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                    PLE  DE  L’AJUNTAMENT Sessió:  8/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Dia:  20 de juny de 2011
ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant 

Regidors presents:

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

Grup  Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu)
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

Grup EUPV 

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDS- 
COALICIÓ-COMPROMÍS

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents: Agustina Brines Sirerol (Portaveu Compromís)

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les vint hores del dia vint de juny 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  del  Ple  de  l’Ajuntament,  la  qual  ha  estat 
prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent 

ORDRE DEL DIA:

1r.   ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT

1.1 Periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.
1.2 Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
1.3 Grups polítics municipals.
1.4 Determinació de les percepcions econòmiques de la Corporació.
1.5 Determinació quantia per assistència a sessions. 
1.6 Nomenament de Tresorera.
1.7 Donar compte decret sobre tinents i delegacions d’alcaldia

----------------------/----------------------

Oberta la sessió, el Sr. alcalde excusa l’absència de la regidora Agustina Brines Sirerol per motius de 
caràcter familiar.  I  a continuació es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el 
resultat que tot seguit s’arreplega:
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1r. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT

1.1 Periodicitat de les sessions plenàries.  

L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt, i que es 

transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA D’ALCALDIA

Sebastián  Mahiques  Morant,  alcalde-president  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la 

Valldigna, presenta al ple de l’Ajuntament, a celebrar el dia 20 de juny de 2011, la següent:

«PROPOSTA D’ACORD

Pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament:

• Periodicitat: Cada dos mesos. (mesos impars.)

• Dia: Darrer dilluns, no festiu de cada mes. 

Si és festiu el següent hàbil

• Hora: A determinar per l’Alcaldia.»

Obert el torn d’intervencions, no hi ha cap.

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:

Primer .- Aprovar pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament:

• Periodicitat: Cada dos mesos. (mesos impars.)

• Dia: Darrer dilluns, no festiu de cada mes. 

Si és festiu el següent hàbil

• Hora: A determinar per l’Alcaldia.

1.2 Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.  

L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA

Sebastián  Mahiques  Morant,  alcalde-president  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la 

Valldigna, presenta al ple de l’Ajuntament, a celebrar el dia 20 de juny de 2011, la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. No constituir Comissions Informatives sectorials, llevat de la preceptiva Comissió Especial 
de Comptes, que serà la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes.

Segon. Fixar el nombre d’integrants de la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, 
en onze, la totalitat de la Corporació.»
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Obert el torn d’intervencions, no hi ha cap.

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:

Primer.  No constituir  Comissions Informatives  sectorials,  llevat  de la  preceptiva  Comissió 
Especial de Comptes, que serà la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes.

Segon.  Fixar  el  nombre  d’integrants  de  la  Comissió  Informativa  Municipal  i  Especial  de 
Comptes, en onze, la totalitat de la Corporació.

El Sr. alcalde manifesta que en relació a les comissions informatives es mantindrà el mateix 
criteri que fins ara, el dilluns abans del plenari es farà una comissió i l'últim dilluns del mes es farà 
també una comissió informativa, siga el mes par o impar. Afegeix que també se'ls convocarà per a la 
comissió informativa.

1.3 Grups polítics municipals.  

Es dóna compte dels diferents escrits presentats pel que fa a la integració dels regidors en grups 
polítics municipals, de la qual cosa resulten els grups polítics que seguidament s’assenyala. 

Grup Partit Popular (PP)

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

Grup Partit Socialista (PSOE-PSPV)

David Mogort Alberola (Portaveu)
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup Coalició Municipal Compromís (COMPROMÍS)

Agustina Brines Sirerol ( Portaveu)

Grup Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV)

Joan Serra Folguerà (Portaveu)

Tots els regidors resten assabentats.

1.4 Determinació de les percepcions econòmiques de la corporació.  

Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Sebastián  Mahiques  Morant,  alcalde-president  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la 
Valldigna, presenta al ple de l’Ajuntament, a celebrar el dia 20 de juny de 2011, la següent:
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PROPOSTA

Antecedents de fet:

1. Atès que l’article 13.4 del Reglament d’organització i funcionament de les Entitats locals, 

aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, estableix que el ple de la corporació, a proposta del seu 

president, determinarà, dins de la consignació global existent per tal fi als Pressupostos, la relació de 

càrrecs  amb  dedicació  exclusiva  i,  per  tant  amb  dret  a  retribució,  així  com  les  quanties  que 

corresponguen a cadascú d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat.

