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PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 4 de juliol de 2011

Sessió:

08 / 2011

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:

Grup PP

Grup Socialista

Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Érika Ripoll Fons

David Mogort Alberola (Portaveu)
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

Grup EUPV

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDSCOALICIÓ-COMPROMÍS
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)
Regidors absents: Cap
Secretari:
Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,45 h. del dia quatre de juliol de dos mil
onze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per
tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com
cal. Els assumptes tractats són els del següent
ORDRE DEL DIA
1
1.1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 11 i 20 de juny
de 2011

1.2 Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Representants en la Mancomunitat de la Valldigna.
Representants en la Mancomunitat de la Safor.
Representant en el Consorci Provincial de Bombers.
Representant en la Mancomunitat de la Ribera del Xúquer
Representant en el Consorci del pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII.
Representant en el Fons Valencià per la Solidaritat.
Representant en el Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna
Representant i suplent en l’Associació de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la
sostenibilitat.
1.2.9 Representant en el Calaix Jove de la Mancomunitat de la Safor
1.2.10 Representant en el Grup d’Acció Local Ruralter-Leader (Zona 7)
1.3 Donar compte decret de liquidació de l’exercici 2010
1.4 Modificació de crèdits núm. 3/11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdits
1.5 Determinació dels festius laborals locals per al 2012
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1.6 Aprovació del dies no lectius al calendari escolar del curs 2011/12
---------------------------- // ---------------------------Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia amb el
resultat que tot seguit s’arreplega.

1.1

Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 11 i
20 de juny de 2011

A)Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el dia
11 de juny de 2011.
Per part dels regidors es plantegen les següents qüestions:
- El regidor Víctor Mansanet demana que a la al final del punt dos de la pàgina tres de
l’acta del dia 11 de juny es canvie, el nom de Joan Serra i es pose ERPV i no EUPV.
- El regidor Joan Serra manifesta que cal canviar la seua fórmula de la presa de
possessió, perquè ha sigut una errada.
Efectivament el secretari li contesta que la fórmula de pressa de possessió que cal posar
a l’acta és: «Promet per la meua consciència i honor i per imperatiu legal complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb
lleialtat a la Llei, i guardar i fer guardar la Constitució i les normes d'esta Comunitat
fonamentals i de l’Estat Espanyol» i no la que hi ha al esborrany de l’acta. El regidor està
d’acord.
Després el regidor Joan Serra manifesta que en la seua intervenció, al punt 5 de l’ordre
del dia, s’han de fer algunes rectificacions:
•

•
•
•
•

Al final de primer paràgraf quan diu: «perquè nosaltres estem ací per treballar i per a
dignificar la política» s’ha d’afegir el següent: «el que s’ha de fer és treballar, no
parlar molt, sinó que treballar»
Al final del segon paràgraf s’ha d’afegir:«d’aquelles que estan a altres menesters no.
No és l'habitual en este ajuntament, però també passa ací.»
Al final del cinquè paràgraf, on diu «Notificar-ho, és fer i s'ha fet», ha de dir «No
criticar-ho, que és el que s'ha fet.»
A la pàgina vuit, en el segon paràgraf, baix d’on diu «el que fa a l’etapa anterior», en
la primera línia diu: «està un poc desil·lusionat» ha de dir «està un poc "despagat"».
En el mateix segon paràgraf, on diu «hem tingut un assessor que sap dedicar-se dia,
vesprada i nit» ha de dir «hem tingut un assessor que ha estat dedicant-se dia,
vesprada i nit»

- La regidora Agustina Brines diu que en la seua intervenció hi han un parell de coses
que no tenen massa sentit:.
•
•

A la segona línia del primer paràgraf on diu “ni vaig a tindre cap campanya electoral”
ha de dir «no vaig a fer cap campanya electoral».
A l’última línea del primer paràgraf on diu «Ha dictat molt la teoria i molt poc la
pràctica» ha de dir «ha dictat molta teoría i molt poca pràctica».
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
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Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament,
amb data 11 de juny de 2011, amb les correccions plantejades.
B) Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el dia
20 de juny de 2011.
•

Per últim en relació a l'última acta, del 20 de juny, creu que falta una línia que és
important. A la pàgina 13, l'alcalde excusa a la regidora del Bloc per no poder assistir.
El secretari explica que sí que apareix sols que s’ha fa constar al principi de l'acta.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:

Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament,
amb data 20 de juny de 2011
Agustina diu que ella no ha sentit la gravació ni ha vist el vídeo i l'alcalde fa
l'aclariment que a partir d'ara no es faran gravacions de vídeo, sols àudio. Que les sessions són
públiques però que si alguna persona vol gravar, algun periodista, ha de vindre acreditat. I si
qualsevol partit polític ho vol gravar, ho pot fer, però abans d'anar-se'n ha de deixar una còpia
en l'Ajuntament. Quan tinga la còpia feta la portarà a l'Ajuntament per a que es quede
registrada.
1.2

Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats:
1.2.1 Representants en la Mancomunitat de la Valldigna.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA

