE L’OBRA
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC. IL·LUMINACIÓ C/BENIFAIRÓ

IMPORT
Pressupost licitació amb impostos 30.579,35 €
Pressupost licitació sense impostos 26.361,51 €
Honoraris amb impostos 2.420,65
Honoraris sense impostos 2.086,77 €

2.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC. IL·LUMINACIÓ PL FONT GRAN

Pressupost licitació amb impostos 22.236,75 €
Pressupost licitació sense impostos 19.169,61 €
Honoraris amb impostos 1.760,25 €
Honoraris sense impostos 1.517,46 €

3

ADEQUACIÓ SISTEMES INFORMÀTICS
PER AL TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ.

Pressupost amb impostos 3.004,75 €
Pressupost sense impostos 2.590,30 €

1.

2
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RENOVACIÓ SISTEMES INFORMÀTICS
PER AL TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ.
AMPLIACIÓ I REHABILITACIÓ DE
PLANTA BAIXA PER A SERVICI
BIBLIOTECA I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES.
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Pressupost amb impostos 12.227,25 €
Pressupost sense impostos 10.540,73 €
Pressupost licitació amb impostos 294.117,04 €
Pressupost licitació sense impostos 253.549,17 €
Honoraris amb impostos 21.650,96 €
Honoraris sense impostos 18.664,63 €

TOTAL PRESSUPOST AMB IMPOSTOS
TOTAL PRESSUPOST SENSE IMPOSTOS

387.997,00 €
334.480,17 €

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Subdelegació de Govern als efectes oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica les diferents propostes, sobretot la major
despesa que es la de la Biblioteca i explica els nous plànols als regidors.
El regidor Víctor Mansanet diu que no posarà cap obstacle.
L’alcalde li explica que aquest nou Pla, encotilla molt en determinats àmbits.
El regidor Sebastián Mahiques diu que li pareix correcte i si volen que s’adapte la Biblioteca a la normativa,
s’ha de fer esta despesa, encara que expressa els seu malestar perquè creu que la reunió s’haguera pogut fer
abans per explicar-ho tot millor i en mes detall, però per tot el demés li pareix correcte.
L’alcalde li contesta que no s’ha pogut fer abans perquè fins ultima hora no s’han concretat els projectes i
també explica que les propostes del PP sobre les brigades de neteja forestal i el punt d’observació
s’intentaran executar d’un altra forma pero no dins de esta Pla
La regidora Agustina Brines li pregunta a Víctor quines propostes en matèria d’Educació s’hagueren pogut
fer.
El regidor Víctor Mansanet diu que li agradaria que el procediment haguera sigut un altre, ja que ell no va
poder assistir a la reunió de la comissió. Per exemple, que li hagueren facilitat la documentació.
El regidor Joan Serra explica que en relació als projectes d’energies renovables, ells han estat en contacte
amb onze empreses sobre energies renovables el que ha passat es que al final s’ha destinat fer una major
inversió a la Biblioteca perquè creien que era molt necessari i afegeix que tot el procediment ha sigut molt
ràpid.
El regidor Sebastián Mahiques sols explica que ell creu que podria haver estat uns dies abans.
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 9 vots a favor (3
PSOE, 1 BLOC , 1 ERPV, 3 PP i 1 EU-ACAIS), ACORDA:
Primer. L’aprovació del citat Projecte d’Inversió.
Segon. Donar trasllat del present acord la Subdelegació de Govern als efectes oportuns.

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
3

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

e-mail: svalldigna@gva.es

NIF: P4623300C

perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis
comptadors des l’endemà de la notificació.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simat de la Valldigna, 3 de febrer de 2010
La Secretària
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