2. Atès que una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions municipals 

celebrades amb data 22 de maig de 2011 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de l’Ajuntament, 

i designats els regidors que han de participar més directament en la gestió municipal amb l’assumpció 

de la direcció d’alguna/es de les àrees/serveis bàsics del funcionament d’esta entitat, i donada la major 

dedicació d’algunes responsabilitats  d’àrees   es  considera necessari  determinar  la dedicació parcial 

d’algun d’ells.

3. Atès que l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local, 

modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, estableix que els membres de les Corporacions 

Locals  que  exerceixquen  càrrecs  amb  dedicació  parcial  per  realitzar  funcions  de  presidència, 

vicepresidència  o  ostentar  delegacions,  o  desenvolupar  responsabilitats  que  així  ho  requereixen, 

percebran retribucions pel temps de la dedicació efectiva a les mateixes, i en eixe cas seràn donats 

d’alta al Règim General de la Seguretat Social per tal concepte, tot assumint les Corporacions Locals 

les quotes empresarials que corresponguen (art.75.2) 

4. Atès l’article 5 de la Llei 53/1984 en el seu aparat segon, que ha sigut modificat per la llei 

14/2000, on es diu textualment:

“... en els supòsits de membres de les Corporacions Locals en situació de dedicació parcial es 

podran percebre retribucions per tal dedicació sempre que s’exerceixquen fora de la seua jornada de 

treball en l’administració.”

II. Fonaments de dret:

1.  Resulten  aplicables  els  articles  75  de  la  Llei  7/85,  13.4  del  Reglament  d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els regidors delegats.

Per tot açò es proposa

Primer.  Establir  la  dedicació  exclusiva  de  l’alcaldia  i  determinar  que  les  percepcions 

econòmiques a percebre són:

Càrrec: Alcalde                                     Dedicació Exclusiva                           Assignació (€)/ mes  

Sebastián Mahiques Morant Completa 100% 1.984,73 € (x14 pagues any)

4



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1.  46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (València)    Telèfon: 962 810 007   Fax: 962 811 984  e-mail:  svalldigna@gva.es   NIF: P4623300C

Segon.  Establir  la  dedicació  parcial,  amb  efectes  des  de la  data  d’acceptació  per  part  de 
l’interessat, per al regidor que es dirà i amb les característiques que es detallen.

Regidor/a                                               Dedicació mínima setmanal                 Assignació(€)/mes  
Mónica Sancirilo Camarena 5  hores 327,47 €/mes 
Rafael Cabanilles Inza 5  hores 327,47 €/mes 
María Dominica Saneleuterio Brines 5  hores 327,47 €/mes 
Antonio Magraner Camarena 5  hores 327,47 €/mes 
Érika Ripoll Fons 5  hores 327,47 €/mes 

Tercer. Estes quantitats se podran actualitzar anualment, si és el cas.

Quart. Els  regidor  amb  dedicació  parcial  seran  donats  d’alta  en  el  Règim  General  de  la 
Seguretat Social, tot  assumint la Corporació Locals les quotes empresarials que corresponguen.

Cinquè. El  regidors  delegats  amb  dedicació  parcial  no  percebran  assistències  per  la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament.

Sisè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de Valencia i al tauler d’edictes de la 
Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL.

Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial haurà d’acceptar expressament 
la dedicació, i serà comunicada esta circumstància al proper ple.

Huitè. La  percepció  efectiva  de  les  quantitats  a  pagar  es  farà  en  càrrec  a  les  aplicacions 
pressupostàries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna modificació de 
crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici.

Novè: Comunicar als interessats el present acord, amb l’expressa advertència de la necessitat de 
la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que ocupa.

Desè: Els efectes pràctics del present acord, tindran caràcter retroactiu, essent eficaços a partir 
de l’11 de juny de 2011.» 

L'alcalde comunica que es va a continuar amb les mateixes percepcions que fins ara amb l'única 
diferència que l'alcalde tindrà una dedicació exclusiva i no hi haurà un assessor polític. Això vol dir que 
el que estava cobrant l'alcalde i l'assessor polític passarà a cobrar-ho l'alcalde.