En relació amb la designació dels representans d’este ajuntament en el ple de la
Mancomunitat de la Valldigna, entitat local integrada pels municipis de Benifairó de la
Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna, cal adoptar el present acord tenint
en compte els següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany.
Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de la Mancomunitat de la
Valldigna, de la que forma part este ajuntament, cal designar els representants d’esta entitat
local en el Ple de la citada mancomunitat.
FONAMENTS JURÍDICS
A) L’article 38.3 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu que, dins dels 30 dies
següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries
del Ple necessàries per a resoldre, entre d’altres qüestions, sobre els nomenaments de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats de la competència del Ple. Segons l’art.
22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els acords
3

relatius a la participació en organitzacions supramunicipals i mancomunitats s’atribueixen al
Ple.
Respecte a esta qüestió, cal recordar que la jurisprudència (SSTC 160/1990, de 18
d’octubre; 163/1991, de 18 de juliol i SSTS de 9 de maig de 1990 i de 26 d’abril de 1994)
manifesta que els representants de la Corporació són representants de l’Ajuntament, per la qual
cosa, la seua voluntat es forma pel procediment regulat en la legislació de règim local, en la
qual es decisions es prenen per votació majoritària.
B) L’article 97.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local de
la Comunitat Valenciana (LRLV), diu que; al’efecte de la representativitat prevista en l’article
101, cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde o alcaldessa
i un altre regidor o regidora triat pel Ple corresponent per majoria absoluta i que es mantindrà
fins que no siga revocat pel Ple que el va triar o perda la seua condició de regidor.
C) Per una altra part, la Disposició Transitòria Primera de la LRLV, que regula el vot
ponderat en mancomunitats, diu que el funcioament de les mancomunitats per mitjà del sistema
de vot ponderat, entrarà en vigor, després d ela celebració de les seggüents eleccions locals i
nova constitució dels seus òrgans de govern, i es mantindrà fins a eixe moment el sistema que
s’utilitzara.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
PRIMER. Designar com a representant d’este ajuntament en el Ple de la Mancomunitat
de la Valldigna, llevat del cas de l’alcalde Sebastián Mahiques Morant, amb DNI 20803748H,
que és membre nat, la següent regidora:
Titular:
Suplent:

NOM I COGNOMS
Mónica Sancirilo Camarena
María Dominica Saneleuterio Brines

DNI
20820429R
73549543M

SEGON. Notificar el present acord a la regidora designada.
Tercer. Trametre certificat del present acord al Sr. President de la Mancomunitat de la
Valldigna, als efectes oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
PRIMER. Designar com a representant d’este ajuntament en el Ple de la Mancomunitat
de la Valldigna, llevat del cas de l’alcalde Sebastián Mahiques Morant, amb DNI 20803748H,
que és membre nat, la següent regidora:
Titular:
Suplent:

NOM I COGNOMS
Mónica Sancirilo Camarena
María Dominica Saneleuterio Brines

DNI
20820429R
73549543M

SEGON. Notificar el present acord a la regidora designada.
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Tercer. Trametre certificat del present acord al Sr. President de la Mancomunitat de la
Valldigna, als efectes oportuns.
1.2.2 Representants en la Mancomunitat de la Safor.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representans d’este ajuntament en el ple de la
Mancomunitat de la Safor, cal adoptar el present acord tenint en compte els següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany.
Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de la Mancomunitat de la
Safor, de la que forma part este ajuntament, cal designar els representants d’esta entitat local en
el Ple de la citada mancomunitat.
FONAMENTS JURÍDICS
A) L’article 38.3 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu que, dins dels 30 dies
següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries
del Ple necessàries per a resoldre, entre d’altres qüestions, sobre els nomenaments de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats de la competència del Ple. Segons l’art.
22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els acords
relatius a la participació en organitzacions supramunicipals i mancomunitats s’atribueixen al
Ple.
Respecte a esta qüestió, cal recordar que la jurisprudència (SSTC 160/1990, de 18
d’octubre; 163/1991, de 18 de juliol i SSTS de 9 de maig de 1990 i de 26 d’abril de 1994)
manifesta que els representants de la Corporació són representants de l’Ajuntament, per la qual
cosa, la seua voluntat es forma pel procediment regulat en la legislació de règim local, en la
qual es decisions es prenen per votació majoritària.
B) L’article 97.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local de
la Comunitat Valenciana (LRLV), diu que; al’efecte de la representativitat prevista en l’article
101, cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde o alcaldessa
i un altre regidor o regidora triat pel Ple corresponent per majoria absoluta i que es mantindrà
fins que no siga revocat pel Ple que el va triar o perda la seua condició de regidor.
C) Per una altra part, la Disposició Transitòria Primera de la LRLV, que regula el vot
ponderat en mancomunitats, diu que el funcioament de les mancomunitats per mitjà del sistema
de vot ponderat, entrarà en vigor, després d ela celebració de les seggüents eleccions locals i
nova constitució dels seus òrgans de govern, i es mantindrà fins a eixe moment el sistema que
s’utilitzara.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
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PRIMER. Designar com a representant d’este ajuntament en el Ple de la Mancomunitat
de la Safor, llevat del cas de l’alcalde Sebastián Mahiques Morant, amb DNI 20803748H, que
és membre nat, la següent regidora:
Titular:
Suplent:

NOM I COGNOMS
María Dominica Saneleuterio Brines
Mónica Sancirilo Camarena

DNI
73549543M
20820429R

SEGON. Notificar el present acord a la regidora designada.
TERCER. Trametre certificat del present acord al Sr. President de la Mancomunitat de
la Safor, als efectes oportuns, juntament amb la còpia del DNI i una fotografia recient de
l’alcalde i del representant designat, a fi de constituir la Mesa d’Edat per a la convocatòria del
Ple de la Mancomunitat d’elecció de la Presidència.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
PRIMER. Designar com a representant d’este ajuntament en el Ple de la Mancomunitat
de la Safor, llevat del cas de l’alcalde Sebastián Mahiques Morant, amb DNI 20803748H, que
és membre nat, la següent regidora:
NOM I COGNOMS
Titular: María Dominica Saneleuterio Brines
Suplent: Mónica Sancirilo Camarena

DNI
73549543M
20820429R

SEGON. Notificar el present acord a la regidora designada.
TERCER. Trametre certificat del present acord al Sr. President de la Mancomunitat de
la Safor, als efectes oportuns, juntament amb la còpia del DNI i una fotografia recient de
l’alcalde i del representant designat, a fi de constituir la Mesa d’Edat per a la convocatòria del
Ple de la Mancomunitat d’elecció de la Presidència.
1.2.3 Representant en el Consorci Provincial de Bombers.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representans d’este ajuntament per integrar en
l’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València, cal adoptar el present
acord tenint en compte els següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany.
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Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de l’Assemblea General
del Consorci Provincial de Bombers de València, cal designar el representant d’esta entitat
local.
FONAMENTS JURÍDICS
Article 10.3 dels Estatuts del Consorci Provincial de Bombers.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
PRIMER. Nomenar representant titular d’este ajuntament al regidor Rafael Cabanilles
Inza i representant suplent en el Consorci Provincial de Bombers al regidor Sebastián
Mahiques Morant.
SEGON. Notificar el present acord als representants designats.
TERCER. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
PRIMER. Nomenar representant titular d’este ajuntament al regidor Rafael Cabanilles
Inza i representant suplent en el Consorci Provincial de Bombers al regidor Sebastián
Mahiques Morant.
SEGON. Notificar el present acord als representants designats.
TERCER. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers.»
1.2.4 Representant en la Mancomunitat de la Ribera del Xúquer
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representans d’este ajuntament en el ple de la
Mancomunitat de la Ribera del Xúquer, cal adoptar el present acord tenint en compte els
següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany.
Atès que, cal que els ajuntaments adherits a la Mancomunitat de Municipis de la Ribera
del Xúquer, designen els seus representants en eixa entitat local supramunicpal, als efectes de
constitució del seu plenari.
FONAMENTS JURÍDICS
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A) L’article 38.3 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu que, dins dels 30 dies
següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries
del Ple necessàries per a resoldre, entre d’altres qüestions, sobre els nomenaments de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats de la competència del Ple. Segons l’art.
22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els acords
relatius a la participació en organitzacions supramunicipals i mancomunitats s’atribueixen al
Ple.
Respecte a esta qüestió, cal recordar que la jurisprudència (SSTC 160/1990, de 18
d’octubre; 163/1991, de 18 de juliol i SSTS de 9 de maig de 1990 i de 26 d’abril de 1994)
manifesta que els representants de la Corporació són representants de l’Ajuntament, per la qual
cosa, la seua voluntat es forma pel procediment regulat en la legislació de règim local, en la
qual es decisions es prenen per votació majoritària.
B) L’article 97.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat de Règim Local de
la Comunitat Valenciana (LRLV), diu que; al’efecte de la representativitat prevista en l’article
101, cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde o alcaldessa
i un altre regidor o regidora triat pel Ple corresponent per majoria absoluta i que es mantindrà
fins que no siga revocat pel Ple que el va triar o perda la seua condició de regidor.
C) Per una altra part, la Disposició Transitòria Primera de la LRLV, que regula el vot
ponderat en mancomunitats, diu que el funcionament de les mancomunitats per mitjà del
sistema de vot ponderat, entrarà en vigor, després d ela celebració de les següents eleccions
locals i nova constitució dels seus òrgans de govern, i es mantindrà fins a eixe moment el
sistema que s’utilitzarà.
Seguidament es procedeix a la votació de la proposta presentada que es la següent:
Primer Vocal
NOM I COGNOMS
Vocal Suplent
NOM I COGNOMS

Candidat
Antonio Magraner Camarena
Candidata
Érika Ripoll Fons

vots
Sis vots a favor,5 abstencions
Vots
Sis vots a favor,5 abstencions

I amb els següents acords:
PRIMER. Comunicar a la Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer que el
representant nat, com l’alcalde/ssa és:
Alcaldia
NOM I COGNOMS
NIF
GRUP POLÍTIC
DATA DE NAIXEMENT
DOMICILI PARTICULAR
TELÈFON I FAX PARTICULAR
CORREU ELECTRÒNIC

Sebastián Mahiques Morant
20803748H
Partido Popular
08/01/1970
Ps. 9 d’Octubre, 12 – Simat de la Valldigna
606984750 / 962811984
alcaldia@simat.cat