Les regidories cobraran el mateix que fins ara.

Obert el torn d’intervencions, per part del regidor  Joan Serra diu- dirigint-se a l’acalde- que 
quan es presenten a la campanya plantejaren el tema d'austeritat i el tema de portar endavant i d'alguna 
manera treballar amb molta austeritat prevenint despeses. En aquest moment que estem amb més crisis 
que quan es va plantejar aquest tipus d'assignacions, on els canvis, evidentment són molt significants, 
perquè en lloc de treballar dos ara treballarà una persona que ha de ser amb dedicació exclusiva, però 
l'austeritat no es veu per cap costat. Per tant, entenc que es deuria de cenyir-se al programa del grup 
perquè  això  no  és  austeritat,  això  és  continuar  amb  el  que  hi  ha.  Seria  un  toc  d'atenció  a  qui 
correspondria seguir el programa que té.

L'alcalde li diu que si mira els pressupostos que ja estan aprovats al 2011, l'alcaldia rebrà menys de la 
quantitat que es cobrava entre l'anterior alcalde i l'assessor.
Joan Serra diu que Xavi cobraba 793'89 i Agustina 1.190'84 i que la suma dels dos són 1.984'73 €, que 
és  el que percebrà el  nou alcalde.  A més a  més  en juliol del 2008,  vosté  com alcalde va fer una 
proposta d'assignació d'alcaldia 100€ per baix del que s'assigna ara. 100€ que no tenen cap importància, 
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però jo dic que si es planteja el tema d'austeritat, vosté en el 2008 fa unes quantitats i ara en aquest 
moment et puges 100€ des d'eixa proposta. Això entenc jo que no és austeritat.
Sebastián  contesta:  eixos  100€  vénen  de  la  percepció  que  estava  cobrant  l'anterior  alcaldessa  i 
l'assessor.  Vull  dir  que  cobre el  mateix que  es  cobraba abans.  Els  números  no  s'han  tocat.  Estem 
exactament igual que estàvem. Si mires el que hi ha pressupostat per al 2011 en eixes dos partides, 
sobren diners per a pagar a l'alcalde i t'agrairia que ho mirares.

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per  9 vots a favor (6 PP, 2 PSOE i 1 
EUPV) i 1 abstenció (1 ERPV), acorda:

Primer.  Establir  la  dedicació  exclusiva  de  l’alcaldia  i  determinar  que  les  percepcions 
econòmiques a percebre són:

Càrrec: Alcalde                                     Dedicació Exclusiva                           Assignació (€)/ mes  

Sebastián Mahiques Morant Completa 100% 1.984,73 €(x14 pagues any)

Segon.  Establir  la  dedicació  parcial,  amb  efectes  des  de la  data  d’acceptació  per  part  de 
l’interessat, per al regidor que es dirà i amb les característiques que es detallen.

Regidor/a                                               Dedicació mínima setmanal                 Assignació(€)/mes  
Mónica Sancirilo Camarena 5  hores 327,47 €/mes 
Rafael Cabanilles Inza 5  hores 327,47 €/mes 
María Dominica Saneleuterio Brines 5  hores 327,47 €/mes 
Antonio Magraner Camarena 5  hores 327,47 €/mes 
Érika Ripoll Fons 5  hores 327,47 €/mes 

Tercer. Estes quantitats se podran actualitzar anualment, si és el cas.

Quart. Els regidor amb dedicació parcial serà donat d’alta en el Regim General de la Seguretat 
Social, tot  assumint la Corporació Locals les quotes empresarials que corresponguen.

Cinquè. El regidors delegat amb dedicació parcial no percebrà assistències per al concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament.

Sisè. Publicar integrament el present acord en el BOP de Valencia i al tauler d’edictes de la 
Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL.

Setè. El regidor a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial deurà acceptar expressament la 
dedicació, i serà comunicada esta circumstancia al proper ple.

Huitè. La  percepció  efectiva  de  les  quantitats  a  pagar  es  farà  en  càrrec  a  les  aplicacions 
pressupostaries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna modificació de 
crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici.

Novè: Comunicar als interessats el present acord, amb l’expressa advertència de la necessitat de 
la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que ocupa.
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1.5.- Determinació quantia per assistència a sessions. 