SEGON. a) Nomenar primer vocal representant de l’Ajuntament en el Ple de la
Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer:
Regidor
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NOM I COGNOMS
NIF
GRUP POLÍTIC
DATA DE NAIXEMENT
DOMICILI PARTICULAR
TELÈFON I FAX PARTICULAR
CORREU ELECTRÒNIC

Antonio Magraner Camarena
79266135Q
Partido Popular
09/04/1967
Avgda. Valldigna, 23-2-b Simat de la Valldigna
648059202 / 962811984
NO

b) Nomenar primer vocal suplent representant de l’Ajuntament en el Ple de la
Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer:
Regidor
NOM I COGNOMS
NIF
GRUP POLÍTIC
DATA DE NAIXEMENT
DOMICILI PARTICULAR
TELÈFON I FAX PARTICULAR
CORREU ELECTRÒNIC

Érika Ripoll Fons
20044787B
Partido Popular
02/10/1985
Avgda. la Safor, 64 Simat de la Valldigna
685590150 / 962811984
akire_469@hotmail.com

TERCER. Notificar aquest acord als representants designats.
QUART. Notificar el present acord a la Presidenta en funcions de la Mancomunitat de
Municipis de la Ribera del Xúquer, als efectes de la propera constitució del Plenari de la
legislatura 2011-2015.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
PRIMER. Comunicar a la Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer
que el representant nat, com l’alcalde/ssa és:
Alcaldia
NOM I COGNOMS
NIF
GRUP POLÍTIC
DATA DE NAIXEMENT
DOMICILI PARTICULAR
TELÈFON I FAX PARTICULAR
CORREU ELECTRÒNIC

Sebastián Mahiques Morant
20803748H
Partido Popular
08/01/1970
Ps. 9 d’Octubre, 12 – Simat de la Valldigna
606984750 / 962811984
alcaldia@simat.cat
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SEGON. a) Nomenar primer vocal representant de l’Ajuntament en el Ple de la
Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer:
Regidor
NOM I COGNOMS
NIF
GRUP POLÍTIC
DATA DE NAIXEMENT
DOMICILI PARTICULAR
TELÈFON I FAX PARTICULAR
CORREU ELECTRÒNIC

Antonio Magraner Camarena
79266135Q
Partido Popular
09/04/1967
Avgda. Valldigna, 23-2-b Simat de la Valldigna
648059202 / 962811984
NO

b) Nomenar primer vocal suplent representant de l’Ajuntament en el Ple
de la Mancomunitat de Municipis de la Ribera del Xúquer:
Regidor
NOM I COGNOMS
NIF
GRUP POLÍTIC
DATA DE NAIXEMENT
DOMICILI PARTICULAR
TELÈFON I FAX PARTICULAR
CORREU ELECTRÒNIC

Érika Ripoll Fons
20044787B
Partido Popular
02/10/1985
Avgda. la Safor, 64 Simat de la Valldigna
685590150 / 962811984
akire_469@hotmail.com

TERCER. Notificar aquest acord als representants designats.
QUART. Notificar el present acord a la Presidenta en funcions de la Mancomunitat de
Municipis de la Ribera del Xúquer, als efectes de la propera constitució del Plenari de la
legislatura 2011-2015.
1.2.5 Representant en el Consorci del pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representans d’este ajuntament per integrar en la
Junta de Govern del Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII, cal adoptar el present
acord tenint en compte els següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany.
Constituïdes les noves corporacions dels municipis integrants de la Junta de Govern del
Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII, cal designar el representant i suplent d’esta
entitat local.
FONAMENTS JURÍDICS
Article 8 dels Estatuts del Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII.
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A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
PRIMER. Nomenar com a representant del Consorci Pla Zonal de Residus Zones X,
XI i XII:
NOM I COGNOMS
CÀRREC EN LA CORPORACIÓ
DATA DE NAIXEMENT
NIF
TELÈFON I FAX
CORREU ELECTRÒNIC
PARTIT A QUÈ PERTANY

Sebastián Mahiques Morant
Alcalde
08/01/1970
20803748H
609684750 / 962811984
alcaldia@simat.cat
Partit Popular

SEGON. Nomenar com a representant suplent del Consorci Pla Zonal de Residus
Zones X, XI i XII:
NOM I COGNOMS
CÀRREC EN LA CORPORACIÓ
DATA DE NAIXEMENT
NIF
TELÈFON I FAX
CORREU ELECTRÒNIC
PARTIT A QUÈ PERTANY

Rafael Cabanilles Inza
Regidor
17/08/1969
73549572B
628172749 / 962811984
rafacabanilles@hotmail.com
Partit Popular

SEGON. Notificar el present acord als designats.
TERCER. Notificar este acord al Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
PRIMER. Nomenar com a representant del Consorci Pla Zonal de Residus Zones
X, XI i XII:
NOM I COGNOMS
CÀRREC EN LA CORPORACIÓ
DATA DE NAIXEMENT
NIF
TELÈFON I FAX
CORREU ELECTRÒNIC
PARTIT A QUÈ PERTANY

Sebastián Mahiques Morant
Alcalde
08/01/1970
20803748H
609684750 / 962811984
alcaldia@simat.cat
Partit Popular
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SEGON. Nomenar com a representant suplent del Consorci Pla Zonal de Residus
Zones X, XI i XII:
NOM I COGNOMS
CÀRREC EN LA CORPORACIÓ
DATA DE NAIXEMENT
NIF
TELÈFON I FAX
CORREU ELECTRÒNIC
PARTIT A QUÈ PERTANY

Rafael Cabanilles Inza
Regidor
17/08/1969
73549572B
628172749 / 962811984
rafacabanilles@hotmail.com
Partit Popular

SEGON. Notificar el present acord als designats.
TERCER. Notificar este acord al Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII.
1.2.6 Representant en el Fons Valencià per la Solidaritat.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament en el Fons Valencià
per la Solidaritat, cal adoptar el present acord tenint en compte els següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany.
Constituïdes les noves corporacions dels municipis, sòcies del Fons Valencià per la
Solidaritat; cal designar el representant i suplent d’esta entitat local.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
PRIMER. Nomenar com a representant del Fons Valencià per la Solidaritat a María
Dominica Saneleuterio Brines i com a representant suplent del Fons Valencià per la Solidaritat
a Érika Ripoll Fons.
SEGON. Notificar el present acord a les representants designades.
TERCER. Notificar este acord al Fons Valencià per la Solidaritat.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
PRIMER. Nomenar com a representant del Fons Valencià per la Solidaritat a María
Dominica Saneleuterio Brines i com a representant suplent del Fons Valencià per la
Solidaritat a Érika Ripoll Fons.
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SEGON. Notificar el present acord a les representants designades.
TERCER. Notificar este acord al Fons Valencià per la Solidaritat.
1.2.7 Representant en el Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i
Primària “Valldigna
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representans d’este ajuntament per integrar en el
Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, cal adoptar el present
acord tenint en compte els següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany.
Constituïdes la nova corporació del municipi, cal designar representant de l’Ajuntament
que formarà part del Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi
d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, a la regidora Érika Ripoll Fons, i representant
suplent del mateix Sebastián Mahiques Morant.
Segon. Notificar este acord a les persones designades i al Col·legi d’Educació Infantil i
Primària “Valldigna”.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi
d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, a la regidora Érika Ripoll Fons, i representant
suplent del mateix Sebastián Mahiques Morant.
Segon. Notificar este acord a les persones designades i al Col·legi d’Educació Infantil i
Primària “Valldigna”.
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1.2.8 Representant i suplent en l’Associació de la Xarxa de Municipis Valencians
cap a la sostenibilitat.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representans d’este ajuntament per integrar en la
Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, cal adoptar el present acord tenint en
compte els següents
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany.
Constituïdes la nova corporació del municipi, cal designar representant de l’Ajuntament
que formarà part de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en la Xarxa de Municipis Valencians
cap a la Sostenibilitat, a l’alcalde Sebastián Mahiques Morant i com representant suplent a la
regidora Mónica Sancirilo Camarena.
Segon. Notificar este acord a les persones designades i a la Xarxa de Municipis
Valencians cap a la Sostenibilitat.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en la Xarxa de Municipis Valencians
cap a la Sostenibilitat, a l’alcalde Sebastián Mahiques Morant i com representant suplent a la
regidora Mónica Sancirilo Camarena.
Segon. Notificar este acord a les persones designades i a la Xarxa de Municipis
Valencians cap a la Sostenibilitat.
1.2.9 Representant en el Calaix Jove de la Mancomunitat de la Safor
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist que aquest ajuntament està integrat en la unitat d’actuació “Calaix Jove de la
Safor” i vist el Reglament regulador del seu funcionament.
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Vist que s’ha de procedir al nomenament d’un regidor i un representant tècnic d’aquest
municipi per a que formen part de la Comissió especial del Calaix jove.
Vist que segons l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
s’haurà d’efectuar el nomenament de representants de la Corporació en tota mena d’òrgans
col·legiats quan haja d’estar representada.
Esta alcaldia PROPOSA:
PRIMER. Nomenar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per formar
part de la Comissió del Calaix Jover a:
Titular:
Suplent:

NOM I COGNOMS
Antonio Magraner Camarena
Érika Ripoll Fons

CÀRREC
Regidor
Regidora

SEGON. Notificar aquest acord als representants designats.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
PRIMER. Nomenar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per formar
part de la Comissió del Calaix Jover a:
Titular:
Suplent:

NOM I COGNOMS
Antonio Magraner Camarena
Érika Ripoll Fons

CÀRREC
Regidor
Regidora

SEGON. Notificar aquest acord als representants designats.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
1.2.10 Representant en el Grup d’Acció Local Ruralter-Leader (Zona 7)
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vista la Orde d’1 d’agost de 2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
per la qual es regula la selecció dels Plans de desenvolupament local i els grups d’acció local
RURALTER- Leader.
ANTECEDENTS
Vist que el passat dia 11 de juny, va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del
resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig d’enguany.
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Constituïdes la nova corporació del municipi, cal designar representant de l’Ajuntament
en el Grup d’Acció Local RURALTER-Leader.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Designar a l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant, com a representant de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, i a la regidora Mónica Sancirilo Camarena, com a
suplent del representant de l’Administració Local.
Segon. Notificar aquest acord als representants designats i al Grup d’Acció Local
( GAL) Ruralter- Leader Zona 07, per al seu coneixement i als efectes oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP) i CINC (5) abstencions (2
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS i 1 d’ERPV), acorda:
Primer. Designar a l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant, com a representant de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, i a la regidora Mónica Sancirilo Camarena, com a
suplent del representant de l’Administració Local.
Segon. Notificar aquest acord als representants designats i al Grup d’Acció Local
( GAL) Ruralter- Leader Zona 07, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
1.3

Donar compte decret de liquidació de l’exercici 2010

Vista la Resolució de l’alcaldia número 200 de 13 de maig, que es transcriu a la lletra
tot seguit:
«Decret núm.: 200/2011
Simat de la Valldigna, 13 de maig de 2011
AGUSTINA BRINES SIREROL, alcaldessa-president de la Corporació Local de Simat
de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Pel serveis municipals ha esta confeccionada i preparada la liquidació del pressupost
de l’exercici 2010.
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
2010, de la qual, extractadament, s’assenyalen les següents dades:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
IMPORT
(1) Drets reconeguts nets.................................................................3.811.549,82
(2) Obligacions reconegudes netes..................................................3.597.903,03
(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2)..................................................213.646,79
Ajustos (4+5-6)...............................................................................................-154.421,86
(4) (+) Despeses finançades amb romanents......................................80.489,95
(5) (+) Desviacions negatives de finançament.............................................0,00
(6) (-) Desviacions positives de finançament...................................234.911,81
(7) Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos).............................................59.224,93
ROMANENT DE TRESORERIA
IMPORT
(A) +Fons líquids a la tresoreria.......................................................................511.110,92
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4)..........................................1.345.489,40
(1) (+) De pressupost corrent............................................................954.866,62
(2) (+) De pressuposts tancats..........................................................426.000,29
(3) (+) D’operacions no pressupostàries............................................11.083,79
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació.................................................46.461,30
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)..........................................1.312.358,10
(1) De pressupost corrent..................................................................977.174,34
(2) De pressuposts tancats.................................................................128.647,42
(3) D’operacions no pressupostàries.................................................231.414,96
(4) Pagaments pendents d’aplicació...................................................24.878,62
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)........................................................544.242,22
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós...................................................................256.802,75
(III) (-)Excés de financiació afectada................................................................234.911,81
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)....................52.527,66
Segon. A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir la
quantitat de 14.973,26€ corresponent al crèdits per operacions pendents d’aplicar al pressupost
(compte 4130 PGC) mitjançant el preceptiu expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits, quedant disponible un RTDG de 37.554,40€.
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, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions, els membres del Ple de la corporació és donen per
assabentats.
1.4