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA

Sebastián  Mahiques  Morant,  alcalde-president  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la 

Valldigna,  presenta  al  ple  de  l’Ajuntament,  a  celebrar  el  dia  20  de  juny  de  2011,  la  següent 

PROPOSTA:

Ates  que  en  sessió  de  20  de  juny  de  2011  s’acorda  la  determinació  de  les  percepcions 

econòmiques de la Corporació,

De conformitat amb el que disposa l’article 75.3 de la L.R.B.R.L. correspon al Ple l’aprovació i 

modificació de l’import de les assistències que es corresponen als membres de les mateixa que no 

tinguen dedicació parcial ni exclusiva, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 

de que formen part.

En atenció a esta disposició aquesta alcaldia proposa al plenari l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans col·legiats 

que han de percebre els membres de la Corporació, excepte que tinga consignat càrrec amb dedicació 

exclusiva o parcial, segon el següent detall

- Assistència sessió Ajuntament Ple: 81,34 €.

- Assistència sessió Comissió Informativa: 41,16 €.

Segon.- Estes quantitats s’actualitzaran anualment, en funció dels increments pressupostaris que 

s’aproven per l’Estat per les retribucions dels funcionaris públics. »

Obert el torn d’intervencions, per part de l’'alcalde s’informa que els regidors cobraran sempre 

que vagen al plenari. Per exemple Agustina que avui no ha vingut no cobrarà. Es cobra per assistència. I 

les reunions igual com fins ara. No s'ha cobrat mai.

Fnalitzades  les  intervencions,  el  Ple  de  la  Corporació,  per  unanimitat  dels  10  membres 

assistents a la reunió, acorda:

Primer.- Aprovar la quantia de l’assistència per concurrència a les sessions d’òrgans col·legiats 

que han de percebre els membres de la Corporació, excepte que tinga consignat càrrec amb dedicació 

exclusiva o parcial, segon el següent detall

- Assistència sessió Ajuntament Ple: 81,34 €.

- Assistència sessió Comissió Informativa: 41,16 €.

Segon.- Estes quantitats s’actualitzaran anualment, en funció dels increments pressupostaris que 

s’aproven per l’Estat per les retribucions dels funcionaris públics.

1.6.- Nomenament de tresorera.

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

«Sebastián  Mahiques  Morant,  alcalde-president  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la 

Valldigna, presenta al ple de l’Ajuntament, a celebrar el dia 20 de juny de 2011, la següent:
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PROPOSTA D’ACORD

D’acord amb el que estableix el RD 1723/1994 la Tresoreria municipal podrà ser encomanda a 
un membre de la Corporació, i en eixe cas la competència del seu nomenament correspon al ple de 
l’Ajuntament, tal i com estableix d’instrucció 1ª.c) de l’ordre de 16 de juliol de 1963, que fins ara no 
ha estat derogada, i a més cas d’exonerar-lo de la presentació d’una fiança cal fer constar en l’acord 
que els membres de la corporació seran responsables subsidiaris del resultat de la seua gestió. 

I es per això que és fa la següent proposta d’acord:

Primer. Nomenar Tresorera,“Clavero/a”, dels fons de l’Ajuntament, a la regidora Mónica Sancirilo 
Camarena

Segon.  Aprovar  l’exempció  de  l’obligació  de  prestar  fiança  del  Tresorer,  tot  assumint, 
solidàriament, tots els regidors la responsabilitat per la seua gestió.» 

Obert el torn d’intervencions, per part del regidor Joan Serra es manifesta que ací hi han dos 
punts. En el primer punt entenc jo que no hi ha cap objecció en que Mónica siga la tresorera. En el 
segon punt  s'entén  que  almenys  el  grup d'Esquerra  Republicana  que  no  està  en  l'equip  de govern 
participant de les gestions és el que ha de ser solidari de les actuacions, que no té perquè passar res però 
no té perquè ser solidari de les actuacions o del que puga passar. Per tant ahí jo demanaria votar els dos 
grups per separat si és possible.

Per part del secretari es manifesta que en la proposta no es pot separar en dos parts , ja que quan 
es nomena al tresorer, es nomena amb eixes condicions. La proposta és nomenar tresorera i amb eixies 
condicions. El secretari informa que la proposta d'acord és conjunta.

Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per SIS vots a favor (6 PP ), TRES 
abstencions (2 Grup Socialista i 1 EU) i UN vot en contra (1 ERPV), acorda:

Primer. Nomenar Tresorera,“Clavero/a”, dels fons de l’Ajuntament, a la regidora Mónica Sancirilo 
Camarena

Segon.  Aprovar  l’exempció  de  l’obligació  de  prestar  fiança  del  Tresorer,  tot  assumint, 
solidàriament, tots els regidors la responsabilitat per la seua gestió.» 

1.7.-Donar compte decret sobre tinents i delegacions d’alcaldia

Es dóna compte del decret 274/2011 de data 15 de juny de 2011, el qual a la lletra, diu:
«Decret núm.: 274/2011

Simat de la Valldigna,  15 de juny de 2011

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:

I. Antecedents de fet:

1. Una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions municipals celebrades amb 
data 22 de maig de 2011 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de l’Ajuntament, cal designar els 
regidors que han de participar més directament en la gestió municipal amb l’assumpció de la direcció 
d’alguna/es de les àrees/serveis bàsics del funcionament d’esta entitat.
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2. També cal designar, per tal d’assegurar la continuïtat i permanència en l’exercici de les funcions 
pròpies  de l’Alcaldia,  els  regidors  que han d’assumir,  per  l’ordre del  nomenament,  la  condició de 
tinents d’alcalde

II. Fonaments:

1. Resulten aplicables els articles 43 a 45, i 114 a 118, del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els regidors delegats.

2. Resulten aplicables els articles 46 a 48 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, pel que els tinents d’alcalde.

3. És facultat de l’alcalde resoldre a eixe respecte.

RESOLC:

Primer. Aprovar el nomenament com a tinents d’alcalde d’este Ajuntament, dels regidors que 
figuren al quadre, per l’ordre que hi s’indica.

Ordre 1.1. Nom del regidor
1r Mónica Sancirilo Camarena
2n Rafael Cabanilles Inza
3r María Dominica Saneleuterio Brines 

Als Tinents d’Alcalde nomenats,  amb acceptació prèvia del càrrec, els correspon, substituir 
l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, 
malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.

Segon.  Aprovar  la  delegació  genèrica,  als  regidors  integrants  d’esta  Corporació  local  que 
figuren que hi ha tot seguit, de les matèries que per a cadascun d’ells s’hi indica.

La delegació inclou la facultat de gestionar i dirigir els serveis municipals directament relacionats 
amb cadascuna de les matèries, i fins i tot la confecció i/o presentació de propostes de resolució 
relacionades amb els assumptes propis de la matèria delegada.

N
úm

Denominació/ÀREES Matèries Regidor

1 1. FESTES
2. TURISME

Festes/actuacions
Turisme

MÓNICA SANCIRILO CAMARENA

2 1. AGRICULTURA
2. MEDI AMBIENT

Agricultura, Camins
Medi Ambient, Recollida fem, Parcs i 

jardins, Mont municipal

RAFAEL CABANILLES  INZA

3 1. SANITAT
2.BENESTAR SOCIAL

Salut, Centre metge, Anàlisi aigua
Gent Gran, Atenció benèfica

MARÍA DOMINICA SANELEUTERIO  BRINES

4 1.ESPORT
2.JOVENTUT 

Esports
Joventut

ANTONIO MAGRANER CAMARENA

5 1. EDUCACIO
2.CULTURA

Educació
Cultura

ÉRIKA RIPOLL FONS

Tercer.  Inserir anunci d’esta  resolució al Butlletí  Oficial de la Província de València i als 
Taulers d’edictes municipals.

Quart.  Notificar  esta  resolució  als  regidors  nomenats,  als  quals  s’assenyalen  els  següents 
extrems:
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• Han d’acceptar la delegació.

• La  delegació  s’entendrà  tàcitament  acceptada  si  en  al  termini  de  tres  dies  hàbils, 

comptadors des de la recepció de la notificació de la present, no es presenta la renúncia a 

acceptar-la.

• La delegació és efectiva des del mateix moment de l’acceptació, independentment de la 

inserció d’anunci al BOP.

Cinqué. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que 

celebre.»

De la qual cosa el ple es dona per assabentat.

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

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 20 hores i 

25 minuts del dia  20 de juny de 2011 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.

Simat de la Valldigna, 24 de juny de 2011.

El secretari,
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