Modificació de crèdits núm. 3/11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdits
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar
crèdits en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari i
suplement de crèdit, redactada d’acord amb el que disposa l’article 37,2 del Reial Decret
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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.
Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i
les activitats que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació
vigent, exigeixen efectuar en l’actualitat les despeses especifiques 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. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits n.º 3/2011, per
crèdits extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:
a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
PDA
DENOMINACIÓ
CRÈD EXTRA.
342-76100
Transferència de Capital. Diputació (Construcció pista de pàdel).......14.000,00 €
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS.............................................................14.000,00 €
b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:
PDA
DENOMINACIÓ
SUPLEMT CRÈDIT
912.10000
Retribucions alcaldia............................................................................6.460,24 €
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT....................................................................6.460,24 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..............................................................20.460,24 €
c) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
c.1) Baixa de crèdit:
PDA
DENOMINACIÓ
BAIXA DE CRÈDIT
450.60000
Inversions infraestructures ...................................................................7.260,06 €
462.48101
UPV Conveni estudi cooperació..........................................................4.500,00 €
912.11000
Retribucions personal eventual.............................................................6.460,24 €
TOTAL BAIXA DE CRÈDIT.................................................................................18.220,30 €
c.2) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals
(liquidació exercici 2010) ......................................................................... ................ 2.239,94€
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS...............................20.460,24 €
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’alcalde Sebastián Mahiques, explica la proposta.
El regidor Víctor Mansanet diu que ell no votava a favor la despesa per la pista de
pàdel. Ja va fer en el seu dia les seues explicacions a l'anterior equip de govern dels motius pels
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quals no votava a favor d'eixes actuacions, perquè considera que les inversions s'han de fer en
esports més autòctons. Li sembla bé però no ho considera necessari, tot i que reconeix que el
pàdel té un cert èxit. Simplement posant un ping-pong també hi hauria algun èxit.
La regidora Agustina Brines, li diu al regidor Víctor Mansanet, que com ell diu, no és
que té algun èxit, que en té molt. Diu que ha animat a molta gent que no feia esport a que el
practiquen. I que "ojalà" la Diputació haguera invertit en el seu moment i no ens haguera costat
a nosaltres milers d’euros. Posa en dubte com quedarà al final el cost, perquè si fa la pista
Diputació és més cara. També diu que si s’haguera fet abans, ara disposaríem de eixos 15.000€
per al poliesportiu. Continua dient que això no vol dir en cap moment que fer la pista de pàdel
excloga la potenciació de cap altre tipus d’esport. I que la seua filosofia era i continua seguent
apostar per qualsevol tipus d’esport, que haguera volgut que el projecte del trinquet haguera
estat una realitat. Que el Bloc continuarà apostant pel trinquet, pel nostre esport.
El regidor Joan Serra diu vol saber per què l’aplicació pressupostària «462.48101 UPV
Conveni estudi cooperació», s’ha suprimit.
Sebastián li diu que el motiu és que, en principi, fins a aquestes dates no hi havia hagut
cap intercanvi entre la Universitat Politècnica i el nou equip de govern. Suposa que això
vindria de l'equip de govern anterior. El nou equip de govern, no s’ha posat en contacte amb
ells, però ells tampoc amb l’equip de govern, per tant, si eixe conveni és interessant i al llarg de
la legislatura, al llarg d'aquest any o l'any que ve, es parla amb ells i es veu que és una proposta
interessant, aleshores es tindrà en compte. De moment, com no hi havia res tancat, s’ha ccregut
convenient llevar els diners d'eixa aplicació.
El regidor Joan Serra vol saber si es sabia per a què era el del conveni amb la
Universitat.
L’alcalde Sebastián Mahiques, li contesta a Joan que com ja li ha dit, no tenen ni idea
d’eixe conveni, no ho saben no hi ha cap documentació en l’Ajuntament respecte a eixe
conveni.
El secretari Aureli Sansixto i la regidora Agustina Brines, diuen que hi havien algunes
gestions fetes, però res concretat.
El regidor Joan Serra es dirigeix al secretari i li pregunta si ho pot dir, (Aureli afirma) i
Joan continua: El conveni era per encetar la viabilitat de la citricultura ací al poble i el que
passa és que es plantejaren que el cost d'eixe estudi i d'eixe treball en 17.000€ i amb 4.500€ no
hi havia prou. Per tant, estaven mirant la possibilitat de poder-ho finançar amb altres entitats,
perquè realment s’està en una situació molt crítica i des de l'equip de govern es va optar per no
gastar-se eixos 4.500 euros, ja que gastant-se 4.500€ simplement donava per saber el que ja es
sap, que hi han dues empreses cooperatives que estan en crisis i estan en una situació molt
roïna i per això no es va gastar, però sí esperant la possibilitat que hi poguera haver un
finançament per poder fer un projecte o un estudi de viabilitat del que és el sector citrícola.
Enfocar bàsicament el seu règim.
L’alcalde Sebastián Mahiques li contesta, que ells no arreplegaren eixa proposta de
l'anterior equip de govern, el nou equip de govern ja ho estudiarà i vorà que és el que es pot
fer.
El regidor David Mogort vol dir que ells els socialistes, estan a favor de tot el que siga
fomentar l'esport, però és molt trist que hi hagen 15.000€ ahí consignats durant 2 anys i la
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Diputació que hauria de ser l'Ajuntament dels ajuntaments, independentment del partit polític
que governe en eixe moment, els homes doncs no els venia bé buscar l’expedient i ara amb el
canvi d’equip de govern, com canvia de color l'ajuntament, en 15 dies, en 1 mes, ja hi ha pista
de pàdel. Això és molt trist i diu molt poc a favor d'alguns polítics que estan governant-nos a
nivell de Diputació o de Conselleria. I ell volia fer la seua queixa públicament.
L’alcalde Sebastián Mahiques, diu que de totes maneres nosaltres ja hem estat parlant
amb Diputació, amb el diputat corresponent que portava eixe tema i li van comentar que hi
havia una petició per part de l'Ajuntament de Simat per aquesta pista de pàdel. Ells allí ja ho
sabien. Hi ha hagut molta demanda d'estes pistes de pàdel i va comentar a vore si es podia, el
més aviat possible, aconseguir que Simat entrara dins d'eixa subvenció. Van estar comentantho i els van dir que sí que anaven a donar ja la pista de pàdel a Simat. Continua dient que ells
saben que hi havien pressupostats uns diners per a la pista de pàdel ja fa uns 3 ó 4 anys i
després es va llevar eixa consignació, no recorda si va ser en el pressupost del 2010 es va fer
una modificació de crèdit i es va llevar eixa aplicació pressupostària.
La regidora Agustina Brines, interromp dient que es van llevar d'ahí per posar-se en
inversions i fer la pista de pàdel.
L’alcalde Sebastián Mahiques continua dient que sí, però encara que des de
l'Ajuntament es va decidir no esperar-se, doncs cadascú té una manera de treballar. Ells ara,
com saben que això estava demanat a Diputació, van tindre unes converses amb el diputat
pertinent i els digueren que faltaven unes cosetes per a tindre la consignació pressupostària que
en aquell moment nosaltres vam deixar de tindre-la perquè vam decidir fer-la nosaltres. Ara la
tornem a posar i si no passa res, en breu tindrem una nova pista de pàdel.
La regidora Agustina Brines, demana fer un incís: quan ells van decidir llevar eixa
aplicació pressupostària, es va parlar amb el tècnic de la Diputació que ho portava, (que el nom
no té tinc ací , però el té apuntat en la llibreta), els va dir que sí que estaven en la cua, que
anava per a llarg i que si teníen disponibilitat que ho féren, perquè ells no sabien si tardarien 3,
4 ó 5 anys en fer-ho. I perdona un altre incís pel tema de Víctor. No sé com està el tema del
mini-trinquet de l'escola, vol saber si al final va a portar-se endavant o no, perquè la
consignació de l'obra «construcció del mini-trinquet al C.P. Valldigna» sí que estava
pressupostat que era per dur-se endavant. No sap si este equip de govern, ho va a continuar.
L’alcalde Sebastián Mahiques li contesta que sí que hi ha partida al pressupost aprovat.
Està la modificació de crèdits pertinent. Personalment, encara no ha anat a parlar amb la
directora ni amb el mestre de gimnàstica per vore com estava això i què es podia fer. Ara van a
tancar, però de totes maneres aniran i ho miraran.
La regidora Agustina Brines interromp dient que ara seria hora.
L’alcalde manifesta que aniran i voran si interessa fer-se o no. Si interessa fer-se ho
faran, clar.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per SIS (6) vots a favor (6 PP), QUATRE (4) abstencions
(2 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS
COALICIÓ COMPROMÍS) i UN (1) vot en contra (1 d’ERPV), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits n.º 3/2011, per
crèdits extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:
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a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
PDA
DENOMINACIÓ
CRÈD EXTRA.
342-76100
Transferència de Capital. Diputació (Construcció pista de pàdel).......14.000,00 €
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS.............................................................14.000,00 €
b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:
PDA
DENOMINACIÓ
SUPLEMT CRÈDIT
912.10000
Retribucions alcaldia............................................................................6.460,24 €
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT....................................................................6.460,24 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..............................................................20.460,24 €
c) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
c.1) Baixa de crèdit:
PDA
DENOMINACIÓ
BAIXA DE CRÈDIT
450.60000
Inversions infraestructures ...................................................................7.260,06 €
462.48101
UPV Conveni estudi cooperació..........................................................4.500,00 €
912.11000
Retribucions personal eventual.............................................................6.460,24 €
TOTAL BAIXA DE CRÈDIT.................................................................................18.220,30 €
c.2) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals
(liquidació exercici 2010) ......................................................................... ................ 2.239,94€
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS...............................20.460,24 €
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.
1.5

Determinació dels festius laborals locals per al 2012
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, Direcció
Territorial d’Ocupació i Treball, per mitjà del qual sol·licita la remissió de l'acord de la corporació
municipal que especifique les dues festes locals que, amb caràcter de no recuperables, se
celebraran en aquest municipi durant el pròxim any 2012, a l'objecte de procedir a l'elaboració del
Calendari Laboral de la província.
Atès el calendari de l’any 2012.
Atesos els costums i tradicions d’esta població, pel que fa la celebració de festius
locals.
Vista la qual cosa es proposa al Plenari:
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Primer. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la
Valldigna per al pròxim any 2012 les següents (dos d’elles):
-

16 d’abril,
26 de juliol,

dilluns,
dijous,

festivitat de Sant Vicent Ferrer.
festivitat de Santa Anna

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de
València per a l'any 2012.
Obert el torn d’intervencions no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per DEU (10) vots a favor (6 PP, 2 GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA (PSOE), 1 EUPV, 1 BLOC-INICIATIVA-VERDS COALICIÓ COMPROMÍS)
i UNA (1) ABSTENCIÓ (1 d’ERPV), acorda:
Primer. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la
Valldigna per al pròxim any 2012 les següents (dos d’elles):
-

16 d’abril,
26 de juliol,

dilluns,
dijous,

festivitat de Sant Vicent Ferrer.
festivitat de Santa Anna

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de
València per a l'any 2012.
1.6

Aprovació del dies no lectius al calendari escolar del curs 2011/12
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l'escrit rebut del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, per mitjà del
qual sol·licita que per part de l’Ajuntament es done el vist i plau sobre la declaració com a dies no
lectius per al proper curs 2011-2012, per procedir a tramitar-lo davant la Direcció Territorial de
Cultura i Educació de València.
Vista la qual cosa es proposa al Plenari:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Centre del CEIP «Valldigna» en el
sentit que per al curs 2011-2012, els dies no lectius a efectes escolars siguen:
- 31 d’octubre de 2011
- 16 de març de 2012
- 30 d’abril de 2012
Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i Educació,
C/ Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP «Valldigna».
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Finalitzades les intervencions el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa municipal, per UNANIMITAT els onze membres assistents , acorda:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Centre del CEIP «Valldigna» en
el sentit que per al curs 2011-2012, els dies no lectius a efectes escolars siguen:
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- 31 d’octubre de 2011
- 16 de març de 2012
- 30 d’abril de 2012
Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i Educació,
C/ Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP «Valldigna».
---------------------------------------------------------------------------------------------------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.”
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les
21 hores i 20 m., del dia 4 de juliol de 2011 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, juliol de 2011
El secretari,
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